
   
 

  اه ـدگ ــدي 
 947 شماره:       

 شانگهای  پیمان عضویت ایران در اقتصادی  ابعاد موضوع:
 1400/ 21/7تاريخ:      

 تهیه و تنظیم: مسعود کمالی اردکانی 

 : توضیح اجمالی

  قزاقستان،   چین،  روسیه،  سایههم   کشور  5  متشکل از  "  5  شانگهای  گروه"   روسیه  و  چیندو کشور    ابتکار  به  1996  سال  در

  با همزمان    .شدایجاد    همجواری   حسن  ایجاد  و  متقابل  اعتماد  تقویت  مرزی،  اختالفات  رفع  منظور  به  ،تاجیکستان  و  قرقیزستان

  در   سازمان  این.  شد  تشکیل  رسماً  شانگهای   های همکاری   سازماناین گروه،    بهبه عنوان اولین عضو غیرهمجوار    ازبکستان  ورود

  سپس  و  پاکستان  و  هند  ایران،  ناظر  عضویت  درخواست  2005  سال  در  و  مغولستان   ناظر  عضویت   درخواست  2004  سال

  در   کشور   دو  این  و  نمود  موافقت  پاکستان  و  هندوستان  عضویت  با  سازمان  این  2015  سال  در.  پذیرفت  را  بالروس  و  افغانستان

  سازمان   این  کامل  عضویت  به   201۷  سال  در  و  احصاء  را  سازمان  این  کامل  عضویت  برای   الزم  شرایط  همه  سال  دو  از  کمتر

  عضویت   با   ،شد  برگزار  تاجیکستان  پایتخت   دوشنبهشهر    در  میالدی   سالجاری   که   یکم  و  بیست  اجالس  پایان  در.  درآمدند

  ،امنیت  تأمین  اصلی   مأموریت  با  ای منطقه   سازمان  یک  در  ایران  حضور.  شد   موافقت  رسماً  ه اتفاق آراءب  ایران  اسالمی  جمهوری 

  و   چین  همچون  اقتصادی   قدرتهای   کنار  در  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  چهارم  یک   از  بیش  و  جهان  جمعیت  درصد   40  دارای 

  این  ل بَقِ  از  اقتصادی   منافع   به  دستیابی  اما.  کندمی   دوچندان  المللیبین   و  ایمنطقه   ابعاد  در  را  عضویت   این  اهمیت   ،روسیه

 . سازمان مذکور استنحوه تعامل با اعضای  اقتصاد ایران و  آینده شرایط مستلزم عضویت،

 : نکات کلیدی
  ضریب   افزایش   ثبات و امنیت،   تقویت  همچون  ای منطقه   پیمانهای   در  عضویت  مواهب   طبیعتاً)سازمان(    پیمان  در این  عضویت -1

اقتصادی   های همکاری   و احتمااًل توسعه  گرایی  یکجانبه  با  مقابله   المللی،بین   مجامع  در  زنیچانه  قدرت  افزایش  المللی،بین   نفوذ

درجه دوم  در    اقتصادی   های همکاری   توسعهاست و    امنیت   تقویتاین سازمان    اصلی  کردرکاکه    ، چراداشت  خواهد  همراه  به  را

 قرار دارد.

، گمرکی،  اقتصادی  های همکاری   قویتت  چارچوب  های نامه موافقت  امضای تعامالت اقتصادی فیمابین اعضای این پیمان شامل   -2

 کلوپ   ایجاد  بانکی،  کنسرسیوم  ایجاد   تجاری،  و   اقتصادی   های روژهپیشنهاداتی در زمینه اجرای پارائه  و    و گردشگری   کشاورزی 

 که از سوی اعضا مطرح شده اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.    باشد می آزاد تجارت نامهت موافق برقراری  و انرژی 

با اعضا  خارجی  تجارت  حجم -3 بالغ بر    چینسهم    که  بوده  دالر  میلیارد  25  حدودساالنه    اخیر  سالهای   طی  ی این پیمانایران 

حدود   نیز  روسیه  و  پاکستان  هند،  سهم  و  درصد  با    خارجی  تجارت  درصد  20هفتاد  تشکیل ایران  را  سازمان  این  اعضای 

 در   موقت   موافقتنامه شایان ذکر است هم اکنون ایران با برخی اعضای این پیمان شامل روسیه، قزاقستان و قرقیزستان    دهد.می 

در قالب اتحادیه گمرکی اوراسیا امضا و اجرایی نموده که فرصتهای مناسبی نیز برای تجار    آزاد  تجارت  ترتیبات  ایجاد  راستای 

 انی فعال در بازارهای مذکور ایجاد کرده است.  ایر

پیمان   -4 این  اعضای  اینکه همه  به  توجه  ازبکستانبا  و  ایران  از  غیر  می  به  تجارت  سازمان جهانی  بینی    ،باشندعضو  پیش  لذا 

همکاری می  توسعه  بر  شود  مبتنی  سازمان  این  چارچوب  در  اقتصادی  به  های  چندجاپایبندی  نظام  و  آزاد  اقتصاد  نبه  اصول 

   نیز مبین همین موضوع است.است تجاری باشد، پیشنهاداتی که تاکنون در جهت توسعه روابط اقتصادی مطرح شده 

المللی  ایجاد روابط بین مستلزم  عمده کشورهای مطرح همسو(  با  )حتی    المللیای و بین منطقه   اقتصادهای  مندی از ظرفیت بهره  -5

انجامترگسترده داخل کشورو    اقتصادی   اصالحات  ،  در  گذاری  و سرمایه  وکار  موانع کسب  در  ،  رفع  رقابت  تعمیق  و  پذیرش 

   .استالمللی مقررات تجاری کشور با مقررات تجاری تثبیت شده بین  و انطباق اقتصاد داخلی 

رسد  سازمان است. به نظر می و اسناد توافق شده اعضای  عضویت کامل دراین سازمان مستلزم صرف زمان و پذیرش شرایط   -6

المللی های اقتصادی و همچنین پیوستن به برخی معاهدات بانکی و مالی بین تالش در جهت بازگشت به برجام و رفع تحریم 

 .بیشتر نمایدای را قهط سازمان من  در اینعضویت امکان بهره برداری از فرصتهای  دتوانمی 
 

 


