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Abstract  

One of the most important and fundamental ways for countries to achieve strategic 

interests is to participate effectively in regional organizations. Because cooperation in 

these organizations is basically based on common goals and interests. The core of the 

SCO was established on April 26, 1996 in Shanghai, China, with the aim of strengthening 

mutual trust and disarmament on the borders of the newly independent Soviet Union, 

including Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan with China. In June 2001, it 

was renamed the Shanghai Cooperation Organization. The Shanghai Cooperation 

Organization is currently recognized as one of the most important multilateral regional 

groupings, and in terms of the vast scope of its activities, since its inception, it has always 

been considered from various aspects, and For this reason (comprehensiveness of 

assigned tasks) there has been much debate about the true nature and scope of the 

organization's core activities. The Islamic Republic of Iran is one of the countries that, 

on the one hand, due to regional proximity and the existence of ties and common interests, 

and on the other hand, due to political pressures and sanctions imposed by the West, from 

the beginning of the organization, applied for membership. In September 2021, after 

many ups and downs, he was able to obtain the consent of all permanent members of the 

organization for permanent admission. Although the above acceptance is a diplomatic 

victory for Iran, this should not lead to overlooking the potential challenges ahead.  

Keywords: Regional Organizations, Shanghai Cooperation Organization, Islamic 

Republic of Iran, Challenges Ahead, Member Support. 
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 چکیده

ای می های مفطقمدسایااای شواهرها ام مفا ر راهدیدیش کایشؤ م دی در ساازما یکی از راه های مهم و اسااسای ایای 

تواکا  هتایم اوهام  ااکا.  زییا شم هککاری در ای  ساازمااها االاهبر ای هایم اه.ا  و مفا ر مواییا افا اهاده کا.ه اساؤ 

ازه ام اسایقح  رساا.ه در میزهای شواهرهای ت خلر ساح  وساازما  هککاری کااااهای اا ه.  تقهیؤ امیکاد میقاا   

م در کاهی  1996آوری    26اا شواهر یا  در  تاجاکتایا    و  روساامش زاازتایا ش زیزااسایا اتحاد جکاهای کاهروی کاام   

م ام مفها  ساازما  هککاری کااااهای تیاای 2001تأساا  ریدی. و در وون   5کااااهای یا  تحؤ مفها  کااااهای  

ای های یف.جاادم مفطقماف.یحاضاای ام مفها  یکی از مهکییی  ریوه  در حا   سااازما  هککاری کاااااهایاام یا ؤ   

های رهااره   هکهاره از جفدم  شساا  تاشفه أاز اای.ای ت  شو ام هحاظ حجم رتاییده حهزه  ااهاؤ خهدکاهد  کافاخیم می

زه  ااهاؤ  در خصهص ماهاؤ وازای و حه   ( یارای اهد  وظایف محههم)و ام هکا  دها   شمهرد تهجم زیار ری یم اسؤ 

جکههری اساحمی اییا  از جکلم شواهرهایی اساؤ شم از ی     های  یاواای وجهد داکایم اساؤ احث  شاالالی ای  ساازما 

ای و وجهد هاها.ها و مفا ر موااییا و از طی  دیای ام دها   وااارهای سااااساای و هکجهاری مفطقمام سااد   طی  

ه  از  2021در ساتیامدی  شم   کا.   خهاها  مضاهیؤ در آ  شاز اای.ای  ااهاؤ ساازما   شهای امکاهی از ساهی ری تحییم

  های  یاوا  تهااتاؤ اری مها قؤ تکامی امضاای دانم ساازما  را ایای اخذ هذییا دانم جل  اکای.طی  یاز و اواا  

وهی ای  امی ادایتایی مفجی ام آ   هایوزی دیتلکاتا  ایای اییا  محتاه  می ریدد  ی   هی یف. شم هذییا  هق اهذشی 

 د شم یاهوهای هاش روی احیکاهی را از اری ام دور داکؤ که 

 شهای هاش رویاهش شجکههری اسااحمی اییا   شسااازما  هککاری کاااااهای  شایهای مفطقمسااازما   :واورا  شلا.ی

 ء حکایؤ امضا
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 مقدمه

ای از جلتاااب اا  یا  و شم کااام  مجکهمم  شکااک  ری ؤ   "هفجکاااااهای  "  سااازما  هککاری کاااااهای از زاه  

   ه اهد  199۷-1996های زیزااسایا  و تاجاکتایا  در ساا   شزاازتایا  ششواهرهای هکتاایم کاهروی سااام کاام  روساام

ازیصاادی و  یهفای ام   شساازما  هککاری کااااهای رساکار اا ه.  تقهیؤ امفاؤ  ش2001 ساا   در  ازاکتایا  اهحاق از

ای  ساازما    م2004ساا     ازساا  کا.أریایی تطلدی و ا یاطج.ایی شیافی تیوریتام  " اا سام کایارب "  مدارزهمفرهر 

 شساا أاز اای.ای ت شاا ای  حا    ااظی و رفیاه را آراز شیده اساؤ   مهزااؤ و امطای   هایای شواهرهای محزکف. ااز اهد

های ریای حفظ شیده و در هکا  راسایا درخهاساؤ  ساازما  هککاری کااااهای ساای اکهده تا  االالم خهد را اا ز.رب

    ایابب میح.ه آمییکا ایای موارشؤ مافادار در ای  سازما  را رد اکهده اسؤ 

های کاهرای  ها از جکلم تحییماما ام دها  ایخی از مخاهفؤ   آم.اییا  از هکا  اای.ا در هی مضاهیؤ در ای  ساازما  ای

 اراتادؤ ام هم و مضاا  امضااار در تضااد ااضای از ضا شاراام و اامحا رممهاضار   ای وامفاؤ ساازما  مل  در مهضاهه هتایم

 شای آ  م.م تکای  ج.ی دوهؤ یازدهم و دوازدهم حتا  روحاای ایای ام سایااجام رسااا.  درخهاساؤ مضاهیؤ دانم

 1400ارییم سازما  هککاری کاااهای اا هذییا مضهیؤ دانم در کهییهر     اازی ماا. 2021تا ستیامدی  ظیدر سطح اا

رساکی آ  شم کاام  امضاای اسافاد تاه. آور می ااکا. اادی  ام دو ساا  طه   حاقمها قؤ ام مک  آورد اما تواییفاب اه

  خهاه. شوا.

  سااازما   در اییا   شام   مضااهیؤ  شساااهم اییا  و یا  25تفها یف. ماه ه  از امضااای زیارداد هککاری طهبای م.ب 

ام مدارتی اییا  سازما    کایق دااتؤ  ام اایا  جهؤ  در اییا   ساااساؤ  از دیایی  اوااام تها می را  کااااهای هککاری

های اهظههر مای ی هککاری کااااهای را ام مفها  تصاهی  تیاای مهازام ز.رب از شواهرهای ریای ام ساکؤ ز.رب

 اکهد 

ایای   دیتلکاتا   هایوزی هییف. شم ی   کاااااهای  هککاری  سااازما  در مضااهیؤ دانم اییا هذییا  ج.ی.  وضااااؤ 

ساازد  وهی اای. های خهای را ایای اییا  محی  میریدد و وجهد و خلم  یالاؤ جکههری اساحمی اییا  محتاه  می

هذا ه.    ارزیاای شید  ادای. آدار مثدؤ مضاهیؤ شام  اییا  در سازما  هککاری کاااهای را ااش از ح.دزؤ اکهد شم 

های هاش روی جکههری اساحمی اییا  در االالی ای  مقاهم ج.ا از مفا ر احیکاهی مضاهیؤ دانم اییا ش واشاوی یاهش

 ااک. تا ام واسطم آ  شکیی دیار خطای محاسداتی کهیم اهذشی میسازما   هق

 نظری مبانی

اهکللی میهساا  ام ارییاب سااااسااؤ در تحلا  سااااسااؤ اا در دهم های ام یف.ا  دورش مک.تار هژوهوااایا  ملم 

ها می های داخلی و خارجی دوهؤ ریایا  می کا.ا. و ای ای  اسااا امیقاد داکایف. شم مهکییی  اازیایا  در میالاموازر

  ها اا تهجم ام اال  خهدیاری ایای دسییسی ام مفا ر خهدکا  ه  دوهؤ  شاهکللی آاارکاتم اسؤ ااکف. و یه  ارام اا 

اای. ام خهدکاااا  تکام اکایف.ش و می اایتاااؤ روی مفا ر خهدما  تکیشا شفام و ام دادا  ارزا های اابتیی در ارام  

 اهکللی مااف. اااه ام  قی و ریسفای دااای خارج ا.اکیم ااکام اا 

قا.ه ایخی از وازر  ده.  ام مهای مخیلف تهضااح میها را از جفدمهای مخیلفی اساؤ شم ه.ی.هریاییش دارای کااخموازر

ده. و ایخی ااا هیج و هاش آاها را در ایاای یک.یای زیار میریایا ش ساایکااؤ روااد خهدخهاهی و سااهدجهیی ااتااا 

   (63:1384  )سلاکیش  اا.اهکللی مهرد تهجم زیار دادهمیج را در ارام اا 
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اهکل ش رزااؤ متاللم االالی  ر ارام اا افاایای  ه.  شلام واح.های ساااسای در جها  ا اایش ز.رب تلقی می ریدد و د

 اسؤ و هککاری  یه متللم االلی محته  می کهد 

های ساافیی را ام ت.ریج ارییم های ج.ی. در روااد اا  اهکل  ام وجهد آم. شم دی.راه  م1950اا رذکااؤ زما  از دهم 

یاگ و میدود کاافاخیم ریدی.  اا  اهکل  شکتحؤ تأدای زیار داد و جفگ و ساایاا ام مفها  محهر و  ااهاؤ های ارام اا 

