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Abstract 

Introduction: Regionalism has been introduced as a conventional 

model of interaction in international relations and it is also a different 

model of exercising power in international arena which is based on 

values such as cooperation, unity and peace. Regionalism has 

undergone a transformation since the Cold War. The classical model 

of regionalism was the European model and some developing 

countries tried to copy the European regionalism model and 

implement it in their regions. But the European regionalism model 

was based on the goals and needs of European countries and was not 

suitable for other regions so developing countries have designed and 

implemented new models of regionalism. Modern regionalism does 

not have the elements of the European-oriented model. Organizations 

such as NAFTA, ASEAN and the Shanghai Cooperation Organization 

are examples of new and different models of regionalism that have 

broken the monopoly of the European model of regionalism and have 

launched their own model of regionalism. The Shanghai Cooperation 

Organization is one of the important regional organizations that offers 

a new model of regionalism, and the Islamic Republic of Iran is also a 

member. In this article, we examined the interaction pattern of the 

members of the Shanghai Cooperation Organization, the mechanisms 

of convergence and the challenges and perspectives of the regionalism 

of this organization. 

Research Question: The main question of this research is what is the 

regionalism model of the Shanghai Cooperation Organization? What 

are the interactive patterns and mechanisms for convergence in the 

Shanghai Cooperation Organization? 
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Research Hypothesis: Considering that in this research we have used 

the systematic exploration strategy and historical review technique, 

we have not presented a hypothesis for this research because the main 

question of this article is about the regionalism model of the Shanghai 

Cooperation Organization and the answer to this question is related to 

the issues objectives and existing mechanisms in the structure of the 

Shanghai Cooperation Organization. Therefore, the answer to such a 

question requires examining the structure of this organization, 

documents, reports and historical events related to the convergence of 

this organization, so in this research we did not pay attention to the 

hypothesis or its possible answer. 

Methodology (and Theoretical Framework if there are): To answer the 

main question in this research, the systematic exploration strategy and 

historical review technique have been used. In this strategy, the author 

does not provide any hypothesis for the main question and instead of 

checking the validity of the hypothesis, he directly refers to the 

evidence. Documents, reports, historical events, books and articles are 

the sources that are examined to answer the main question. Therefore, 

based on the historical study technique, we examined a historical 

period from 2001 until now, that is, since the establishment of the 

Shanghai Cooperation Organization until now and we examined the 

sources available in this historical period and we were able to identify 

the patterns of internal interaction, the mechanism to identify the 

convergences, challenges and perspectives of the regionalism of the 

Shanghai Cooperation Organization. 

Results and Discussion: The findings show that since the 

establishment of the Shanghai Cooperation Organization, two 

different models of regionalism have been formed in this organization. 

The first model was common since the establishment of the 

organization until 2017, we call this model "guided", in fact, the 

structure of this regionalism model was "2 + 4". Two countries, 

Russia and China, were leading four other Central Asian countries 

towards regionalism. Russia and China provided financial support to 

the Shanghai Cooperation Organization and provided practical ideas 

and plans to strengthen regionalism. But after the two nuclear 

countries India and Pakistan joined this organization in 2017, the 

second model of regionalism began. In fact, the "guided" model was 

changed to the "pervasive" model. In this model, the "2 + 4" pattern 

has been changed and different branches have been created in the 

organization. The leadership role of Russia and China has decreased 

and each country is trying to independently use the regionalism 
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capacities of this organization. Based on this pervasive model, Iran's 

permanent membership has been accepted and Turkey's permanent 

membership is also being considered. With the increase in the number 

of members and the diversity of their interests, the fields of activity of 

the organization have expanded and various mechanisms have been 

launched to strengthen convergence. These mechanisms work in 

different fields including security, economic and cultural. These 

mechanisms are the most important factors for the deepening of 

convergence in the Shanghai Cooperation Organization because they 

provide the conditions for mutual trust between the member countries 

of the organization and facilitate cooperation and participation. 

Conclusion: The conclusion of this research is that the concept of 

convergence has been continuously enriched and developed since the 

establishment of the Shanghai Cooperation Organization. 

Convergence mechanisms have become more efficient and advanced 

and various fields of cooperation have expanded, so the possibility of 

cooperation in this organization has been facilitated and the 

motivation for the effective participation of the Shanghai Organization 

in global governance has increased. The organization now has the 

capacity to act as a driving force for the reconstruction of the new 

world order, but it should not be forgotten that the organization lacks a 

"strong collective identity", and there are many internal conflicts 

among members. The different religions, languages, cultures and 

histories of each of the member countries prevent the formation of a 

common identity and the conflicts between India and China, India and 

Pakistan, as well as Russia and China are so deep that we cannot 

easily ignore them. Therefore, the Shanghai Cooperation Organization 

does not have a sufficient condition (strong collective identity) to 

achieve complete convergence, but in general, the organization has 

been able to maintain mutual trust among members with agreements 

and annual meetings of the heads of member states and joint projects. 

Therefore, the Shanghai Cooperation Organization has the necessary 

condition (mutual trust) for regionalism. 

Keywords: Regionalism, Shanghai Cooperation Organization, 

Economic Convergence, Security Convergence, Cultural Convergence 
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 گرایی سازمان همکاري شانگهايمدل منطقه
 *نژادآرش رئيسی

 الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناستادیار گروه روابط بین

 نسيم برنجی

 الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراند روابط بیندانشجوی کارشناسی ارش
 (28/06/1401تاریخ تصویب:  -18/05/1401)تاریخ دریافت: 

 چکيده

ز الگووی  االملل است که با گذر از یک سیر تحولی گرایی از الگوهای تعامل در عرصۀ روابط بینمنطقه

آن و سازمان همکاری شانگهای حرکت کرده است. نفتا، آسه های نوینسوی مدلکالسیک اروپامحور به

هوای  لگواهای منطقۀ خود، یت و اقتضاگرایی نوین هستند که براساس شرایط، موقعهایی از منطقهنمونه

رسوی  گرایوی سوازمان همکواری شوانگهای را بر    اند. در این پژوهش مدل منطقهای را پیگیری کردهویژه

طوور مشو     گرایی سازمان همکاری شانگهای و بهپرسش اصلی این است که الگوی منطقه کنیم.می

اوش رای پاسخ به این پرسش از راهبورد کو  الگوی تعاملی و سازوکارهای همگرایی آن چگونه است؟ ب

ه بو هند و پاکستان  ها نشان داد که پس از پیوستنیافته کنیم.مند و روش بررسی تاری ی استفاده مینظام

و بوا   گرایی شده استسازمان همکاری شانگهای وارد دور جدیدی از منطقه 2017این سازمان در سال 

همکاری سازمان همکاری  شده است و سازوکارهای« فراگیر» وارد الگوی« شدههدایت»گذار از الگوی 

سوت.  گرایی چندبعدی و تأمین منافع اعضا برخووردار ا های چشمگیری برای منطقهشانگهای از ظرفیت

اساس، نتیجۀ این پژوهش نشان داد که از زموان تأسویس سوازمان همکواری شوانگهای، مفهووم        بر این

تر شده است و سازمان از ظرفیوت قووی   یافتهتر و توسعهم غنیهمکاری و سازوکارهای مشارکت، مداو

های درونی و نبوود هویوت   به درگیری با توجه اما برای اثرگذاری بر نظم نوین جهانی برخوردار است.

 جمعی، سازمان همچنان تا رسیدن به مرحلۀ همگرایی فاصلۀ زیادی دارد.

رایی منیتی، همگایی، همگرایی اقتصادی، همگرایی گراسازمان همکاری شانگهای، منطقه واژگان اصلی:

 فرهنگی.
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 مقدمه
هایی مانند همکاری، اتحاد و صول  یوک الگووی تعامول و مودلی      ارزش بر هیتک بایی گرامنطقه

 بوه  توجوه  بوا است که از جنگ سرد تا به امروز  المللنیبمتفاوت از کاربست قدرت در عرصۀ 
گرایوی نووین   اشکال جدیدی پیدا کرده اسوت. منطقوه   جیتدربه المللنیبتغییر و تحوالت نظام 

ی هاروشبنابراین دیگر ؛ برآمده از نیازها، اهداف و موقعیت کشورهای عضو همان منطقه است
هایی مانند نفتا، ها و سازمانساختار رونیا از. شودینمتقلیدی از الگوی کالسیک اروپایی اجرا 

ای را بورای همگرایوی طراحوی و اجورا     الگوی ویژه رکدامه سازمان همکاری شانگهایآن، آسه
تورین تحووالتی کوه در    از مهوم متفواوت از الگووی کالسویک اسوت.      کامول طور بهکه  اندکرده
، «گرایی در جهان سووم منطقه»، «اروپازدایی»توان به گرایی کالسیک ایجاد شده است، میمنطقه
مودل   (. ,2009Dehghani :101)اشواره کورد   « چندبعدی شودن »و  1«شدن جغرافیاغیرسرزمینی»

الملول  تحوول در نظوام بوین    با اما گرایی از اساس با همگرایی اروپایی برابر بود؛کالسیک منطقه
هوا و اهوداف   ، بوا انگیو ه  افتهیتوسعهشدن، خارج از قارۀ اروپا و جهان ایفرایند منطقهتدریج به

مونی نی  پدید آمد. این مناطق جدید دیگر خوود را  پیرابسیار متفاوت، در مناطق پیرامونی و شبه
ای از ن دیکوی جغرافیوایی در   کنند، اگرچوه هنووز درجوه   فقط برپایۀ عنصر جغرافیا تعریف نمی

