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۲ 

 

  مقدمه

هاي اخیر و پس از توافق سیاست خارجی کشور در ماه رخداد ترینمهمعضویت دائمی ایران در سازمان همکاري شانگهاي 

در پیامد این رخداد موجی  .باالخره به این سازمان راه یافتسال کوشش  15جامع با چین بود. ایران پس از  مشارکت راهبردي

ه برخی الحاق ایران ب .در این حوزه قطبی شد هانگرشهاي اخیر روال سالبه  و انتظارات در کشور شکل گرفت و هالیتحلاز 

 هامیحرتن را نشانه پایان آ سازمان همکاري شانگهاي را فاقد ارزش راهبردي و اقتصادي براي کشور برشمردند و طیفی دیگر

  .کشور برشمردنددو  و فشارهاي غرب و آغاز عصر جدیدي در روابط خارجی

پیامدهاي  است؟ بنديمفهوماز منظر راهبردي و اقتصادي چگونه قابل  ، سازمان همکاري شانگهاياز منظري علمیاما  

دیپلماسی اقتصادي و منافع بخش خصوصی چه طیفی  از منظر ژهیوبه ؟اندکدامعضویت ایران در سازمان همکاري شانگهاي 

یا وزن  کندیمرا خنثی  هامیتحر ؟کندنیاز میآیا حضور در این سازمان ایران را از غرب بی ؟متصور شد توانیماز پیامدها را 

سیاسی و  يهاحوزه؟ آیا عضویت در این نهاد الزاماتی براي کشورهاي عضو در دهدیمافزایش  شدتبهراهبردي ایران را 

 المللینب سیکالن اقتصاد سیا اوراسیا و در متن یژئو اکونومموقعیت سازمان همکاري شانگهاي در ؟ کندیماقتصادي ایجاد 

  ؟گذاردیمرا بر روابط اقتصادي ایران و سایر اعضا  راتیتأثدر این نهاد چه طیفی از  یتعضوچگونه قابل تفسیر است؟ 

یمنخست نگاهی از درون به این سازمان ارائه  .است افتهینیتدوپژوهش حاضر در سه بخش  هاپرسشبراي پاسخ به این  

ارائه  آن يهاکنشبدان معنا که بر مبناي منشور اصول و رفتار سازمان در دو دهه گذشته شناختی از اهداف رویکردها و  شود

 گیرد و نهایتاً در بخش کلیدي گزارشقرار می یوبررسبحثرد  در بخش دوم سازمان در محیط ژئواکونومیک اوراسیا گرددیم

  . گرددیمپیامدهاي عضویت دائمی ایران در این نهاد از منظر دیپلماسی اقتصادي تبیین 
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  و متکثر  انهیجويهمکار همکاري شانگهاي: سازمان-1

 1اند.درآمدههاي رسمی است و حداقل سه کشور به عضویت آن رویه داراي که شودیمی به نهادي اطالق المللبینسازمان 

به سه دسته همگون، همکاري جو و تعارض گرا یا  "ساختار نهادي، هنجارها و بازیگران"ی بر اساس المللبین يهاسازمان

و سایر نهادها به این نهاد کانونی  اندیکانونداراي یک نهاد  همگون يهاسازمان. شوندیم يبندمیتقسداراي پتانسیل تعارض 

و تمامی بازیگران نهاد کانونی و  انددهیتندر یکدیگر  هاسازمانهنجارهاي کانونی این  ،. به لحاظ هنجارياندخوردهپیوند 

  .ندککاهش پیدا می یارزشاین همگونی منفعتی . در نهادهاي همکاري جو و تعارض گرا کنندیمهنجارهاي کانونی را حمایت 

مستحکم به این  چنداننه صورتبه نهادهانونی وجود دارد و سایر ابه لحاظ نهادي چند نهاد کجو،  همکاري يهاسازماندر  

 کانونی درگیري وجود هنجارهايی میان المللبین يهاسازمانبه لحاظ هنجاري در این نوع  .اندخوردهکنونی پیوند  ينهادها

رخی بهمکاري جو  يهاسازمان، در زیگرانبا به لحاظ .همگرا و تنیده در یکدیگر نیز نیستند همگون،مدل  برخالفاما  ،ندارد

  .کنندسازمان و نهادها را حمایت می طورکلیبهگیرند اما بازیگران خارج از هسته کانونی نهادها قرار می

 .اما نهادها ارتباط معناداري با یکدیگر ندارند ،ساختار نهادي چندگانه است، داراي استعداد تعارض یا تعارض گرا يهاسازماندر  

دارند و بازیگران کلیدي در این نوع قرار با یکدیگر  زیآمتعارضوضعیت در  به لحاظ هنجاري هنجارهاي کانونی این نهادها

   2. کنندهاي متفاوتی را پیگیري میویتولو ا نهادها هاسازمان

از سازمان همکاري گرا محسوب  يانمونههمگون محسوب کرد. سازمان ملل متحد  يهاسازمانمصداقی از  توانیمناتو را 

  داشت.یک سازمان تعارض گرا یا داراي استعداد تعارض پن مصداقی از توانیمو اتحادیه عرب را  شودیم

 هاازمانسمهمی دارند. برخی  يهاتفاوتو نحوه پذیرش اعضا با یکدیگر  ی از منظر اهدافالمللبین يهاسازمانافزون بر این 

یمو برخی دیگر مانند سازمان ملل اهداف کالنی را پیگیري  اندشدهی کار بر اهداف خاصی متمرکز المللبینسازمان  همچون

و به همگونی ارزشی و  کنندیمعمل  رانهیگسختاي جدید بسیار ضهمچون اتحادیه اروپا در پذیرش اع هاسازمان. برخی کنند

در پذیرش اعضاي جدید انعطاف  متکثرند و چون اتحادیه اقتصادي اوراسیا ییهاسازمان. در مقابل دهندیمبسیار اهمیت منفعتی 

  دارند. 

