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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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چکيده
منطقهگرایی از الگوهای تعامل در عرصۀ روابط بینالملل است که با گذر از یک سیر تحولی از الگووی
کالسیک اروپامحور بهسوی مدلهای نوین حرکت کرده است .نفتا ،آسهآن و سازمان همکاری شانگهای
نمونههایی از منطقه گرایی نوین هستند که براساس شرایط ،موقعیت و اقتضاهای منطقۀ خود ،الگوهوای
ویژهای را پیگیری کردهاند .در این پژوهش مدل منطقهگرایوی سوازمان همکواری شوانگهای را بررسوی
میکنیم .پرسش اصلی این است که الگوی منطقهگرایی سازمان همکاری شانگهای و بهطوور مشو
الگوی تعاملی و سازوکارهای همگرایی آن چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش از راهبورد کواوش
نظاممند و روش بررسی تاری ی استفاده میکنیم .یافتهها نشان داد که پس از پیوستن هند و پاکستان بوه
این سازمان در سال  2017سازمان همکاری شانگهای وارد دور جدیدی از منطقهگرایی شده است و بوا
گذار از الگوی «هدایتشده» وارد الگوی «فراگیر» شده است و سازوکارهای همکاری سازمان همکاری
شانگهای از ظرفیتهای چشمگیری برای منطقهگرایی چندبعدی و تأمین منافع اعضا برخووردار اسوت.
بر این اساس ،نتیجۀ این پژوهش نشان داد که از زموان تأسویس سوازمان همکواری شوانگهای ،مفهووم
همکاری و سازوکارهای مشارکت ،مداوم غنیتر و توسعهیافتهتر شده است و سازمان از ظرفیوت قووی
برای اثرگذاری بر نظم نوین جهانی برخوردار است .اما با توجه به درگیریهای درونی و نبوود هویوت
جمعی ،سازمان همچنان تا رسیدن به مرحلۀ همگرایی فاصلۀ زیادی دارد.
واژگان اصلی :سازمان همکاری شانگهای ،منطقهگرایی ،همگرایی اقتصادی ،همگرایی امنیتی ،همگرایی
فرهنگی.
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مقدمه
منطقهگرایی با تکیه بر ارزشهایی مانند همکاری ،اتحاد و صول یوک الگووی تعامول و مودلی
متفاوت از کاربست قدرت در عرصۀ بینالملل است که از جنگ سرد تا به امروز بوا توجوه بوه
تغییر و تحوالت نظام بینالملل بهتدریج اشکال جدیدی پیدا کرده اسوت .منطقوهگرایوی نووین
برآمده از نیازها ،اهداف و موقعیت کشورهای عضو همان منطقه است؛ بنابراین دیگر روشهای
تقلیدی از الگوی کالسیک اروپایی اجرا نمیشود .از اینرو ساختارها و سازمانهایی مانند نفتا،
آسهآن ،سازمان همکاری شانگهای هرکدام الگوی ویژهای را بورای همگرایوی طراحوی و اجورا
کردهاند که بهطور کامول متفواوت از الگووی کالسویک اسوت .از مهومتورین تحووالتی کوه در
منطقه گرایی کالسیک ایجاد شده است ،میتوان به «اروپازدایی»« ،منطقهگرایی در جهان سووم»،
«غیرسرزمینیشدن جغرافیا»1و «چندبعدی شودن» اشواره کورد ( .)Dehghani, 2009: 101مودل
کالسیک منطقهگرایی از اساس با همگرایی اروپایی برابر بود؛ اما با تحوول در نظوام بوینالملول
بهتدریج فرایند منطقهایشدن ،خارج از قارۀ اروپا و جهان توسعهیافته ،بوا انگیو ههوا و اهوداف
بسیار متفاوت ،در مناطق پیرامونی و شبهپیرامونی نی پدید آمد .این مناطق جدید دیگر خوود را
فقط برپایۀ عنصر جغرافیا تعریف نمیکنند ،اگرچوه هنووز درجوهای از ن دیکوی جغرافیوایی در
تعریف منطقه الزم است؛ اما عنصور جغرافیوا و سورزمین ،اهمیوت و نقوش بسویار کمتوری در
منطقهگرایی نوین دارد .نکتۀ دیگر ،تحول در ماهیت تکبعدی منطقوهگرایوی کالسویک اسوت.
منطقهگرایی کالسیک بیشتر در پی ایجاد یک گروهبندی تنها نظامی یا تجاری بود؛ اما ترتیبوات
و ساختارهای نوین منطقهگرایی سرشتی چندوجهی دارند و در حوزهها و زمینوههوای م تلوف
فعالیت میکنند (.)Dehghani, 2009: 101-104
این تحوالت در سازمان همکاری شانگهای بهعنوان یک نمونه از منطقوهگرایوی نووین نیو
مشووهود اسووت .اعضووای سووازمان همکوواری شووانگهای ترکیبووی از کشووورهای توسووعهیافتووه و
درحال توسعه از مناطق م تلف آسیای مرک ی ،خاورمیانه ،شرق آسویا و قفقواز هسوتند کوه در
حوزه های م تلف امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و مانند آن همکاری میکننود .اموا
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این اسوت کوه اگور مودل منطقوهگرایوی سوازمان همکواری
شانگهای با الگوی کالسیک متفاوت است ،در این صورت مدلی که این سازمان دنبال مویکنود
چگونه اسوت؟ چوه الگووی تعواملی میوان کشوورهای عضوو ایون سوازمان وجوود دارد؟ چوه
سازوکارهایی برای همگرایی درونسازمانی وجود دارد که منطقوهگرایوی را ممکون مویسوازد؟
همچنین چه چالشها و چشماندازهایی پیشروی این سازمان در عرصه منطقهگرایی قورار دارد؟
براین اساس برای پاسخ به این پرسشها ،در این نوشتار با بهرهگیری از راهبرد کاوش نظاممنود
1. De-Territorialization of Geography
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و فن بررسی تاری ی ،تصویری جامع و روشن از مدل منطقهگرایی سازمان همکاری شوانگهای
ارائه میکنیم.
پيشينۀ پژوهش
آثار مربوط به موضوع منطقهگرایی سازمان همکاری شانگهای را بهطورکلی میتوان به دو دسته
تقسیم کرد :دستۀ ن ست پژوهشهایی هستند که با رویکرد خارج به داخل ،بر عوامول بیرونوی
یا ژئوپلیتیک و عوامل نظاممحور تمرک کردهاند .دستۀ دوم آثاری هستند که با رویکرد درون به
بیرون ،بر عوامل داخلی و همگرایی فرهنگی متمرک هستند .برای نمونه به چنود موورد از آثوار
مربوط به این دو دسته اشاره میکنیم.
دستۀ اول ،آثاری با رویکرد خارج به داخل
ماروچکین و ب بورودوف )2022(1در کتاب «سازمان همکاری شوانگهای کواوش در افوقهوای
جدید» ضمن آنکه تاری چۀ سازمان همکاری شانگهای را از سال  2001بررسی کوردهانود ،بوه
همۀ حوزه های فعالیت سازمان که موجب همگرایی میان اعضا و تقویت منطقهگرایی مویشوود
مانند مسائل حقوقی ،اقتصادی ،تجاری ،مهاجران ،محیطزیست و مانند آن پرداختهانود .در ایون
کتاب دیدگاه هایی در مورد کارایی سازمان همکاری شانگهای از اندیشمندان کشوورهای عضوو
این سازمان آمده است و بر اساس آن تالش شده است چشومانودازها و افوقهوای پویش روی
سازمان ترسیم شود .اما بحث اصلی کتاب این اسوت کوه در شورایط در حوال گوذار سیاسوت
بین الملل و تغییر پارادایم در موازنۀ قدرت جهانی ،نقش اب ارهای همکواری منطقوهای سوازمان
همکاری شانگهای بسیار مهمتر از پیش شده است .هائو )2020(2در مقالوۀ «سوازمان همکواری