ای از ارییاب هکایایی در روااد اا  اهکل  کااک  ری ؤ شم تهجم خاالاای ام هایا  یا ی  جفگ سااید حجم رتااییده

ای ایخهردار ریدی. های اللح جهاای و ایجاد اتحادیم های ازیصادی ای مدفای ارزا های موییا از اهکاؤ ویژهآرما 

و هکچفا    یایا ش اهشارشیدریایا ش ارتداطابش وااتاایای میقاا  و دیتلکاساای ازیصااادیشم می تها  ام ارییم شارشیدر 

ایش در هکایایی مفطقم  راییهذا ضاک  اکااره ام ایخی از ارییاب در یاریه  کاک  ای اکااره اکهد هکایایی مفطقم

ری یم کا.ه اساؤش زییا شم اا  ازیصااد تجایم و تحلا  ای  هژوهش از ارییم وااتایای میقاا  و دیتلکاسای ازیصاادی اهیه  

 ااک. و سااسؤ رااطم میقاا  وجهد دارد و تأدای آ  ام الهرب ملکها زاا  مواه.ه می

 نظریه کارکردگرایانالف(  

محهری تیی  مفههم در ارییام شاارشیدریایی واوه شاارشید می اااکااا. شام اام مافاای ایاجام و ادیی اساااؤ شام ااطدااق ااا  

  (6۷9:13۷6  ش  ش ه )جهی  و ش     اا اجاای آ  را اا کیاید بزم محاد  یاهم می اکای.سازراری ی  ساخیار ماا

شاارشیدریایاا  اام طهر شلی جااماام را اراام واحا. ارم و تیتاا  می داافا.  ای  دیا.رااه مدیفی ای تکثاا  اررااااا  اا  جااماام 

 و ارراااتم زا.ه اسؤ   

 شم مدارتف. از:  ار اسؤ اسیه ارییم های شارشیدریایی ای هایم سم  یضام االلی  

جفگ ام از سایکاؤ ااتاا  اساؤ و ام از سایکاؤ دوهؤش الکم ی  ااکاری در روااد شواهرها اساؤ شم از اقای   -1

 ازیصادی زا.ری ااتا  ااکی ک.ه اسؤ   شاجیکامی

های ملؤ اساؤ  دوهؤ های ملی شفایؤ خهد را ایای ح  و  صا  متاان  جهامر ااتااای جفگ ااکای از ارام دوهؤ  -2

 از دسؤ داده اا. 

تها  از روااد خصاهمؤ  اا تهساام ساازما  های تخصاصای اا  اهکللی ایای ح  و  صا  متاان  حهزه دیتلکاسای می -3

 آماا هیهاا شید 

ایش میخصاصاا   فی اهییی  مهام  ایجاد هاها.های توایی  متاامی  های حی مطدم اری شارشیدریایا  ام جای دیتلکاب

تأشا. دارا. شم تأما  ااازهای مواییا ماملی    مهضاههروا.  شارشیدریایا  ام ای  در آ  ساهی میزهای ملی ام کاکار می

های   شارشیدریایا  مایق.ا. هفاامی شم رویم   رودمک.ه در میح. ساااخی  میدم در ورای میزهای دوهؤ ام کااکار می

رتااییا  ااا ها  می رایدش ای  وضااااؤ ام سااایی حهزه ایاجمهککاری در ی  حهزه  فی )مااف. ارتداطاب و هاکااکی(  

 و مفا ر حاال  از هککاری تکفاکی زاا  تتیی ام سایی حهزه های مهضهمی خهاه. اهد   یاا. می

یی خهد را از دسااؤ خهاهف. داد و سااخهای  فیش میزها اسااؤ شم اا رتااییا کاادکم شاررااری آ   اما. شارشیدریایا 

 (256:1382  )ساف زادهشها را خهاهف. ری ؤ از.اماب موییا و مفا ر  یامیزی جای آ 

 نظریه نوکارکردگراییب( 

االح  و آزمایش  یضام های میاهط   اتدششارشیدریایی مک.تار ام   اه هد  کیی شارشیدریایی اسؤ همه   ششارشیدریاییاه 

 یضااااام  سااام  اهشاارشیدریایاا  ااا اتکاا اام    شای خح  ارییام شاارشیدریایاا  و ارییام ارتدااطاابو    اام هکایایی می هیدازد
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 ام  و هتایف. رایی  کاک  حا  در ج.ی. ملی   هق  اازیایا  شم هتایف. جهامرش م.می کا.   ساااسای و  اراارد ر  تاییش ت

هی از.امی دارد ااا  می شدی.راهی   ا  اا.یواکف.ا   مواههرتیی  از  هاا اراتاؤ  کاها. می  ملی دوهؤ   جایاای  ت.ریج

هاای دیای اساااؤ و هککااری از یا  اخش اام اخش دیای متااایلام هککااری در اخش  شایای هککااری در یا  اخش

تهاا. هککاری در اخش های دیای را اساؤ یافی ایوز مواک  در ی  اخش می ادقمک  آ  ااا الا    کاهدسایریا می

-از جایااه محهری ایخهردار اساؤ مفههم تتایی یا هاوایوی ا قیام مدارب دیای آاچم در شیا  هاا   مخی  اکای.

 (63-64:1390شوایزادهاسؤ  )م  مکهدی

های هکیاه اا آ  ایای  ای و ساهد و زیا های  یامفطقمام شفش ششارشیدریایا  ااا هکچه  طی .ارا  رویکید ارتداطاباه 

شید  در مهرد  واار  یاشفوای  ادها ایای از.ام  مفاسا  اهد  اه شارتداطاب میقاا  و هاساخاهیی میقاا  اخداا   ششفواایا 

اهشارشیدریایا  تیجاح می دهف. ام جای تأشا. ای حجم و مااا  میاوداب یا جار و م. ا کار    و ارتداطی تهجم می شفف.

ای ای  اساااا ارتداطاب  یهفای     .فخهد مطاهام شف ای ی هایمسااد  یاام زای و راهدیدها را ام مفها  داده ها  شمکهمی

 (41:1390شاااایی)  ها اهکاؤ داکیم ااک.هککاری تتییتهاا. ام مفها  یکی از راهکارها ایای شفوایا  جهؤ  می

ی  سااخیارشارشیدریایی  ام شار ایده کا.ه اساؤ شم از ی  ساه هاهسایای اا را اا   خاطیاالاطح  اهشارشیدریایی ام ای  

    کاهداکاکابب آ  یادآور میای  و رلدم  ریایی سااخیاری  شارشید  داواا  ده. و از ساهی دیای تحکاش را ایای اتا 

    ای اا. از جفگ جهاای دوم اسؤ های مفطقممهکییی  ه.  تلهری اهشارشیدریایی ایرسی و آزمایش سازما 

 نظریه وابستگی متقابلج( 

محهریؤ روااد شواااهرها اا یک.یای مک.تار ای مدفای    شدورا  جفگ سااایداا هایا  یا ی  جفگ جهاای دوم و کااایوه  

یاا تحؤ تأدای سم مهضهه تهاز   مام اهمی هک   اف.ی جها  ام دو الها کیق و ری  زیار داکؤ ای.نهههوی و تقتاام

اوههیؤ  . تا متاان  امفایی در یای  وضاااؤ مهج  می رید   رزااؤ و تقتاام مفاطم تحؤ افه  زیار ری یم اهد شز.رب

روااد   شدر یاریه  ای  اایا  در وازر اایا و تفکی امفایی مفصاای راه  در ای  دوره زلک.اد می کاا.   زیار راید

و هی اهه هککاری و تاام    میقاا  در سااخیار ز.رب ارام اا  اهکل  ای هایم اازی اا حاالا  جکر الافی افا کا.ه اهد

 (32:1385)دقفی مامییش  یی مواام زیار داکؤ های امفاماا  شوهرها ایهایم ای.نهههوی و اایاای

زدایی شکیاگ کاا. و متااان  ج.ی.ی اتحادیم های وازر در جفگ سااید تا ح.ودی ای ادی تفش  شماحدی هفیاددر دهم 

آ     ااهطدرای و در هکا  دورا  اسااؤ شم مطاهااب رتااییده  مااف. متااان  ازیصااادی ساایآم. تفکیاب جهاای ریدی.

  های آ  هکچه  وااتیای میقاا  الهرب هذیی ؤ ص هکایایی و کاخ ارییاب میا.دی در خصه 

های ک. و اایاای  ازهتماهاؤ روااد اا  شوهرها وارد دورا   شاا  یوهاکای اتحاد جکاهای کهروی و هایا  جفگ سید

حب  اا اایا های امفایی مهض اکهدا. و ارم اهیفی ای هایم تاام شازیصااادی جایوااا  را الاای  اری از مداای اریی

    ای کک  ری ؤ های جهاای و مفطقمازیصادی در زاه  هککاری

میقاا  حاشی از تیی  تاییف وااتایای    در شلیتا امیوز تااریف رهاارهای از مفههم وااتایای میقاا  ارانم کا.ه اساؤ 

زیار   تأدایها را ااا تحؤ ای  تیاای جایااه دیای ملؤ  شیفا  اکااییاا مفا ای اسااؤ شم اری جایااه ی  ملؤ تیاای یاا.

 و  ااتایف. دوهؤ   تفها اهکل   اا  روااد  اازیایا   شم  اساؤ  ای   میقاا ش  وااتایای  ارییم  مفیوضااب تیی مهم  از   می ده.

 ییفی حا  اقش آ در دوهؤ   شفار در اهکللی  اا  های رویم و  هاساازما   ملاییش یف. های  کایشؤ  مااف. ج.ی.ی  اازیایا 
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تهااف. ام تفهایی دساااؤ ام از.اماب یکجاادم اااف. و یا از هککاری اا دیای شواااهرهای جها   کیا  هاهذا دوهی  هتااایف.

  اجیفا  ورزا.

