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چكيده

مترین پیامدهای اقتصاد امروز کشورهای
وابستگی متقابل اقتصادی ،ادغام اقتصادهای ملی در سطح جهانی و منطقهای نیز از مه 

تهای جهانی و رشد سریع تجارت جهانی ضمن گسترش سریع رقابت
درحالتوسعه است .وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به قدر 
نالمللی ،زمینه همکاری متقابل و در تقابل یکدیگر را برای کشورهای جهان به همراه آورده است .جمهوری اسالمی ایران پس از
بی 
مهای پسابرجام ،با مشکالت گسترده اقتصادی مواجه شده است و در طی سالهای پیش رو ،مشکالت اقتصادی آن بیشتر نیز
تحری 
نرو سیاستهای نگاه به شرق و منطقهگرا یی ایران افزایش خواهد یافت .سازمان همکاری شانگهای از جمله
خواهد شد .ازای 
تهای قابل مالحظهای را به خود دیده است و از
سازمانها یی میباشد که در زمینه منطقهگرا یی و در زمینههای اقتصادی پیشرف 
نرو همگرا یی ها یی که ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی به کشورهای عضو اصلی این سازمان مانند روسیه و چین دارد،
ای 
نرو مقاله حاضر با روش توصیفی-
یتواند راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی ایران منجر گردد .از ای 
م 
تحلیلی و کاربردی به ارزیابی همگرا یی های اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای ،به منظور
شهای آزمون مشابهت و
لهای صادرات واردات غیرنفتی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای از طریق رو 
ارزیابی پتانسی 
لهای
کسینوس زاویه پرداخته است .نتایج نشان داد که ایران به ترتیب با کشورهای چین ،روسیه ،هند و پاکستان بیشترین پتانسی 
تجاری را داراست و در این بین میزان واردات کاالها از کشورهای چین و هند بسیار بیشتر از سایر کشورهای منطقه و حتی
کشورهای جهان است.
واژگان کلیدی :منطقهگرایی ،همگرایی اقتصادی ،سازمان همکار 
یهای شانگهای ،جمهوری اسالمی ایران.

( -1نویسنده مسئول) pourroshan@yahoo.com
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مقدمه
در طی چند دهه گذشته ،تحوالت ساختاری در اقتصاد جهانی موجب پیدایش و تشدید روابط فرامرزی و اقتصاد
نالمللی ،تجارت جهانی امکان دسترسی کشورهای مختلف به دادههای مهم صنعتی از
جهانی شده است .در سطح بی 
جمله تکنولوژی را فراهم نموده است .از طرفی امروز روابط سیاسی ،منافع سیاسی وابستگی متقابل بازیگران
تهای جهانی ،چالشهای اقتصادی گوناگونی را همراه آورده است .بدون تردید ی یک از دغدغههای
منطقهای به قدر 
تصمیم گیران و دولتمردان در کشورهای دیر گرونده به جرگه توسعه اقتصادی ،پیدا نمودن راهکارها و
استراتژ 
یهایی است که دست یافتن به رشد و توسعه اقتصادی باال و سریع را هموار کند .منطقهگرایی و اجرای
یهای مشترک فرهنگی ،سیاسی و تاریخی ،ی یک
تهای اقتصادی هماهنگ میان چند کشور یا ویژگ 
سیاس 