بسویار کمتوری در    و نقوش جغرافیوا و سورزمین، اهمیوت    است؛ اما عنصور  تعریف منطقه الزم 
گرایوی کالسویک اسوت.    عدی منطقوه بنکتۀ دیگر، تحول در ماهیت تکگرایی نوین دارد. منطقه
 ترتیبوات  اما بندی تنها نظامی یا تجاری بود؛گرایی کالسیک بیشتر در پی ایجاد یک گروهمنطقه

هوای م تلوف   ها و زمینوه گرایی سرشتی چندوجهی دارند و در حوزهو ساختارهای نوین منطقه
  (.Dehghani, 2009: 101-104کنند )فعالیت می

گرایوی نووین نیو     عنوان یک نمونه از منطقوه مان همکاری شانگهای بهاین تحوالت در ساز
و  افتووهیتوسووعهسووازمان همکوواری شووانگهای ترکیبووی از کشووورهای  مشووهود اسووت. اعضووای

از مناطق م تلف آسیای مرک ی، خاورمیانه، شرق آسویا و قفقواز هسوتند کوه در      توسعهدرحال
اموا  کننود.  همکاری میی و مانند آن طیمحستیزی م تلف امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، هاحوزه

یوی سوازمان همکواری    گرامنطقوه شود این اسوت کوه اگور مودل     پرسشی که در اینجا مطرح می
کنود  شانگهای با الگوی کالسیک متفاوت است، در این صورت مدلی که این سازمان دنبال موی 
د؟ چوه  چگونه اسوت؟ چوه الگووی تعواملی میوان کشوورهای عضوو ایون سوازمان وجوود دار          

سوازد؟  یوی را ممکون موی   گرامنطقوه ی وجود دارد که سازماندرونسازوکارهایی برای همگرایی 
گرایی قورار دارد؟  ی این سازمان در عرصه منطقهشرویپهایی اندازها و چشمهمچنین چه چالش

نود  می از راهبرد کاوش نظامریگبهرهها، در این نوشتار با برای پاسخ به این پرسش اساس نیبرا
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ی شوانگها گرایی سازمان همکاری و فن بررسی تاری ی، تصویری جامع و روشن از مدل منطقه
 کنیم.ارائه می

 پيشينۀ پژوهش
توان به دو دسته طورکلی میگرایی سازمان همکاری شانگهای را بهآثار مربوط به موضوع منطقه

رونوی  اخل، بر عوامول بی هایی هستند که با رویکرد خارج به دتقسیم کرد: دستۀ ن ست پژوهش
به  کرد دروندوم آثاری هستند که با روی ۀاند. دستمحور تمرک  کردهیا ژئوپلیتیک و عوامل نظام

از آثوار   برای نمونه به چنود موورد   بیرون، بر عوامل داخلی و همگرایی فرهنگی متمرک  هستند.
 کنیم. مربوط به این دو دسته اشاره می

 خارج به داخل دستۀ اول، آثاری با رویکرد
 هوای افوق  در شوانگهای کواوش   همکاری سازمان»( در کتاب 2022) 1ماروچکین و ب بورودوف

انود، بوه   بررسی کورده  2001ۀ سازمان همکاری شانگهای را از سال تاری چ ضمن آنکه« جدید
شوود  گرایی موی های فعالیت سازمان که موجب همگرایی میان اعضا و تقویت منطقههمۀ حوزه
انود. در ایون   زیست و مانند آن پرداختهمسائل حقوقی، اقتصادی، تجاری، مهاجران، محیطمانند 

هایی در مورد کارایی سازمان همکاری شانگهای از اندیشمندان کشوورهای عضوو   کتاب دیدگاه
هوای پویش روی   انودازها و افوق  این سازمان آمده است و بر اساس آن تالش شده است چشوم 

حوال گوذار سیاسوت     بحث اصلی کتاب این اسوت کوه در شورایط در     سازمان ترسیم شود. اما
ای سوازمان  الملل و تغییر پارادایم در موازنۀ قدرت جهانی، نقش اب ارهای همکواری منطقوه  بین

سوازمان همکواری   »( در مقالوۀ  2020) 2هائوتر از پیش شده است. همکاری شانگهای بسیار مهم
سوازمان   کنود کوه  سوه دلیول اصولی مطورح موی      «حکمرانی جهانی در عصر جدید شانگهای و

ای در حال تقویوت اثرگوذاری خوود در حکمرانوی جهوانی      ه شکل ف ایندههمکاری شانگهای ب
عنووان اعضوای اصولی و دائموی سوازمان اسوت کوه        است: دلیل اول پذیرش هند و پاکستان به

. دلیول دوم،  ای قوی برای مشارکت عمیق سازمان در حاکمیت جهانی ایجاد کورده اسوت  انگی ه
های نهوادی چوین و روسویه اسوت کوه بوه مشوارکت سوازمان همکواری          اف ایی و همکاریهم

شانگهای در حکمرانی جهانی شتاب ب شیده است. مانند همکاری مشترک اتحادیوۀ اقتصوادی   
مشترک اوراسیا به رهبری روسیه با سازمان همکاری شوانگهای یوا مشوارکت اعضوای سوازمان      

دلیول سووم، تغییور رویکورد آمریکوا       کالن طرح راه ابریشم نوین چوین. همکاری شانگهای در 
از  3«اول آمریکوا »المللی لیبرال و طرح آئوین  گرایی است. کنارگذاشتن نظم بینجانبهسوی یکبه
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سوی ترامپ، اعتبار و اثرب شی قدرت نهوادی آمریکوا را کواهش داده اسوت. تعریوف چوین و       
ها در جهوت رویوارویی بوا آمریکوا بورای      موجب تحریک آن 1«رقبای راهبردی»عنوان روسیه به

 ایجاد نظم نوین جهانی شده است.
مگرایی هبررسی تأثیر رقابت روسیه و آمریکا بر روند »( در مقالۀ 2016رنجکش و لطفیان )
گیرند که زورآزمایی دو قودرت بو رآ آمریکوا و    نتیجه می« ای آسیای مرک یو واگرایی منطقه
سوتتامبر نشووان از   11هوای بعود از رویوداد    و سوال  1990مرکو ی در دهوۀ   روسویه در آسویای   

هوای یواد شوده    های منطقه با یکی از قودرت های انفرادی دولتزابودن نوع و می ان تعاملبرون
دهد که در فضای پسواجنگ سورد و ضودهژمونیک، فراینود     است. اما روی دیگر سکه نشان می
صورت تأسیس و تقویوت سوازمان همکواری    ی نوین بهگرایدیگری از همگرایی در قالب منطقه

های آسیای مرک ی از لتدو»( در مقالۀ 2020نیا و کوشکی )گرفته است. بصیریشانگهای شکل
کننود کوه در اسواس    این ایده را مطرح می« های ب رآای تا وابستگی به قدرتهمکاری منطقه

ای منطقوه و تأسویس نهادهوای درون   دنبوال همگرایوی  ه بههای آسیای مرک ی بیش از آنکدولت
 های بو رآ قورار بگیرنود. بوه    مراتبی به رهبری قدرتدهند به ترتیبات سلسلهباشند ترجی  می

بوودگی و  هوای منطقوه  همین دلیل، منطقوۀ آسویای مرکو ی بوا وجوود برخوورداری از ویژگوی       
 گرایی بهره ببرد.نطقههای مهای فراوان برای همگرایی، تا امروز نتوانسته است از برتریپیشران

 دستۀ دوم، آثاری با رویکرد داخل به خارج
اعتماد متقابل بودون هویوت جمعوی؟ بررسوی سوازمان همکواری       »( در مقالۀ 2021) 2هافی مک

شودن  ظرفیت سازمان همکاری شانگهای برای تبودیل « عنوان یک جامعۀ امنیتی نوپاشانگهای به
گیرد با های پژوهش خود نتیجه می. او بر اساس یافتهبه یک جامعۀ امنیتی را بررسی کرده است

 آنکه هویت جمعی سازمان همکاری شانگهای با پیوستن هند و پاکستان تضوعیف شوده اسوت؛   
هوا از راه سوازوکارهای   سبب اعتماد متقابل میان اعضا و مشارکت معنوادار آن حال حاضر به در

نوپوا شوکل گرفتوه اسوت کوه در میوان       آمی ، یک جامعۀ امنیتوی  همکاری در جهت روابط صل 
( در مقالوۀ  2021) 3عنوان گ ینۀ انت ابی مطرح نیست. آگوستینیس و اردینو  اعضای آن، جنگ به

محیطی: تحلیلی از نقوش محورک چوین در سوازمان     گرایی اقتدارگرا و زیستپیوند بین منطقه»
د سوازمان همکواری   رشو  محیطی رو بههای زیستهمراه با بررسی فعالیت« همکاری شانگهای

انود  ها و عوامل همگرایی میان اعضای سازمان است، توضی  دادهشانگهای که یکی از سازوکار
محیطی در سازمان همکاری شانگهای گرایی زیستعنوان محرک اصلی منطقهکه کشور چین به

 دهود، اعضوای سوازمان کوه از تولیدکننودگان مهوم      های مقاله نشوان موی  عمل کرده است. یافته

                                                           
1. strategic competitors 

2.  James Machaffie 

3. Giovanni Agostinis and Francisco Urdinez 
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ای و زیستی منطقوه های مثبتی برای ایجاد نهادهای محیطاکسیدکربن در جهان هستند، انگی هدی
های چین در ایون حووزه موجوب تحکویم     تقویت همکاری در حوزۀ انرژی سب  دارند و تالش