وااتایای میقاا  در ساااساؤ جهاای ام   کاهد تادای میوااتایای دوجاادم  خهد ام تیی  مفههم وااتایای میقاا  در سااده

   ماا  اازیایا  در شواهرهای مخیلف اساؤ   یا  اکااره دارد شم وجم مواخصام آاها آدار میقاا  ماا  شواهرها  یهایوضاااؤ 

دو جاادم اهد  » ازیصاادی وااتایای میقاا  تأشا. دارد و امحم می دارد شم بزمم وااتایای میقاا    ریچارد شههی ای اا.

 (49:1390شوایزاده  )مؤ اس  «حتاساؤ 

تاایای میقاا  ام کااکار  واا ماهی  میحلم  حقاقؤ   در کاا.   جهاای  اهقه  هتاایف. شممیفموااتاایای میقاا     هیدازا ارییم

و تاارض  تخاالاام  دیای زام.ه شدر وازر زام.ه اازی در دااا   رود و دااا در حا  حیشؤ ام سااهی هککاری اسااؤ می

  میالام  در ر یار  زام.ه  مدارتی ام  ااکا.  می کا.   حاشم ا  ام ت.ریج در حا ااتاؤ و وااتایای میقاا  اساؤ شم در جه

 اسؤ   های  یاملی تیاای یا یم  ام هککاری مخاالکم و تاارض از  جهاای

تحکا   هایی را هم ام طی ا ای  مهضاهه هم تأشا. دارا. شم وااتایای میقاا  هایفم   اای ایاهدیم راایب شهه  و جا

  ایفکم مکک  اساااؤدیای   و مهرد آ  اساااؤ شم اسااایقح  مک  را مح.ود می ساااازد  هاششم یکی از ای  هایفم شف.می

تهاا. از ای  م.م تقار   می  دوهیی شم شکیی وااتیم اسؤ ش  وااتیایای  اهه در ام وجهد آی. شم یقار  اام  وااتیای میقاا 

یا دوهؤ ضاااف از ا.تی کا.  وضاااؤ مفجی ام تقهیؤ ای  رااطم ااایاای می تزای ااوایی اسایفاده شف. و ایای یاام

 (24:1398  )رحاکی اژادشکهد

ازیایا   ای شم اهذیی و حتاسف. اما هایفماهدیم در وااتیای میقاا  اامیقار  هییف. شم اازیایا  اتدؤ ام یک.یای آسا  

کاها. اتایم ام مااا  ز.رب طی ا  و وااتایای آاا  میفاوب اساؤ ام ای  مافا شم مااا  مفاار  از ای  رهاذر میحک  می

آورا. میفاوب خهاه. اهد و طی ا  ام ی  مااا  هایفم الاای  مصاای  کاا.ه آاا  اتاادؤ ام سااهدی شم ام دسااؤ می

ایتی اا هایفم شکیی اما ساهد ااوایی و ایمک  ز.رتؤ درجم دوم اا  ایا. و ز.رب  شفف. و ام ی  مااا  ااا ساهد اکیاکی

 (418:1384زادهشای ااویی و سهد شکییی ایخهردار خهاهف. اهد  )سافهایفم

 دیپلماسی اقتصادی د( نظریه  

هاش  های ارزکاکف. و مفاسا  ایای  هم هیااتاا در مصای جهاای کا.  یکی از مهکییی  کااخ   دیتلکاسای ازیصاادی

رود  در حقاقؤ دیتلکاسای ازیصاادی مفا ر  و مقاالا. ی  دوهؤ تهساام یا یم یا در حا  تهساام ام کاکار میها ضااف

ها را در خارج از شواهر و در ازیصااد جهاای رتاییا می ده. و ضاک  اسایفاده از اااارهای مخیلف در ازیصاادی دوهؤ 

( شواهرهایی شم در 33:1398اژادشف.  )رحاکیجهؤ دسایااای ام مفا ر ازیصاادیش هاها.ی اا  ز.رب و ر اه ایجاد می ش 

اا.ش اارایی اایتایی دارای دیتلکاسای ازیصاادی ههیایی  ریا در هاش ری یممیالام ساااساؤ خارجی خهد رویکید تهساام

ها از جکلم ظی اؤ  اهکللی از شلام اااارها و هیااتاا ااکاف. و تحا شفف. در تأما  اه.ا  ازیصاادی خهد در میالام اا 

 سیفاده شفف. ازیصادی ا

 تجاربش  ارای  اهکللی اا   ازیصاادی  روااد  االالی  متاان  اا  در  مذاشیه و راییتصاکام  اای. را  ازیصاادی  دیتلکاسای

های ااهقهه و ااهفا  دیتلکاسای در یصاادی اکاررایی تهاااییاز  ام اهمی دیتلکاسای  دااتاؤ  ماهی امهر  و رذاری  سایمایم

  االالی   ه.   شم  اساؤ   مهضاهماتی اا   ارتداط االا  در  دیتلکاسای ازیصاادی   جهؤ تحقم اه.ا  ازیصاادی شواهرها اساؤ 

 (36:1396اسؤ  )الاایش ازیصادی  های ااهاؤ  در میزی ایو  هایتصکام  رذاکی  ای تأدای آاا 
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ارل  شواهرهای در حا  تهساام تکای  دارا. دیتلکاسای ازیصاادی را مجاا از دیتلکاسای ساااسای در اری ااایا.  و در 

رایا.  تا.اد مح.ودی از شواهرهای در حا  تهساام از یاریه  اهادیفم ایای هیداخی  ام روااد تجاری اهیه میمک   

اا. و ام الاهرب ( در مقاا  شواهرهای هاوای یم سااههاساؤ شم ام اهکاؤ ای  مهضاهه هی ایده36:1398اژادش)رحاکی

 هیدازا. تخصصی ام دیتلکاسی ازیصادی می

 سازمان همکاری شانگهای  علل و انگیزه های تشکیل

 می ااک.   ارانم  زاا   ی  اخش 4 زاه   طهر مخیصی در  اممل  و اااااه های توکا  سازما  هککاری کاااهای  

  ای منطقه مشترک امنیتی  الف( تهدیدات

شم در تیی  ماملی اهد  ساؤ شم مححراب ساااسای و امفایی مهمش ای  اآاچم شم و ااش درااره آ  اتفاق اری وجهد دارد

 شواهرهای مفطقم در هی خأ  اای.ا جیزم تواکا  ای  ساازما  و رید هم آم.  شواهرهای مضاه در یاریه  آ  را زد

های میا.دی روایو کا.ا. و هکا  امی مهج   ز.رب ایجاد کا.ه از  یوهاکای اتحاد جکاهای کاهروی اا متاان  و یاهش

شواهرهای  ماا   ها شم ایاایااز ماا  سالتالم    اد کاهدهای مواییا ایجریدی. شم ماا  شواهرهای مفطقم اهمی اایاای

 شاخیح اب ازهام شمهارد در اخیح اب میزیااوییی    مفطقم را ام سهی هکیاهی و هککاری در جهؤ ر ر آاها سهق داد

ه    های رتاییده تجارب مهاد مخ.ر خحالام می ریدی.طلدی و تیوریتام و وجهد کادکمتجایم شریایی مذهدیا یاط

تأساا  ساازما  هککاری کااااهای در وهلم اختاؤ مدارزه اا یهار اایوی کااطاای یاد کا.ه ااب اهده اساؤ شم  ه.  از

ای های امفایی مفطقمااش از هی یاا ریوام در در.رم  شساازما  تهساام  ای  مهضاهه ااااای آ  اساؤ شم تأساا  و سات 

آاها را ام هککاری در ایطی  اکهد  ای    بشی مضاه در مهاجهم ام ای  ته.ی.اداکایم و اکاییاا ااش از ح. شواهرها

  شیده اسؤ  تیرا  زمافم های ته.ی. 

 آراز  ساازما   رساکی تأساا  از هاش  ته.ی.ابش ای   اا  مهاجهم ایای  کااااهای هککاری  ساازما   ساازیآماده اهدیم روا.

های ریوه در ساا   ای   او اجحا  دو هییف.   شراسایا ای  در داکاؤ   ریوام هفج  کااااهای  ریوه  تها قاب در و  اهد کا.ه

ای امضاا های مفطقماز یاهش  یهایماطه  ام ح  و  صا  مواکحب میزی اهد شم خهد ااا جفدم  مک.تار 199۷و  1996

  تیایمفطقمجفدم  تها قاب   شدر آهکاتی زاازتایا  ایراار کا. 1998در اجحا ساهم شم در ساهم وونام    ر ؤ ام کاکار می

 (95:1388شزاده و طاهدی  یدزاضی  )ای در آ  اا تهجم زیار ری ؤ امفایی مفطقم  متان مهکییی   ام خهد ری ؤ و  

 ته.ی.اب ای محوه  شم کاهدمی  محتاه  ساازما  مهم  امهر از هکچفا  ایمفطقم مواییا   امفایی ته.ی.اب  حاضای در حا 

جیایم   شما  یا یمساااز جیایم اایویش  امفاؤ   زدا  از متااانلی  شیدیمش  اکاااره ااب در آاها از  ام تا.ادی  شم امفایی سااخؤ 

در   شساایدیی و امفاؤ زیتاؤ محاطی ام آاها اضاا م کا.ه اساؤ شم در حهزه اایوی مهضاهه تأما  امفاؤ خطهط اایقا 

مهضاهه م.یییؤ مفاار آ  و حفاظؤ از  شمهضاهه تیوریتام ساایدیی و در احث زیتاؤ محاطی  شاحث جیایم ساایدیی

  ای ایخهردار اسؤ محاد زیتؤ از اهکاؤ ویژه

 تهدیدات امنیتی مشترک جهانیب( 

 شم  ایرهام  ام  آم.ه  وجهد  ام  جهاای امهر در ش م.م تهازای1990از زما   یوهاکای اتحاد جکاهای کاهروی در اوای  دهم 