از

تهای چشمگیری را نیز داشته است .دسترسی به بازار ،یک پارچگی
راهکارهای عملی بوده است که گاه موفقی 
قتر اقتصادی ،افزایش رقابت و جذب سرمایهگذاری خارجی ،افزایش قدرت چانهزنی در مجامع بینالمللی،
ع می 
تقویت امنیت میان اعضا و تضمین حمایت سیاسی از دالیل گرایش به منطقهگرایی از بعد اقتصادی و سیاسی است.
یتوان گفت که عضویت در ترتیبات منطقهای سبب بهرهگیری از صرفههای ناشی از تولید انبوه،
بر این اساس م 
افزایش رقابت و ارتقای کارایی تولیدکنندگان داخلی ،بهبود احتمالی رابطه مبادله ،جذب سرمایه خارجی و انتقال
فناوری و احتمال ایجاد تجارت (ا فزایش میزان مبادالت تجاری بین کشورهای عضو) م 
یشود .وابستگی متقابل
تهای جهانی و رشد سریع تجارت جهانی ضمن گسترش سریع رقابت بینالمللی ،زمینه
اقتصاد کشورها به قدر 
همکاری متقابل و در تقابل یکدیگر را برای کشورهای جهان به همراه آورده است .) (Shahani, 2011: 27در برخی
یگیرد و این تضاد
نالمللی قرار م 
موارد نیز استراتژی کشورهای درحالتوسعه برخالف قدرتهای منطقهای و بی 
تهای پایدار اثر
سبب تغییرات ژئوپلیتیک گسترده خواهد شد .تغییر ساختار ژئوپلیتی یک حداقل به دو روش بر رقاب 
یدهد ،این تغییر
یدهد تغییر م 
یگذارد؛ نخست اینکه تغییر ساختار ،محیطی را که رقابت ژئوپلیتی یک تحت آن رخ م 
م
فرصتهای جدیدی برای کشمکش رقبا ایجاد میکند؛ دوم آنکه تغییر ساختار ژئوپلیتی یک بر برخی روابط دوجانبه یا
چندجانبه اثر شگرفی دارد .پرونده هستهای ایران از جمله مهمترین پدیدههای ژئوپلیتی یک اخیر جهان است که نه تنها
قدرتهای منطقهای ،بلکه قدرتهای جهانی و اکثر کشورهای جهان را نیز درگیر نمود و به دنبال تحوالت آن در
طی ماههای گذشته ،خروج ایاالت متحده از برجام ،دوران جدیدی را برای ملت و حکومت ایران آغاز کرد و
بازگشت تحریمهای آمریکا و تهدیدهای مکرر کاخ سفید ،نه تنها سبب آشفتگی منطقه بلکه سبب تغییرات در
ساختار ژئوپلیتی یک و ساختار اقتصادی و سیاسی سایر کشورها شد .در  9می  81( 8102اردیبهشت  )7931آمریکا از
برنامه جامع اقدام مشترک خارج شد و سپس دونالد ترامپ ضمن اعالم خروج واشنگتن از توافق  ۳۲تیر  ۱۳۹۴بین
شش قدرت جهانی عضو گروه  ۵+۱با ایران ،خاطر نشان کرد که آمریکا با متحدان خود مذاکره م 
یکند تا به یک
تصمیم جدید برای جلوگیری از جاه طلبی مخرب ایران برسد .طبق برنامه اعالمی او پس از  90روز تنفس و فرصت
یگردد و پس از  081روز بخش دوم و پایانی تحریمها بر
برای تجار و فعاالن اقتصادی بخش اول تحریمها قطع م 
ایران اعالم م 
یشود .تحریمهای ایران شامل کلیه تحریمهای اقتصادی ،هواپیمایی ،خودروسازی ،طال و انرژی
یباشد.
م
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تها و استراتژیهای جمهوری اسالمی ایران ،نقش اتحادیههای تجاری-سیاسی افزایش یافته و بیش
در راستای سیاس 
از گذشته اهمیت پیدا کرده است و به همین جهت از دهه گذشته جمهوری اسالمی خواسته و منافع خود را در
گها و
یکند و در این میان سهم کشورهایی که در راستای جن 
چارچوب مجموعهای از کشورهای همسو بیان م 
یهای مختلفی با ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی بودهاند از سایر کشورها بیشتر بوده است .در این
درگیر 
میان م 
یتوان به کشور چین و کشور روسیه نیز اشاره کرد که ی یک دارای جنگ عظیم اقتصادی و دیگری دارای جنگ
سیاسی و ایدئولوژی یک با آمریکا است .همواره دو سازمان اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای شانگهای از جمله
مهمترین اتحادیههای تجاری – سیاسی محسوب میشوند و امروزه رفتار ایران در تحریمهای پسا «برجام» به
تهای این دو اتحادیه وابستگی زیادی دارد و با توجه به روابط تاریک گذشته میان ایران و اتحادیه اروپا،
سیاس 
یرسد باالجبار در تحریمهای