در پذیرش اعضاي  ریپذانعطافداراي اهداف کلی و عام و تا حدي ، سازمانی همکاري جو توانیمسازمان همکاري شانگهاي را 

تصمیمات  وزراسران، نخست وزیران و  يهااجالسدر قالب  سازمان چندگانه است ونهادي این ظ الح جدید برشمرد. به

  . اندخوردهسایر نهادهاي این سازمان به این نهادهاي چندگانه پیوند . شودیماجماعی آن اتخاذ 

ي این بنیادگذار در اعالمیه .سازمان همکاري شانگهاي اهداف کالن و کلی براي آن ترسیم شده است يگذارانیبندر اعالمیه 

 يهاتدولمیان  مؤثرتشویق همکاري  ،عضو يهادولتمیان  يجوارهمروابط دوستانه و حسن  ،تقویت اعتماد متقابل، سازمان

 ،هاوزهحو سایر  ستیزطیمح ،ونقلحمل ،انرژي ،آموزشی، فنی فرهنگی ،تجاري اقتصادي و علمی ،سیاسی يهاحوزهدر عضو 

ی المللبیناسی سی و نظم جدید اقتصادي گذارانیبنانجام اقدامات مشترك براي تضمین و تداوم صلح امنیت و ثبات در منطقه و 

  .اندشدهاهداف کالن این سازمان برشمرده  عنوانبه مبتنی بر دموکراسی و عدالت
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تداوم صلح و تقویت امنیت و اعتماد در  :شماردداف این سازمان را چنین بر میاه ،منشور سازمان همکاري شانگهاي 3ماده 

واحد در موضوعات سیاست خارجی و منافع مشترك شامل موضوعاتی که در  عیکوشش براي رسیدن به موض ،منطقه

که به همکاري مشترك در مبارزه با تروریسم کمک  ییهاسمیمکانتوسعه و اجراي  ،شودی مطرح میالمللبین يهاسازمان

این نهاد،  گیريشکل. در طی دو دهه پس از ییگرایافراطو  طلبیجداییهمکاري مشترك در مبارزه با تروریسم  و کندمی

  در حوزه امنیتی برجسته شدند. اهداف کانونی این نهاد عنوانبه گراییافراطو  طلبیجداییمبارزه با تروریسم، 

ایجاد تدریجی محیط مناسب براي تجارت  ،متفاوت يهاقالبر د ايمنطقهاقتصادي  يهايهمکارترویج  در حوزه اقتصادي، 

زاد جریان آ صورتبه میان اقتصادهاي عضو این نهادخدمات و فناوري در ، سرمایه ،کاال تدریجبهکه  ياگونهبه گذاريسرمایهو 

صورت  یونقلحملارتباطی و  يهاساختاز زیر  مؤثراستفاده  باید افزون بر آن. هدف کلیدي برشمرده شده است عنوانبه یابد

  3 .توسعه پایدار شکل گیرد يهاحوزهدر  ايمنطقههمگرایی  تدریجبهو  ترانزیتی اعضا توسعه یابد يهاتیقابل ،گیرد

. شوراي وزراي امور خارجه و شوراي نخست وزیران ،شوراي سران از: اندعبارت نهادهاي اجرایی این سازمانبه لحاظ اجرایی، 

سایر نهادها در راستاي مصوبات این  و شودیمدر این میان شوراي سران کانون قدرت و نهاد کلیدي این سازمان محسوب 

ر درگی يهاوزارتخانهموضوعات میان  تناسببه جلساتی افزون بر این. کنندیمآن عمل  يهانشست دستور کارشورا و تدوین 

 اي و دبیرخانهختار ضدتروریسم منطقهسا ملی و نهایتاً يهایهماهنگشوراي . شودیمدر موضوعات مطرح در این سازمان برگزار 

  .دهندیمسایر نهادهاي این سازمان را تشکیل 

ري و عضوگی ،و مشی کلی سازمان مورد خطدر  گیريتصمیماست که  اننهاد کانونی این سازمان شوراي سر اشاره شد که

این  شوراي نخست وزیران دومین نهاد. کندیمسایر نهادهاي سازمان نظارت  برتغییر در نهادهاي سازمان را در اختیار دارد و 

ي هاي همکاري اقتصادگیري در مورد حوزهتصمیم وتصویب  ژهیوبهسازمان است که وظیفه تصویب بودجه این سازمان و 

  .این نهاد از منظر دیپلماسی اقتصادي واجد اهمیت ویژه است .میان اعضا را بر عهده دارد

دستور کار شوراي نخست وزیران و شوراي سران  يسازآمادهوظیفه  ینوعبهکه  ستا امور خارجهشوراي وزیران  نهادسومین 

این شورا حق صدور بیانیه  .شوندیماعضا وارد رایزنی آن  در مورد مباحث روز مرتبط با سازماندر قالب آن را بر عهده دارد و 

  .در مورد موضوعات روز مرتبط با سازمان را دارد

اي دارد و در واقع اقدامات و مباحث کارشناسی الزم براي دستور کار جلسات نهاد دیگري که در این سازمان اهمیت ویژه 

ملی از  کنندههماهنگنهاد  است. لیم کنندههماهنگنهاد موسوم به  کندیمنخست وزیران و سران را تنظیم  ،شوراي وزیران

کند و در این جلسات جلسه برگزار میسه  هرسال، شودیمتشکیل  کنندیمنمایندگانی که هر یک از کشورهاي عضو معرفی 

  .گیردو توافق قرار می موردبحثنخست وزیران و سران  ،شوراي وزیران يهااجالس مسائل مربوط به

ازمان در مورد البته س .مثبت تمامی اعضا نیاز دارد يرأبه تصمیمات حیاتی عی است و مادر این سازمان اج گیريتصمیم ندیفرا

سازمان  يهاپروژهو  يهاجنبهانعطاف نشان داده است بدان معنا که اگر کشورهایی مخالف برخی از  هاطرحبرخی اقدامات و 

دو سوم اعضاي سازمان با انجام پروژه موافقت نمایند نباید مانع  کهورتیدرصاما  مخالفت خود را بروز دهند توانندیم ،باشند
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 کهیدرصورتاین حق براي اعضاي مخالف در نظر گرفته شده است که در مراحل بعدي به  حالنیدرعاما  .انجام پروژه شوند

  . مشارکت نمایند هاطرحو  هاپروژهکنند در  دنظریتجددر تصمیم خود 
  

  اختار سازمان همکاري شانگهايس -1نمودار 

  
  

  سازمان همکاري شانگهاي در متن اوراسیاي پساجنگ سرد-2

 ترینمهمو خیزش چین اوراسیاي پس از جنگ سرد متولد شد و رشد کرد. فروپاشی شوروي  سازمان همکاري شانگهاي در متن

ول متح سرعتبهتوزیع قدرت و قواعد ، این پهنه اخیر بوده است. با فروپاشی آخرین امپراطوري در يهادههاوراسیاي  در هارخداد

هزار کیلومتر از مرزهاي این کشور  7دشمن چین و تهدید شماره یک امنیت ملی این کشور از بین رفت. بیش از  ترینمهمشد. 