  خهد   ریایییکجاادم  شواهر ای   تا ریدی.ه  اامث  امی هکا   ا.ارد   وجهد  آمییکا  میح.ه  ایابب در مقاا  تاادهی وزام هاچ

ام    اا ام شار ایداه.ا  زااهای و رای زااهای ام اا  در زور  امکا  جکلم از  ااکااا.ش  مای  شم  شاری هی  و شجا هی در را
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اهقه  افر طهر میفماما امضااای سااازما  هککاری کاااااهای ام  شهی یف. اا اه.ا  و اااااه های رهااره  شای  تیتا  

  اا.دی.هخهد را در جلهرایی از تهسام افه  ایابب میح.ه در مفطقم 

  شمهضاهه حضاهر و اه.ا  آمییکا در مفطقم ش 2001وون   15 از هکا  اای.ای تأساا  ساازما  هککاری کااااهای در

مهاردی از زدا  تأشا.    اخش مهکی از دسیهر شار و محیهای مذاشیاب و تها م های امضا را ام خهد اخیصاص داده اهد

ساااازماا   ای ایجااد جهاا  یفا.زطدی و دمهشیاتاا  ساااازی روااد اا  اهکللی از اایا.ا اام طهر مکیر در اجحسااااام هاای  

ام طهر خاص ه.  ام یاهش شواا.  مفا ر ایابب اهای و ام ویژه از ساهی یا  و روساام مطی  کا. کااا هککاری

کاااکاری از   شرلرؤ ای  رویکید در ساااازما  هککاری کااااااهای   شیدمیح.ه در ساااطح مفطقم و جها  را دادا  می

اف.ی رسااا.ه شم ساازما  از زما  تأساا  تاشفه  ام مفها  ی  ساازما  ضا. آمییکایی کافاخیم  تحلالایا  را ام ای  جکر

  (  262: 2011)احا ش   می کهد

. و آاها را در تواکا  ااکاف رو میای و جهاای اا آ  روامته.ی.اب و یاهش هایی شم امضاای ساازما  در ساطح مفطقم

  ای ام اقطم اکییاا رسااا.ی  سازما  مفطقم

 تهدیدات امنیتی داخلیج( 

ید دوهؤ ها در ای  جهامر  ام مهضااهه ساااخیار و مکلک شتیی  جفدم ته.ی.اب امفایی داخلی در آساااای میشایهمک.

وسااای از  ش طافهاسااخیارهای دوهیی در ای  شواهرها و ااا ساهء مکلکید دوهؤ ضااف   شاز ای  دی.راه   یاا.ارتداط می

  یم تا  قی و ااکاری را در هی داردری خهاری  رااؤ   تاد وموکحب از جکلم  

در زمیه  اسااا.تیی   شدر آسااااای میشای حککیا های  مک.ه دوهؤ   شای مدفای راارا ساااازما  اا  اهکللی کااافا اؤ 

توکحب میدم اهاد در ای  رهام شوهرها  ااهاؤ   وهای جها  جای دارا. و تفها تا.اد اااوؤ ککاری اهاد م دی  دوهؤ 

ساازی   ق.ا  اهاد  آمهزکای و اه.اکایی ماکهبر در ا.تیی  وضاااؤ مکک  زاا  تصاهر هتایف.  شاهادهای اجیکامی   دارا.

هیرهام م.یییؤ م دی ته.ی.اب امفایی را ام ک.ب دکهار ساخیم و مفجی ام  ق.ا   هاشم دی و  تااد  یارای در ای  دوهؤ 

محیوماؤ اجیکامی     رک. ازیصادی ریدی.ه شم ای  خهد ااررییی  ته.ی. ملام دداب داخلی و ام تدر آ  مفطقم می ااک.

 (12  )ادمی و مایایشهاوا :ه اسؤ و ازیصادی مهج  اارضاییی های رتییده ریدی.

  اساؤ  داخلی  امفاؤ   االاهبر  ساهمش  جها   شواهرهای  در  امفاؤ   شم  ااکاف. می  ااور ای  ای  تحلالایا  از  مجکههش اتاااری در

 یافی  ساازیشدوهؤ  مواکحب اا  هکاما  طهر ام  شواهرها ای   دارا.   ااور امی  ای  ااا ام  میشای  آسااای رهدیا  هکم و

یا مفااای مهرد اااز ایای   یا.و  ایفکم اااار   و ااا د اه در مقاا  ته.ی.اب خارجی مهاجم هتیف. داخلی  امفاؤ   تضکا 

در.رم االاالی آاها   شام ای  تیتا     یا یم در اخیاار داکاایم ااکااف.  تثداؤ ها را ام الااهرب  رزااؤ مه م اا دیای شم دوهؤ 

   خهاه. اهددر ز.رب امفاؤ داخلی و اقای آاها 

 

 

 و نظام تجارت جهانی  ایترتیبات منطقهد( 

مفطقم ریایی در  یهفگ مقیراب سازما  تجارب جهاای ام از.اماتی رفیم می کهد شم از سهی شوهرهای مضه سازما   

ای اام یکی از ای ایای آزادساااازی و تتاااهاا  تجاارب در آ  مفطقام در زااها  مها قیفاامام هاای تجاارب مفطقامهاای مفطقام
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  اابخیه  و  موااییا   اازار  رکیشیش اتحادیم آزادش  تجارب مفطقم ایجاد  رایی  ی م تیجاحی اا ه. های تااکااکا  تیتا  

 (38:1384راید  )شکاهی اردشاایشمی ااجام  ازیصادی اتحادیم

  آساااای   شوااهرهای  امفاؤ   ا یاد  خطی ام  و  مفطقم در  ز.رب ااهطدر خأ و  کااهروی  جکاهای اتحاد   یوهاکاای از ه 

  ش تاجاکتایا   شمتاان  میزی و امفایی اا  شواهرهای روساام  در راسایای تأما  1996 ساا  در  شم هایی  اواتاؤ   میشایش

زاازتایا  و یا  در کاهی کااااهای یا  الاهرب هذیی ؤ شواهرهای  هق اهذشی اا اطحه از اهکاؤ ازیصااد   شزیزااسایا 

م های اایوی و سااات  هککاری در های اوهاام اایا.ا هککااری در زمافا و ااااز مدیم ام آ  در اا.ا زماای اا تاا.ی  اایاای

ااهطدر و مهاردی هکچه  امکا  تخصاصای کا.  الاادراب و     های ازیصاادی ااا مهرد تها م امضاا زیار ری ؤ زمافم

تی تکفهههوی دااش  فی ام مفها  ااااری ایای تاام  اهیی م.اری زیار امکا  مدادهم راحؤ  شهای الاادراتیا اایش ظی اؤ 

های  مواهرب شمفا ر میقاا  شای  ساازما  ساااساؤ خهد را ای اسااا االاه  امیکاد میقاا   شای هکا  اسااا    ووازر کا.

  ایاایی و احییام ام تهسام موییا تاییف اکهد  شمیقاا 

 های مهم سازمان همکاری شانگهای  موانع و چالش

های ج.ی تهاا. یاهشمهاار اساسی هم وجهد دارد شم می  شهای ساازما  هککاری کااااهایها و زاالاؤ در شفار ظی اؤ 

ایجاد اکای. شم ام   شاهکل در جهؤ تد.ی  کا.  ساازما  هککاری کااااهای ام ی  ز.رب تأدایرذار در میالام روااد اا 

  اخیصار ام یف. مهرد آ  اکاره می ریدد

 تعارض منافع اعضا   -الف

های جکای یم در سااطح داخلی و یم در سااطح ها و هاکا دسااییساای ریوهاارض مفا ر از مهکییی  مهام  م.م  ت

   در ای اه.ا  مهرد اری کافاخیم می ریدد شم ساازما  هککاری کااااهای از ای  زام.ه متایثفی اکی ااکا. امخارجی  

مفازماب  روسااامش   و یا   اا  ااهقهه  تها  ام وضااه  در مهضااهماتی مااف.: رزااؤ را می امضااا  مفا ر تاارض سااازما 

 ش مواه.ه اکهد یک.یایاب های امفایی اتدؤ ام اااایاای شمیزی

 

 های فنی و اقتصادی اختالف فاحش در ظرفیت ب(

های  احش ماا  امضااا ام هحاظ اخیح اب و تفاوبو یاهوااهای سااازما  هککاری کاااااهای    تیی  مهااریکی از مهم

اکهده اساؤ  هذا ضایورب    های ایاای و میقاا  را از آاها سال  یا  هککارامک ااکا. شممی  های  فی و ازیصاادیتهااکف.ی

 ریدد  ای اا.یوا.هیاره  دارد ایای ای  ااایاایی  احش

  هادولت ج( بی ثباتی

  کاخ  در آاها ز.رب  شم  هتایف.  میکیشای  اتااار ساااسای ارام دارای  کااااهای هککاری ساازما  اشثییؤ امضاای

دوهؤ شارآم. در خالی از مهارد تها  امکا  شفیی  م دی ای امهر را از    ق.ا   ساه  ی  از  اساؤ   یا یم  جکههر تکیشارنا 

ام مفها  یکی از مهکییی  مهام  ای دداتی شوهرها ام اککا  رهااره  در  تاد اکهده اسؤ و از سهی دیای ا  سل   آا

   تاااد  سااااساایاذاری آاها وارد می اکای.جدیا  ااهذییی را ای شم هطکاب دی.ه می کااهد   یهای دوهی ااهاؤ وههد  تار

ااا.های  تااد اداری    ااحصاار و مصالحؤ اا.یوای در شفار  ق.ا  هاساخاهیی وجهد داکایم ااکا.م ده. ش رخ میهفاامی  
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اا یک.یای  تیهکچفا  ام کاک  تواکاح شدر شواهرهای آسااای میشای شم از دورا  حکهمؤ کاهروی اازی ماا.ه اا.