نزدی یک اروپا به آمریکا و در نتیجه نگاه بدبینانهی ایران به اتحادیه اروپا ،لذا به نظر م 
پسا برجام (  13آبان  )7931نگاه جمهوری اسالمی ایران نسبت به کشورهای عضو سازمان شانگهای بسیار فراتر از
کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهاست و ازای 
نرو .به دنبال تحریمهای ظالمانه ایاالت متحده آمریکا بر علیه
جمهوری اسالمی ایران ،امروزه افزایش تبادالت اقتصادی – تجاری ،امنیتی و ارتقاء روابط ایران با کشورهای عضو
یباشند و
سازمان شانگهای هم به لحاظ ایدئولوژی یک و هم به لحاظ همگرایی منطقهای که دارای اشتراکاتی با ایران م 
نطور به نظر م 
هم به لحاظ ژئوکالچر و ژئو استراتژیک ،ای 
یرسد که جمهوری اسالمی ایران برای کاهش فشار
تحریمها گرایشهای بیشتری به کشورهای عضو سازمان شانگهای دارد .از رو همگرایی اقتصادی میان ایران و
کشورهای عضو سازمان شانگهای بیش از پیش اهمیت داشته است و به این منظور در پژوهش به ارزیابی
پتانسیلهای تجاری با استفاده از روش کسینویس زاویه و ارزیابی مشابه 
تهای تجاری میان کشور ایران و کشورهای
عضو سازمان شانگهای پرداخته خواهد شد.
تاکنون مطالعات زیادي در این حوزه جهت ارزیابی روابط تجاري بین کشورها در قالب بلوك تجاري انجام شده
است که به ارائه چند مورد در این زمینه بسنده میشود.
• آرتیس و اکوبو ( ،)1102به مطالعه چرخه تجاري بینالمللی ژاپن در دوره زمانی  1955 - 1995از طریق مدل
جاذبه پرداختند .نتایج تأیید م 
یکند هر دو کشور با  GDPمشابه و مسافت کم بین آنها ،از چرخه تجاري پیروي
یکنند.
م
تهای
• روتگرس و همکاران ،)0102( ،از مدل جاذبه تعمیم یافته براي ارتباط بین افزایش جریان تجاري با سوخ 
تهای طبیعی (کانوال) اثر مثبتی بر جریان تجاري
طبیعی استفاده نمودند .آنها بیان کردند که صادرات سوخ 
کشورهاي اتحادیه اروپا داشته است ،اما عوامل دیگري وجود دارد که اثر بازدارندهای بر همگرایی تجاري بین
اعضاي اتحادیه اروپا دارد.
• ماریموتو همکاران ،) 2009 ( ،مدل جاذبه استاندارد شده را براي نقش فاصله کشورها بر تجارت دو جانبه بکار
یکند
بردند .دادهها مربوط به امارات متحده و  85شریک تجاري براي سالهای  1994 - 1996میباشد .نتایج بیان م 
که مسافت تأثیر کمتري نسبت به تولید ناخالص داخلی ،بر میزان صادرات واردات دارد.
• ادموند و همکاران ،) 2008 ( ،از مدل جاذبه تعمیم یافته براي مقایسه رونق صادرات چین نسبت به کشورهاي
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آسیاي شرقی و جنوب شرقی استفاده نمودند .نتایج ،جهتگیری بیش از حد چین به خارج را نسبت به سایر
یکند.
یدهد .هم چنین به طور احتمالی ،میزان صادرات واردات آینده را براي چین پیشبینی م 
کشورها نشان م 
• آرنون و همکاران ،) 1996 ( ،در مقالهای تحت عنوان ( (پتانسیل تجاری بین اسرائیل ،اردن و فلسطین))،
شهای مختلف برآورد پتانسیل تجاری را مورد استفاده قرار داده و نتایج این روشها را با یک دیگر مقایسه
رو 
کردهاند .در روش اول که برآورد ساده پتانسیل تجاری است ،تحت طبقهبندی استاندارد تجارت بی 
نالمللی (،)sitc
گروه کاالیی چهار رقمی سال  ، 1992میزان پتانسیل تجاری بین اسرائیل و اردن محاسبه شده است که نتایج نشان
یشود در حالی که سطح قابل توجهی از تجارت ممکن است بین اقتصاد اسرائیل و فلسطین وجود داشته باشد،
م
سطح تجارت دوجانبه بین اسرائیل و اردن نسبتًاًا پایین است و اسرائیل نتوانسته است از ظرفیتهای صادراتی خود با
این کشور استفاده نماید.
• شکیبایی و بطا ( ) 388 1در مقاله همگرایی اقتصادي در منطقه آسیاي جنوب غربی ،براي برآورد اثرات همگرایی
تجاري در منطقه آسیاي جنوب غربی از مدل جاذبه با استفاده از روش پانل دیتا در دوره زمانی  1995 - 2006استفاده
نمودند .طبق این تحقیق پتانسیل تجاري ایران و یکپارچگی اقتصادي کشورهاي عضو بلوك منطقه آسیاي جنوب