شانگهای و حکمرانی جهانی در عصر جدید» سوه دلیول اصولی مطورح مویکنود کوه سوازمان
همکاری شانگهای به شکل ف ایندهای در حال تقویوت اثرگوذاری خوود در حکمرانوی جهوانی
است :دلیل اول پذیرش هند و پاکستان به عنووان اعضوای اصولی و دائموی سوازمان اسوت کوه
انگی ه ای قوی برای مشارکت عمیق سازمان در حاکمیت جهانی ایجاد کورده اسوت .دلیول دوم،
هماف ایی و همکاری های نهوادی چوین و روسویه اسوت کوه بوه مشوارکت سوازمان همکواری
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
همکاری شانگهای در کالن طرح راه ابریشم نوین چوین .دلیول سووم ،تغییور رویکورد آمریکوا
بهسوی یکجانبهگرایی است .کنارگذاشتن نظم بینالمللی لیبرال و طرح آئوین «اول آمریکوا»3از
1. Sergey Marochkin and Yury Bezborodov
2. Deng Hao
3. America First
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سوی ترامپ ،اعتبار و اثرب شی قدرت نهوادی آمریکوا را کواهش داده اسوت .تعریوف چوین و
روسیه بهعنوان «رقبای راهبردی»1موجب تحریک آنها در جهوت رویوارویی بوا آمریکوا بورای
ایجاد نظم نوین جهانی شده است.
رنجکش و لطفیان ( )2016در مقالۀ «بررسی تأثیر رقابت روسیه و آمریکا بر روند همگرایی
و واگرایی منطقهای آسیای مرک ی» نتیجه میگیرند که زورآزمایی دو قودرت بو رآ آمریکوا و
روسویه در آسویای مرکو ی در دهوۀ  1990و سوالهوای بعود از رویوداد  11سوتتامبر نشووان از
برونزابودن نوع و می ان تعاملهای انفرادی دولتهای منطقه با یکی از قودرتهوای یواد شوده
است .اما روی دیگر سکه نشان میدهد که در فضای پسواجنگ سورد و ضودهژمونیک ،فراینود
دیگری از همگرایی در قالب منطقهگرایی نوین بهصورت تأسیس و تقویوت سوازمان همکواری
شانگهای شکلگرفته است .بصیرینیا و کوشکی ( )2020در مقالۀ «دولتهای آسیای مرک ی از
همکاری منطقهای تا وابستگی به قدرتهای ب رآ» این ایده را مطرح میکننود کوه در اسواس
دولتهای آسیای مرک ی بیش از آنکه بهدنبوال همگرایوی و تأسویس نهادهوای درونمنطقوهای
باشند ترجی میدهند به ترتیبات سلسلهمراتبی به رهبری قدرتهای بو رآ قورار بگیرنود .بوه
همین دلیل ،منطقوۀ آسویای مرکو ی بوا وجوود برخوورداری از ویژگویهوای منطقوهبوودگی و
پیشرانهای فراوان برای همگرایی ،تا امروز نتوانسته است از برتریهای منطقهگرایی بهره ببرد.
دستۀ دوم ،آثاری با رویکرد داخل به خارج
مک هافی )2021(2در مقالۀ «اعتماد متقابل بودون هویوت جمعوی؟ بررسوی سوازمان همکواری
شانگهای بهعنوان یک جامعۀ امنیتی نوپا» ظرفیت سازمان همکاری شانگهای برای تبودیلشودن
به یک جامعۀ امنیتی را بررسی کرده است .او بر اساس یافتههای پژوهش خود نتیجه میگیرد با
آنکه هویت جمعی سازمان همکاری شانگهای با پیوستن هند و پاکستان تضوعیف شوده اسوت؛
در حال حاضر بهسبب اعتماد متقابل میان اعضا و مشارکت معنوادار آنهوا از راه سوازوکارهای
همکاری در جهت روابط صل آمی  ،یک جامعۀ امنیتوی نوپوا شوکل گرفتوه اسوت کوه در میوان
اعضای آن ،جنگ بهعنوان گ ینۀ انت ابی مطرح نیست .آگوستینیس و اردینو  )2021(3در مقالوۀ
«پیوند بین منطقهگرایی اقتدارگرا و زیست محیطی :تحلیلی از نقوش محورک چوین در سوازمان
همکاری شانگهای» همراه با بررسی فعالیتهای زیستمحیطی رو به رشود سوازمان همکواری
شانگهای که یکی از سازوکار ها و عوامل همگرایی میان اعضای سازمان است ،توضی دادهانود
که کشور چین بهعنوان محرک اصلی منطقهگرایی زیستمحیطی در سازمان همکاری شانگهای
عمل کرده است .یافتههای مقاله نشوان مویدهود ،اعضوای سوازمان کوه از تولیدکننودگان مهوم
1. strategic competitors
2.
James Machaffie
3. Giovanni Agostinis and Francisco Urdinez
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دیاکسیدکربن در جهان هستند ،انگی ههای مثبتی برای ایجاد نهادهای محیطزیستی منطقوهای و
تقویت همکاری در حوزۀ انرژی سب دارند و تالشهای چین در ایون حووزه موجوب تحکویم
رهبری او در منطقه اوراسیا خواهد شد.
تاوکبووایوا1و همکووارانش ( )2017در مقالووۀ «فراینوودهای منطقووهگرایووی در مووورد سووازمان
همکاری شانگهای» به نقش و نفوذ چین و روسویه در فراینود منطقوهسوازی و منطقوهگرایوی و
برداشت متفاوت آنها از سازمان همکاری شانگهای میپردازند .آنان نوشتهانود بوه بواور چوین
بهترین راه برای تحقق هدف های راهبردی اقتصادی ،مشارکت و همکاری با همسوایگان از راه
سازوکارهای منطقهای چندجانبه است .بنابر این با طرح «سیاست همسایگی خووب» در جهوت
تعمیق منطقهگرایی اعضای سازمان ،سرمایهگذاریهای گستردهای انجام مویدهنود .روسویه نیو
سازمان همکاری شانگهای را اهرمی نرم و مؤدبانه برای جلوگیری از نفووذ و تسولط چوین بور
کشورهای آسیای مرک ی می داند .همچنین از این سازمان برای تثبیت همکواریهوای خوود بوا
کشورهای منطقه و محدودکردن نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای غربی در آسیای مرک ی استفاده
میکنود .غفووری و سوعیدی ( )2009مقالوۀ «جایگواه سوازمان همکواری شوانگهای در عرصوۀ
همگرایی آسیایی و فرصتها و چالشهای آن برای جمهوری اسالمی ایران» را زموانی نوشوتند
که هنوز بسیاری از تحوالت در این سازمان رخ نداده بوود .آنوان ایونطوور نتیجوه گرفتنود کوه
سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر جوان و ناپ ته است و تحققیافتن ظرفیتهای آن به
تصمیمهای چین و روسیه بستگی دارد .بر همین اساس پیشبینی کردنود در صوورت گسوترش
تعاملهای اقتصادی و امنیتی میان اعضا و ورود احتمالی ایران ،هند و پاکستان ،این سوازمان بوه
قطبی قدرتمند در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل خواهد شود .همچنوین در موورد بهورهوری
جمهوری اسالمی ایران نوشتهاند که تا روشننشودن وضوعیت آینودۀ شوانگهای ،ایون سوازمان
نمیتواند تکیهگاه چندان مطمئنی برای تأمین منافع و امنیت جمهوری اسالمی ایران باشد.
با بررسی پیشینۀ پژوهش می توان گفت با آنکه هریوک از پوژوهشهوای موورد اشواره ،بوه
زوایایی از منطقهگرایی سازمان همکاری شانگهای پرداختهاند ،هیچیک چارچوبی جامع از مدل
منطقهگرایی این سازمان با درنظرگرفتن تحوالت داخلوی و خوارجی و سوازوکارهای عینوی آن
ارائه نکردهاند ،بنابراین با درنظرگرفتن این خأل ،در این پژوهش بهطور مش