 يهاهیاپ شدند که سیتأس ییهادولت د و در آسیاي مرکزيدر دیگر سو روسیه ضعیف متولد ش 4.در وضعیت مبهمی قرار گرفت

هاي گروه ژهیوهبو  یفرو ملضعیف بود. افزون بر این فروپاشی شوروي به نیروهاي  شدتبهایدئولوژیک و سیاسی آنها  ،اقتصادي

تروریستی مجال داد تا قدرت دولت را در پهنه وسیعی از اوراسیا به چالش کشند. رها شدن افغانستان در جنگ داخلی در دهه 

  5.به پهنه اوراسیا بدل کرده بود هاانیجراین کشور را به کانون امنی براي نیروهاي تروریستی و اشاعه این  1990

و با  1996امنیتی و نظامی در  عمدتاًمشهور شد با اهداف  "شانگهاي پنج"یا آنچه به  در چنین شرایطی ابتکار شانگهاي 

 هدف تشکیل آنچه بعدها ترینمهم 1990قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان شکل گرفت. در دهه ، مشارکت چین، روسیه
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ی از به یک دادنانیپاسازمان همکاري شانگهاي نام گرفت، مشخص نمودن مرز چین با کشورهاي آسیاي مرکزي و روسیه و 

  و دشوارترین مناقشات مرزي چین بود. نیتریطوالن

تروریسم سپتامبر که  11و مقارن با حادثه  21آمیز این موضوع، سازمان همکاري شانگهاي در ابتداي قرن موفقیت وفصلحلبا  

 ،قرارداد متولد شد. از همین رو دومین دستور کار کلیدي این سازمان مقابله جمعی با تروریسم بود المللبینرا در کانون سیاست 

به  "گراییافراطو  یطلبهیتجز، سه نیروي شیطانی تروریسم"در قالب شعار مبارزه با  21دهه نخست قرن  درکه  يامقابله

ل گرفت و به شک سمیضدترور ياسازمان تحت عنوان ساختار منطقه ساختار این ترینمهم 6.هدف کانونی این نهاد بدل شد

  .شکل داد سمیمقابله با ترور يعضو برا يکشورها انیم يحوزه همکار ترینمهم

 يمرکز يایآس يهادولت نیبر ا افزون .در منطقه مهار شد سمیترور تدریجبهبود و  زیآمتیموفقساختار  نیدر قالب ا يهمکار 

 .گشتند لیکارکرد تبد يدارا يهاخارج شدند و به دولت 1990دهه  فیضع تیاز وضع تدریجبه هیو روس نیچ يهابا کمک

 ،دشدن نیآفرقشن يدیکل يکشورها عنوانبهدو کشور  نیا ،شد ثبیتمنطقه ت نیدر ا هیو روس نیچ امنیتی يهنجارساز ندیفرا

 شدنبستهخواهان  یحیبه طور تلو يشانگها يسازمان همکاراعضاي  اجالس سران، هیکه در اعالم 2005پس از سال  ویژهبه

ترك با مش صورتبه هیو روس نیچ نیافزون بر ا .بسته شد ینظام يهاگاهیپا نیشدند و سرانجام ا ییکایآمر يهاگاهیپا

  .به خود را حفظ نمودند لیمتما یاسیس يهانظام کردندمقابله  منطقه نیدر ا یرنگ يهاانقالب

با  مقابلهاز  نهاد نیدر قالب ا يشانگها يسازمان همکار ياعضا طورکلیبهو  هیو روس نیچ یتیامن يهمکار ،نیبا وجود ا

  .استمعنبیشرق  يتحت عنوان ناتواین سازمان  بنديمفهومسخن  گریبه د .فراتر نرفت یرنگ يهاو انقالب سمیترور

و  هیو روس نیچ یتیمنافع متفاوت امن .و محدود مانده است دهسازمان محدود بو نیعضو ا يکشورها انیم یتیامن يهمکار 

. شاهد فراهم آورد یتیامن يهايمحدود شدن همکار يبرارا  نهیزم کشور دو نیاز تسلط ا يمرکز يایآس يکشورها ینگران

و  کشور به گرجستان نیحمله ا یعنیدر دوره پس از جنگ سرد  هیروس یخارج استیس يدیکلدر دو بحران این مدعا آنکه 

 7 .صورت نداد هیاز روس یتیحما يشانگها يسازمان همکار ،مهیکر ییو جدا نیبحران اوکرا زیخاك آن و ن از یبخش ییجدا

  .صورت نداده است وانیدر قبال تا نیهم از مواضع چ یتیحما يشانگها يسازمان همکار نیافزون بر ا

 يپردازمفهومغرب  هیاتحاد عل کی عنوانبه مانساز نیا يبدون دقت نظر رانیدارد که در ا تیمنظر اهم نینکته از ا نیذکر ا 

معناي کالسیک آن برخوردار نیست و همکاري امنیتی  اتحاد به يهاشاخصاز  کی چیهاز سازمان  نیا کهیدرحال شودیم

  است.  محدود یملوفراعضاي آن به مقابله با تهدیدات 

مستلزم واکنش و  شودیکشور حمله به همه اعضا محسوب م کیبه  حمله یشمال کیآتالنت مانیدر سازمان پدر مقام مقایسه 

 یهکل یتیامن اندازچشماست و در مقابل  گرفتهشکل یتیچتر امن یسازمان نوع نیسخن در ا گرید به .آنهاست ینظام يفور

 تیمسئول اهدولت ست ویحاکم ن یتیوضع نیچن يشانگها ياما در سازمان همکار .دهدیممتحد شکل  االتیناتو را ا ياعضا

 گیريشکلو ها دولت تیتثب ،در منطقه یتیامن تیوضع ینسب تیبا تثب .بر عهده دارند يفرد صورتبهخود را  تیامن نیتأمحفظ و 

اعضا  انیم يو روابط اقتصاد يبر توسعه منافع اقتصاد تدریجبه يشانگها يسازمان همکار ،آنان انیم باثبات یتیروابط امن

  بیشتري مواجه بوده است.  يهايدشوارامنیتی با  يهايهمکار. همکاري اقتصادي اعضا در قیاس با متمرکز شد
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 اقتصادي در سازمان همکاري شانگهايروند همگرایی -3

و آن  رفتهیرا پذ المللبین یاسینظم موجود در اقتصاد س يشانگها يارسازمان همک ی،اسیاز منظر اقتصاد س و در سطح کالن

کار و  يروین ،آزاد کاال انیجر"خود را  یسازمان هدف آرمان . در این قالبقرار داده است اعضا يهمکار يمبنا عنوانبهرا 

 رانداطرف يهاآرمانبرجسته شده است و از  یروشنبهاین هدف در آسه آن و اتحادیه اروپا نیز  .استکرده  فیتعر "هیسرما

تجارت  يمبنا عنوانبهو قواعد آن را  یسازمان تجارت جهان، . افزون بر این اعضادیایمبه شمار  شدنیجهانو  ییگرایفرامل

 يدیکل سمیکانم عنوانبهبازار را  سمیمکانو  اندکرده دیسازمان تاک نیبر اصالح ا ریاخ يهاهیاعالمو البته در  اندرفتهیپذ یجهان

  8 .انددادهقرار  دیمورد تاک يتوسعه اقتصاد

 کیکالسو متعارف  يرهایسازمان با مس یحرکت ریمس یتیهمچون حوزه امن زین ياقتصاد يدر حوزه همکار، با وجود این