غربی در تجارت دو جانبه مقدار  61درصد برآورد م 
یگردد و این مقدار در صورت عدم وجود ایران در این منطقه
ییابد.
همگراتر شده و به  71درصد افزایش م 
• حسینی و بزرگی (  ،) 1389در مقاله (ارزیابی و برآورد ظرفیتهای صادراتی کاالیی ایران به کشور آفریقای
جنوبی) با استفاده از شاخصهای برآورد پتانسیل تجاری ،مزیت نسبی و شاخص کسینوس طی دوره زمانی - 2005
 2001و بر اساس کدهای کاالیی شش رقمی  HSتدوین شده است .نتایج نشان داد که در خصوص درجه اکمال
تجاری ایران و آفریقای جنوبی ،آفریقای جنوبی با شاخص کسینوس 0.68 ،و  0.76در واردات و صادرات به ایران
را رتبه اول را در میان تمامی کشورهای آفریقا داراست.
شهای توصیفی-تحلیلی است و از لحاظ هدف ،توسعهای و از نوع
تحقیق حاضر از لحاظ روش ،از نوع رو 
تحقیقهای پیمایشی است.
پتانسیل تجاری ،میزان تجارتی است که کشورها به طور بالقوه م 
یتوانند با توجه به عوامل تعیین کننده جریان
یتوان
شهای برآورد پتانسیل تجاری را م 
تجارت ،با یکدیگر داشته باشند ( )Husseini and Bozorgi, 2010: 20رو 
به سه گروه تقسیم کرد:
روش برآورد ساده پتانسیل تجاری
روش برآورد پتانسیل تجاری با استفاده از آزمون مشابهت
روش برآورد پتانسیل تجاری با استفاده از مدل جاذبه ()Rahmani, 2005: 218
در تحقیق حاضر ،برآورد پتانسیل تجاری (پتانسیل صادراتی وارداتی) غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای از طریق روش برآورد ساده با استفاده از آزمون مشابهت محاسبه شده است.
 .1برآورده ساده پتانسیلهای تجاری با استفاده از آزمون مشابهت
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یشود ،در اولین گام کشورهای عضو به
در زمانی که بحث همکاریهای اقتصادی و تجاری بین چند کشور مطرح م 
یمابین میاندیشند .معمو ًالًال در صورت
کاهش موانع تجاری (موانع تعرفهای و غیر تعرفهای) یا حذف موانع تجاری ف 
تنامه تجاری ،لیستی از کاالها معرفی میشوند که کاهش یا حذف موانع تجاری در مورد این لیست از
انعقاد موافق 
کاالها اعمال م 
یگردد ( )Shahani, 2011: 32روش برآورد ساده پتانسیل تجاری با استفاده از آزمونهای مشابهت
تگذاران قرار دهد .البته ارائه این لیست توسط این روش
معیاری است که میتواند این لیست را در اختیار سیاس 
یشود ،زیرا در نهایت باید تعیین شود که کاهش تعرفه در مورد هر کاال به چه میزان باشد و
اولین گام محسوب م 
این میزان چه تأثیری روی رفاه خواهد داشت .بر این اساس ،برآورد ساده پتانسیل تجاری روش مناسبی است؛ چون
در این روش کاالهای پتانسیل دار مین میشوند ،ضمن آن که رقم کل پتانسیل نیز تعیین م 
یشود .این روش در
مطالعات مربوط به برآورد پتانسیل تجارت دو جانبه بین کشورها ،کاربرد فراوانی دارد.
روش ساده با هدف برآورد پتانسیل تجاری به صورت زیر است:
روش برآورد ساده از پتانسیل صادرات کشور  Aبه کشور  Bو همین طور این روش را برای واردات کشور  Aازیتوان به کاربرد .به این ترتیب است که واردات اقالم یا گروههای کاالیی کشور  Bبه تفکیک
کشور  Bنیز م 
یگیرند و در مقابل کل صادرات کشور  Aاز همان کاالها به کشورهای
طبقهبندی کاالیی  SITCیا  HSرا در نظر م 
یگیرند (این آمار از لوحهای فشرده آماری بی 
جهان را در نظر م 
نالمللی مثل PC-TASقابل دسترس است .به این
ترتیب دو ستون در مقابل هر کد کاال به وجود خواهد آمد که ی یک مربوط به واردات کشور  Bاز آن کاالها از تمام
یباشد( .باقری،
کشورهای جهان و دیگری مربوط به صادرات کشور  Aاز آن کاالها به تمام کشورهای جهان م 
 .) 66 ،1931لذا در مقابل هر شماره تعرفه کاال دو عدد خواهد بود .برای تعیین حداکثر پتانسیل صادراتی ،حداقل آن
یگیرد و پتانسیل معمولی حدود  ۱۰الی  ۳۰درصد حداقل مقدار تعیین شده خواهد بود:
دو عدد مد نظر قرار م 
=)Min (XAiwt,MBiwt