 (1385  )اهک شآساای میشای را در ای ری یم اا.  مرا  جهاارتداط دارا. و تکام ارش 

 د( فقر 

شم اای. هاش از هی یاا دیایی در مهرد تهجم شواهرهای  ای    اکیمیکی از مواکحب مک.ه ازیصاادی مفطقم اساؤ  قی 

قی از تهزیر مادبام دیوب مهجداب هیاشف.ری رتاییده  قی در مفاط    ق.ا مضاه ساازما  هککاری کااااهای زیار راید

ای  در حاهی اساؤ شم ای  شواهرها ام هحاظ ایخهرداری از مفاار ارزکاکف. طداای ام ویژه     کا.ه اساؤ   اوراساااآسااا و 

 (144:1389روشهفاه  )یادا یآم. اتااری از شوهرهای جها  هتیف.س شاایوی

 ئم ایران در سازمان دا  عضویت  هایچالش -

 عدم برخورداری کشور از جایگاه مناسب در تجارت جهانی   الف(

او  آاکم زاکؤ تکام کا.ه شابهای   ؛مواک  ج.ی دارد  سامساازما  هککاری کااااهای  اا امضاای  ش تجارب اییا   ا اای

اهدیم    تهها.ی در شواهر ااب اساؤ و ماکهبر ز.رب رزااؤ اا شابهای موااام تهها.ی در شواهرهای دیای مضاه را ا.ارا.

تیی دارا. زییا دسییسی تهها.شفف.را  اییاای از اری  فی شافاؤ هایا   شابهای اییاای ماکهبر شزاکؤ تکام ک.ه  ایمحوه 

دوم آاکم اییا  در   اا.کیدها  کاا.رزاایی ر  محاداالااهبر در  و  های هاواای یم ام دها  تحییم مح.ود اسااؤ هههویام تکف

تحییم کا.ی. ری  ام رهدیی آمییکا زیار ری یم و اشثی شواهرهای مضاه ساازما  هککاری کااااهای در مااملم اا اییا  

کا  جااجایی وجهه اییاای در متاایهای اااکی رای  ام  FATF ا.اکای  مضاهیؤ در  ملؤ آاکم ام     ساهمشفف.احیااط می

افاایای  حیی اری    ( روا جایاای )مکاااام دیایی ایای ااجام ماامحب ا.ارد    هاچمکک  اساؤ و ساازما  کااااهای  

اکی تهاا. از آ  امیااز   شاز امضااای سااازما  هککاری کاااااهای اااید ایجکههری اسااحمی اییا  ایهاا. امیااز تای م

  ه شف.اسیفاد

 سازمان(  سازمان )ضعف  اصلی  هویت نبودن  ب( مشخص

   یارای  هاکاام  ی   مفواهر  حتا   و  اساؤ   ایساا.ه  خهد  ههیؤ  از واح.ی تاییف ام  هفهز  کااااهای  هککاری  ساازما 

 را  تاه.اتی  خهد دانم  امضاای ایای  امفایی و ارامی  یم و ماهی  ازیصاادیش  ساااسایش یم  مخیلف های زمافم در  شم  اساؤ 

مواخ  سااخیم شم ای  اا ریؤ شلی ساازما  راش مأمه شف. و مهضاهماب میا.د و میفهه در دسایهر شار ساازما میاد ایج

اها.ا  زیااد اکهده اسااااؤ   شخهد  اها.ا سااااازماا  در    تکیشاامی محوه ای ما.م      احیکاا  تضاااااد را در اجیای 

ض. آمییکایی دارد و ام مااف.   یاهایساام در دورا  جفگ سید م  ه مااف. هاکا  ورکام  سازما   ( ای 168:1385)واسیه ش

  میکیشا   ریایایاامم اا  ازیصادی ماهاؤ  ک. مفح   کهروی  جکاهای اتحاد   یوهاکی از  ه  شم ه مکه سازما  ازیصادی ش 

 در وته   حم از  ایخهرداری  و  جها   در اایوی  مفاار و  رتااییده جکااؤ  هحاظ ام ش.ام هی روسااام  و یا   ارییم دارد 

اا ای  هکم در ماهاؤ جکااؤ سااازما  هککاری   شر هتاایف.ایخهردا تهجم  زاا  وز  از  مل  سااازما   امفاؤ  کااهرای

ای  ساازما  در وازر تیشا      ههیؤ ج.ی.ی را در ایاای جها  سایمایم ساابر ری  وجهد آورا.  اا.مکااااهای ایهااتای

اجداری در شفار یک.یای جکر  مححراب یا های رهااره  اسؤ شم هیش.ام ای اساا مفا ر و ها و اراماامیجاا  از ای.ه

   اا.ک.ه

 عضوکشورهای   چندوجهی خارجی پ( سیاست
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  مفا ر  ای  االاهبر  شم  ااکاف. می خهد  ج.اراام اه.ا  دارای و ااظی  مضاه  هایدوهؤ   کااااهایش هککاری  ساازما  درو  در

  جهؤ  اا.یوا. و روسااممی اایوی  مفاار و شاب   یوا  اازارهای ام  یا  مثا  طهر ام  اسایهارا.   مواییا   مفا ر ام ای ملیش

اهکللی تحا اهکفاا ر و هکچفاا  اایزا.رب اهد  در الاااحفام اا   مواااییا   جااماام  ساااایام  در  خهد  امااده مهزف رهدیی

 در  خهد جهؤ تضاکا  اقای در ااااری را  ساازما  ای   ام  هاهسای   SCO های آسااای میشای مضاه حکهمؤ  ورزد می

 و  هاا  شکا   شتااا    طییم  از  خهیش  ازیصاااادی  تهسااااام  حاا   ما   در  و  شففا.می  تلقی  مخااهف  هاایجفدش  ایاای

تهاا. ام اهمی  می  SCO  شای  شوااهرهااز دی.راه    اما.وارا. و روسااام ا ی ازیصااادی  و تجاری های  رذاریساایمایم

افه  آاها   شروساام و آمییکا در مفطقم مفیفر کاها. و ضاک  حفظ اسایقح  خهد  شهای یا د تا آاها از رزااؤ ه مهج  کا 

  ی  اکایف.ا.را در اری ت

  مضاای شواهرهای مضاه ااوایی آکاکار کاهد اای. ام هککاری ایخی ا  یایای آاکم یف. وجهی اهد  ساااساؤ خارج

  مفها   ام  کااااهای  هککاری ساازما  شارکافاساا  از  ایخی  شم شید  در حاهی  اکااره ااته   اا  کااااهای  هککاری ساازما 

  ایاامم  زاه   در  هاهککاری ای   دارا.   ااته   ساازما  اا اادی   هککاری  شواهرها  ای  از  اا.  اتاااریشیده  ااتهی کایق یاد

هایی از ای  اهه  رم  رهایااه های ارامی مواااه.ه کاا.ه اسااؤ  زیار داد    اخیاار در هکچفا  و  الاالح  ایای  موااارشؤ 

ام مفها  دو ز.رب االلی سازما  و دو شوهر دارا.ه  شهای یا  و روسامتها  در سااسؤ را میسااسؤ خارجی شوهر  

ای  ایخهرد مکاکااب آماا روساام و یا  اا هیوا.ه هتایم   حم وته در کاهرای امفاؤ ساازما  مل  میح. موااه.ه شید

سااسؤ یف. وجهی شوهرهای  روسام ااا در زدا     شوهرهای مضه می ااک. وجهیاییا  اکهام روک  از سااسؤ یف. 

یکی از اارزتیی  اکهام های ای     کاا.ی.ی را میحک  کاا.ه اسااؤ ری  ضاایااب  مضااه و وااتاایای ایخی از آاها ام  

ضایااب م.م حکایؤ شواهرهای مضاه ساازما  هککاری کااااهای از روساام در احیا  ریجتایا  و در اجحا سایا  

   (58:1392شااسیاهد  )ز 2008

های اتخا  کا.ه اواااای ای  مهم اساؤ شم شواهرهای مضاه ساازما  هککاری کااااهای در اتاااری از مجکهمم ساااساؤ 

های میضاد اا سااسؤ مهارد  از اتااری  در حیی سااسؤ خارجی مفتجم اهده و    از. ی   اهکللی  ای و اا متان  مفطقم

    شفف.یک.یای را اتخا  می

 رویکرد یک طرفه نگاه به شرقت( 

و در تهالااف   19۷0 دهم  اوای  در ریای آهکا  الا.رامرم ایااؤش  ویلی  تهساد  اار اوها  ایای  کایقش ام  اااه  ساااساؤ 

و الای  ای  ساااساؤ ام جای تهجم      درساازی روااد اا کاهروی و الها کایق ام شار ایده کا.ه اساؤ ساااساؤ مادی

در امییکا ااا ساااساؤ اااه ام   اا هکتاایاا  کایزی آهکا  تأشا. ریدی. تیروااد اادی  ش ام ضایوربااحصااری ام ری 

ایای ح  و  صا  جفگ وییفام  شم اای.ا ساااساؤ  می کا.  ای   کایق یکی از ساااساؤ های مهم دوهؤ ااکتاه  تلقی 

سااسؤ    در راسیای اتخا   اهدهد مفاسداب آمییکا اا یا  و کهروی را ام دادا  داکؤ زدایی و تفشسیااجام   شمطی  ک.

را اا شواهرهای آسااای جفه  کایزی و   ایروااد اساییاتژی  و ازیصاادی رتاییدهتا هف. ااا تحا اکهده   شاااه ام کایق

مهارد  شی کا.ه حاشی از آ  اساؤ شم ساااساؤ اااه ام کایق اا در اری ری ی  ااازها و  ف.هی ی  میشای ایزیار اکای.