به این پرسوش

اصلی پاسخ میدهیم که مدل منطقهگرایی سازمان همکاری شانگهای چگونه است؟
چارچوب مفهومی
منطقهگرایی یکی از مباحث بنیادین در سیاست بین الملل و در میان متفکوران و نظریوهپوردازان
روابط بینالملل است .در واقع به فرایندها و سواختارهای منطقوهسوازی از دیودگاه پیونودهای
1. Taukebayeva
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ن دیک اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی ،بین دولتها و جووامعیای اشواره دارد
که از نظر جغرافیایی به هم ن دیک هستند .در علوم سیاسی ،منطقهگرایی اغلب بوا همکواری و
ادغوام منطقوهای برابور اسوت ( .)Ramezani and Sabbaghian, 2020: 194در ادبیوات روابوط
بینالملل رویکردهای نظری م تلفی نسبت به منطقهگرایی وجود دارد .بر اساس رهیافوتهوای
نظری و پارادایمهای رایج در روابط بینالملل نظریههای منطقوهگرایوی بوه پونج دسوته تقسویم
می شوند :لیبرالیسم نولیبرالیسم ،واقعگرایی نوواقعگرایی ،مارکسیسمنومارکسیسم ،سازهانگواری و
نظریوههوای کوارکردگرایی و نوکوارکردگرایی در چوارچوب
بازاندیشهگرایی .به طور مشو
لیبرالیسم قرار مویگیرنود .نظریوههوای رژیومهوا و نهوادگرایی نوولیبرال در قالوب نولیبرالیسوم،
نظریههای ثبات هژمونیک و موازنۀ تهدید بر مبنای نوواقعگرایوی ،نظریوههوای نظوام جهوانی و
جهانگرایی در پارادایم مارکسیسم ،سازهانگاری متعارف در سنت سازهانگاری و نظریۀ انتقوادی
و پسامدرن در قالب بازاندیشی جای دارد.
هریک از این نظریهها برپایۀ اصول و مفروضهای پارادایمی خود در روابط بوینالملول بوه
تبیین و توضی فرایند منطقهگرایی میپردازند ( .)Dehghani, 2009: 107اما هیچیک از آنها از
قدرت تبیین کلیت وضعیت منطقهگرایی برخوردار نیست .هریک از این رهیافتها ،به ب شی از
علل و عوامل تعیینکنندۀ منطقهگرایی ،چگونگی تحوول ،توسوعه و تکامول آن ،ماهیوت سوامان
سیاسی منطقهای ،چگوونگی تصومیمگیوری و حکمرانوی در نهادهوای منطقوهای و سرشوت آن
پرداختهاند .اما از زاویۀ تاری ی نی میتوان منطقهگرایی را به سه نسل تقسیم کرد؛ نسل اول ،به
منطقهگرایی هژمونیک تعبیر میشود که بر اساس رقابت های جنگ سرد و در فضوای دوقطبوی
نظام بینالملل شکل میگرفت؛ نسل دوم ،به منطقهگرایی مستقل معروف است که از سال 1980
به بعد شکل گرفت و جدا از رقابتهای جنگ سرد بیشتر با انگی ههای اقتصادی و فنوی شوکل
میگرفتند؛ ستس نسل سوم منطقهگرایی است که در پایان جنگ سرد آغاز شد و سه ویژگی اصلی
دارد :ن ست آنکه مستقل است ،بدینمعنا که در فضای دوقطبی جنگ سرد شکل نمیگیورد؛ دوم
اینکه قاعدهاش گسترده است ،یعنی به منطقۀ جغرافیایی خاصی محدود نمیشوود و کشوورهای
م تلف برحسب ضرورت موضوعی میتوانند بهعضویت آن درآیند .سرانجام اینکه رویکردی باز
نسبت به دستور کارها و پذیرش اعضای جدید دارد .بدینمعنا که بهصورت چندبعدی و فراگیر
موضوعها و مسائل م تلف اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی را در دستور کار قرار میدهنود .همچنوین
در پذیرش عضو جدید محدودیت خاصی وجود ندارد (.)Khalili and Zarei, 2013: 134
براساس این تقسیم بندی تاری ی ،سازمان همکاری شانگهای نی در چارچوب نسول سووم
منطقهگرایی قرار میگیرد .اما آشکار است که در عمول ،فراینود منطقوهگرایوی در سوازمانهوا و
مناطق م تلف مفهوم و الگوی یکسانی نودارد .کیفیوت و الگووی مشوارکت و تعامول اعضوای
منطقه ،ساختار سازوکارهوای همکواری و شویوۀ اجورای آنهوا ،چوالشهوا و چشومانودازهای
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منطقهگرایی در هر سازمان و منطقهای متفاوت اسوت و بیشوتر بوه ظرفیوتهوای آن سوازمان و
ابتکار عمل سران کشورهای عضو آن منطقه بستگی دارد .در این نوشتار بورای ارائوۀ تصوویری
روشن از الگوی منطقهگرایی سازمان همکاری شانگهای ،همراه با بررسی الگووی تعامول میوان
اعضای سازمان ،سازوکارهای همکاری و شیوۀ اجرای آنها در حوزههای م تلف و چوالشهوا
و چشماندازهای منطقهگرایی سازمان همکاری شانگهای را بررسی میکنیم.
مروري بر سازمان همکاري شانگهاي
زمینۀ شکلگیری سازمان همکاری شانگهای بهسال  1989و سفر گورباچف به چین بازمیگوردد
که در این سفر در مورد همکاری در زمینۀ مبارزه با مسلمانانی گفتوگو کردند که در دو سوی
مرز علیه دولتهای مرکو ی فعالیوت مویکردنود ( .)Atai and Zanganeh, 2020: 150پوس از
فروپاشی اتحاد شوروی در  26آوریل  1996کشورهای چین ،روسویه ،ق اقسوتان ،قرقی سوتان و
تاجیکستان با تشکیل مجمع «شانگهای پنج» در یک گروهبندی آزاد برای حلوفصل اختالفهای
مرزی آغاز به کار کردند ( .)Rowden, 2018: 3با اداموۀ همکواریهوا در  15ژوئون  2001ایون
کشورها تصمیم گرفتند که مجمع «شانگهای پنج» را به سط یک سازمان بینالمللی دائمی ارتقا
دهند و در سال  2002با امضای منشور سازمان همکاری شانگهای ،بهطور رسومی موجودیوت
حقوقی آن را اعالم کردند .امروز این سازمان به ب رآترین و پرجمعیتترین سازمان همکاری
منطقهای در جهان تبدیل شده است که با بیش از سه میلیارد نفر ،سهپنجم جمعیت قارۀ اوراسویا
را پوشش میدهد ( .)IISS, 2018سازمان همکاری شوانگهای بوا الهوام از روح شوانگهای پونج،
سیاست داخلی خود را بر اساس اصول اعتماد متقابل ،منفعت متقابل ،برابری ،مشورت ،احتورام
به تنوع فرهنگی و تمایل به توسعۀ مشترک بنا کرده است .همچنین سیاست خارجی خود را بنا
بر با اصول عدمتعهد و هدفنگرفتن کشورهای ثالث پیگیری میکند .اما گاهی پژوهشگران بوا
رویکرد نوواقعگرایانه ،سازمان همکاری شانگهای را محصول رقابت منطقهای و حتوی بوهطوور
مش

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

بهعنوان عضو دائم و دارای حق رأی گام ب رگی روبهجلو برداشت .با ورود هند و پاکستان ،هشت
عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر بهطور تقریبی  20درصد از تولید ناخال
داخلی جهان و حدود  42درصد جمعیت جهان و همچنین چهار کشور از قدرتهای هستهای را
تشکیل میدهند ( .)Xue and Makengo, 2021: 185ضمن آنکه ،دو کشور روسیه و چین نیو
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند .بر این اسواس اینوک ،سوازمان همکواری
شانگهای هشت عضو دائم (جمهوری هند ،جمهوری ق اقستان ،جمهوری خلق چین ،جمهوری
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
روسیۀ سفید و مغولستان) و شش شریک گفتوگو(1جمهوری آذربایجان ،جمهوری ارمنسوتان،
پادشاهی کامبوج ،جمهوری فدرال دموکراتیک نتال ،جمهوری ترکیه و جمهووری سوسیالیسوتی
دموکراتیک سریالنکا) دارد.
با توجه به ساختار سازمان همکاری شانگهای ،شورای سوران کشوورها 2عوالیتورین مرجوع
تصمیمگیری است و برای پیگیری هدفهای مورد نظر سازمان ،سالی یکمرتبه تشکیل جلسوه
میدهد و به بحث در مورد راهبردهوای همکواری چندجانبوه در زمینوۀ اولویوتهوای سوازمان
می پردازند .از سوی دیگر نشستهایی در سط رؤسای مجالس ،دبیران شورای امنیت ،وزیران
امور خارجه ،دفاع ،اقتصاد ،فرهنگ ،آموزشوپرورش ،بهداشت و رؤسای نهادهای اجرای قانون،
دادگاهها و دادستانها برگ ار میشود که هدفها و اولویتهای سوازمان را پیگیوری مویکننود.
مهمترین اولویتها و هدفهایی که در این نشستها پیگیری میشود تقویوت اعتمواد متقابول،
حسن همجواری ،ترویج همکاری مؤثر در زمینههای سیاسی ،تجاری ،اقتصادی ،پژوهشی ،فناوری
و فرهنگی ،آموزش ،انرژی ،حملونقل ،گردشگری ،محیطزیست و تالش مشترک برای حفظ و
تضمین صل  ،امنیت و ثبات در منطقه است ( .)SCO, 2021در کنوار دبیرخانوۀ سوازمان ،نهواد
دائمی دیگری وجود دارد که بهعنوان سازوکار هماهنگکننده برای تحقق هدفهای یادشده عمل
میکند .این نهاد ،کمیتۀ اجرایی منطقهای ضدتروریسوم (رتوس)3مسوتقر در تاشوکند اسوت کوه
دبیرکل و رئیس کمیتۀ اجرایی آن را شورای سران کشورها برای یک دورۀ سهسواله بوهصوورت
چرخشی به ترتیب حروف الفبای روسی و بدون امکان تمدید ،نصوب میکنود (.)SCO, 2021
همکاریهای ف ایندۀ سازمان همکاری شانگهای با سازمانهای جهانی و منطقهای مانند جامعوۀ
پیموان امنیوت جمعوی6،