حداکثر پتانسیلهای تجاری (صادراتی وارداتی کشور  Aبه کشور  )Bاز کاالی .i

�
�
���Min (x
���, M
= ) × (10 − 30)%
پتانسیل کشور  Aبه کشور  Bاز کاالی i

در فرمولهای مذکور:

=Aکشور صادرکننده
=Bکشور وارد کننده
=Wجهان
=Tزمان
=Xصادرات
=Mواردات
=Iکاالی مورد نظر
=XAIWTصادرات کشور  Aبه جهان از کاالی  iدر زمان t
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=MBIWTواردات کشور  Bاز جهان از کاالی  iدر زمان .t
با جمع کردن رقمهای پتانسیل صادراتی کشور  Aبه کشور  Bدر مورد کدهای مختلف کاالها میزان کل پتانسیل
یگردد.
صادراتی کشور  Aبه کشور  Bتعیین م 
یباشد .بر این اساس از شاخص
قتری داشته باشیم ،نیاز به معیار مشخصی م 
در این پژوهش برای آنکه برآورد دقی 
کسینوس استفاده شده است (.)Shahani, 2011, 35

 .1.1شاخص کسینوس
برای تعیین تشابه تجاری بین کشورها ،معیارهای متعددی مانند معیار تشابه فينگر کرینین ،معيار تشابه صادرات
واردات و معیار کسینوس (در این تحقیق از این شاخص استفاده شده است وجود دارد .معیار کسینوس ی یک از
مرسومترین روشهای تعیین امکان تجارت دوجانبه کشورها است که با استفاده از روش اندازهگیری کسینوس زاویه
دو بردار صادارت واردات کشورها به دست م 
یدهد ،به این منظور دو ماتریس  N× 1که ی یک صادرات کشور به

جهان و دیگری واردات کشور و از جهان است ،تعریف میشود .سپس با تعیین زاویه دو بردار در فضای کاالی n

یدهد که ترکیب کاالیی صادرات کشور
بعدی میتوان این دو بردار را با هم مقایسه نمود .زاویه کوچک نشان م 
(برای تمام مقاصد یا جهان) شبیه به ترکیب کاالی واردات کشور و از تمام مبادی یا جهان است و هم چنین زاویه
یدهد که ساختار صادرات کشور و ساختار واردات کشور و غیرمشابه هستند (یعنی قابلیت انطباق
بزرگ نشان م 

ندارند)
معیار کسینوس همواره به صورت جدول زیر تعیین شده است:

جدول  .1فرمول معیار کسینوس
= Xikسهم صادرات کاالی  kدر صادرات کشور  iبه جهان.
=Mjkسهم واردات کاالی  kدر واردات کشور  jاز جهان.
اگر چنانچه ترکیب کاالیی صادرات کشور  iبا واردات کشور  jیکسان باشند ،نشان دهنده درجه تشابه کامل است؛
یعنی الگوهای کاالیی کشور صادر کننده وارد کننده دقیقًاًا شبیه به هم م 
یباشند و مقدار  cosیک مقدار خواهد بود.
اگر برای تمام kها x ،یا  Mیا هر دو صفر باشند ،واضح است که تجارت از کشور  iبه کشور  jممکن نیست؛ یعنی
به این منظور است که هیچ درجه تشابهی وجود ندارد و در این صورت مقدار کسینوس صفر خواهد بود؛ بنابراین
یتواند بین  0و  1قرار گیرد.
کسینوس دو بردار م 
مقادیر بین  8.0و  = 1درجه تشابه بسیار باال
مقادیر بین  6.0و  = 8.0درجه تشابه باال
مقادیر بین  4.0و  =6.0درجه تشابه متوسط
مقادیر بین  2.0و  =4.0درجه تشابه کم
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مقادیر بین صفر و =2.0درجه تشابه بسیار کم.

الزم به ذکر است که معیار کسینوس تنها شدت جریان تجاری و تشابه تجاری میان دو کشور وارد کننده و
ینماید.
ینماید و در مورد پتانسیل تجاری ،اعداد و ارقامی را تعیین م 
صادرکننده را مشخص م 
مبانی نظری
 .1همگرایی
گرچه تعریف واژه منطقهگرایی باید مورد توافق قرار گیرد اما میتوان آن را به دو دسته تقسیم کرد :منطقهگرایی
مبتنی بر ارزش و منطقهگرایی مبتنی بر سیاست .منطقهگرایی ارزشی در واقع ستایشی دوستانه است که ترکیبی از
یکند .هدف منطقهگرایی ارزشی ایجاد ،حفظ و بازنگري در
عقاید ،ارزشها و اهداف آشکار و روشن را مطرح م 
یشود
قواعد امنیت ،رفاه ،صلح و توسعه در منطقه است و از جانب بازیگرانی با عقاید و منابع مشابه درخواست م 
تها و روابط خود را در فضاي منطقهای مشخصی سازماندهی نمایند .منطقهگرایی سیاسی به گروهی از
تا فعالی 
کشورهاي صاحب حاکمیت اشاره دارد که از نظر جغرافیایی هم جوار و از نظر سیاسی و اقتصادي وابسته به هم
یهای مشترك متعددي با هم دارند و به دنبال توافق جامع و ترتیبات مشترك در امور منطقهای،
هستند ،ویژگ 
تمایالت و سیاست همکاري بر اساس تقویت منافع فردي و کنترل نظام روابط میان خود تحت این چارچوب
هستند .به طور کلی در سیاست بینالملل ،همگرایی رابطهای است که در آن رفتار به «ارنستهاس» .بازیگران
واحدهاي سیاسی در قالب جدیدي شکل گرفته است عنوان پدر پایهگذار این تئوري همگرایی را این چنین تعریف
م
یکند:
روندي که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد میشوند مه وفاداري ،انتظارات و فعالیتهای
یشان را به سمت مرکز جدیدي که نهادهایش داراي اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و راي
سیاس 
اختیارات ملت کشور باشد سوق دهند ( )Abdulmutallab, 2016: 18بنا بر تعریف «مورتون کاپالن» همگرایی
یدهند که قادر به رسیدن به اهداف و
روندي است که طی آن سیاستهای مجزا ،یک چارچوب مشترکی را تشکیل م 
یباشند( .کریمی ) 31 ، 1389 ،لئون لیندبرگ با استفاده از تعریفهاس ،همگرایی را این
اقدامات سیاسی مشترك م 
یکند:
گونه تعریف م 
تها براي به دست آوردن یک رهبري خارجی با حفظ سیاستهای داخلی ولیکن بهطور
 -1روندي که به موجب آن مل 
یکاهند.
قهای دوگانه از اقتدار خویش م 
وابسته به یکدیگر در عوض برقراري تواف 
یکنند.
تهای سیاسی خود را به یک مرکز جدید منتقل م 
 -2روندي که به موجب آن ،بازیگران سیاسی انتظارات و فعالی 