  یق اهکاؤ یا ی  کا   یاهر ااهای ماما وجم مواییا در ساااساؤ   شوازاااب محاطی هی ی  از شواهرها تاییف کا.ه اساؤ 

  تأشا. دارد
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خهد اارایی ام داکای  روااد  ونههلایا   اا تهجم ام مهزااؤ    شجکههری اساحمی اییا  ام مفها  ی  شواهر اارآ آسااایی

تها  اایی میاا اااهی رذرا ام تاریخ روااد اییا  اا شوااهرهای آساا    های آساااایی اسااؤ مفاساا  اا شوااهرها و ز.رب

ای ای  اسااا ساااساؤ     مفاسادی ایزیار اهده اساؤ   ساطح اد مخیلف و دراای  شواهرها در اا ادریا ؤ شم هکهاره روااد ا

های ااتااای و آسااا هیااتاا    ساااساؤ ج.ی.ی ااتاؤ  شاااه ام کایق ام مفها  رویکیدی ویژه در روااد خارجی اییا 

 ام تها می رااطم   در ای اره  یاهم شیده اسؤ زازیصادی ج.ی. را در ای   هایهر ز.ربظهمادی  یاواای دارد شم زمافم 

ه اساؤ و داد زیار  خهد  اهواااه تحؤ  را  جهاای  شم ازیصااد  ازیصاادی رکا. هحاظ ام  ویژه ام  آسااا  کایزی  جفه   شواهرهای

ضاک  دارا شم  شم تهااتایم جهش زاا  تهجهی در زمافم تهساام ازیصاادی از خهد ام اکایش ااذارد و یا روساام   ف.یا ه

اکااره   شام هحاظ مفاار مرام اایوی اهکاؤ  یاواای دارد شازیصاادی و اا  اهکللی  شاهد  هیااتاا  های رهااره  ساااسای

ای  شواهرها در   تاهف. و روساام مهج  کا.ه اساؤ    شز.رب ازیصاادی رو ام ا اایش ز.رب های آسااایی ارای یا    شید

  وازر  در کایق ام  اااه  ساااساؤ   رویکید اهکاؤ  کاها.   ایخهردارمیالام های ساااسای و امفایی ااا از اهکاؤ اتااایی  

 شم  اساؤ  کایایطی در ایمفطقم  ز.رب  ی   مفها  ام اییا  اساحمی  جکههری  خارجی  ساااساؤ   رویکیدهای اازتاییف

هاای  در مهرد ایااامام  5+1یهاار ساااهی میزهاای آ  جییاا  دارد و ماذاشیاب اییا  ااا شواااهرهاای   در  ایمکا.ه تحهبب

اژاد ایای  ای از زما  دوهؤ اهم و دهم آزای احک.ییایش زاا  مححرمش ر ای ام ایایج مطله  ایسااا.ه اسااؤ هتاایم

رهای کایزی تحؤ مفها  ساااساؤ اااه ام تی اا شواه اازاایی در رویکیدهای ساااساؤ خارجی و ایزیاری ارتداط اادی 

وهی ااا     وجهد آما. شام ااا روی شاار آما.  دوهاؤ یاازدهم و دوازدهم آزاای روحااای تاا حا.ودی تاا.یا  یاا اؤ   اامکااایق  

تواکا  دوهؤ سااادهم و ام خصاهص اا هذییا مضاهیؤ دانم اییا  در ساازما  هککاری کااااهای کا.ب  یاواای ام 

  ایزیاری  دها  ام ایمفطقم هایهککاری  مفها  تحؤ   آسااایی و  کایزی  ا شواهرهایاتقهیؤ مفاساداب اییا     خهد ری ؤ 

 زمافم در  آسااایی  شواهرهای  اا ازیصاادی  های هککاری تاکام و هف. و  روساام  و یا   اا  رتاییده و  جاادم هکم  روااد

اد تهاز  در ایجا   جهاؤ  در  میاهطام  راهدید  و  رویکید شام  اکهد  دزاؤ  ااایا.  وهی اااکااا.   می  اهکااؤ   زاااا   تیااایاؤ  و  اایوی

زییا شم ساااساؤ اااه ام کایق ام مافای جایاایفی    شم. اری زیار ری یم ااکا. اا کایقش هاایاای ری  و رتاییا هککاری

کاایق   طداای اسااؤ شم در الااهرب تقهیؤ روااد ازیصااادی اا   شفف.ه مفا ر ملی اییا  ااکاا.اکی تهاا. تأما  ری اا  

     االلم خهاهام ری ؤ  ری می کهد و ام هکا  مااا  از  ا یف.دوهای تکای  ااویی ام کیق زمافم

   آمریکا  به  شانگهای همکاری سازمان اعضای اقتصادی  ث( وابستگی

شوااهرهای  هژمهاا   قهیؤ ز.رب سااااساای و جایااه  ت  مهجداب   یاوا  ارزی درآم.های ازیصااادش های ییخ  ریدا

م ازیصاادی  الا میدر  ایخح  زیو  رذکایم شم رزااؤ ماا  ز.رب های اارآ     اابی ازیصاادی می ریدددارای ز.رب 

 را ز.رب ای  ساید  جفگ هتاا  در میالام  کا.می  مفجی  ارامی کا.ی.  و ام مفازماب ااا ماهایی ارامی داکاؤ   یمیشاایالاتای

ای و در اخیاار  ه  در اازارهای جهاای و مفطقمشفیی  و اف  شدر ای  راسایا اهف. رزااؤ ز.م می  ما.ا   ام ازیصاادی اااار  اا

طییم اااارهایی هکچه   شم از  ی اسااؤ های ازیصااادی اتااااری از شوااهرهای جها  از مهکییی  اه.ا داکاای  کاااهیاه

های  در وازر در رزااؤ   اهیه ام دساااؤ می آی.های الف.م.ب و شمسااایمایم رذاری های جذا  خارجی و امطای وام

کم کااهه ح  و  صا  اخیح اب ااا ازیصاادی خهاه. الازیصاادی خهاه. اهد    شملؤ رزااؤ و ا اااار  تفهونهاشهاهمی ام 

 (15۷:1396و آ ی ش ه.اییی کها.اای  )اهد
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آساای مااام و خاورمااام در حاهاکم رزا     شاهکل  ام خصهص مفطقم آساای جفهایروااد اا  هایشوهر یا  در میالم

  ش شااادا  شمکای )آی. و جاو هفج شوهر  اما در ما  حا  کیی  االلی تجاری آمییکا ااا ام حتا  می  شآمییکا می ااک.

تجارب خارجی   شحت  راارا رکیا یا  2012در سا      ایتی کیشای ازیصادی آمییکا می ااک.  (آهکا   شواه  شیا 

مالااارد دبر    484مالااارد دبر اهده شام در ای  مااا  روااد تجااری یا  و آمییکاا اااه  ای    86۷اه  و  تییل 3  ای  شواااهر

 (86:1392شملاااده  )ااه  ریدی.ه اسؤ 

شواهر روساام ااا دارای مدادبب اابی اازرراای اا آمییکا می ااکا. و ملایرم ایفکم ام دبی  میا.د از جکلم احروا 

    و آمییکا وازر کا.ه اساؤ اما تجارب ای  شواهر اا آمییکا در حا  رکا. و ا اایش می ااکا. ری یار تحییم جها  ری 

    اهد  لکهامالاارد دبر رساا. شم تااد  تیاز تجاری اا  هی دو شواهر م 25 ام  مااا  مدادبب دو شواهر  2021در ساا  

مالاه  دبر    800م ی  مالاارد و ای  در حاهی اسااؤ شم در هکا  سااا  جکر ش  تداد  تجاری شاب اا  اییا  و روسااا

   ایآورد ریدی.

آمییکا   ششاب اا  دو شواهر تجارب ای محوه آی. می  حتاا   ام کایشای تجاری آمییکا  ااررییی  از یکی ااا  هف.وسایا 

ای  در حاهی اسااؤ شم در راکافگ کاایشای    ااجام داده اسااؤ  هف.رذاری متاایقام خهد را در ااررییی  مااا  ساایمایم

شوهرهای آساای میشای و زفقاز هم در دو    کهدکیی  تجاری هف. محته  می ا اییا  کااادهک شتجاری هف.وسیا 

   دهم رذکایم ام دها  ازیصااد ضاااف ام مفرهر اهساازی ازیصاادی خهد شک  های  یاواای از آمییکا دریا ؤ اکهده اا. 