 رهبری او در منطقه اوراسیا خواهد شد. 
ایووی در مووورد سووازمان گرفراینوودهای منطقووه»( در مقالووۀ 2017و همکووارانش ) 1تاوکبووایوا

گرایوی و  سوازی و منطقوه  به نقش و نفوذ چین و روسویه در فراینود منطقوه   « همکاری شانگهای
انود بوه بواور چوین     پردازند. آنان نوشتهها از سازمان همکاری شانگهای میبرداشت متفاوت آن

از راه های راهبردی اقتصادی، مشارکت و همکاری با همسوایگان  بهترین راه برای تحقق هدف
در جهوت  « سیاست همسایگی خووب »ای چندجانبه است. بنابر این با طرح های منطقهسازوکار

دهنود. روسویه نیو     ای انجام موی های گستردهگذاریگرایی اعضای سازمان، سرمایهتعمیق منطقه
سازمان همکاری شانگهای را اهرمی نرم و مؤدبانه برای جلوگیری از نفووذ و تسولط چوین بور     

هوای خوود بوا    داند. همچنین از این سازمان برای تثبیت همکواری ی آسیای مرک ی میکشورها
کشورهای منطقه و محدودکردن نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای غربی در آسیای مرک ی استفاده 

جایگواه سوازمان همکواری شوانگهای در عرصوۀ      »( مقالوۀ  2009کنود. غفووری و سوعیدی )   می
را زموانی نوشوتند   « های آن برای جمهوری اسالمی ایرانلشها و چاهمگرایی آسیایی و فرصت

نتیجوه گرفتنود کوه     طوور آنوان ایون   که هنوز بسیاری از تحوالت در این سازمان رخ نداده بوود. 
های آن به یافتن ظرفیتسازمان همکاری شانگهای در حال حاضر جوان و ناپ ته است و تحقق

بینی کردنود در صوورت گسوترش    اساس پیش های چین و روسیه بستگی دارد. بر همینتصمیم
های اقتصادی و امنیتی میان اعضا و ورود احتمالی ایران، هند و پاکستان، این سوازمان بوه   تعامل

وری ای و جهانی تبدیل خواهد شود. همچنوین در موورد بهوره    قطبی قدرتمند در سطوح منطقه
دۀ شوانگهای، ایون سوازمان    نشودن وضوعیت آینو   اند که تا روشنجمهوری اسالمی ایران نوشته

 گاه چندان مطمئنی برای تأمین منافع و امنیت جمهوری اسالمی ایران باشد. تواند تکیهنمی
هوای موورد اشواره، بوه     توان گفت با آنکه هریوک از پوژوهش  با بررسی پیشینۀ پژوهش می

ز مدل اجامع چارچوبی  یکهیچ اند،ی شانگهای پرداختهگرایی سازمان همکارزوایایی از منطقه
گرایی این سازمان با درنظرگرفتن تحوالت داخلوی و خوارجی و سوازوکارهای عینوی آن     منطقه

ش طور مش   به این پرسو اند، بنابراین با درنظرگرفتن این خأل، در این پژوهش بهارائه نکرده
 گرایی سازمان همکاری شانگهای چگونه است؟  دهیم که مدل منطقهاصلی پاسخ می

 فهومیچارچوب م
پوردازان  الملل و در میان متفکوران و نظریوه  گرایی یکی از مباحث بنیادین در سیاست بینمنطقه

 سوازی از دیودگاه پیونودهای   الملل است. در واقع به فرایندها و سواختارهای منطقوه  روابط بین

                                                           
1. Taukebayeva 
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رد ای اشواره دا ها و جووامعی ن دیک اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی،  بین دولت
گرایی اغلب بوا همکواری و   که از نظر جغرافیایی به هم ن دیک هستند. در علوم سیاسی، منطقه

در ادبیوات روابوط   (. Ramezani and Sabbaghian, 2020: 194)ای برابور اسوت   ادغوام منطقوه  
هوای  گرایی وجود دارد. بر اساس رهیافوت الملل رویکردهای نظری م تلفی نسبت به منطقهبین

گرایوی بوه پونج دسوته تقسویم      های منطقوه الملل نظریههای رایج در روابط بینرادایمنظری و پا
انگواری و  نومارکسیسم، سازهگرایی، مارکسیسمنوواقعگرایینولیبرالیسم، واقعشوند: لیبرالیسممی

هوای کوارکردگرایی و نوکوارکردگرایی در چوارچوب     طور مشو   نظریوه  گرایی. بهبازاندیشه
هوا و نهوادگرایی نوولیبرال در قالوب نولیبرالیسوم،      هوای رژیوم  گیرنود. نظریوه  ار موی لیبرالیسم قر
هوای نظوام جهوانی و    گرایوی، نظریوه  های ثبات هژمونیک و موازنۀ تهدید بر مبنای نوواقعنظریه
انگاری و نظریۀ انتقوادی  انگاری متعارف در سنت سازهگرایی در پارادایم مارکسیسم، سازهجهان

 قالب بازاندیشی جای دارد.  و پسامدرن در
الملول بوه   های پارادایمی خود در روابط بوین ها برپایۀ اصول و مفروضهریک از این نظریه

ها از یک از آناما هیچ(. Dehghani, 2009: 107) پردازندگرایی میتبیین و توضی  فرایند منطقه
ها، به ب شی از ین رهیافتنیست. هریک از ا برخوردار گراییمنطقه وضعیت قدرت تبیین کلیت
گرایی، چگونگی تحوول، توسوعه و تکامول آن، ماهیوت سوامان      کنندۀ منطقهعلل و عوامل تعیین
ای و سرشوت آن  گیوری و حکمرانوی در نهادهوای منطقوه    ای، چگوونگی تصومیم  سیاسی منطقه
رد؛ نسل اول، به یم کگرایی را به سه نسل تقستوان منطقهاند. اما از زاویۀ تاری ی نی  میپرداخته
های جنگ سرد و در فضوای دوقطبوی   شود که بر اساس رقابتگرایی هژمونیک تعبیر میمنطقه
 1980معروف است که از سال  مستقل گراییمنطقه گرفت؛ نسل دوم، بهالملل شکل مینظام بین

کل های اقتصادی و فنوی شو  های جنگ سرد بیشتر با انگی هبه بعد شکل گرفت و جدا از رقابت
اصلی  ویژگی سه و شد آغاز سرد جنگ پایان در که است گراییسوم منطقه نسل ستس گرفتند؛می
گیورد؛ دوم  نمی شکل سرد جنگ دوقطبی فضای در که معنابدین مستقل است، آنکه ن ست دارد:

 کشوورهای  شوود و اش گسترده است، یعنی به منطقۀ جغرافیایی خاصی محدود نمیاینکه قاعده

باز  رویکردی اینکه سرانجام درآیند. آن عضویتبه توانندمی موضوعی ضرورت سببرح م تلف
صورت چندبعدی و فراگیر به که معناکارها و پذیرش اعضای جدید دارد. بدین نسبت به دستور

دهنود. همچنوین   کار قرار می ها و مسائل م تلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی را در دستورموضوع
 (.Khalili and Zarei, 2013: 134) محدودیت خاصی وجود ندارددر پذیرش عضو جدید 
بندی تاری ی، سازمان همکاری شانگهای نی  در چارچوب نسول سووم   براساس این تقسیم

هوا و  گرایوی در سوازمان  است که در عمول، فراینود منطقوه    آشکار اما گیرد.گرایی قرار میمنطقه
یفیوت و الگووی مشوارکت و تعامول اعضوای      مناطق م تلف مفهوم و الگوی یکسانی نودارد. ک 

انودازهای  هوا و چشوم  هوا، چوالش  هوای همکواری و شویوۀ اجورای آن    منطقه، ساختار سازوکار
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هوای آن سوازمان و   ای متفاوت اسوت و بیشوتر بوه ظرفیوت    گرایی در هر سازمان و منطقهمنطقه
ی ارائوۀ تصوویری   عمل سران کشورهای عضو آن منطقه بستگی دارد. در این نوشتار بورا  ابتکار

گرایی سازمان همکاری شانگهای، همراه با بررسی الگووی تعامول میوان    روشن از الگوی منطقه
هوا  های م تلف و چوالش ها در حوزهاعضای سازمان، سازوکارهای همکاری و شیوۀ اجرای آن

 کنیم. گرایی سازمان همکاری شانگهای را بررسی میاندازهای منطقهو چشم

 ان همکاري شانگهايمروري بر سازم
گوردد  سفر گورباچف به چین بازمی و 1989سال به شانگهای همکاری ی سازمانریگشکلزمینۀ 

 ر دو سویگو کردند که دوکه در این سفر در مورد همکاری در زمینۀ مبارزه با مسلمانانی گفت
پوس از  (. Atai and Zanganeh, 2020: 150کردنود ) ی مرکو ی فعالیوت موی   هادولتمرز علیه 

ن و کشورهای چین، روسویه، ق اقسوتان، قرقی سوتا    1996آوریل  26فروپاشی اتحاد شوروی در 
های اختالف وفصلحل برای ی آزادبندگروهدر یک « شانگهای پنج» مجمع تشکیل با تاجیکستان