کشورهای مستقل همسود4،اتحادیۀ کشورهای جنوب شرق آسیا5،سازمان
سازمان همکاری اقتصادی7و کمیتۀ بینالمللی صلیبسرخ اسوت ( Xue and Makengo, 2021:
.)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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در هر سازمان و نهادی الگوی تعامل ویژهای میان اعضا وجود دارد کوه متناسوب بوا شورایط و
موقعیت اعضای آن سازمان است .با توجه به تغییور و تحووالتی کوه در طوول حیوات سوازمان
همکاری شانگهای انجام شده است ،الگوی تعامل کشورهای عضو نیو متناسوب بوا شورایط و
اقتضاهای جدید سازمان متحول شده است .ن ستین الگوی سازمان تا سال  2017ادامه داشت،
اما از ژوئن  2017هنگامی که دو کشور هند و پاکستان در نشست آستانه بهعنوان عضو دائم به
سازمان پیوستند ،الگوی تعامل داخلی سازمان همکاری شانگهای به فراخوور تغییرهوای جدیود
دگرگون شد .تا پیش از آن ساختار درونی سازمان بوهصوورت  4+2بوود .در ایون سواختار دو
کشور چین و روسیه چهار کشور آسیای مرک ی را بهسوی همگرایی هدایت مویکردنود .هموۀ
اعضا رأی برابر و حق وتو داشتند؛ اما چین و روسیه بهعنووان قودرتهوای جهوانی و اعضوای
پیشرو در سازمان نقش ویژهای داشوتند ( .)Xue and Makengo, 2021: 195بنوابراین ،الگووی
تعامل درونی سازمان همکاری شانگهای الگوی «هدایتشده» بوود .در واقوع منطقوهگرایوی بوا
رهبری کشورهای ب رآ و مشارکت کشورهای کوچک و متوسط دنبال میشد .چین و روسویه
با حمایت گستردۀ مالی و مادی از سازمان همکاری شانگهای و ارائۀ ایدههای مهم همکواری و
پیشنهادهای عملی برای توسوعۀ منطقوهگرایوی ،کشوورهای آسویای مرکو ی را بوه مشوارکت و
همکاری هدایت می کردند .اما پس از پیوستن هنود و پاکسوتان ،مودل تعامول درونوی سوازمان
همکاری شانگهای از الگوی «هدایتشده» به الگوی «فراگیر» تغییر کرد.
در الگوی پیشین ،روسیه و چین با برعهدهگرفتن نقش رهبری تالش میکردند چهار عضوو
دیگر را کنترل و هدایت کنند .اما با پیوستن هنود و پاکسوتان بوه سوازمان همکواری شوانگهای
منافع ،هدفها و خواسته های جدیدی در سازمان مطرح شد و خوشهبندیهای جدیدی شوکل
گرفت .با توجه به استقالل عمل هند و پاکستان در مقایسه با جمهووریهوای آسویای مرکو ی،
نقش رهبری و هودایتگری روسویه و چوین کومرنوگتور ،روابوط درونسوازمانی پیچیودهتور و
بهطورکلی نظم پیشین سازمان دگرگون شده است .نمونهای از خوشهبندیها و پیچیودگیهوای
جدید روابط درونی سازمان همکاری شانگهای را می توانیم در یک تصویر کلی ببینیم .در ایون
تصویر شاهد روابط عمیق روسیه و هند هستیم .برای نمونه ،در  6دسامبر  2021در سفر کوتواه
والدیمیر پوتین به هند ،دو کشور بیانیۀ مشترکی را منتشر کردند که خبر میداد از همکاریهوای
دوجانبه در حوزههای م تلف اقتصاد ،انرژی ،حملونقول و هموهگیوری کرونوا (

Ministry of

 )External Affairs Government of India, 2021ایون همکواری دوجانبوۀ هنود و روسویه در
حالی است که هند با چین بر سر مسائل مرزی اختالفهای حلنشدهای دارد .اما روسیه متحود
راهبردی چینیهاست .از سوی دیگر پاکستان نی با هند بر سر مسئلۀ کشمیر درگیور اسوت ،اموا
چین روابط ن دیکی با دارد.