در اتحادیه اروپا و تا حدودي مجموعه آسه آن، فرایند همگرایی مراحلی همچون تجارت آزاد، اتحادیه  .متفاوت بوده است

در سازمان . اما و عملیاتی شده است ردیگیمنیروي کار را در بر کاال، سرمایه و  نهاآزاد ییجاجابهبازار مشترك و ، گمرکی

  .نشده است یط ياقتصاد ییهمگرا یسنت ریاست و مس گرفتهشکل ياقتصاد يدر همکار ییهاهیروعمدتاً  يشانگها يهمکار

 جادیمتفاوت بوده و عمدتاً به ا ياقتصاد ییهمگرا کیکالس يهامدلسازمان با  نیحرکت ا یاتیدر حوزه عملاشاره شد که 

 رغمهب .عضو محدود شده است ياعضا و انعطاف در برابر ابتکارات کشورها انیم يو اقتصاد يروابط تجار لیو تسه هاهیرو

 ندگانیو نما نیاز طرف دولت چ عمدتاً ،هیکار و سرما يرویآزاد کاال ن انیجرایده  سازمان نیا لیتشک يروزها نیکه از آغاز نیا

روسیه و برخی کشورهاي آسیاي مرکزي  و سیاسی فنی يهامخالفتاما همواره با ، سازمان مطرح شده است نیآن در جلسات ا

 تیدر وضع هاآن يریپذرقابت زانیو م ادهانوع اقتص ،يسازمان به لحاظ قدرت اقتصاداعضاي  ازآنجاکه مواجه شده است.

و  انداتوانن نیاز رقابت با چ يمرکز يایآس يکشورهاو  هیروس یعنیسازمان  یسنت ياغلب اعضا ند،قرار دار ینامتوازن داًیشد

   .هراس دارند

 یواننات .گرفته است قرار نیچ اریدر اخت ندهیفزا صورتبهو بازار آنها  شوندیممواد خام محسوب  صادرکنندهکشورها عمدتاً  نیا

سازمان  نیدر قالب ا يتجار يمخالفت آنان با آزادساز يرا برا نهیزم نیچ یکشورها در رقابت با اقتصاد شکوفا و تهاجم نیا

  9.مداوم ابراز شده است صورتبه هیاز طرف روس ویژهبهمخالفت  نیا .فراهم آورده است

اما در عمل  ،کرده است تیدر درون سازمان حما ياقتصاد ییو همگرا يتجار يادسازهمواره از آز یاعالم استیدر س هیروس

 مخالفت مثالعنوانبه .شده است آورالزام يهاقالبابتکارات در  نیشدن ا نهیو نهاد شدنییاجراسازمان مانع  نیو در جلسات ا

   10.بوده است منطقه تجارت آزاد سازمان همکاري شانگهاي وبانک توسعه  لیعامل عدم تشک ترینمهم هیروس

در  .تاس دهیبه شکست انجام هیروس وثرمدهه گذشته همواره با مخالفت  کیبانک در  نیا لیتشک يبرا نیچ يهاششکو

 يهمکار يهاهیروو  هاسمیمکاناز ابتکارات و  یفیسازمان تاکنون ط انهیگراهمو  ياقتصاد يهاکنشحاصل  ییفضا نیچن

 يدیکل گریدو باز عنوانبه هیو روس نیآن که چ ترمهمو  نیافزون بر ا .شد واهدبوده است که در ادامه به آنها اشاره خ ياقتصاد

 یپلماسیکردند و د فیرا تعر يدیجد انهیگراهمو  يکالن اقتصاد يهاپروژهدهه گذشته  کیدر  ،سازمان نیا يدر حوزه اقتصاد
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و در دانشگاه  2013راه را در سال و کمربند  رابتکا مگا پروژه نیچ .اندنموده هاپروژه نیا شبردیخود را معطوف به پ ياقتصاد

 همواره در کانون هراو اعالم کرد و از آن پس ابتکار کمربند  يشانگها يقزاقستان بدون توجه به سازمان همکار فینظربا

  11.بوده است نیچ ياقتصاد یپلماسید

راه  ودر قالب ابتکار کمربند  يهمکار يبرا ییهانامهموافقت یالمللبینکشور و سازمان  100از  شیبا ب نیچ ریدهه اخ کیدر  

گفت که به  توانیمسخن  گریبه د 12قرار گرفته است. خارجی این کشور گذاريسرمایهتکار در کانون بو این ا امضا کرده است

 يایآس يکشورها .شده است نیچ ياقتصاد یپلماسیدر د يشانگها يسازمان همکار نیگزیابتکار جا نیا يلحاظ اقتصاد

 يهابرنامهپیچیدگی پیشبرد  احتماالً . کنندیم فایا نیابتکار کمربند و راه چ دررا  يدینقش کل ایپهنه اوراس طورکلیبهو  يمرکز

ه ساختار جدیدي ک يسوبهسازمان همکاري شانگهاي این کشور را  همگرایی اقتصادي مدنظر چین در قالب ساختار اجماعی

، اما سایر کندیمگشودن بازارها را دنبال  باهدفچین تسهیل تجاري در آن از موقعیت مسلط برخوردار باشد سوق داده است. 

  13. را ندارند حوزهدر این  نیچو توان رقابت با  اندیمحصولتکداراي اقتصادهاي ضعیف و  عمدتاًکشورهاي عضو 

و اجرا کرده  یرا طراح ایاوراس ياقتصاد هیتحت عنوان اتحاد ییایاوراس ییابتکار همگرا 2014سال ز ا زین هیو روسس گریاز د 

کشورها را  نیانفوذ خود در اقتصاد  کوشدیمسابق  يشورو يهايجمهور ياقمار يبه کشورها ازاتیاست و با ارائه انواع امت

هند گسترش  و تنامیو رانیهمچون ا ییابتکار را به کشورها نیگردد و ا ایاوراس یژئو اکونوم بر نیمانع از تسلط چ د،یحفظ نما

 چیه يتحت سلطه اقتصاد دینبااوراسیا اشاره شده است که  حاًیتلو 2021در سال  هیروس یمل تیامن يدر سند استراتژ 14.دهد

  15دارد. مدنظررا  نیاشاره طور روشن چ نیا .دیدرآ يکشور

این  يهاهیاعالمو  هاهیانیب. در نشان دهند يشانگها يبا سازمان همکار وندیابتکارات خود را در پ کوشندیمهر دو کشور  البته

 وندیپ يبرا یروشن يهاسمیمکاناما هنوز  ،شودیمسازمان و در سخنان رهبران روسیه و چین همواره از این پیوندها سخن گفته 

 16.نشده است نیدوت يشانگها يبا سازمان همکار ایابتکار کالن در پهنه اوراس دو نیازدن 

محدود مانده است و  هاسمیمکانو  هاهیروبه ایجاد  عمدتاً مدعی شد که روند همگرایی اقتصادي در این نهاد توانیمبنابراین 