 ایون  2001 ژوئون  15هوا در  با اداموۀ همکواری   .(Rowden, 2018: 3مرزی آغاز به کار کردند )
ی دائمی ارتقا المللنیبسط  یک سازمان  به را« شانگهای پنج»تصمیم گرفتند که مجمع کشورها 

ی موجودیوت  رسوم طور با امضای منشور سازمان همکاری شانگهای، به 2002دهند و در سال 
سازمان همکاری  نیترتیپرجمعو  نیترب رآحقوقی آن را اعالم کردند. امروز این سازمان به 

 وراسویا ا قارۀ پنجم جمعیتتبدیل شده است که با بیش از سه میلیارد نفر، سهای در جهان منطقه

 روح شوانگهای پونج،   از بوا الهوام   شوانگهای  همکاری سازمان(. IISS, 2018) دهدیمپوشش  را
احتورام   سیاست داخلی خود را بر اساس اصول اعتماد متقابل، منفعت متقابل، برابری، مشورت،

 ا بنارهمچنین سیاست خارجی خود  به توسعۀ مشترک بنا کرده است.به تنوع فرهنگی و تمایل 
ران بوا  پژوهشگ یاما گاه .ندکیمرفتن کشورهای ثالث پیگیری گنهدفتعهد و بر با اصول عدم
طوور  ای و حتوی بوه  گرایانه، سازمان همکاری شانگهای را محصول رقابت منطقهرویکرد نوواقع

 (. ,2008Germanovich :19-22)کنند ی میمش   نیرویی در برابر ناتو ارزیاب
پوذیرش هنود و پاکسوتان    بوا   2017ژوئن  9سازمان همکاری شانگهای با رویکردی باز در 

هشت  پاکستان، و هند ورود برداشت. با جلوروبه ب رگی گام یرأ حق دارای و دائم عضو عنوانبه
ناخال   تولید از درصد 20ی تقریب طوربه حاضر شانگهای در حال همکاری سازمان دائمی عضو
ای را های هستههمچنین چهار کشور از قدرت و جهان جمعیت درصد 42حدود  و جهان داخلی

ضمن آنکه، دو کشور روسیه و چین نیو   (. Xue and  Makengo, 2021: 185) دهندتشکیل می
مکواری  سوازمان ه  اینوک،  اسواس  نیا برعضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. 

جمهوری خلق چین، جمهوری  هشت عضو دائم )جمهوری هند، جمهوری ق اقستان، شانگهای
قرقی ستان، جمهوری اسالمی پاکستان، فدراسویون روسویه، جمهووری تاجیکسوتان، جمهووری      
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ازبکستان، جمهوری اسالمی ایران( و سه عضو ناظر )جمهوری اسوالمی افغانسوتان، جمهووری    
، جمهوری ارمنسوتان،  جانیآذرباجمهوری ) 1وگوشش شریک گفتو  روسیۀ سفید و مغولستان(

ی سوت یالیسوسپادشاهی کامبوج، جمهوری فدرال دموکراتیک نتال، جمهوری ترکیه و جمهووری  
 دموکراتیک سریالنکا( دارد.

تورین مرجوع   عوالی  2ساختار سازمان همکاری شانگهای، شورای سوران کشوورها   به توجه با
تشکیل جلسوه   مرتبهکسازمان، سالی ی نظر موردهای پیگیری هدف گیری است و برایتصمیم
هوای سوازمان   اولویوت  در زمینوۀ  چندجانبوه هوای همکواری   دهد و به بحث در مورد راهبردمی
ی مجالس، دبیران شورای امنیت، وزیران رؤساهایی در سط  پردازند. از سوی دیگر نشستمی

های اجرای قانون، ی نهادرؤسا و بهداشت ،وپرورشآموزش فرهنگ، امور خارجه، دفاع، اقتصاد،
کننود.  ی سوازمان را پیگیوری موی   هاتیاولوها و شود که هدفها برگ ار میو دادستان هادادگاه
تقویوت اعتمواد متقابول،     شودیمها پیگیری هایی که در این نشستها و هدفاولویت نیترمهم
فناوری  پژوهشی، اقتصادی، تجاری، سیاسی، یهانهیزم در مؤثر همکاری ترویج ی،جوارهم حسن

و تالش مشترک برای حفظ و  ستیزطیمحگردشگری،  ،ونقلحملو فرهنگی، آموزش، انرژی، 
در کنوار دبیرخانوۀ سوازمان، نهواد      (.SCO, 2021)تضمین صل ، امنیت و ثبات در منطقه است 

عمل  های یادشدهای تحقق هدفبر کنندههماهنگ سازوکار عنوانبه که دارد وجود دیگری دائمی
کوه   مسوتقر در تاشوکند اسوت    3)رتوس(  سوم یضدتروری امنطقهکند. این نهاد، کمیتۀ اجرایی می

 صوورت بوه  سواله سهدبیرکل و رئیس کمیتۀ اجرایی آن را شورای سران کشورها برای یک دورۀ 
(. SCO, 2021) کنود چرخشی به ترتیب حروف الفبای روسی و بدون امکان تمدید، نصوب می

ای مانند جامعوۀ  ی جهانی و منطقههاسازمانبا سازمان همکاری شانگهای های ف ایندۀ همکاری
 ،6جمعوی  امنیوت  سازمان پیموان  5شرق آسیا، جنوب اتحادیۀ کشورهای 4سود،هم مستقل کشورهای

 ,2021Xue and Makengo :)سرخ اسوت  ی صلیبالمللنیبو کمیتۀ  7سازمان همکاری اقتصادی

185-186.) 

 تحول در الگوي تعامل داخلی سازمان همکاري شانگهاي

                                                           
1. Dialogue partners 

2. Heads of Government Council 

3. Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) 

4. Commonwealth of Independent States (CIS) 

5. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

6. Collective Security Treaty Organization (CSTO) 

7. Economic Cooperation Organization (ECO) 
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ای میان اعضا وجود دارد کوه متناسوب بوا شورایط و     در هر سازمان و نهادی الگوی تعامل ویژه
ن تغییور و تحووالتی کوه در طوول حیوات سوازما       به توجه باموقعیت اعضای آن سازمان است. 

 کشورهای عضو نیو  متناسوب بوا شورایط و    همکاری شانگهای انجام شده است، الگوی تعامل 
 ،شتداادامه  2017اقتضاهای جدید سازمان متحول شده است. ن ستین الگوی سازمان تا سال 

عضو دائم به  عنوانبههنگامی که دو کشور هند و پاکستان در نشست آستانه  2017ژوئن اما از 
دیود  جه فراخوور تغییرهوای   سازمان پیوستند، الگوی تعامل داخلی سازمان همکاری شانگهای ب

ختار دو بوود. در ایون سوا    4+2 صوورت بوه دگرگون شد. تا پیش از آن ساختار درونی سازمان  
 هموۀ کردنود.  سوی همگرایی هدایت موی کشور چین و روسیه چهار کشور آسیای مرک ی را به

ای هوای جهوانی و اعضو   قودرت  عنووان بهو روسیه  نیند؛ اما چاشتدی برابر و حق وتو رأاعضا 
ی الگوو  ،بنوابراین  (. ,2021Xue and  Makengo :195)ی داشوتند  اژهیوپیشرو در سازمان نقش 

یوی بوا   گرامنطقوه بوود. در واقوع   « شدههدایت»تعامل درونی سازمان همکاری شانگهای الگوی 
. چین و روسویه  شدیمو متوسط دنبال  کوچکرهبری کشورهای ب رآ و مشارکت کشورهای 

های مهم همکواری و  مالی و مادی از سازمان همکاری شانگهای و ارائۀ ایدهبا حمایت گستردۀ 
و  یوی، کشوورهای آسویای مرکو ی را بوه مشوارکت      گرامنطقوه ی عملی برای توسوعۀ  شنهادهایپ

ن کردند. اما پس از پیوستن هنود و پاکسوتان، مودل تعامول درونوی سوازما      همکاری هدایت می
 تغییر کرد.  «فراگیر»به الگوی « شدههدایت»همکاری شانگهای از الگوی 

عضوو  کردند چهار گرفتن نقش رهبری تالش میدر الگوی پیشین، روسیه و چین با برعهده
 سوازمان همکواری شوانگهای   را کنترل و هدایت کنند. اما با پیوستن هنود و پاکسوتان بوه     گرید

دیدی شوکل  ی جهایبندخوشههای جدیدی در سازمان مطرح شد و ها و خواستهمنافع، هدف
هوای آسویای مرکو ی،    استقالل عمل هند و پاکستان در مقایسه با جمهووری  به توجه باگرفت. 