مدل منطقهگرایی سازمان همکاري شانگهاي

113

بنابراین میبینیم کوه دیگور سوازمان از حالوت «دو واگون» روسویه و چوین خوارج شوده و
گروهبندیهای جدیدی در آن شکل گرفته اسوت .همکواریهوا در داخول سوازمان بوهصوورت
دوجانبه ،چندجانبه و جمعی است که همۀ آنهوا بوا تکیوه بور ارزشهوایی اسوت کوه در روح
شانگهای نهفته است .در سال  2018نی رئیسجمهور چین ،شی جینپینگ در س نرانی خوود
با عنوان «پیشبرد روح شانگهای و ساختن جامعهای با آینده مشترک» بار دیگر بور آنهوا تأکیود
کرد :رفاه مشترک ،امنیت جهانی ،صل پایدار ،مذاکره ،مشوارکت و همکواری ،برابوری ،اعتمواد
متقابل ،منفعت متقابل و ماننود آن .بوا گسوترش اعضوای سوازمان و تحوول در الگووی تعامول
کشورهای عضو ،بهتودریج زمینوه فعالیوتهوای سوازمان نیو گسوترش یافوت و بورای تعمیوق
همکاریهای چندجانبه ،چندبعدی و ایمن در حوزههای م تلوف اقتصوادی ،سیاسوی ،امنیتوی،
فرهنگی ،سازوکارهایی شکل گرفت که امکان تأمین منافع اعضوا و همکواری هرچوه بیشوتر را
تسهیل کرده است .در اینجا با تمرکو بور سوه حووزۀ اصولی فعالیوت سوازمان ،سوازوکارهوای
همگرایی حوزههای امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکنیم.
سازوكارهاي منطقهگرایی سازمان همکاري شانگهاي
با تکیه بر تجربۀ موفق «شانگهای پنج» ساختار ابتودایی سوازمان همکواری شوانگهای ،بوهطوور
رسمی اعضای این سازمان کوار خوود را بوا همکواری هوای امنیتوی آغواز کردنود و بوهتودریج
موضوعهای م تلف را در دستور کار خود قرار دادند .موتور محرک منطقوهگرایوی در سوازمان
همکاری شانگهای ،همکاریهای امنیتوی بووده اسوت .گسوترش زمینوههوای فعالیوت ،یکوی از
جهتگیریهای مهم است ،زیرا سازمان همکاری شانگهای برای توسعۀ منطقهگرایوی نیواز دارد
تفاوت منافع اعضا را در نظر بگیورد .بنوابراین سوازمان در حووزههوای م تلوف سوازوکارهای
همگرایی متعددی را راهاندازی کرده است .این سازوکارها پشتوانۀ مهموی بورای موجودیوت و
توسعۀ همگرایی درونسازمانی هستند ( .)Dadabaev, 2014: 107در حال حاضور تعامولهوای
درونی سازمان همکاری شانگهای را میتوان در سه حوزۀ کلوی امنیتوی ،اقتصوادی و فرهنگوی
بررسی کرد.
الف) سازوكارهاي امنيتی
همکاریهای امنیتی یکی از اولویتهای سازمان همکاری شانگهای است که شامل امنیت سنتی
و امنیت غیرسنتی است .همکاری های سنتی بیشتر شامل تضمین امنیت مرزی ،مبادالت نظامی،
تمرینهای نظامی و دیگر شیوههای اعتمادسازی متقابل نظامی است .همکواریهوای غیرسونتی
امنیتی بیشتر شامل تالشهایی برای مبارزه با تروریسم ،افراطگرایی ،تج یهطلبی و قاچاق موواد
م در ،جنایتهای فراملی و غیرقانونی است که بوهطوورکلی سوازمان همکواری شوانگهای بور
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همکاریهای امنیتی غیرسنتی متمرک است .از میان موضوعهای امنیت غیرسنتی ،بویش از هموه
بر مسئلۀ مبارزه با تروریسم تأکید دارد .از هنگوام حملوههوای  11سوتتامبر ،سوازمان همکواری
شانگهای همکاری ضدتروریسم را در مبانی قانونی و چارچوب نهوادی رتوس1و تمورینهوای
ضدتروریسم تقویت کرده است .نهاد امنیتی رتس مهمترین سازوکار همکاریهای امنیتی سازمان
همکاری شانگهای است .این نهاد از بدنۀ دائمی سازمان همکاری شانگهای است و در سالهای
 2011تا  2015توانسته است از  20حملۀ تروریستی در حالی که هنوز در مرحلۀ طراحی بودند
و از  650جنایت تروریستی افراطگرایان جلووگیری کنود 440 .اردوگواه آموزشوی تروریسوتی،
 1700عضو سازمان تروریستی بینالمللی و همچنین بیش از  2700نفر از اعضوای گوروههوای
مسل غیرقانونی مظنون به فعالیتهای مجرمانه را دستگیر کند (.)Alimov, 2021: 35
سازوکار امنیتی دیگر سازمان همکاری شانگهای ،ایجاد کانالهوای ارتبواطی و همکواری بوا
دیگر سازمانهای بینالمللی و منطقهای است .همکاریهایی که بوا سوازمان ملول متحود انجوام
شده ،بهطور قابل توجهی به مبارزۀ مشترک با تهدیدها و چالشهای امنیتی کمک کورده اسوت؛
در سال  2004سازمان همکاری شانگهای عضو ناظر سازمان ملل متحد شد .از آن زمان به بعود
همکاریهای مؤثری با برخی از شعبههای سازمان ملل مانند دفتر سازمان ملول متحود در اموور
مواد م در و جرم ،دبیرخانۀ سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه
انجام شده است .برای نمونه ،در نوامبر  2016رویداد ویژهای با موضوع «سازمان ملل متحود و
سازمان همکاری شانگهای :مقابلۀ مشترک با چالشها و تهدیدها» در نیویورک و همچنین رویداد
دیگری در مارس  2017نی با عنوان «سازمان ملل متحد و سازمان همکاری شانگهای ،مبارزه بوا
مواد م در :تهدیدهای مشترک و اقدامهای مشترک» در وین برگ ار شد (.)Alimov, 2021: 35
در اکتبر  2007در تاجیکستان تفاهمنامهای میان دبیرخانۀ سازمان همکاری شانگهای و سوازمان
پیمان امنیت جمعی2امضا و توافق شد که دو سازمان با ایجاد و گسترش روابط برابر و سوازنده،
امنیت و ثبات منطقه را تضمین و در زمینههای مبارزه با تروریسم ،قاچاق مواد م در و جورائم
سازمانیافتۀ فراملی و تجوارت اسولحه همکواری کننود ( .)Xue and Makengo, 2021: 190از
نمونههای دیگر تعاملهای خارجی سازمان همکاری شانگهای در زمینۀ امنیتی میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 تفاهمنامۀ دبیرخانۀ سازمان همکاری شانگهای بوا دبیرخانوۀ اتحادیوۀ کشوورهای جنووبشرق آسیا3در زمینۀ محیط زیست ،توسعۀ اجتماعی و مبارزه با تروریسم ،قاچاق موواد م ودر و
انسان و پولشویی ،جاکارتا 21 ،آوریل .)Shanghai Organization Secretaria, 2020( 2005
)1. Regional Anti-Terrorist Structure (RATS
)2. Collective Security Treaty Organization (CSTO
)3. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN
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 تفاهمنامه میوان دبیرخانوۀ سوازمان همکواری شوانگهای و دبیرخانوۀ کنفورانس تعامول واقدامهای اعتمادساز در آسیا1در  20موه  2014در زمینوۀ حولوفصول درگیوریهوای منطقوهای،
تقویت رژیمهای منع گسترش سالحهای هستهای و مبارزه با تروریسم ،جداییطلبی و قاچواق
(.)IPC, 2014
 تفاهمنامه میان دبیرخانۀ سازمان همکواری شوانگهای و دبیرخانوۀ کمیسویون اقتصوادی واجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه در  15دسامبر  2015در زمینۀ مبارزه با مواد م ودر
و جرائم سازمانیافته (.)Shanghai Organization Secretaria, 2020
بر این اساس سازمان همکاری شانگهای برای همگرایوی امنیتوی و سوازوکارهای م تلفوی
دارد .یکی از مهمترین عوامل همکاریهای درونی سازمان همکاری شانگهای ،مشارکت اعضوا
در حوزه امنیت است ،زیرا برقراری امنیت و ثبات در منطقوه ،دغدغوۀ هموۀ کشوورهای عضوو
سازمان است و تا حدامکان تالش میشود در این حوزه اتفاقنظور و رویکورد مشوترکی داشوته
باشند.
ب) سازوكارهاي اقتصادي
هماهنگکردن منافع اقتصادی متفواوت کشوورهای عضوو سوازمان همکواری شوانگهای بسویار
دشوارتر و زمانبرتر از منافع سیاسی و امنیتی آنهاست ،اما تالشهای سازمان برای جستوجو
و اجوورای سووازوکارهای بهینووه بوورای تعاموول در امووور اقتصووادی قابوول توجووه اسووت .از اولووین
اقدامها و سازوکارهای همگرایی اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای سوندی اسوت کوه در
 23ستتامبر  2004کشورهای عضو امضا کردند .این سند یک طرح تکمیلی بر توافقناموۀ سوال
 2003بود که باهدف ارتقای تعامالت و همکاری های اقتصادی بسته شده بوود .سوند تکمیلوی
سال  2004شامل بر صد برنامۀ اقتصادی مانند تسوهیالت صوادراتی ،سورمایهگوذاری مشوترک،
یکسان سازی حقوق گمرکی و مانند آن بود که موتور همگرایی اقتصادی سازمان را روشن کرد
( .)Ghafuri and Saeedi, 2009: 85سازوکار مهم دیگر سازمان همکواری شوانگهای در اموور
اقتصادی« ،باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای»2است که روسیه پیشنهاد تأسویس آن را در
سال  2006داد .اما در عمل این نهاد از سال  2013شروع به فعالیت کرد .باشگاه انرژی سازمان
همکاری شانگهای نهادی است که به اعضا اجازه میدهد آزادانه به آن بتیوندند یوا آن را تورک
کنند ،هدف رسمی این باشگاه ایجاد یک انجمن برای بحث در مورد همکاریهای انرژی میوان
دولتها ،پیشنهاد طرحهای جدید و حل مشکالت در حملونقل ،تولید و مصرف انرژی است.