این در  .داندادهیک دهه اخیر چین و روسیه ابتکارات جدید و متفاوتی از این نهاد را در کانون دیپلماسی اقتصادي خود قرار در 

  از: اندعبارتاین نهادها  ترینمهماست یا ایده آن طرح شده است.  گرفتهشکلدر سازمان  چند نهاد اقتصادي، فرایند

  17 یبانکنیبکنسرسیوم  3-1

و در پی تصمیم شوراي سران سازمان براي ایجاد مکانیسم  2005سازمان همکاري شانگهاي در اکتبر  یبانکنیبکنسرسیوم 

ن ای يهاژهیکار و ترینمهم .شکل گرفت هاپروژهگذاري در این سرمایه کشورهاي عضو سازمان و يهاپروژهحمایت مالی از 

 ،تعمیق تعامالت با نهادهاي مالی کشورهاي عضو ،هاپروژهدر  گذاريسرمایهسازماندهی منابع مالی براي  توانیمرا کنسرسیوم 

انک و ب وکارکسبهمکاري با نهادهاي اقتصادي کلیدي در سازمان شامل شوراي  ،ناظر و شرکاي سازمان همکاري شانگهاي

 برشمرد.  آموزشی يهادورهعضو در قالب  يکشورهاتوسعه اوراسیا و تبادل تجربیات با 
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ي ملی ارزها با که روسیه ریاست سازمان همکاري شانگهاي را برعهده داشت توسعه اکوسیستمی براي پرداخت 2020در سال 

 گذاري در توسعهرشد فراگیر از طریق سرمایه . افزون بر اینطرح کردماین کنسرسیوم  يهاتیاولویکی از  عنوانبه را

شارکت م ،مالی از جمله تضمین صادرات نیتأمکالسیک  يهاروشبراي  ییهالیبدتوسعه  ،باال تیفیباکهاي زیرساخت

این نهاد برشمرده  يهاتیاولو عنوانبهنیز  2030به اهداف توسعه پایدار تا سال  اعضا رسیدن باهدفراهبردي براي توسعه پایدار 

  18شد. 

استراتژي  تصویب شد. در قالب این 2026کنسرسیوم تا سال  مدتکوتاهسازمان همکاري شانگهاي، استراتژي  2021در اجالس 

پیشرفته و  يهاي، فناورپیشرفته، لجستیک، کشاورزي عیصنا، اتصاالت زیرساختی يهاحوزهدر  گسترش و تعمیق همکاري

تا  2005اهداف کلیدي آن تعیین شد. این کنسرسیوم از هنگام تشکیل در سال  عنوانبه ايمنطقه کارآمدایجاد زنجیره عرضه 

  19میلیارد دالر وام حمایت کرده است.  10,7پروژه در قالب ارائه  59از  کنون

و در اجالس  2018سال  این کشور در 20ري به اعضاي این سازمان را داد.میلیارد دال ده واموعده ارائه  2021چین در سال 

 یبانکنیباین وام در قالب کنسرسیوم  21میلیارد دالر به اعضا را داد. 64,به مبلغ  ییهاوامسران این سازمان نیز وعده ارائه 

 .شودیمسازمان همکاري شانگهاي عملیاتی 

   وکارکسبشوراي  3-2

این  .است روکاکسبترین نهاد در دیپلماسی نهاد غیردولتی سازمان همکاري شانگهاي و کلیدي نیترمهم وکارکسبشوراي 

 اندعبارتاین اهداف  .کندرا دنبال می ياچندگانهاهداف  ،شکل گرفت 2005شورا که با تصمیم شوراي سران سازمان در سال 

  :از

   وکارکسبهاي مختلف میان اعضا در شاخه کوثرتسهیل همکاري  -1

 میان فعاالن اقتصادي کشورهاي عضو واسطهیبایجاد همکاري مستقیم و  -2

هاي مرتبط با و سایر گردهمایی نارهایسم ،هاکنفرانس ،هاشگاهینمابرگزاري  ،هانشستو برگزاري  یدهسازمان -3

  وکارهاکسب

سه نماینده از هر کشور عضو در این مجمع عضویت  .کندیمعالی است که جلسات ساالنه را برگزار  عاین شورا داراي یک مجم

  دارند

  کالب انرژي 3-3

 دهیرو ا نیاز هم .در جهان را گرد هم آورده است يبزرگ انرژ کنندگانمصرفو  دکنندگانیتول يشانگها يسازمان همکار

در  بارنینخست .حوزه از همان ابتدا در سازمان مطرح بوده است نیدر ا ییهمگرا یو نوع ترگسترده يهايهمکاربه  یدهشکل

از  زین يمرکز يایآس يکشورهاو را مطرح کرد  يشانگها يهمکار سازمان يکالب انرژ گیريشکل دهیا هیروس 2005سال 

 انرژي، دگاندکننیتولدر برابر  نیموضع چ یاحتمال فیکشورها و تضع نیو ا نیچ انیاختالف م لیاما به دل ،کردند تیآن حما

   .شکل نگرفت 2013تا سال  يساختار نیچن
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 لین کالب نیدر قالب ا يادهیااز منظر  .به همراه نداشته است یچندان جینتااما تاکنون  ،ساختار شکل گرفت نیا 2013در سال 

 .تمطرح شده اس ییایاوراس يانرژ يمشترك استراتژ نیو تدو يتبادل انرژ دیبه مدل جد یدهشکل ای يبه بازار واحد انرژ

سازمان  يانرژ باما کال ،اندکردهطرح  زیرا ن يانرژ 1مشترك يبه فضا یدهشکلاز کشورها همچون قزاقستان  یبرخحتی 

   22است ماندهیباق دهیا کیهمچنان در حد 

و  يمرکز يایآس يکشورها با نیبه کانون روابط چ ریدهه اخ کیدر  يدر حوزه انرژ يهمکار باوجودآنکه ترقیدق انیبه ب

در  نیچ .است دادهرخسازمان  يدوجانبه و خارج از ساختار کالب انرژ صورتبه هايهمکار نیاما ا 23، استبدل شده  هیروس

ییر این و تمایلی به تغبرخوردار است  يبهتر یمذاکرات تیسازمان از موقع نیدر درون ا يدارنده انرژ يتعامل دوجانبه با کشورها

گهاي این کالب در سازمان همکاري شان ياهیحاشتداوم نقش  عامل کلیدي در توانیموضعیت ندارد. عدم تمایل چین را 

  24برشمرد.