و  تور دهیو چیپی سوازمان درون، روابوط  تور رنوگ کوم نقش رهبری و هودایتگری روسویه و چوین    
هوای  و پیچیودگی  هایبندخوشهای از است. نمونه شده دگرگونی نظم پیشین سازمان طورکلبه

توانیم در یک تصویر کلی ببینیم. در ایون  بط درونی سازمان همکاری شانگهای را میجدید روا
در سفر کوتواه   2021دسامبر  6نمونه، در تصویر شاهد روابط عمیق روسیه و هند هستیم. برای 

هوای  از همکاری دادپوتین به هند، دو کشور بیانیۀ مشترکی را منتشر کردند که خبر می ریمیوالد
 Ministry of) گیوری کرونوا  و هموه  ونقول حملهای م تلف اقتصاد، انرژی، در حوزهدوجانبه 

External Affairs Government of India, 2021 )   ۀ هنود و روسویه در   دوجانبو ایون همکواری
متحود   هیاما روس .دارد یانشدههای حلحالی است که هند با چین بر سر مسائل مرزی اختالف

اموا   ،اسوت وی دیگر پاکستان نی  با هند بر سر مسئلۀ کشمیر درگیور  هاست. از سراهبردی چینی
 ن دیکی با دارد.روابط چین 
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 روسویه و چوین خوارج شوده و    « دو واگون »کوه دیگور سوازمان از حالوت      مینیبیمبنابراین 
 صوورت بوه هوا در داخول سوازمان    اسوت. همکواری   گرفته شکلی جدیدی در آن هایبندگروه

 هوایی اسوت کوه در روح   ارزش بور  هیو تک بوا هوا  معی است که همۀ آنو ج چندجانبهدوجانبه، 
در س نرانی خوود   نگیپنیجچین، شی  جمهورسیرئنی    2018شانگهای نهفته است. در سال 

 دیو تأکهوا  نآبار دیگر بور  « ی با آینده مشترکاجامعهپیشبرد روح شانگهای و ساختن »با عنوان 
عتمواد  اپایدار، مذاکره، مشوارکت و همکواری، برابوری،    کرد: رفاه مشترک، امنیت جهانی، صل  

ل متقابل، منفعت متقابل و ماننود آن. بوا گسوترش اعضوای سوازمان و تحوول در الگووی تعامو        
 قیو تعمهوای سوازمان نیو  گسوترش یافوت و بورای       زمینوه فعالیوت   جیتودر بهکشورهای عضو، 

توی،  صوادی، سیاسوی، امنی  ی م تلوف اقت هاحوزهبعدی و ایمن در چند، چندجانبههای همکاری
ا رمنافع اعضوا و همکواری هرچوه بیشوتر      نیتأمفرهنگی، سازوکارهایی شکل گرفت که امکان 

هوای  در اینجا با تمرکو  بور سوه حووزۀ اصولی فعالیوت سوازمان، سوازوکار         تسهیل کرده است.
 .مینکیمی امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی هاحوزههمگرایی 

 سازمان همکاري شانگهاي راییگهاي منطقهسازوكار
طوور  هساختار ابتودایی سوازمان همکواری شوانگهای، بو     « شانگهای پنج»تجربۀ موفق  بر هیتک با

 جیتودر بوه هوای امنیتوی آغواز کردنود و     رسمی اعضای این سازمان کوار خوود را بوا همکواری    
ان سوازم در گرایوی  های م تلف را در دستور کار خود قرار دادند. موتور محرک منطقوه موضوع

، یکوی از  هوای فعالیوت  های امنیتوی بووده اسوت. گسوترش زمینوه     ، همکاریهمکاری شانگهای
گرایوی نیواز دارد   ی مهم است، زیرا سازمان همکاری شانگهای برای توسعۀ منطقههایریگجهت

ای هوای م تلوف سوازوکاره   در حووزه سوازمان   تفاوت منافع اعضا را در نظر بگیورد. بنوابراین  
ی موجودیوت و  ها پشتوانۀ مهموی بورا  سازوکاری کرده است. این اندازراهتعددی را همگرایی م

هوای  لدر حال حاضور تعامو   (.Dadabaev, 2014: 107)ی هستند سازماندرونتوسعۀ همگرایی 
نگوی  در سه حوزۀ کلوی امنیتوی، اقتصوادی و فره    توانیمرا سازمان همکاری شانگهای درونی 

 بررسی کرد. 

 اي امنيتی هسازوكارالف( 
های سازمان همکاری شانگهای است که شامل امنیت سنتی های امنیتی یکی از اولویتهمکاری

های سنتی بیشتر شامل تضمین امنیت مرزی، مبادالت نظامی، و امنیت غیرسنتی است. همکاری
هوای غیرسونتی   سازی متقابل نظامی است. همکواری های اعتمادهای نظامی و دیگر شیوهتمرین
طلبی و قاچاق موواد  گرایی، تج یههایی برای مبارزه با تروریسم، افراطنیتی بیشتر شامل تالشام

طوورکلی سوازمان همکواری شوانگهای بور      های فراملی و غیرقانونی است که بوه م در، جنایت



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15ة ، دوراوراسياي مركزيمطالعات   114

های امنیت غیرسنتی، بویش از هموه   های امنیتی غیرسنتی متمرک  است. از میان موضوعهمکاری
سوتتامبر، سوازمان همکواری     11هوای  بارزه با تروریسم تأکید دارد. از هنگوام حملوه  بر مسئلۀ م

هوای  و تمورین  1شانگهای همکاری ضدتروریسم را در مبانی قانونی و چارچوب نهوادی رتوس  
های امنیتی سازمان سازوکار همکاری ترینرتس مهم امنیتی نهاداست.  کرده تقویت ضدتروریسم

های شانگهای است و در سالهمکاری سازمان  دائمی بدنۀ از ن نهادهمکاری شانگهای است. ای
که هنوز در مرحلۀ طراحی بودند  حملۀ تروریستی در حالی 20توانسته است از  2015تا  2011
اردوگواه آموزشوی تروریسوتی،     440گرایان جلووگیری کنود.   جنایت تروریستی افراط 650و از 
هوای  نفر از اعضوای گوروه   2700ی و همچنین بیش از المللعضو سازمان تروریستی بین 1700

 (. ,2021Alimov :35)های مجرمانه را دستگیر کند مسل  غیرقانونی مظنون به فعالیت
هوای ارتبواطی و همکواری بوا     سازوکار امنیتی دیگر سازمان همکاری شانگهای، ایجاد کانال

که بوا سوازمان ملول متحود انجوام      هایی همکاری ای است.المللی و منطقههای بیندیگر سازمان
های امنیتی کمک کورده اسوت؛   توجهی به مبارزۀ مشترک با تهدیدها و چالشطور قابل به ،شده

سازمان همکاری شانگهای عضو ناظر سازمان ملل متحد شد. از آن زمان به بعود   2004در سال 
ن ملول متحود در اموور    های سازمان ملل مانند دفتر سازماهای مؤثری با برخی از شعبههمکاری

مواد م در و جرم، دبیرخانۀ سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه 
سازمان ملل متحود و  »ای با موضوع رویداد ویژه 2016انجام شده است. برای نمونه، در نوامبر 

رویداد  همچنین و کدر نیویور« ها و تهدیدهاچالش با مشترک مقابلۀ شانگهای: همکاری سازمان
شانگهای، مبارزه بوا   همکاری سازمان و متحد ملل سازمان»نی  با عنوان  2017دیگری در مارس 

. ( ,2021Alimov :35)در وین برگ ار شد « های مشترکمواد م در: تهدیدهای مشترک و اقدام
گهای و سوازمان  ای میان دبیرخانۀ سازمان همکاری شاننامهدر تاجیکستان تفاهم 2007اکتبر در 

گسترش روابط برابر و سوازنده،   و امضا و توافق شد که دو سازمان با ایجاد 2پیمان امنیت جمعی
های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد م در و جورائم  امنیت و ثبات منطقه را تضمین و در زمینه

از  (. ,2021Xue and Makengo :190) دیافتۀ فراملی و تجوارت اسولحه همکواری کننو    سازمان
توان به موارد ۀ امنیتی مینیزمدر سازمان همکاری شانگهای های خارجی ی دیگر تعاملهانمونه

 زیر اشاره کرد:
ۀ اتحادیوۀ کشوورهای جنووب    رخانو یدبۀ سازمان همکاری شانگهای بوا  رخانیدبۀ نامتفاهم -

اق موواد م ودر و   ، توسعۀ اجتماعی و مبارزه با تروریسم، قاچستیز طیمحدر زمینۀ  3شرق آسیا
 (. Shanghai Organization Secretaria, 2020) 2005آوریل  21یی، جاکارتا، شوپولانسان و 

                                                           
1. Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) 

2. Collective Security Treaty Organization (CSTO) 

3. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
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میوان دبیرخانوۀ سوازمان همکواری شوانگهای و دبیرخانوۀ کنفورانس تعامول و          نامهتفاهم -
ای، هوای منطقوه  درگیوری  وفصول حول در زمینوۀ   2014موه   20در  1های اعتمادساز در آسیااقدام
 ی و قاچواق طلبییجداای و مبارزه با تروریسم، های هستهی منع گسترش سالحهامیرژتقویت 
(IPC, 2014.) 

و  یاقتصواد  ونیسو یکم ۀرخانو یو دب یشوانگها  یسازمان همکوار  ۀرخانیدب نمیانامه تفاهم -
م ودر  ا مواد مبارزه ب ۀنیدر زم 2015دسامبر  15در  هیانوسیو اق ایآس یسازمان ملل برا یاجتماع
 (.Shanghai Organization Secretaria, 2020) افتهیسازمان مئو جرا

اساس سازمان همکاری شانگهای برای همگرایوی امنیتوی و سوازوکارهای م تلفوی      بر این
انگهای، مشارکت اعضوا  شهای درونی سازمان همکاری ترین عوامل همکاریدارد. یکی از مهم

و منیت و ثبات در منطقوه، دغدغوۀ هموۀ کشوورهای عضو     در حوزه امنیت است، زیرا برقراری ا
نظور و رویکورد مشوترکی داشوته     شود در این حوزه اتفاقسازمان است و تا حدامکان تالش می

 باشند.