)1. Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA
2. The Energy Club of the SCO
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کشورهای عضو باشگاه انرژی ،عالوه بر همکاری در زمینۀ نفتوگاز همکواریهوای قابول
توجهی در حوزۀ انرژی هستهای دارند ،بهویژه چین و روسویه بوا صوادرات راکتوور بوه دیگور
کشورها به توسعۀ برنامههای هستهای خود کمک کردهاند .همچنین کشورهایی مانند ق اقسوتان
و ازبکستان با تأمین اورانیوم ،نقش مهمی در تقویت همکاریهای اعضای باشگاه انرژی دارند.
در سال  2014ق اقستان  55درصد از تولید ناخال

اورانیوم خود را به چین صوادر کورد و دو

کشور توافق کردند بهطور مشترک یک مرک تولید سوخت ایجاد کننود .همچنوین ایوران نیو از
این سازوکار اقتصادی سازمان برای تجاریسازی توان هسوتهای خوود بهوره مویبورد .در سوال
 2015ایران  11تن اورانیوم با غنای پایین را در ازای  136تن اورانیووم غنوینشوده بوه روسویه
صادر کرد .بهطور کلی باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای با تحقق سناریو بورد  -بورد در
روابط تجاری حوزۀ انورژی توانسوته اسوت نقوش مهموی در منطقوهگرایوی اقتصوادی سوازمان
همکاری شانگهای داشوته باشود ( .)Xue, Makengo, 2021: 193همکواری کشوورهای عضوو
باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای نهتنها موجب تأمین منافع اقتصوادی اعضوا مویشوود،
بلکه این ظرفیت را دارد که خطرهای گسترش سالح هستهای را کاهش دهد .این باشگاه هنوز
جوان و کمسابقه است ،اما ظرفیت خود را بهعنووان الگوویی بورای توسوعه صول آمیو انورژی
هستهای در منطقه ثابت کرده است (.)Lengacher, 2018
همچنین سازمان همکاری شانگهای با رویکرد گسترش همکواریهوای درونوی بوهتودریج
سازوکارهای اقتصادی دیگری را با قابلیتهای بیشتر راهاندازی کرد .در  14ژوئن  2006نهادی
بووا عنوووان «شووورای تجوواری سووازمان همکوواری شووانگهای» 1تأسوویس شوود .ایوون شووورا یووک
نهوواد غیووردولتووی اسووت کووه دفتوور مرک و ی دبیرخانووۀ دائمووی آن در مسووکو قوورار دارد .ایوون
شورا نمایندگان بسیار معتبر جامعۀ تجاری کشورهای عضو سوازمان همکواری شوانگهای را بوا
هدف گسترش همکاریهای اقتصادی ،برقراری روابط مسوتقیم و گفوتوگوو در میوان جواموع
تجاری و مالی و تسهیل ترویج عملی طرحهای چندجانبه متحد میکند .این نهاد در حوزههوای
انرژی ،حملونقل ،م ابرات ،وامدهی و امور بانکی ،همکواری بوینالمللوی در زمینوۀ آمووزش،
پژوهشها و فناوریهای نوآورانه و همچنین مراقبتهای بهداشوتی و کشواورزی فعالیوت دارد
( .)SCO, 2022شورای تجاری سازمان همکاری شانگهای نی نهاد مستقلی است که مویتوانود
تصمیمهای مشورتی و ارائۀ ارزیابیهای کارشناسی در رابطه با مشارکت اعضای جوامع تجاری
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تعاملهای تجاری ،اقتصوادی و سورمایهگوذاری
در چارچوب سازمان است.

1. The Business Council of the Shanghai Cooperation Organisation
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سازوکار اقتصوادی دیگوری کوه منطقوهگرایوی را در سوازمان همکواری شوانگهای توسوعه
میب شد «کنسرسیوم میانبانکی سازمان همکاری شانگهای»1است که شورای سوران دولوتهوا
در  26اکتبر  2005بهمنظور تأمین مالی و خدماتی بوانکی بورای طورحهوای سورمایهگوذاری در
حمایت دولت های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأسیس کرد که دستکم یکبار
در سال تشکیل جلسه می دهد .از اعضوای آن بانوک توسوعۀ ق اقسوتان ،بانوک توسوعه و اموور
اقتصادی خارجی فدراسیون روسیه2،بانوک دولتوی پوس انوداز جمهووری تاجیکسوتان3و بانوک
توسعۀ دولتی چین هستند .اولویت کنسرسیوم میانبوانکی سوازمان همکواری شوانگهای توأمین
بودجه برای طرحهایی است که بر زیرساخت هوای صونایع پایوه ،صونایع بوا فنواوری پیشورفته،
ب شهای صادرات محور و طرحهای اجتماعی تمرک دارند .دادن وام نی بر اساس رویوههوای
عمومی پذیرفتهشدۀ بانکی بینالمللی انجام میشود (.)SCO, 2020, a
امکان دیگری که همگرایی اقتصادی سازمان همکاری شانگهای را تسهیل مویکنود امضوای
تفاهمنامهای در سال  2014میان کشورهای عضوو اسوت کوه بوا ایجواد شورایط مسواعد بورای
حملونقل جادهای بین المللی چرخشگاهی در تأسیس نهادهای مناسب برای همکاری اقتصادی
سازمان همکاری شانگهای است .همچنین در سوال  2019سوران دولوتهوای عضوو سوازمان،
برنامۀ جدید تجارت و همکاریهای اقتصادی چندجانبه تا سال  2035را تصویب کردند که بور
اساس آن ،کشورهای عضو موافقت کردند آزادسازی تجارت و سرمایهگذاریهای منطقوهای را
اف ایش دهند .همچنین ترتیبات نهادی منطقه را بهطور مداوم بهبود ب شوند .ایون توافوق یوک
پایۀ قانونی و ضروری برای تسهیل تجارت منطقهای ایجاد مویکنود و بوهعنووان معیوار جدیود
سازمان همکاری شانگهای برای حاکمیت اقتصواد جهوانی عمول مویکنود (.)Hao, 2020: 163
در اساس حرکت تدریجی بهسوی ایجاد منطقوۀ تجوارت آزاد4در بواالترین سوط یکتوارچگی،
از مهوم تورین دسوتورکارهای سوازمان همکواری شوانگهای اسوت کوه بوهموجوب آن کشوورها
توافق میکنند محدودیت هوای تجواری متقابول را حوذف کننود و آزادانوه ،کواال و خودمات را
مبادله کنند؛ اما برای تجارت با کشورهای سووم تعرفوۀ گمرکوی بوهطوور مسوتقل وضوع کننود
(.)TASS Russian News Agency, 2017
پ) سازوكارهاي فرهنگی
روابط و همکاری های فرهنگی سازمان همکاری شوانگهای بوا سوازوکارها و اشوکال م تلفوی
پیگیری میشود .این سازمان با برگ اری نشستها و کنفرانسهایی با حضور وزیوران فرهنوگ،
)1. The Shanghai Cooperation Organization Interbank Consortium (SCO IBC
2. Vnesheconombank
3. Amonatbonk
4.
)Free-Trade Area (FTA
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بهداشت ،آموزش ،امداد و فناوری میکوشود همکواریهوای فرهنگوی را در میوان کشوورهای
عضووو گسووترش دهوود .از سووال  2005اسووناد و توافووقنامووههووایی میووان اعضووای ایوون سووازمان
در حوزههای م تلف فرهنگی از جمله موافقتنامههایی را در حووزۀ امدادرسوانی در بالهوا و
کمک متقابل ،همکاری در آموزش و برنامههای علمی ،فناوری و گردشگری امضا شوده اسوت
( .)Xue, Makengo, 2021: 195-197یکی از جدیدترین اقدامهای فرهنگی سوازمان همکواری
شانگهای تأسیس «اتحادیۀ موزۀ سازمان همکاری شوانگهای»1اسوت کوه در  20اکتبور  2021در
بیستمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای افتتاح شد .این نهاد فرهنگی ،نقوش مهموی
در زمینۀ فرهنگ و گردشگری و تسهیل یادگیری متقابل و مبادالت مردم کشورهای منطقه دارد.
اتحادیۀ موزۀ سازمان همکاری شانگهای یک سازوکار همکاری فرهنگی و گردشگری است که
با نمایش دادن و تأکیود بور پیونودهای تواری ی و فرهنگوی شوورهای عضوو ،موجوب تورویج
همکاریهای فرهنگی و گفتوگوی تمدنها میشود .در واقع مبادالت چندجانبه درونسازمانی
را وارد مرحله جدیودی مویکنود ( International Alliance of Museums of the Silk Road,
.)2021
همچنین یکی از مهمترین سازوکارهای همکاری فرهنگی سازمان همکاری شانگهای وجود
شبکهای از دانشگاههای م تلف سازمان همکاری شانگهای در کشورهای عضوو و نواظر اسوت.
این شبکه پلتفرمی کارآمد برای تقویت پیوندهای دانشگاهی و ارتقای همکواریهوای آموزشوی
کشورهای عضو است که در زمینههای اولویتدار همکاریهوای فرهنگوی ،علموی آموزشوی و
اقتصادی و کشف استعدادهای شایسته برای همکاری ،آموزش کارمندان مجرب بورای سوازمان
در چارچوب دانشگاه علمی فعالیت میکنند .شبکۀ دانشگاه سازمان همکاری شوانگهای شوامل
 79دانشگاه است که  14دانشگاه در ق اقستان 23 ،دانشگاه در چین 8 ،دانشوگاه در قرقی سوتان،
 22دانشگاه در روسیه 11 ،دانشگاه در تاجیکستان و  1دانشوگاه در روسویۀ سوفید وجوود دارد:
دانشگاه دولتی آستراخان ،دانشگاه دوستی مردم روسیه ،دانشوگاه اورال ،دانشوگاه علوومانسوانی
بیشکک ،دانشگاه سینکیانگ ،دانشگاه زبانهای خارجی دالیوان ،دانشوگاه صونعتی تاجیکسوتان
(.)SCO, 2020
همچنین پس از شیوع ویروس کرونا سازمان همکاری شانگهای بر فعالیتهای مشوترک در
حوزۀ سالمت و بهداشت عمومی متمرک شد و همکاریهای علمی و فناوری در زمینوه دارو و
واکسن اف ایش یافت .با وجود مشکالت متعدد در زمان اوج شویوع ویوروس کرونوا ،سوازمان
توانست با اشتراکگذاری تجربههای چین و توزیع مواد پ شکی م تلف به دیگور اعضوا نقوش
فعالی را در این حوزه داشته باشد ( .)Xue and Makengo, 2021: 195از دیگور سوازوکارهای
فرهنگی سازمان همکاری شانگهای کوه موجوب درک متقابول ،دوسوتی ،همکواری و سورانجام
(1. Shanghai Cooperation Organization Museum Alliance (SCOMA