  مالاه  دبر ایآورد کااا.ه اساااؤ  233  شکا  آمییکاا اام شواااهرهاای  هق اهاذشی ااش از  مااا  2012 قد در ساااا   

 (86:1392ملااادهش)

 شهای ازیصاادی امضاای ساازما  هککاری کااااهای ام آمییکاتکامی م.ارا و کاهاه. حکایؤ از آ  دارد شم وااتایای

اری کااااهای اا آمییکا از شفیی  خارج  های ماا  شواهرهای مضاه ساازما  هککاجازه اخهاه. داد شم اخیح اب و تفش

  دااف.مفا ر ملی خهد را در ریو ارتداط اا ری  و آمییکا می حفظریدد و ای  شوهر  

 آرا و عدم همگرایی بین اعضای سازمان تتتشج( 

ها و تفاساای امضاا  و واریایی ساازما  هککاری کااااهای تفها ام تضااد و میاییب در ایداکاؤ   یؤ آرامهام  م دی ای توا 

 هایی م هفم  و کااهداکی مح.ود  سااازما  از  خارج جاادم  دو اخیح  یا  سااازما   ای  از مامهریؤ ها و دساایهرشارهای

ایخهرداری از سااااخیارهای   شمیفاوبی  دیف   یهفای/   هایحهزه  ام امضاااا تالم ااهطدر و  جییا اایی  رتاااییه هکچه 

و   یؤ اا ای  هکم ای  توا    رایدهای و تکای  خارج ساازماای ایخی امضاا را ااا در ای میحکهمیی میفاوب و وااتایای

 ساای ای  روسااام و  رزااؤ یا  ام  سااه  ی  از دارد  زیار آ  امضااای ماا   رزااؤ  تأدای تحؤ  واریایی ااش از هی یاا

خهاها  مکلکید ساازما  هککاری کااااهای ام مثاام      هک ریددی ای  ساازما  اازمیاد  ه خ دهخهاه  تحکا  دسایهرشار

اما روساام ساهدای تد.ی  ساازما  هککاری    ای مح.ود اا دسایهرشارهای ام طهر مک.ه ازیصاادی اساؤ اهاد  یامفطقم

  جهاای در سی می هیوراا.  ونههلایا کاااهای را ام ریدهکایی مفطقم ای اا امضای ااویی ام مفرهر ایجاد مهازام 

 پیوند امنیتیچ( 

 آسااای  شواهرهای  و روساام یا ش  ماا  میزی و  امفایی  متاان   اریاتفاق از  ایری یم  کااااهای  هککاری هاکا   مهجهدیؤ 

ام ای   2001اا هاهسای  ازاکتایا  در    می ااکا. 1996آوری   26 مجکر در  تیشکفتایا (  و ازاکتایا  از  )رای  میشای
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حهزه جییا اایی و حهزه  ااهاؤ آ    شهای اا. ام مضاهیؤ امضاای ج.ی.ساطح ساازما  ارتقا یا ؤ و در ساا  شمجکر

  ااا رتییا یا ؤ 

های ارامی شواهرهای مضاه ام مفرهر تأما  امفاؤ و ااب اید  تها  در هکا  راسایا مااهرهای ارامی کاام  هککاری

و میااز  آ  یف.ی  رزمایش مواییا     ریایی در دسایهر شار ساازما  زیار ری ؤ ی در مقاا  تیوریتام و ا یاطمکلاات

   ارامی ام اجیا رذاکیم ک.

ارامی   یامحم اکهد شم هاکا  هککاری کااااهای زصا. ا.ارد ساازماا رساکار 2006 آوری  در  روساام هی یف. شم دوهؤ 

 ششم ایای مقاالم اا ته.ی.های روزا او  تیوریتم ی.یدر تد.ی  کهد اما تأشا.   (امسا  کهیهاکا  ور یاهاکا  ااته ام  موا)

   مکک  اسؤ اااز ام اسیفاده از اایوهای ارتش شوهرهای مضه ام وجهد آی.  شرییطلدی و ا یاطیج.ایی

ی اایتاؤ  جکههری اساحمی اییا  اا در اری داکای  رو  زهااا  حاشم در شواهر و االاه  میتدد در زااه  اسااسای م

مک  اکای.  اا احیااط و م.ایاام   می را م. اری داکاایم ااکاا. شم در اازی ز.رب حاشم در سااازما  شامحراتکامی زوایای  

  جکههری   ااخهاسایم  و  خهاسایم  و  دارد  زیار اابیی  ساطح  در  امفایی  و  ارامی  متاان   در  زییا شم تاه.اب امضاای دانم

مااف. اایوی حا ظ  )رود ام متااانلی تحؤ هی مفها   و ام مجدهر  شم اااید  زیار  کاایاید  در  اسااؤ  مکک   اییا  اسااحمی

ااکا. و ا.ی  تیتا   (146  )االا   مصا.اق مفا ی زهااا  حاشم ام خصاهص زااه  اسااسای  ورودشامحر آ    ( کاهد شمالالح

 خ.وا ریدد اسیقح  شوهر م

 سند تعهدات ایران در قبال سازمان  ح(

مه م   مضاه دانمجکههری اساحمی اییا  در ساازما  هککاری کااااهای ام مفها  ی   2021ساتیامدی ساا   1۷  از تاریخ

تها قفامم و ی  شفهااتااه     یه تواییفاب رساکی هذییا در حا  ااجام می ااکا. شم در زاه    .شیدیر ام اخذ هذییا 

 تارا شامحر اتذیید   ابؤ مفاد ای  تها قاایتاا اییا  می   کااهدسااازما  هککاری کاااااهای و امضااای آ  ایجاد میاا  

تککا  مضاهیؤ دانکی در ساازما  هککاری کااااهای  تا  اییا     ام مدارتیمضاهیؤ دانکی آ  در اهایؤ تحقم هذیید

در ای  خصااهص یادداکااؤ    دوساااهم هذییا تها قفامم ها مطاام اا رویم سااازما  در هاش روی خهد داردی   یایف.  

اتایم اسافاد تهام و ام مقاماب اییاای ارانم کا.ه اساؤ شم زیار اساؤ در اواتاؤ سایا  شواهرهای   حاوی دوای  تفاهم اامم

ای  ساف. ام مفاهم آ  اساؤ شم جکههری اساحمی اییا  تاه.اب    ام تصاهی  ایسا. 2022مضاه ساازما  در ماه ساتیامدی  

 ؤ شم اای. در زما  مواخصای خاالای را ام مفها  مضاه تکام و شکا  ساازما  هککاری کااااهای را ایمه.ه خهاه. ری

یتایی  شم ااتاه.اتی  ای  حم را دارد تا دی.راه خهدا را درااره    (امضاای دانم ساازما )هی شواهری     ام آاها مک  شفف.

اری روااد   مکااهد زیار ده. و یفااچم در ای  م.ب دو ساااها.ه  فجار تاه.اب ارانم کاا.ه در اساافاد االاالی مضااا  ای 

می  شامضاای م دی ساازما  ااکا. از و آ  شواهر ام خصاهص دار کاهدخ.کامخارجی ما اا یکی از امضاای دانم ساازما  

اییا  در سااازما  هککاری  یتککا   یآیف.  فی مضااهیؤ دانک  FATFتهاا. اهاام هایی مااف. م.م هاهساای  اییا  ام  

 (1400/ ۷/ 19د آاحی / )ازیصا  مهاجم سازد ایکاااهای را اا موکحب م.ی.ه

کا.ه در دساییا مکهم زیار ا.ارد و اابتی از آ  ایفکم   تهاماتایم اسافاد   دو از آاجایی شم مفاد یادداکاؤ تفاهم اامم و

مازاد ای تاه.اب مهجهد در اسافاد    یی.راه خهدکاا  را درااره تاه.اتد تا  دارا.حم را  ای   تکامی امضاای دانم ساازما 

  تهاا. موکحب  یاواای را هاش روی اییا  زیار ده.می  ش.فرسکی اضا م اکای
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  گیرینتیجه

تهاا. های مفحصاای افید شم میها و تهااکف.یهاش ظی اؤ سااازما  هککاری کاااااهای اا وجهد ایخهرداری از زاالاؤ 

ای سای راه ساازما  در   ی شممهکییی  مااا  شاا ای  حا ادیاب ازیصاادی اتااار مطلهای ایای امضاای خه ام ارمیا  اااوردش  

های درازم.ب و شح  ساازما   راییااهام و م.م کافا اؤ در اه.ا  و جهؤ  شهای ازیصاادی وجهد داردزمافم هککاری

های امفایی ای مدفای  ساازما   ااکا.  راهدارمیرایی تا هم اشفه  از اقطم اری شواهرهای تواکا  دهف.ه آ   از آراز کاک 

در ای    شذیی یم کاهده مااارمفها  ی   ام  اری ای  مهضاهه   شیاا.راید و ت.اوم میتاییف ی  ته.ی. مواییا کاک  می

 :ازهتیف.   ها می تها  سخ  رفؤ شم مداربدسیم از اایاای  از سمالهرب در رااطم اا سازما  هککاری کاااهای  

  ملؤ  وازر شم در  ای  مهضااهه شاایاای شوااهرهای مضااه از تواا.ی. اخیح اب میزی و تحیشاب ارامی یک.یای :او 

 و  جاادم دو  های تها قفامم  از ایمجکهمم اااقاد اا  ر ؤ می  کااکار ام  کاااااهای هککاری  سااازما  رایی  کااک  االاالی

  زما  محقم ک.ه اسؤ سا اوهام ه.   مدارتی ام و ریدی.ه میتفر  زیادی ح.ود تا  یف.جاادم

  امفاؤ مفری از  الای ار ا یاطی ریاییاساحم  جییااهای و یا تیوریتام  مهضاهه ام  کااااهای  ساازما  مضاه   شواهرهای دوم:

 ا.ارد   سفخاؤ  ریای  شوهرهای تاییف اا تاییف آاا   ای  شم  شفف.می اااه  داخلی

رییم امضاای ساازما  هککاری ا  شا  اهکللیا  متاان    صا  و  ح  ایای  ریایاامیکجاادم های  شهکاش از اایاای  ساهم:

 شمیکیشا شفف. ایا. شم تهجم خهد را مک.تار ام متاان  مفطقمامهای ای  ساازما  تحا داکایکااااهای در ارل  اجحا

ای ساازما  کااااهای را ام ت.ریج در حا  تد.ی  کا.  از ی  ساازما  مفطقم  شاما حضاهر دو ز.رب اارآ یا  و روساام

    ای حیشؤ داده اسؤ ام ی  سازما   یامفطقم

ا  اخیح  و تفاوب  احش ماا  امضا   شدرازم.ب و شح  ساازما رایی  و جهؤ اه.ا    در  ای ااهام و م.م کافا اؤ محوه  

از آاجایی شم ساازما     اکای.امکا  هککاری های ایاای و میقاا  را از آاها سال  می  شام هحاظ تهااکف.ی های ازیصاادی

ارامی و  شماهی شازیصاادی شهای ساااسایهای مخیلف در حهزههککاری کااااهای حتا  ماده ی  مفواهر خهد در زمافم

هذا ای   یارای اهد  مهج  ریدی.ه تا ساازما  هککاری   شاکهده اساؤ ا.اتی را ایای امضاای دانم خهد اتخا   کهامفایی ت

مهضاهماب میا.د و میفهه در دسایهر    یام مدارت   کااااهای هفهز ایهااتایم ام تاییف واح.ی از ههیؤ خهد دساؤ یاا.