 هاي اقتصادي ب( سازوكار

شوانگهای بسویار    همکواری  سوازمان  عضوو  کشوورهای  متفواوت  اقتصادی منافع کردنهماهنگ
جو وسازمان برای جست هایتالش هاست، اماسیاسی و امنیتی آن برتر از منافعدشوارتر و زمان
 توجووه اسووت. از اولووین سووازوکارهای بهینووه بوورای تعاموول در امووور اقتصووادی قابوول  و اجوورای
های همگرایی اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای سوندی اسوت کوه در    ها و سازوکاراقدام
ناموۀ سوال   ین سند یک طرح تکمیلی بر توافقکشورهای عضو امضا کردند. ا 2004ستتامبر  23
های اقتصادی بسته شده بوود. سوند تکمیلوی    بود که باهدف ارتقای تعامالت و همکاری 2003
گوذاری مشوترک،   شامل بر صد برنامۀ اقتصادی مانند تسوهیالت صوادراتی، سورمایه    2004سال 
ی سازمان را روشن کرد سازی حقوق گمرکی و مانند آن بود که موتور همگرایی اقتصادیکسان
(Ghafuri and Saeedi, 2009: 85) .     سازوکار مهم دیگر سازمان همکواری شوانگهای در اموور

است که روسیه پیشنهاد تأسویس آن را در   2«باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای»اقتصادی، 
انرژی سازمان  شروع به فعالیت کرد. باشگاه 2013داد. اما در عمل این نهاد از سال  2006سال 

دهد آزادانه به آن بتیوندند یوا آن را تورک   همکاری شانگهای نهادی است که به اعضا اجازه می
های انرژی میوان  کنند، هدف رسمی این باشگاه ایجاد یک انجمن برای بحث در مورد همکاری

 . ونقل، تولید و مصرف انرژی استهای جدید و حل مشکالت در حملها، پیشنهاد طرحدولت

                                                           
1. Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) 

2. The Energy Club of the SCO 



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15ة ، دوراوراسياي مركزيمطالعات   116

 هوای قابول  وگاز همکواری کشورهای عضو باشگاه انرژی، عالوه بر همکاری در زمینۀ نفت
ویژه چین و روسویه بوا صوادرات راکتوور بوه دیگور       ای دارند، بهتوجهی در حوزۀ انرژی هسته
قسوتان  همچنین کشورهایی مانند ق ا اند.ای خود کمک کردههای هستهکشورها به توسعۀ برنامه

 ی دارند.های اعضای باشگاه انرژا تأمین اورانیوم، نقش مهمی در تقویت همکاریو ازبکستان ب
 د و دودرصد از تولید ناخال  اورانیوم خود را به چین صوادر کور   55ق اقستان  2014در سال 

طور مشترک یک مرک  تولید سوخت ایجاد کننود. همچنوین ایوران نیو  از     کشور توافق کردند به
بورد. در سوال   ای خوود بهوره موی   سازی توان هسوته سازمان برای تجاریاین سازوکار اقتصادی 

نشوده بوه روسویه    تن اورانیووم غنوی   136تن اورانیوم با غنای پایین را در ازای  11ایران  2015
رد در بو  - طور کلی باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای با تحقق سناریو بورد صادر کرد. به

گرایوی اقتصوادی سوازمان    سوته اسوت نقوش مهموی در منطقوه     انورژی توان  ۀروابط تجاری حوز
کشوورهای عضوو    همکواری  (.Xue, Makengo, 2021: 193) همکاری شانگهای داشوته باشود  

 شوود، تنها موجب تأمین منافع اقتصوادی اعضوا موی   باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای نه
نوز هکاهش دهد. این باشگاه ای را ظرفیت را دارد که خطرهای گسترش سالح هسته این بلکه

آمیو  انورژی   عنووان الگوویی بورای توسوعه صول      خود را به ظرفیت اما سابقه است،جوان و کم
 (. ,2018Lengacher)ای در منطقه ثابت کرده است هسته

تودریج  هوای درونوی بوه   همچنین سازمان همکاری شانگهای با رویکرد گسترش همکواری 
نهادی  2006ژوئن  14اندازی کرد. در های بیشتر راها قابلیتسازوکارهای اقتصادی دیگری را ب

 تأسوویس شوود. ایوون شووورا یووک   1«شووورای تجوواری سووازمان همکوواری شووانگهای»بووا عنوووان 
 دولتووی اسووت کووه دفتوور مرکوو ی دبیرخانووۀ دائمووی آن در مسووکو قوورار دارد. ایوون   نهوواد غیوور

مان همکواری شوانگهای را بوا    شورا نمایندگان بسیار معتبر جامعۀ تجاری کشورهای عضو سواز 
گوو در میوان جواموع    وهای اقتصادی، برقراری روابط مسوتقیم و گفوت  هدف گسترش همکاری

هوای  کند. این نهاد در حوزههای چندجانبه متحد میتجاری و مالی و تسهیل ترویج عملی طرح
ۀ آمووزش،  المللوی در زمینو  دهی و امور بانکی، همکواری بوین  ونقل، م ابرات، وامانرژی، حمل
فعالیوت دارد   های بهداشوتی و کشواورزی  های نوآورانه و همچنین مراقبتها و فناوریپژوهش
(SCO, 2022.)  توانود  شورای تجاری سازمان همکاری شانگهای نی  نهاد مستقلی است که موی

با مشارکت اعضای جوامع تجاری های کارشناسی در رابطه های مشورتی و ارائۀ ارزیابیتصمیم
گوذاری  های تجاری، اقتصوادی و سورمایه  رهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تعاملکشو

 در چارچوب سازمان است.

                                                           
1. The Business Council of the Shanghai Cooperation Organisation 
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گرایوی را در سوازمان همکواری شوانگهای توسوعه      سازوکار اقتصوادی دیگوری کوه منطقوه    
هوا  است که شورای سوران دولوت   1«بانکی سازمان همکاری شانگهایکنسرسیوم میان»ب شد می
گوذاری در  هوای سورمایه  منظور تأمین مالی و خدماتی بوانکی بورای طورح   به 2005ر اکتب 26در 

بار کم یکدست که های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأسیس کردحمایت دولت
دهد. از اعضوای آن بانوک توسوعۀ ق اقسوتان، بانوک توسوعه و اموور        در سال تشکیل جلسه می

و بانوک   3انوداز جمهووری تاجیکسوتان   انوک دولتوی پوس   ب 2اقتصادی خارجی فدراسیون روسیه،
بوانکی سوازمان همکواری شوانگهای توأمین      توسعۀ دولتی چین هستند. اولویت کنسرسیوم میان

هوای صونایع پایوه، صونایع بوا فنواوری پیشورفته،        هایی است که بر زیرساختبودجه برای طرح
هوای  وام نی  بر اساس رویوه  های اجتماعی تمرک  دارند. دادنهای صادرات محور و طرحب ش

 (.SCO, 2020, a) شودالمللی انجام میشدۀ بانکی بینعمومی پذیرفته
کنود امضوای   سازمان همکاری شانگهای را تسهیل موی  امکان دیگری که همگرایی اقتصادی

میان کشورهای عضوو اسوت کوه بوا ایجواد شورایط مسواعد بورای          2014ای در سال نامهتفاهم
المللی چرخشگاهی در تأسیس نهادهای مناسب برای همکاری اقتصادی ی بیناونقل جادهحمل

 هوای عضوو سوازمان،    سوران دولوت   2019سازمان همکاری شانگهای است. همچنین در سوال  
را تصویب کردند که بور   2035های اقتصادی چندجانبه تا سال برنامۀ جدید تجارت و همکاری

ای را های منطقوه گذاریدسازی تجارت و سرمایهاساس آن، کشورهای عضو موافقت کردند آزا
 طور مداوم بهبود ب شوند. ایون توافوق یوک     اف ایش دهند. همچنین ترتیبات نهادی منطقه را به
عنووان معیوار جدیود    کنود و بوه  ای ایجاد موی پایۀ قانونی و ضروری برای تسهیل تجارت منطقه

 (. Hao, 2020: 163)کنود  مول موی  سازمان همکاری شانگهای برای حاکمیت اقتصواد جهوانی ع  
 در بواالترین سوط  یکتوارچگی،     4سوی ایجاد منطقوۀ تجوارت آزاد  در اساس حرکت تدریجی به

 موجوب آن کشوورها   تورین دسوتورکارهای سوازمان همکواری شوانگهای اسوت کوه بوه        از مهوم 
  هوای تجواری متقابول را حوذف کننود و آزادانوه، کواال و خودمات را        کنند محدودیتتوافق می
 وضوع کننود    طوور مسوتقل  بوه  برای تجارت با کشورهای سووم تعرفوۀ گمرکوی    اما مبادله کنند؛

(TASS Russian News Agency, 2017.) 