  يشانگها يبانک توسعه سازمان همکار 3-4

سازمان  نیا رانیدر اجالس نخست وز .مطرح بوده است شیپ هاسالاز  يشانگها يبانک توسعه سازمان همکار لیتشک دهیا 

آن  .افتین یسرانجام ،در اجالس سران سازمان در همان سالبا مخالفت روسیه اما  ،25دیرس بیبه تصو دهیا نیا 2016در سال 

پیشنهاد تشکیل این بانک  ،با وجود این 26.است افتهی نیبانک فرجام نیا لیتشک يبرا هیو روس نیچ يهایزنیراهنگام تاکنون 

  27مطرح شده است. نیز ن،کشور به چی نیترکینزداز سوي پاکستان،  راًیاخ

موازنه سهم و  یبانکچنین  فرایند تشکیل نخست آن که در .از دو عامل است یناش یبانک نیچن لیبا تشک هیروس مخالفت

ت و به طور برخوردار اس هاپروژه یمال نیتأم يبرا ییباال اریبس ییاز توانا نیچ .ستین ریپذامکان احتماالً اعضا يرگذاریتأث

 يایآس یژئو اکونومبر  نیابزار تسلط چ تواندیمبانک  نیدوم آنکه که ا .کندیم دایپ یبانک نیدر چن هژمونیک تیموقع یعیطب

را  هیروس وثرممخالفت  توانیمسخن  گریبه د 28دهد شیمنطقه را افزا نیکشور در ا نیشود و سرعت گسترش نفوذ ا يمرکز

بانک  ت عنوانتحتر، بزرگی را در قالب یبانک لیده تشکای نیالبته چ .بانک عنوان کرد نیا افتنیعامل در فرجام ن ترینمهم

 يایر آسخود را د مدنظر يهاپروژه یمال نیتأماز  یشبخ ریکرد و از آن مس یاتیعمل ییایآس رساختیز يگذارهیتوسعه و سرما

  29. کندیمبانک را پیگیري  چین همچنان تشکیل این با وجود این .دهدیمصورت  يمرکز

 برخی از آنها در شوراي سران که اندکردهافزون بر این نهادهاي کلیدي، کشورهاي عضو سازمان طیفی از ابتکارات را طرح 

  جدول ذیل آمده است. ابتکارات ارائه شده در ترینمهممرحله عملیاتی شده است.  تصویب و وارد

    

                                                             
1 Common space  
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  ابتکارات اعضاي سازمان همکاري شانگهاي در حوزه اقتصاد سیاسی ترینهمم -1جدول 

  وضعیت اجرا  هکنندارائهکشور   ابتکار ارائه شده

  عملیاتی شده  روسیه  سازمان همکاري شانگهاي یبانکنیبکنسرسیوم 

  چین  بانک توسعه سازمان همکاري شانگهاي
خالفت م -ن در حال مذاکره براي عملیاتی شد

  مانع ترینمهمروسیه 

  عملیاتی شده  ازبکستان  یونقلحملتوسعه کریدورهاي 

و ارتباطات آسیاي مرکزي تحت  ونقلحملتوسعه  ايمنطقهایجاد مرکز 

  نظارت سازمان ملل
  عملیاتی نشده  ازبکستان

  عملیاتی شده  تاجیکستان  رایزنی منظم وزراي انرژي و صنایع

  عملیاتی نشده  ازبکستان  توسعه همکاري در کشاورزي هوشمند

  در حال اجرا  چین  برگزاري نمایشگاه دائمی کشاورزي اعضاي سازمان همکاري شانگهاي

 ياهپروژه تحقیق و توسعه مشترك و يهاپروژهفناوري،  يهاپاركتقویت 

  مشترك در حوزه دیجیتال
  در مراحل اولیه اجرا  قزاقستان

 در فرایند مذاکراتی   روسیه  استفاده از ارزهاي محلی در تجارت اعضا

  اجرا شده  هند  هاآپاستارتگروه کاري ویژه در حوزه  

  اجرا شده  پاکستان  فقرزدایی گروه کاري ویژه

  در مراحل ابتدایی اجرا  ازبکستان  توسعه کمربند سبز سازمان همکاري شانگهاي

  اجرا شده   هند  مراکز تحقیقات اقتصادي سازمان همکاري شانگهاي کنسرسیوم

  اجرا شده  چین  توسعه تعامل بین مناطق مختلف کشورهاي عضو سازمان

  چین  منطقه تجارت آزاد
خالفت روسیه م -ه مذاکر مدتیطوالندر فرایند 

  عامل طوالنی شدن مذاکرات 

  

  ایران، دیپلماسی اقتصادي و عضویت دائم در سازمان همکاري شانگهاي -4

 روریسمت ژهیوبه نینو یتیامن داتیکه در وهله اول بر تهد وستهیپ یبه سازمان رانیشد ا یمدع توانیمآن چه آمد  يبر مبنا

 يعنابه م یائتالف يشانگها يسازمان همکار این، وجودبا  .حوزه حفظ کرده است نیو همچنان تمرکز خود را در ا همتمرکز شد

  .کندینم لیرا بر اعضا تحم ینیسنگ یتیزامات امنو ال ستین کیکالس

 لیه دلبلکه ب ،نگرفته است شیرا در پ ياقتصاد ییهمگرا کیکالس ریسازمان مس نیاشاره شد که ا يدر حوزه اقتصاد 

معنا که  بدان ،گرا بوده است هیروهمکاري گرا و  یعمدتاً سازمان اقتصادهاي آنان متفاوت اریبس ياعضا و ساختارها نظراختالف

  .است همعطوف شد ياقتصاد يهمکار يهاهیرو جادیبه ا

و سازمان  یالمللبین ینظام مال ،است رفتهیرا پذ یو تجارت جهان ساختار موجود اقتصاد يشانگها ياشاره شد که سازمان همکار 

در  سازمان نیافزون بر ا .کندیمچهارچوب عمل این  دانسته و در ياقتصاد يهاتیفعال يمبنا عنوانبهرا  یتجارت جهان

امکان  ردیرار گق نیریسا دییتأو ابتکارات کشورها مورد  شنهاداتیپ کهدرصورتیدارد و تنها در  یاجماع يساختار گیريتصمیم
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که توسط  یابتکارات امدیدر درون سازمان در پ ياقتصاد يهايهمکارکه عمده همین روست  از .کندیم دایپ شدنییاجرا

  . است گرفتهصورتشده  ارائهمختلف  يکشورها

هند حدود  يراکه ب يندیفرا .خواهد کرد یرا ط یکیبروکرات دهیچیپ ندیفرا سازمان نیبه ا رانیالحاق ا ،ییو اجرا یاتینظر عمل از

هاد رسمی به عضویت دائمی این ن صورتبه. در این فرایند ایران باید اسناد متعددي را امضا نماید تا دیدو سال به طول انجام

 گرفتهصورتدرآید. آنچه در اجالس دوشنبه اعالم شد، موافقت شوراي سران با این روند بود. به دیگر سخن موافقت سیاسی 

 ياانگهش يعضو دائم در سازمان همکار عنوانبه ندهیاز دو سال آ رانیاحتماالً ااست، اما فرایند بوروکراتیک تازه آغاز شده است. 