یکند که همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص.
کارل دویچ نیز بیان م 
یکنند،
تآمیز به جاي جنگ حل م 
وي همگرایی را به عنوان شرایطی که در آن مردم اختالفاتشان را از راه مسالم 
ارزیابی میکند( .کریمی) 32 ، 1389 ،
 .2همگرایی اقتصادی
منظور از همگرایی اقتصادي ،یکسان شدن اقتصاد چند واحد سیاسی مختلف است .در بحث از همگرایی اقتصادي،
میزان حمایت دولتها از اقتصادهاي ملی ،نحوه ارتباطات اقتصادي و سطح تجارت درون منطقهای و تکمیلکنندگی

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931
 24فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یشود و
یگیرد .این نظریهها اساسًاًا به مسئله اتحادیههای گمرکی مربوط م 
اقتصاد واحدهاي همگرا مدنظر قرار م 
یتواند عامل رشد اقتصادي آنها شود .در این
اینکه آیا رفع تعرفهها و موانع گمرکی در میان گروهی از کشورها م 
زمینه متغیرهایی چون سطح اشتغال ،توازن پرداختها ،ساختار صنعت توانایی اقتصادي و نظایر آن مورد بررسی قرار
م
یگیرند )Koulaei, 2000: 32( .برخی از نظریهپردازان همگرایی اقتصادي را به عنوان مدلی براي رشد اقتصادي
مطرح ساختهاند .در این نظریهها ایجاد تجارت و تنوع در تجارت مورد بررسی قرار گرفته است .منظور از این دو
یباشد .جریان آزاد کاال
مفهوم افزایش تجارت در میان مجموعهای از کشورها و یا دگرگونی در روابط تجاري آنها م 
و سرمایه و نیروي کار در این میان از اهمیت باالي برخوردار است .از نظر ناي همگرایی اقتصادي از طریق تقویت
یشود.
همبستگی و توجه به مسائل رفاهی و ایجاد اقتصادي فراملی در میان مجموعهای از کشورها مطرح م 
( )Koulaei, 2000: 32به نظر یکی از نظریهپردازان تئوري همگرایی به نام «بالباالسا» همگرایی اقتصادي در آغاز
حرکت خود میتواند در قالب یک منطقه آزاد تجارت جهانی متجلی شود و از تجارت آزاد تا همگرایی کامل
اقتصادي پنج مرحله را طی میکند که هر مرحله بیانگر میزانی از همگرایی اقتصادي است.
 -1حوزههای تجارت آزاد
-2اتحادیههای گمرکی
-3بازارهاي مشترك
 -4اتحادیههای اقتصادي
 -5همگرایی کامل اقتصادي
هواداران همگراي اقتصادي این فرآیند را سبب گسترش بازارهاي کوچک کشورهاي کم توسعه یافته و به دست
یکنند.
تهای خود را رفع م 
یدانند که کشورهاي کوچک به این طریق محدودی 
گتر م 
آوردن اقتصادهایی با حجم بزر 
(کوالیی) 34 ، 1379 ،
 .3منطقهگرایی
منطقهگرایی معادل کلمه التين رژیوناليسم است که از لغت  regionبه معناي منطقه و پسوند  ismکه به معنای
گرایش و اعتقاد ترکیب شده است .مراد از این اصطالح در ادبيات روابط بینالملل تشكيالت و اجتماعاتی است که
مرکب از حداقل سه واحد سياسی باشد.) (Hosseini, 2009: 28