 پ( سازوكارهاي فرهنگی  

 م تلفوی  اشوکال  و سوازوکارها  سازمان همکاری شوانگهای بوا   فرهنگی هایهمکاری روابط و
 فرهنوگ،  وزیوران  هایی با حضورکنفرانس و هانشست برگ اری با شود. این سازمانمی پیگیری

                                                           
1. The Shanghai Cooperation Organization Interbank Consortium (SCO IBC) 

2. Vnesheconombank 

3. Amonatbonk 

4.  Free-Trade Area (FTA) 
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 هوای فرهنگوی را در میوان کشوورهای     همکواری  کوشود می فناوری و امداد آموزش، بهداشت،
  سووازمان ایوون اعضووای میووان هووایینامووهتوافووق و اسووناد 2005 سووال عضووو گسووترش دهوود. از

 و بالهوا  در انیامدادرسو  حووزۀ  در را هایینامهموافقت جمله از فرهنگی م تلف هایحوزه در
 اسوت  شوده  امضا گردشگری و فناوری علمی، هایبرنامه و آموزش در همکاری متقابل، کمک
(Xue, Makengo, 2021: 195-197)های فرهنگی سوازمان همکواری   . یکی از جدیدترین اقدام

در  2021اکتبور   20کوه در   اسوت  1«اتحادیۀ موزۀ سازمان همکاری شوانگهای »شانگهای تأسیس 
سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای افتتاح شد. این نهاد فرهنگی، نقوش مهموی    بیستمین

در زمینۀ فرهنگ و گردشگری و تسهیل یادگیری متقابل و مبادالت مردم کشورهای منطقه دارد. 
کاری فرهنگی و گردشگری است که هماتحادیۀ موزۀ سازمان همکاری شانگهای یک سازوکار 

ورهای عضوو، موجوب تورویج    شو ر پیونودهای تواری ی و فرهنگوی    ن و تأکیود بو  دادبا نمایش
سازمانی شود. در واقع مبادالت چندجانبه درونها میوگوی تمدنگفت و فرهنگی هایهمکاری

 ,International Alliance of Museums of the Silk Road)کنود  را وارد مرحله جدیودی موی  

2021). 
اری شانگهای وجود فرهنگی سازمان همک کاریهم ترین سازوکارهایهمچنین یکی از مهم

های عضوو و نواظر اسوت.    شانگهای در کشور همکاری سازمان م تلف هایدانشگاه از ایشبکه
هوای آموزشوی   این شبکه پلتفرمی کارآمد برای تقویت پیوندهای دانشگاهی و ارتقای همکواری 

گوی، علموی آموزشوی و    هوای فرهن دار همکاریهای اولویتکشورهای عضو است که در زمینه
ن کشف استعدادهای شایسته برای همکاری، آموزش کارمندان مجرب بورای سوازما   اقتصادی و

کنند. شبکۀ دانشگاه سازمان همکاری شوانگهای شوامل   در چارچوب دانشگاه علمی فعالیت می
ن، رقی سوتا دانشوگاه در ق  8دانشگاه در چین،  23دانشگاه در ق اقستان،  14دانشگاه است که  79
دارد:  دانشوگاه در روسویۀ سوفید وجوود     1دانشگاه در تاجیکستان و  11دانشگاه در روسیه،  22

انسوانی  ومدانشگاه دولتی آستراخان، دانشگاه دوستی مردم روسیه، دانشوگاه اورال، دانشوگاه علو   
 های خارجی دالیوان، دانشوگاه صونعتی تاجیکسوتان    کیانگ، دانشگاه زبانبیشکک، دانشگاه سین

(SCO, 2020.) 

های مشوترک در  همچنین پس از شیوع ویروس کرونا سازمان همکاری شانگهای بر فعالیت
های علمی و فناوری در زمینوه دارو و  حوزۀ سالمت و بهداشت عمومی متمرک  شد و همکاری

واکسن اف ایش یافت. با وجود مشکالت متعدد در زمان اوج شویوع  ویوروس کرونوا، سوازمان     
های چین و توزیع مواد پ شکی م تلف به دیگور اعضوا نقوش    گذاری تجربهتوانست با اشتراک

از دیگور سوازوکارهای    (.Xue and Makengo, 2021: 195)فعالی را در این حوزه داشته باشد 
فرهنگی سازمان همکاری شانگهای کوه موجوب درک متقابول، دوسوتی، همکواری و سورانجام       

                                                           
1. Shanghai Cooperation Organization Museum Alliance (SCOMA(  
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هنوری  هوای فرهنگوی  شود: برگ اری جشونواره یگرایی میان شهروندان کشورهای عضو ممنطقه
هوای  دوجانبه و چندجانبه، جشنوارۀ موسیقی، جشنوارۀ جوانان، آموزش بودون مورز، همکواری   

های ورزشی، مسابقات ماراتن، اردوهای زمستانی و تابستانی و مانند تلوی یونی، نمایشگاه بازی
 آن.

 گرایی سازمان همکاري شانگهايهاي منطقهچالش
 ضعف هویت مشترک الف(

گرایوی،  تورین مفواهیم منطقوه   کارل دویچ، واضع نظریۀ ارتباطات معتقود اسوت یکوی از اصولی    
طور که در سط  ملی، شهروندان باید هویوت  سازی و حس هویت مشترک است. هماناجتماع

ی پوذیر امعهج با ارتباطات، یادگیری و ای نی  اعضا بایدمشترک داشته باشند، در نهادهای منطقه
تدریج به حس هویت مشترک، نظام باورهای مشترک و تصور مشترک از سرنوشوت جمعوی   به

تقریب هویت جمعی منسوجمی  اما سازمان همکاری شانگهای به (.Deutsch, 2015: 36) برسند
ازپویش تضوعیف شوده    ویژه از زمان پیوستن هند و پاکستان، این هویت مشترک بویش ندارد. به

شته، بور تجربوۀ تواری ی    های سرزمینی گذاند با وجود دشمنیکرده است. چین و روسیه تالش
جموع  ممشترکی تمرک  کنند که از جامعۀ سوسیالیستی داشتند. کشورهای آسیای مرک ی کوه در  

شوان بوا   و تمرک  بر پیونود تواری ی  « روح شانگهای»شانگهای پنج، مشارکت داشتند با پذیرش 
زمان از پیوسوتن هنود و پاکسوتان، سوا     پوس  اموا  ند.اروسیه، هویت جمعی خود را پرورش داده

های مسیحی، کنفوسویوس، هنودو و اسوالمی پیودا کورده اسوت و       آمی تن فرهنگترکیب درهم
گیوری هویوت   ای بورای شوکل  شود که چه عامل پیونددهنوده ازپیش این پرسش مطرح میبیش

 .(Machaffie, 2020: 5-6) مشترک میان اعضای سازمان وجود دارد؟

 هاي درونی سازمانیختالفب( ا

سازمان همکاری شانگهای با وجود تأکید بر احترام متقابل و منفعوت مشوترک و همکواری، بوا     
 تواننود موانوع   حول نشووند موی    اگور  کوه  کنود وپنجه نرم موی های درونی م تلفی دستاختالف

، چوالش  های درونوی سوازمان  ترین تعارضگرایی باشند. یکی از قدیمیمهمی بر سر راه منطقه
ها و دستورکارهای سوازمان در رقابوت هسوتند.    میان پکن و مسکو است که بر سر تعیین هدف

 ای بوا دسوتور  عنووان نهواد فرامنطقوه   پکن بیشتر خواستار عملکرد سازمان همکاری شانگهای به
 جهوانی را در سور دارد   ژئوپلیتیوک  موازنوۀ  ایجواد  سوودای  مسوکو،  است. اموا  کارهای اقتصادی

(Qafelehbashi, 2019: 125 .) هرچند امروز بیش از هر زمان دیگری چین و روسیه به یکدیگر
خطر رقابت میوان ایون دو    همچنان های م تلفی اشتراک نظر دارند،اند و در حوزهن دیک شده
هوای میوان   گرایی سازمان باشد. از سویی، اخوتالف تواند تهدیدی برای توسعۀ منطقهقدرت می
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دهود و بور پیچیودگی روابوط میوان      هوا را افو ایش موی   چوین نگرانوی   - پاکستان و هند - هند
اف اید. اف ایش اعضای سازمان بوا وجوود آنکوه موجوب     های ب رآ در داخل سازمان میقدرت

و  تهدیودها  هوای سوازمان همکواری شوانگهای شوده اسوت،      هوا و توانمنودی  گسترش ظرفیت
 ایی را نی  به همراه داشته باشد.واگر تواندهایی را نی  به آن اضافه کرده است که میچالش

 پ( تهدیدهاي بيرونی 
ای و بازتولیود  هوای منطقوه  برخی از تحلیلگران، سازمان همکاری شانگهای را محصول رقابوت 

تهدیودی علیوه منوافع اقتصوادی خوود       را سازمان این وجود و کنندمی تحلیل تفسیر و« ورشو»
 چوین  و روسویه  های اخیور، که در سالآنجا  از مچنینکنند. هویژه در حوزۀ انرژی برآورد میبه
های سازمان همکاری شانگهای بورای رویوارویی   دو قدرت ب رآ اوراسیایی از ظرفیت عنوانبه

سازمان تودارک   این تضعیف برند، آمریکا نی  سازوکارهایی را برایبانفوذ ایاالت متحد بهره می
ز افغانستان، بیش از هر زمان دیگری بر دو کشوور  پس از خروج ناگهانی ابیند. ایاالت متحد می

هایی ماننود گسوترش نواتو یوا بسوتن قورارداد       روسیه و چین تمرک  کرده است. آمریکا تحریک
مهوار چوین و نفووذ در آسویای شورقی       هودف  بابا دو کشور استرالیا و بریتانیا را  1امنیتی آکوس
کستان در افغانستان، آمریکا با حمایت از ی سیاسی هند و پاهارقابتدهد. همچنین در انجام می

زند. بنابراین الزم است سازمان همکاری های هند و پاکستان دامن میهند، به چالش و اختالف
تر در مسائل سیاسی نقش داشته باشد. همچنین با طراحی سیاسوت  شانگهای، با رویکردی فعال

هوای بیگانوه در   ، مانع نفوذ قودرت خارجی مشترکی که همۀ اعضای سازمان به آن پایبند باشند
 منطقه شود.