   . شودیمقلمداد 

 صورتبهمادامی که ایران  انتظارات اقتصادي از این نهاد داشت. توانینم اساساً مدتکوتاهدر آن است که در  ندیفرا نیا تیاهم

؛ ردیبهره گ شیخو ياقتصاد یپلماسید يآن در راستا ياز امکانات اقتصاد تواندیسازمان محسوب نم نیعضو دائم احقوقی نیز 

و  وردبحثم مدتانیمدر  دیرا با یاحتمال يهاشیگشاو  رانیا ياقتصاد یپلماسیدنهاد بر  نیدر ا تیعضو راتیتأث نیبنابرا

  مطرح کرد: توانیمدر این راستا نکات ذیل را  .قرارداد یبررس

ت آن در سازمان تجار ياعضا یتمام ،است رفتهیرا پذ المللبین یاسیسازمان نظم موجود اقتصاد س نیاشاره شد که ا -1

چالش  .دهندیمخود را صورت  ياقتصاد تعامالتقالب  نیدر ا و اندرفتهیپذرا  یالمللبین یدارند و نظام مال تیعضو یجهان

هسته شور با ک نیروابط ا دهیچیپ نهاد، وضعیت نیدر ا تیاز عضو یناش ياقتصاد يهافرصتاز  يریگبهره يبرا رانیا ییمبنا

 يروبه  باًیتقر یالمللبین ینظام مال ،قرار گرفته است خیتار یمینظام تحر نیدتریتحت شد رانیا .است المللنیب یاسیاقتصاد س

  .نداشته است یالحاق به سازمان تجارت جهان يبرا اراده جدي چگاهیآن بسته شده و ه

به  ،وعض يکشورها ریو متفاوت از سا گانهی يهاچالشمشکالت و  يخاص و دارا شدتبه يکشور عنوانبه رانیا نیبنابرا 

وجود  ياتوافق هسته يایاح هنوز مبهم است و امکان رانیا ياپرونده هسته تیعوض سو گریاز د .است وستهیسازمان پ نیا

 وستیواهد پسازمان خ نیبه ا ینسبتاً نرمال از منظر روابط با اقتصاد جهان تیبا وضع رانیا ياتوافق هسته يایدر صورت اح .دارد

در  ینکنو تیوضع کهدرصورتیاما  .ردینهاد بهره گ نیا يو امکانات اقتصاد هافرصتاز  تواندیمکشورها  ریمانند سا شیو کماب

این کشور در اقتصاد جهانی تداوم یابد، سازمان شانگهاي نقش  ياهیحاشو سایر کشورها و وضعیت  رانیا يروابط اقتصاد

این کشور براي  يهاکوششایران ایفا نخواهد کرد. تجربه تحریم روسیه و  چشمگیري در کاهش فشارهاي تحریمی بر

 يهااجالسدر . روسیه دهدیماین موضوع را نشان  یروشنبهسازمان در راستاي کاهش فشارهاي اقتصادي و مالی  از يریگبهره

 هاششکواین  ارائه داده است، اما هامیتحراخیر این نهاد همواره پیشنهادهایی براي مبادالت با ارزهاي محلی و مقابله جمعی با 

  در عمل فرجامی نیافته است. 

 رانیدائم ا تیعضو ،شوند قیتعل ایلغو  رانیا يامرتبط با برنامه هسته يهامیتحرگردد و  ایفق هسته احتوا که یطیدر شرا -2

ه اشاره شد ک .دینما جادیکشور ا ياقتصاد یپلماسید يبرا ییهافرصت تواندیم مدتانیمدر  يشانگها يدر سازمان همکار

که  ياهپهن ،است يریگدر حال شکل يدیجد يایراساو یکنون طیدر شرا. است ییایسازمان اوراس يشانگها يسازمان همکار
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فزایشی ابه  رو ینیآفرنقش پهنه نیقدرت در شمال ا یکانون سنت عنوانبه هیروس .است گرفتهشکلدر آن چهار کانون قدرت 

 هنهپ نیهند کانون نوظهور قدرت در جنوب ا کانون قدرت در این پهنه است. ترینمهمو البته  قدرت دیکانون جد نیچ دارد.

   د.منطقه قرار دار نیدر غرب ا یسنت ياقتصاد و يکانون قدرت هنجار عنوانبهاروپا  هیو اتحاد است

 تواندیمخود  اکونومیکژئو تیموقع بهباتوجه رانیا ،گردد ایاح یبه طور نسب یبا اقتصاد جهان رانیکه روابط نرمال ا یطیدر شرا

 ینیآفرنقشانسیل پت انگریجنوب نما -ل شما دوریکر دهیا .دینما فایا ایدر اوراس يدیکل اقتصادچهار  نیب را لحلقه وصیک  نقش

  .است ییایدو اقتصاد بزرگ اوراس عنوانبهو هند  هیحلقه وصل روس عنوانبه رانیا

؛ و شمال اروپا باشد ایحلقه وصل جنوب شرق آس تواندیم قوهبه طور بال رانیا ،جنوب -ل شما دوریالب کرقدر  نیافزون بر ا 

 يدر سازمان همکار رانیا اقتصادي در کانون منافع توانیمبه آن را  دنیشمال جنوب و رونق بخش دوریکر لیتکم نیبنابرا

، در ابتکار ترینمهم عنوانبه تواندیمآن  تیظرف شیشمال جنوب و افزا دوریکر شدنییاجراسخن  گریبه د .قرارداد يشانگها

از منابع  يریگبهرهبا  تواندیمایران  .ردیقرار گ يشانگها يدر سازمان همکار رانیا ياقتصاد یپلماسیدر کانون د مدتکوتاه

  .فراهم آورد دوریکر نیکامل ا ياجرا يرا برا نهیسازمان زم نیا یمال

 زین وسازمان  ياعضا ریو سا رانیا انیم باثباتافتاده است مستلزم روابط  ریتأخبه  هامدتن پروژه که یا شدنییاجراالبته  

 یکیر در کشو نیو ا ابدیتداوم  جانیو آذربا رانیا انیتنش م کهدرصورتی مثالعنوانبه. آن است يگفتگو يهاو طرفشرکا 

  .دمواجه خواهد ش يبا چالش جد رانیا اکونومیکژئو تیمز نیکند ا جادیجنوب اختالل ا -ل شما دوریکر يدیکل يرهایاز مس

 ستانکیبا تاج ریاخ يهاکه در سال یچون اختالفهم ،عضو سازمان ياز کشورها کیبا هر رانیا ياختالفات جد نیافزون بر ا 

در  گیريتصمیم یساختار اجماع بهباتوجه دینما جادیابتکار ا نیسازمان از ا تیحما نهیدر زم يجد يهاچالش تواندیآمد م دیپد