  ش م.م تکیشا سااازما  در اه.ا  خهد ای  ااموااخ  ساااخیم و ای  امی محوهرا مهریؤ شلی سااازما   أم  ششار سااازما 

سااام در دورا  جفگ ساید ماهایی ضا.   ه مااف. ورکا  ام ای  ساازما    کا  تضااد را در اجیای اه.ا  زیاد اکهده اساؤ حیا

  ی ه  از  یوهاکاای اتحاد جکاهای کااهروی مفح  کاا. ماهایه  شم  مکه آمییکا دارد و ام مااف. سااازما  ازیصااادی ش 

شم هی های رهااره  اساؤ  ها و اراماامیجاا  از ای.ه  یشادیتدر وازر ای  ساازما      ریای میکیشا داردازیصاادی اا ایاامم

ا.و  آاکام اا ههیؤ واح.ی   شمححرااب اجدااری در شفاار یکا.یای زیار ری یام اا. یا  از امضاااا ای اسااااا مفاا ر وش.ام 
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دار  های  یاوا  از تأدایرذاری مطلهای در میالاام روااد اا  اهکل  ایخهرهیااتااا ملایرم  ام هکا  ملؤ     .فدسااؤ یاا

ام آمییکا اجازه اخهاه. داد شم رااطم آاا  اا آمییکا  از ساهی دیای وااتایای کا.ی. ازیصاادی امضاای ساازما    اوا.ه اا.

های ازیصاادی رزا  آمییکا می ررم ایفکم در میالامشواهر یا  ملی   ایای اکهامدیار دسایخها حهاد  اارهار ریدد

روسااام ااا ملایرم ایفکم در مهضااهماب     حتااه  می ریددااا کاایی  االاالی تجاری آمییکا مش در ما  حا  ااکاا.

اما تجارب ای  شواهر اا آمییکا در حا  رکا. و ا اایش    شمیفاوب از جکلم احروا ری یار تحییم ری  و آمییکا اساؤ 

  ش آی. و محوه ای تجارب شاب اا  دو شواهرااا از ااررییی  کایشای تجاری آمییکا محتاه  می   هف.وسایا می ااکا.

شوهرهای آساای میشای و زفقاز ااا در    ااجام داده اسؤ   هف.متیقام خهد را در   رذاریی  مااا  سیمایما ااررییآمییک

مه م ام اخذ شک  های  یاواای از آمییکا  شدو دهم رذکاایم ام اهاام های رهااره  از جکلم اهسااازی ازیصااادی خهد

مالاه  دبر ایآورد  233ااش از آسااای مااام و زفقاز مااا  شک  آمییکا ام شواهرهای   م2012در ساا       قداا.کا.ه

  ک.ه اسؤ 

را و م.م هکایایی اا  امضا شامحر موههد ااک. و یؤ آهق اهذشی از جکلم دبیلی اسؤ شم مهج  ریدی.ه تا تومهارد  

  اا ای  هکمش اا مفایؤ ام خارجی یف.وجهی اا  شواهرهای مضاه ساازما  کا.ه اساؤ   ایجاد ساااساؤ ای   یآیف. مفجی ام  

های هاش روی اییا  در ساازما  و مقاهم )یاهشاری از هیساش االالی ای  اهکللی الای ای و اا وضاااؤ خاص مفطقم

احیکا  ایجاد یاهش اساییاتژی  ایای مفا ر ملی آمییکا تهساد اییا  در الاهرب ایخهرداری از حکایؤ دیای امضاا(  

ای و های اارریی مفطقمجکههری اساااحمی اییا   ااازمف. آ  اساااؤ شم ام اکاااکا  و روکاااهای رهااره  اا مجکهمم

 اکای. اهکللی هککاری اا 
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دیتلکاساای و ازیصاااد: اهاهی مفاساا  جکههری اسااحمی اییا  و   (ش1388امافیش آرما  و اااامی ملک.اریش سااهیا  ) -

  8  ککارهتخصصی ملهم سااسیش   صلفامم   اتحادیم اروهاش

  ش ساازما  هککاری کااااهای و ته.ی.اب امفایی مواییا در آسااای میشای  (ش1392ش حکا.رضاا )مایای و  ملی شیادم -

  81ککاره   ش صلفامم مطاهااب آساای میشای و زفقاز

  ش اشهاهما  ساازما  هککاری کااااهای در جها   مطاهام جایااه ونه   (ش1390 )مایمد.اهلل شاهیام و حتاافی  شامایاحک.یا  -

  101تا  135 شسا  هفیم  ش صلفامم ونههلایا 

 صالفامم مطاهااب آسااای میشای و   رزااؤشهای زمافم  :یا  و روساام در آسااای میشای  (ش13۷3 )محک.جهاد  شما.واراااا -

  ۷-۷8ش ۷ ککاره شدوره دوم :سا  سهم شزفقاز

  1۷  ککاره  اییااشماهفامم    :جهاای ک.  ازیصاد آساای میشای  (ش1385ش کاا  )اهک  -

  : مااواؤتهیا  شرویکید اااه ام کاایق در سااااسااؤ خارجی جکههری اسااحمی اییا   (ش1385 )ااالاای شمییمادقفی  -

   9۷ تا 126ش ۷  ککاره شسا  دوم  ش صلفامم مطاهااب سااسی شهای سااسؤ خارجی میشا تحقاقاب اسییاتژیهژوهش

 شا ساازما  هککاری کااااهای و مضاهیؤ دانم جکههری اساحمی ایی  (ش1389 )مداا شملایضاا و الااهحی شینرضاا -

  51تا  ۷6 ش9ککاره   شسا  سهم ش صلفامم مطاهااب سااسی

  اایواراب سکؤ  :تهیا  شارییم های رهااره  درااره جهاای ک.   (ش1384 )حتا   شسلاکی -

    اوی مااا  :تهیا  شااله  روااد اا  اهکل   (ش1382 )حتا   شزادهساف -

 یدی جهاای کا.ه: مفاسادؤ و شارآم.یش  روااد اا  اهکل مخیلف در  های  ها و تلهریارییم  (ش1384 )حتاا   شزادهسااف -

 اایواراب وزارب امهر خارجمش یاپ او   :تهیا 

واشاوی ساااساؤ های ونههلایاکی روساام در زدا  آسااای میشای اا تأشا. ای   (ش1398ش داااا  )رضاا و رضاا ههر یشسااکد -

  13۷تا  165ش 6  ککاره ش3دوره   شسااسؤ و روااد اا  اهکل  ش مجلممام  یا 

 صالفامم آسااای میشای و   شجامام ام  اهظههر  شساازما  هککاری کااااهای (ش1389 )زهیا  شاه ر و محکهدی شکافاای -

  ۷3ککاره   ش18سا   شزفقاز

هاشتایا  و اییا  در ساازما    ف.شه شآمییکا شروساام  شایرسای تطداقی رویکید راهدیدی یا   (ش1390 )ساا.ملی  شطداطدایی -

  169تا  191ش 60  ککاره ش20سا    ش صلفامم راهدیدی  شهککاری کاااهای
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اایوااراب   :تهیا ایش  هکایایی اهی  مفطقم  ؛ساازما  هککاری کااااهای  (ش1388 )مداا  یشکاهیام و طاهدی  شزادهزاضای -

 ء اهر هقا

 شروساام  ش  هککاری کااااهای اا تأشا. ای اخیح اب یا و واریایی در ساازما  رزااؤ   (ش1398 )ساا.مجا.  شزا لم ااکای -

  101تا  130 ش105ککاره   ش صلفامم مطاهااب آساای میشای و زفقاز  شهف. و هاشتیا 

  د یی مطاهااب سااسی و اا  اهکللی :تهیا   شاازی اارآ ج.ی. در آساای میشای (ش1384 )اههم  شینشهب -

    اوی سکؤ  :تهیا  شتحه  در ارییم های روااد اا  اهکل   (ش1390 )حکایا  شموایزاده -

فری راارا مجکر مهذییی اییا  و ایخی شواهرهای جها  از های رزااؤ  (ش کااخ1392 )تاادابفایاهم  یشمایاحتاف -

  10۷تا  128 ش10و  9ککاره    شمجلم ازیصادی شجهاای ازیصاد

  ش امفاؤ آساااای میشای  ایی سااازما  هککاری کاااااهای  تأدا  (ش1398 )محک.رضااا شاهلل و دهواااییه.ایؤ  شاهای تیشک  -

  150تا   180 ش2ککاره  شسا  او  ش صلفامم دااش تفتای سااسی

 ش صالفامم مطاهااب آسااای میشای و زفقاز ش21امفاؤ اییا  در زی    :ساازما  هککاری کااااهای  (ش1385یآ )ر   شواسایه  -

   55ککاره    شککاره یهارم 15سا  

د یی مطااهاااب سااااااسااای و  :تهیا   شافااا  و ااازیایا   :ونههلایاا  احیا  در آساااااای میشای  (ش1386 )محکهد  شوامری -

  اهکللی وزارب امهر خارجماا 

 صاالفامم    شرزااؤ ازیصااادی ایابب میح.ه و یا  در تاجاکتاایا   (ش1396 )الاا.یقم  شمه.ی و آ ی   شه.اییی کااها.اای -

  153تا   194ش 98ککاره  شآساای میشای و زفقاز

  اایواراب ملکی و  یهفای :تهیا  شهااا.ازها و ااماتحادیم کاااهای یوم  (ش1389 )شاهمی  شهفاه روادا ی -

 