مدل منطقهگرایی سازمان همکاري شانگهاي

119

منطقهگرایی میان شهروندان کشورهای عضو میشود :برگ اری جشونوارههوای فرهنگویهنوری
دوجانبه و چندجانبه ،جشنوارۀ موسیقی ،جشنوارۀ جوانان ،آموزش بودون مورز ،همکواریهوای
تلوی یونی ،نمایشگاه بازی های ورزشی ،مسابقات ماراتن ،اردوهای زمستانی و تابستانی و مانند
آن.
چالشهاي منطقهگرایی سازمان همکاري شانگهاي
الف) ضعف هویت مشترک
کارل دویچ ،واضع نظریۀ ارتباطات معتقود اسوت یکوی از اصولیتورین مفواهیم منطقوهگرایوی،
اجتماعسازی و حس هویت مشترک است .همان طور که در سط ملی ،شهروندان باید هویوت
مشترک داشته باشند ،در نهادهای منطقهای نی اعضا باید با ارتباطات ،یادگیری و جامعهپوذیری
به تدریج به حس هویت مشترک ،نظام باورهای مشترک و تصور مشترک از سرنوشوت جمعوی
برسند ( .)Deutsch, 2015: 36اما سازمان همکاری شانگهای بهتقریب هویت جمعی منسوجمی
ندارد .به ویژه از زمان پیوستن هند و پاکستان ،این هویت مشترک بویشازپویش تضوعیف شوده
است .چین و روسیه تالش کردهاند با وجود دشمنیهای سرزمینی گذشته ،بور تجربوۀ تواری ی
مشترکی تمرک کنند که از جامعۀ سوسیالیستی داشتند .کشورهای آسیای مرک ی کوه در مجموع
شانگهای پنج ،مشارکت داشتند با پذیرش «روح شانگهای» و تمرک بر پیونود تواری یشوان بوا
روسیه ،هویت جمعی خود را پرورش دادهاند .اموا پوس از پیوسوتن هنود و پاکسوتان ،سوازمان
ترکیب درهمآمی تن فرهنگهای مسیحی ،کنفوسویوس ،هنودو و اسوالمی پیودا کورده اسوت و
بیشازپیش این پرسش مطرح میشود که چه عامل پیونددهنودهای بورای شوکلگیوری هویوت
مشترک میان اعضای سازمان وجود دارد؟ (.)Machaffie, 2020: 5-6
ب) اختالفهاي درونی سازمانی
سازمان همکاری شانگهای با وجود تأکید بر احترام متقابل و منفعوت مشوترک و همکواری ،بوا
اختالفهای درونی م تلفی دستوپنجه نرم مویکنود کوه اگور حول نشووند مویتواننود موانوع
مهمی بر سر راه منطقهگرایی باشند .یکی از قدیمیترین تعارضهای درونوی سوازمان ،چوالش
میان پکن و مسکو است که بر سر تعیین هدفها و دستورکارهای سوازمان در رقابوت هسوتند.
پکن بیشتر خواستار عملکرد سازمان همکاری شانگهای بهعنووان نهواد فرامنطقوهای بوا دسوتور
کارهای اقتصادی است .اموا مسوکو ،سوودای ایجواد موازنوۀ ژئوپلیتیوک جهوانی را در سور دارد
( .)Qafelehbashi, 2019: 125هرچند امروز بیش از هر زمان دیگری چین و روسیه به یکدیگر
ن دیک شدهاند و در حوزه های م تلفی اشتراک نظر دارند ،همچنان خطر رقابت میوان ایون دو
قدرت می تواند تهدیدی برای توسعۀ منطقهگرایی سازمان باشد .از سویی ،اخوتالفهوای میوان

120

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار و تابستان 1401

هند  -پاکستان و هند  -چوین نگرانویهوا را افو ایش موی دهود و بور پیچیودگی روابوط میوان
قدرتهای ب رآ در داخل سازمان میاف اید .اف ایش اعضای سازمان بوا وجوود آنکوه موجوب
گسترش ظرفیت هوا و توانمنودی هوای سوازمان همکواری شوانگهای شوده اسوت ،تهدیودها و
چالشهایی را نی به آن اضافه کرده است که میتواند واگرایی را نی به همراه داشته باشد.
پ) تهدیدهاي بيرونی
برخی از تحلیلگران ،سازمان همکاری شانگهای را محصول رقابوتهوای منطقوهای و بازتولیود
«ورشو» تفسیر و تحلیل میکنند و وجود این سازمان را تهدیودی علیوه منوافع اقتصوادی خوود
بهویژه در حوزۀ انرژی برآورد میکنند .همچنین از آنجا که در سالهای اخیور ،روسویه و چوین
بهعنوان دو قدرت ب رآ اوراسیایی از ظرفیتهای سازمان همکاری شانگهای بورای رویوارویی
بانفوذ ایاالت متحد بهره میبرند ،آمریکا نی سازوکارهایی را برای تضعیف این سازمان تودارک
میبیند .ایاالت متحد پس از خروج ناگهانی از افغانستان ،بیش از هر زمان دیگری بر دو کشوور
روسیه و چین تمرک کرده است .آمریکا تحریکهایی ماننود گسوترش نواتو یوا بسوتن قورارداد
امنیتی آکوس1با دو کشور استرالیا و بریتانیا را با هودف مهوار چوین و نفووذ در آسویای شورقی
انجام میدهد .همچنین در رقابتهای سیاسی هند و پاکستان در افغانستان ،آمریکا با حمایت از
هند ،به چالش و اختالفهای هند و پاکستان دامن میزند .بنابراین الزم است سازمان همکاری
شانگهای ،با رویکردی فعالتر در مسائل سیاسی نقش داشته باشد .همچنین با طراحی سیاسوت
خارجی مشترکی که همۀ اعضای سازمان به آن پایبند باشند ،مانع نفوذ قودرتهوای بیگانوه در
منطقه شود.
چشماندازهاي منطقهگرایی سازمان همکاري شانگهاي
الف) بحران سال  2022اوكراین ،نقش فزایندة سازمانهاي منطقهاي
بحران اخیر اوکراین بازتابدهندۀ نقش و اهمیوت ف اینودۀ سوازمانهوای منطقوهای نسوبت بوه
سازمانهای بینالمللی است .اگرچه سازمان ملل متحد بهعنوان مهمتورین سوازمان بوینالمللوی
باهدف حفظ نظم ،برقراری ثبات و تضمین امنیت بنا شده است ،شکستها و ضعفهوای ایون
سازمان در بحرانهای م تلف تاری ی موجب شده است کشورها برای تأمین امنیوت خوود بوه
پلتفرم سازمانهای منطقهای گرایش بیشتری پیدا کنند .بحث اصلی در جنگ اوکوراین نیو ایون
است که اوکراین برای تأمین و تضمین امنیت خود ،خواستار پیوستن به ناتو2اسوت ،زیورا چتور
امنیتی سازمانهای منطقهای مانند ناتو و سازمان همکواری شوانگهای بورای کشوورهای عضوو،
)1. Australia, UK, US (AUKUS
)2. North Atlantic Treaty Organization (NATO
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ایمنتر از سازمان ملل متحد بهنظر میرسود .در اسواس سوازمانهوای منطقوهای بوا توجوه بوه
همگونی سیاسی کشورهای عضو ،تصمیمهای منسجم جمعی و حلوفصل مؤثرتر اختالفهای
داخلی و همچنین تعریف دشمن مشترک ،بسیار موفقتر از سازمانهوای بوینالمللوی در زمینوۀ
تضمین امنیت و نظم و ثبات کشورهای عضو عمل میکنند.