 گرایی سازمان همکاري شانگهايهاي منطقهاندازچشم
 ايهاي منطقهاوكراین، نقش فزایندة سازمان 2022الف( بحران سال 

ای نسوبت بوه   هوای منطقوه  ۀ نقش و اهمیوت ف اینودۀ سوازمان   دهندبازتاببحران اخیر اوکراین 
المللوی  سوازمان بوین   نیتور مهم عنوانبهاگرچه سازمان ملل متحد  المللی است.های بینسازمان
هوای ایون   و ضعفها شکست ،استحفظ نظم، برقراری ثبات و تضمین امنیت بنا شده  باهدف

امنیوت خوود بوه     نیتأمهای م تلف تاری ی موجب شده است کشورها برای سازمان در بحران
ا کنند. بحث اصلی در جنگ اوکوراین نیو  ایون    ای گرایش بیشتری پیدهای منطقهپلتفرم سازمان

اسوت، زیورا چتور     2و تضمین امنیت خود، خواستار پیوستن به ناتو نیتأماست که اوکراین برای 
ای مانند ناتو و سازمان همکواری شوانگهای بورای کشوورهای عضوو،      های منطقهامنیتی سازمان

                                                           
1. Australia, UK, US (AUKUS) 

2. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
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 بوه  توجوه  بوا ای هوای منطقوه  مانسواز  اسواس . در رسود یمنظر از سازمان ملل متحد به ترمنیا
های اختالف مؤثرتر وفصلحلهای منسجم جمعی و همگونی سیاسی کشورهای عضو، تصمیم

المللوی در زمینوۀ   هوای بوین  تر از سازمانداخلی و همچنین تعریف دشمن مشترک، بسیار موفق
 کنند.های عضو عمل میتضمین امنیت و نظم و ثبات کشور

 

 اوراسيا، تشکيل شبکۀ سازمانی ب( ایدة مشاركت بزرگ
دهنود و  همکاری شانگهای هستۀ اصلی قوارۀ اوراسویا را تشوکیل موی     عضو سازمانکشورهای 

پیموان  » 1«اتحادیۀ اقتصوادی اوراسویا  »های دیگری مانند برخی از اعضای این سازمان در سازمان
ها بوا یکودیگر   مانعضو هستند و پیوندساز این ساز 3«سازمان همکاری اقتصادی» 2«امنیت جمعی
اندازی برای تشکیل یک ها با یکدیگر موجب شده است چشمهای این سازمانهستند. همکاری

از سووی  « اوراسویا  شوراکت بو رآ  » دۀیا 2016شبکۀ سازمانی در اوراسیا ترسیم شود. در سال 
 یوی اف اهوم کوه انگیو ۀ   ( Alimov, 2018: 117)روسیه مطرح شد  جمهورسیرئپوتین  ریمیوالد

های اوراسیایی را برانگی توه اسوت. در   ای از سازمانای و تشکیل شبکههای منطقهمیان سازمان
ی پیگیوری  طورجود بهرا  ایاوراسی اخیر سازمان همکاری شانگهای ایدۀ مشارکت ب رآ هاسال
 ای داشته باشند.های منطقههای بیشتری با سازمانکند و تالش کرده است همکاریمی

 کاري شانگهاي، راه ابریشم نوینپ( سازمان هم

 های انرژی، ترابری، ارتباطوات ای از طرحۀ دستۀ گستردهدربردارندطرح کالن راه ابریشم نوین 
ۀ آهن با سرمایها، خطوط راهوگاز، بندرها، فرودگاهی نفتهالولهجایی، به همراه مسیرهای جابه

« شوانگهای همکواری  وادۀ سوازمان  خوان »که با همکاری (Reisinezhad, 2021: 54) چینی است 
اری سوازمان همکو   شودۀ تیو تثباعم از کشورهای عضو و نواظر و بوا اسوتفاده از سوازوکارهای     

نیوت  ام نیتوأم هوای سیاسوی،   ، گمورک، همواهنگی  ونقلحملهای بانکداری، در زمینهشانگهای 
شم نووین  بریکالن راهبرد راه ا . سازمان همکاری شانگهای مرک  ثقلهستندمنطقه در حال اجرا 

اتژیک و ژئواسوتر  کیو تیژئوپلهوای  های اقتصادی، هودف است که هدف اصلی آن غیر از انگی ه
 .برای به زیر کشاندن هژمونی آمریکا و جایگ ینی نظم نووین جهوانی بوه رهبوری چوین اسوت      

ای بورای  مقدموه  سازمان همکواری شوانگهای   اساستفسیر کرد که در  طورنیاتوان می نیبنابرا
گیوری نظوم   ی راه ابریشم نوین بوده است. راه ابریشم نوین نی  آغاز گامی برای شوکل گیرشکل

 نوین جهانی خواهد بود.

                                                           
1. Eurasian Economic Union (EAEU-EEU) 

2. Collective Security Treaty Organization. (CSTO) 

3. Economic Cooperation Organization (ECO) 
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 نتيجه
ت گرایی سازمان همکاری شانگهای در طول حیوا دهد الگوی منطقههای پژوهش نشان مییافته

ازمان توا سوال   گیری این سو شود: الگوی اول که از آغاز شکلاین سازمان به دو الگو تقسیم می
 صوورت بوه گرایوی  است که در این الگو ساختار منطقه« شدههدایت»کارکرده است، مدل  2017
سووی  بود، به این معنا که دو کشور روسیه و چوین، چهوار کشوور آسویای مرکو ی را بوه       2+4
هوا و  زمان و ارائوۀ ایوده  های مالی از سوا کردند. این دو کشور با حمایتگرایی هدایت میمنطقه
کشوور   کوه دو  2017کردند. اموا از سوال   گرایی سازمان را تقویت میهای کاربردی منطقهبرنامه

های درونوی را  های هویتی و درگیریهند و پاکستان به این سازمان پیوستند، ضمن آنکه چالش
ط دو کشوور  تغییر کرد. در این الگوو فقو  « فراگیر»فعال کردند، مدل تعامل درونی نی  به الگوی 

 توجه با یک از اعضابلکه هر  کنند؛ینمگرایی هدایت ها را به منطقهه و چین، دیگر کشورروسی
هوا  ی م تلوف سوازمان همکواری شوانگهای، بوا دیگور کشوور       هوا حووزه منافع ملی خود در  به

ی جدید داخلوی  هایسازخواهند داشت و خوشه جانبههمهو  چندجانبه، دوجانبههای همکاری
شوود.  اقتضای همین الگوی جدید است که عضویت دائم ایران پذیرفته می دهند. بهرا شکل می

اعضوا،   متفواوت  منوافع  بوه  توجوه  باشود. در این الگو حتی عضویت کامل ترکیه نی  بررسی می
گرایوی را  ی منطقوه چندبعود  صورتبهاست و سازمان  افتهی گسترشهای فعالیت سازمان زمینه
هوای گونواگون بورای تقویوت سوط       م تلوف در حووزه   یهاکارسوازو  . بنوابراین کندیمدنبال 
اند شده منیتی، طراحی و اجراا و ی، سیاسیاقتصادهای ب رآ ها و تسهیل اجرای طرحهمکاری
کننود کوه سوازمان    شوند و این ظرفیت را ایجواد موی  تر میطور مداوم کارآمدتر و پیشرفتهکه به
 ظم نوین جهانی نقش داشته باشد.دهی به نمحرکی برای شکل عنوانبهبتواند 
های کشورهای عضوو، تهدیود   حال باید تأکید کنیم که نبود هویت مشترک و اختالفبا این

هوای  شود. تفاوت و جدایی میان ادیان، مذاهب و آیینمهمی برای انسجام سازمان محسوب می
نودو و  نامتجانس اعضوای سوازمان، ماننود ارتودوکس، کنفوسویوس، اسوالم شویعی و سونی، ه        

تووان  هوای تواری ی متفواوت اعضوا را نموی     خدایی انکارناپذیر است. زبان، فرهنگ و تجربهبی
هوای جودی در میوان    های سیاسی میان اعضوا از جملوه رقابوت   نادیده گرفت. همچنین اختالف

های میان هند و چین و میان هند روسیه و چین در زمینۀ نفوذ بیشتر در آسیای مرک ی، اختالف
هوا را در  تووان نقوش آن  چنان عمیق اسوت کوه نموی   ان در مورد کشمیر و افغانستان آنو پاکست

تووان  گرایی سازمان همکاری شانگهای نادیده انگاریم. اما در مجمووع موی  پیشبرد فرایند منطقه
برخوردار است، اما هنوز تا « اعتماد متقابل»گرایی از شرط الزم، یعنی گفت سازمان برای منطقه

هوای درونوی   فاصوله دارد. اگرچوه درگیوری   « هویت جمعی قووی »شرط کافی یعنی رسیدن به 
هوا را  سازمان عمیق هستند و هیچ هویت مشترک قوی میان اعضای سازمان وجود ندارد کوه آن 

تشکیل دهنود؛ سوازمان توانسوته اسوت همچنوان از راه      « ما»با یکدیگر متحد کند تا بتوانند یک 
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هوا بوا   االنه با سوران کشوورهای عضوو و توأمین منوافع آن     های سمیانجیگری و تشکیل نشست
های همکاری، اعتماد متقابل میان اعضا را حفظ کند. اما اینکه چقدر این رونود اداموه   نامهتوافق

 خواهد داشت، پرسشی باز است و به آیندۀ سازمان بستگی دارد.
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