ارها از ابتک تینهاد در ابتکارات کشورها و حما نیا ینیآفرنقش ریدر مس ياختالالت جد تواندیکشور م یکمخالفت  ،سازمان

. روشن است که چنین موقعیتی منحصر به دهدیمنقشه ذیل موقعیت کانونی ایران در اوراسیاي جدید را نشان  .دینما جادیا

  . کنندیمرقیبی را پیگیري  يهاپروژهایران نیست و سایر کشورها از جمله پاکستان نیز 
  

  در اتصال اقتصادهاي کلیدي اوراسیا ياحلقه عنوانبهوقعیت ژئواکونومیک ایران م -1نقشه 
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 وندیپ ،يشانگها يدر سازمان همکار رانیا ياقتصاد یپلماسیکانون د عنوانبهجنوب  -ل شما دوریکر شبردیافزون بر پ -3

 نیدر قالب ا توانیم زین را و ابتکار کمربند و راه ایاوراس ياقتصاد هیاتحاد یعنی ایساورا در گریزدن کشور با دو طرح کالن د

ی دارد و در واقع فضایی براي البی و رایزن ياهیروکنش  عمدتاًاقتصاد  در حوزهاشاره شد که این سازمان . نمود يریگیسازمان پ

  .آوردیمکشورها براي پیشبرد منافع مشترك فراهم 

 قتصادزدن ا وندیپ .اندبودهابتکار  ندویاعضو سازمان در  يکشورها يجلب همکار یهمواره در پ ریاخ يهاسالدر  هیو روس نیچ 

 يتصاداق هیالحاق هند به اتحاد يبرا هیمذاکرات اول .دو کشور در حوزه تجارت است این کینزد يهمکار ازمندین هیهند به روس

 نی؛ بنابرااست افتهیدست هیاتحاد نیبا ا یموقت يتجار نامهموافقتبه  نیز رانیا .آغاز شده است ریاخ يهاسالدر  ایاوراس

  .فراهم است يتا حد ایاوراس ياقتصاد هیدر اتحاد رانیا ینیآفرنقش يبرا هاهیروقواعد و  ينرم به معنا يهارساختیز

است هنوز در صحنه عمل اقدامات  گرفتهصورتکه  یفراوان غاتیتبل رغمیعلراه و در ابتکار کمربند  رانیاما در مورد نقش ا 

به  ترانهیمد قیو از طر کندیمعبور  رانیکه از ا ایآس بغر - يمرکز يایسآ - نیچ ياقتصاد دوریکر .انجام نشده است يمؤثر

 ریدورک نیترياقتصاد و ترینمهمبالقوه  صورتبهبر مبناي مطالعات بانک جهانی  در نقشه فوق آمده است)( رسدیمغرب اروپا 

 ریدورک نیا شدنییاجراتاکنون مانع  رانیا ياقتصاد طیشرا يریناپذینیبشیپو  میتحر 30. شودیمابتکار کمربند و راه محسوب 

  .شده است

 نیاشاره شد که چ د.ینما ییرا اجرا دوریکر نیا تواندیم نیبا چ موثر يو گفتگو يشانگها يمکارسازمان ه ریاز مس رانیا 

 -ن یچ ياقتصاد دوریکراجرایی کردن  تواندیم رانیا .است يشانگها منابع مالی در سازمان همکاري کنندهنیتأم ترینمهم

  .دینما يریگیپ يشانگها يدر سازمان همکار تیاولو عنوانبهرا  ایغرب آس - يمرکز يایآس

در  کهاست  يشانگها يدر سازمان همکار ياقتصاد يهمکار يهاحوزهاندك  ی ازبانک يو همکار یمال نیتأمحوزه  -4

 10بالغ بر  یپروژه در قالب وام و اعتبارات 60حدود در این حوزه بدان معنا که  ،به همراه داشته است یعمل جینتا ریاخ يهاسال

  .اندشده یمال نیتأمدالر  اردیلیم

بعالوه  .نددار تیعضو در آن عضو يکشورها يهابانکاز  یفیاست و ط گرفتهشکل یبانکنیب ومیکنسرس نیبر ا ونافز 

 هیروس یورت داده است که با واکنش منفص يشانگها يبه بانک توسعه سازمان همکار یدهشکل يبرا ياریبس يهاکوشش

 ازمندین رانیا، است گرید يهااز حوزه تردهیچیپ اریسازمان بس نیا یدر حوزه بانک يارهمک ازآنجاکه .نشده است یاتیهنوز عمل

 نیمشارکت در ا زانیمدر مورد نحوه و  گیريتصمیم يبرا نهیتا زم است آن اتیو جزئ یبانک يهايهمکاربه اسناد  یدسترس

  .دیحوزه فراهم آ

سازمان . شودیمحسوب م اقتصادها نیمسلط در ا گریسخن دولت باز گریبه د .محورنددولتسازمان  نیعضو ا ياقتصادها -5

سازمان چندان  نیدر ا یبخش خصوص واسطهیبکنش  يفضا نی؛ بنابرااست یدولتنیبعمدتاً سازمان  زین يشانگها يهمکار

 يبرا هاطرح نیو تدو هادهیاارائه  ،یمشورت منظرنهاد از  نیا وکارکسب يشورا ای يفعاالن اقتصاد يالبته شورا .ستیگسترده ن
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و  هاهدیانقش فعال در ارائه  يفایا وشورا  نیدر ا رانیا یاتاق بازرگان تیعضو .است تیسران واجد اهم يدر شورا بیتصو

  .واقع شود وثرم یمنافع بخش خصوص شبردیپ يدر راستا تواندیها مطرح

در  سمیمکان کی عنوانبهاما  .نداشته است یچندان ییگفته شد هنوز کنش اجرا چنانچه زین زمانسا نیا يکالب انرژ -6

از  یتواند بخش کردن مصوبات آن ییاجرا يکالب و کوشش برا نیدر ا رانینقش فعال ا .قرار دارد رانیمنافع ا يراستا

 .باشد رانیا ياقتصاد یپلماسید يهاتیاولو

 یپلماسیاز د یبخش مهم تواندیم زین رانیا و بخش خصوصی دولت يازهایبا ن نطبقارائه ابتکارات خاص و م نیافزون بر ا -7

 نیا ياهیرو يهاشکن از یگفت که بخش مهم توانیکه ارائه شد م یمباحث يبر مبنا. سازمان باشد نیدر ا رانیا ياقتصاد

 يراب يکار روهگ لیتشک ازمندین رانیا .عضو بوده است يکشورها يهادهیامحصول ابتکارات و  يسازمان در حوزه اقتصاد

سران  يهااجالستکارات در باین ا بیتصو يعضو برا يبا کشورها یزنیجهت ارائه به سازمان و را ابتکارات اقتصادي نیتدو

 است. 
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