ب) ایدة مشاركت بزرگ اوراسيا ،تشکيل شبکۀ سازمانی
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هستۀ اصلی قوارۀ اوراسویا را تشوکیل مویدهنود و
برخی از اعضای این سازمان در سازمانهای دیگری مانند «اتحادیۀ اقتصوادی اوراسویا»«1پیموان
امنیت جمعی»«2سازمان همکاری اقتصادی» 3عضو هستند و پیوندساز این سازمانها بوا یکودیگر
هستند .همکاریهای این سازمانها با یکدیگر موجب شده است چشماندازی برای تشکیل یک
شبکۀ سازمانی در اوراسیا ترسیم شود .در سال  2016ایدۀ «شوراکت بو رآ اوراسویا» از سووی
والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه مطرح شد ( )Alimov, 2018: 117کوه انگیو ۀ هوماف ایوی
میان سازمانهای منطقهای و تشکیل شبکهای از سازمانهای اوراسیایی را برانگی توه اسوت .در
سالهای اخیر سازمان همکاری شانگهای ایدۀ مشارکت ب رآ اوراسیا را بهطورجودی پیگیوری
میکند و تالش کرده است همکاریهای بیشتری با سازمانهای منطقهای داشته باشند.
پ) سازمان همکاري شانگهاي ،راه ابریشم نوین
طرح کالن راه ابریشم نوین دربردارندۀ دستۀ گستردهای از طرحهای انرژی ،ترابری ،ارتباطوات
به همراه مسیرهای جابهجایی ،لولههای نفتوگاز ،بندرها ،فرودگاهها ،خطوط راهآهن با سرمایۀ
چینی است ) (Reisinezhad, 2021: 54که با همکاری «خوانوادۀ سوازمان همکواری شوانگهای»
اعم از کشورهای عضو و نواظر و بوا اسوتفاده از سوازوکارهای تثبیوتشودۀ سوازمان همکواری
شانگهای در زمینههای بانکداری ،حملونقل ،گمورک ،همواهنگیهوای سیاسوی ،توأمین امنیوت
منطقه در حال اجرا هستند .سازمان همکاری شانگهای مرک ثقل کالن راهبرد راه ابریشم نووین
است که هدف اصلی آن غیر از انگی ههای اقتصادی ،هودفهوای ژئوپلیتیوک و ژئواسوتراتژیک
برای به زیر کشاندن هژمونی آمریکا و جایگ ینی نظم نووین جهوانی بوه رهبوری چوین اسوت.
بنابراین میتوان اینطور تفسیر کرد که در اساس سازمان همکواری شوانگهای مقدموهای بورای
شکلگیری راه ابریشم نوین بوده است .راه ابریشم نوین نی آغاز گامی برای شوکلگیوری نظوم
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
یافتههای پژوهش نشان میدهد الگوی منطقهگرایی سازمان همکاری شانگهای در طول حیوات
این سازمان به دو الگو تقسیم میشود :الگوی اول که از آغاز شکلگیری این سوازمان توا سوال
 2017کارکرده است ،مدل «هدایتشده» است که در این الگو ساختار منطقهگرایوی بوهصوورت
 2+4بود ،به این معنا که دو کشور روسیه و چوین ،چهوار کشوور آسویای مرکو ی را بوهسووی
منطقهگرایی هدایت میکردند .این دو کشور با حمایتهای مالی از سوازمان و ارائوۀ ایودههوا و
برنامههای کاربردی منطقهگرایی سازمان را تقویت میکردند .اموا از سوال  2017کوه دو کشوور
هند و پاکستان به این سازمان پیوستند ،ضمن آنکه چالشهای هویتی و درگیریهای درونوی را
فعال کردند ،مدل تعامل درونی نی به الگوی «فراگیر» تغییر کرد .در این الگوو فقوط دو کشوور
روسیه و چین ،دیگر کشورها را به منطقهگرایی هدایت نمیکنند؛ بلکه هر یک از اعضا با توجه
به منافع ملی خود در حووزههوا ی م تلوف سوازمان همکواری شوانگهای ،بوا دیگور کشوورهوا
همکاریهای دوجانبه ،چندجانبه و همهجانبه خواهند داشت و خوشهسازیهای جدید داخلوی
را شکل میدهند .به اقتضای همین الگوی جدید است که عضویت دائم ایران پذیرفته میشوود.
حتی عضویت کامل ترکیه نی بررسی میشود .در این الگو با توجوه بوه منوافع متفواوت اعضوا،
زمینه های فعالیت سازمان گسترش یافته است و سازمان بهصورت چندبعودی منطقوهگرایوی را
دنبال میکند .بنوابراین سوازوکارهای م تلوف در حووزههوای گونواگون بورای تقویوت سوط
همکاریها و تسهیل اجرای طرحهای ب رآ اقتصادی ،سیاسی و امنیتی ،طراحی و اجرا شدهاند
که بهطور مداوم کارآمدتر و پیشرفتهتر میشوند و این ظرفیت را ایجواد مویکننود کوه سوازمان
بتواند بهعنوان محرکی برای شکلدهی به نظم نوین جهانی نقش داشته باشد.
با اینحال باید تأکید کنیم که نبود هویت مشترک و اختالفهای کشورهای عضوو ،تهدیود
مهمی برای انسجام سازمان محسوب میشود .تفاوت و جدایی میان ادیان ،مذاهب و آیینهوای
نامتجانس اعضوای سوازمان ،ماننود ارتودوکس ،کنفوسویوس ،اسوالم شویعی و سونی ،هنودو و
بیخدایی انکارناپذیر است .زبان ،فرهنگ و تجربههوای تواری ی متفواوت اعضوا را نمویتووان
نادیده گرفت .همچنین اختالفهای سیاسی میان اعضوا از جملوه رقابوتهوای جودی در میوان
روسیه و چین در زمینۀ نفوذ بیشتر در آسیای مرک ی ،اختالفهای میان هند و چین و میان هند
و پاکستان در مورد کشمیر و افغانستان آنچنان عمیق اسوت کوه نمویتووان نقوش آنهوا را در
پیشبرد فرایند منطقه گرایی سازمان همکاری شانگهای نادیده انگاریم .اما در مجمووع مویتووان
گفت سازمان برای منطقهگرایی از شرط الزم ،یعنی «اعتماد متقابل» برخوردار است ،اما هنوز تا
رسیدن به شرط کافی یعنی «هویت جمعی قووی» فاصوله دارد .اگرچوه درگیوریهوای درونوی
سازمان عمیق هستند و هیچ هویت مشترک قوی میان اعضای سازمان وجود ندارد کوه آنهوا را
با یکدیگر متحد کند تا بتوانند یک «ما» تشکیل دهنود؛ سوازمان توانسوته اسوت همچنوان از راه
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میانجیگری و تشکیل نشستهای ساالنه با سوران کشوورهای عضوو و توأمین منوافع آنهوا بوا
 اما اینکه چقدر این رونود اداموه. اعتماد متقابل میان اعضا را حفظ کند،توافقنامه های همکاری
. پرسشی باز است و به آیندۀ سازمان بستگی دارد،خواهد داشت
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