تهای واقع در یک منطقه جغرافيایی که داراي
نالملل ،رژیوناليسم هنگامی کاربرد دارد که دول 
در ادبيات روابط بی 
عالیق مشترک هستند از طریق سازمانهای منطقهای با یكدیگر همکاریهای نظامی ،سياسی و اقتصادي داشته باشند.
( .)Aghajari and Rostami Far, 2012, 85منطقهگرایی عبارت است از ایجاد تحول در یک منطقه مشخص ،از
پراکندگی و چند دستگی به همگون شدن و همگرایی ،آن هم در یک رشته از زمینهها که مهمترین آنها فرهنگ،
تهای اقتصادي و رژیمهای سياسی است .سطح مشخصی از همسانی شرط الزم است اما کافی نیست.
امنيت ،سیاس 
( )Mahkouee & Bavir, 2014برخی اوقات منطقهگرایی به عنوان گزینهای در مقابل نظریه جهانگرایی و جانشين
یشود که تنها در بخشهایی از جهان میتوانيم
برتري براي اصل جهانگرایی مطرح گردیده است و نتیجه گرفته م 
بنيادهاي فرهنگی وفاداریهای مشترک ،تشابه عينی مشكالت مالی و آگاهی بالقوه از منافع مشترک را که براي
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عملكرد مؤثر نهادهاي چندجانبه ضروري هستند ،پيدا کنيم .از سوي دیگر ،در چارچوب یک منطقه ،میتوان
نالمللی با مشكالت واقعی را هوشيارانه به انجام رساند و تعهدات کشورها نسبت به یكدیگر
سازگاري راهحلهای بی 
یتواند به نسب 
م
تهای قابل اداره محدود شود و از طریق قيدهاي آشكار متقابل الزماالجرا گرددClaude, 2003, ( .
 .)125بنابراین همانطور که در جامعه ملی هيچ فردي نمیتواند به تنهایی به قدرت سياسی دست یابد و به ناچار
باید در پناه یک حزب ،جایگاهی در معادالت سياسی پيدا کند (مهکویی و باویر ،)3931 ،یک کشور هم نمیتواند به
یکند و
نرو منطقهگرایی خود را بر همه کشورها تحميل م 
تنهایی در معادالت قدرت جهانی جایگاهی پيدا کند .ازای 
در این ميان ،کشورهایی موفق خواهند بود که با تمهيدات الزم به استقبال آن رفته و قدرت خود را درون یک تشكل
منطقهای تعریف کنند.)Najafqulfinejad et al., 2013, 41( .
 .4سازمان همکاری شانگهای
لگیری سازمان همکاری شانگهای
 .4.1زمینههای تاريخی و روند شک 
با فروپاشی اتحاد جماهير شوروي ،تغ يي رات عمدهای در ژئوپليتيک مرزهاي ميان این کشور و چين به وجود آمد و
بخشی از  0 700کیلومتر مرز مشترک ميان این دو کشور تبدیل به مرزهای مشترک ميان چين و قزاقستان ( 1533
کیلومتر) ،چين و تاجيكستان ( 414کیلومتر) ،چین و قرقیزستان ( 858کیلومتر) ،روسیه و چین (  40کیلومتر در منطقه
آسیای مرکزی) گردید( .زاهدی انارکی ) 53 ، 1385 ،تاریخچه شک 
لگیری سازمان همكاري شانگهاي به مذاکرات
یگردد .پس از فروپاشی شوروي سه کشور تازه استقالل یافته آسياي مرکزي که با چين
مرزي چين و روسيه بر م 
هممرز بودند؛ یعنی قرقيزستان ،تاجيكستان ،قزاقستان  -در مذاکرات مرزي بين چين و روسيه شرکت کردند و
سرانجام در اوریل  9001پنج کشور مذکور توافقنامهای را تحت عنوان توافقنامه اعتمادسازی در مناطق مرزي به
تهای
تهایی را در استقرار نيروهاي نظامی و فعالی 
امضا رساندند که به موجب آن ،دول مذکور متعهد شدند محدودی 
نظامی خود در یک منطقه غیرنظامی مرزي به طول  999کيلومتر (  19مایل) اعمال نمایند .از آنجایی که توافقنامه
مذکور در شانگهاي منعقد شده بود ،پنج کشور مذکور از این پس به نام کشورهای عضو (شانگهای پنج) معروف
شدند( .اخوان کاظمی .) 94 ، 1386 ،سران کشورهای عضو شانگهاي پنج بين سالهای  1996تا  2001ساالنه یک
نشست برگزار میکردند در این نشستها تفاهمنامههایی در موارد مختلف ازجمله معاهده تعميق اعتماد نظامی در
مناطق مرزي و معاهده کاهش نيروهاي نظامی در مناطق مرزي صورت پذیرفت .ششمين اجالس سران کشورهاي
عضو گروه شانگهاي پنج در  14و  15ژوئن  2001در شانگهای برگزار گردید .در این اجالس دو اعالميه و یک
بيانيه از سوي سران کشورهاي عضو صادر شد .در اعالميه نخست پذیرش تقاضاي عضویت ازبكستان و توافق در
تشكيل سازمان همكاري شانگهاي با عضویت تمام اعضاي گروه اعالم شد (.)Talebi and Ja'far Paskai, 2008, 69
این سازمان در سال  2001به منظور هماهنگی بين کشورهاي عضو در جهت (حفظ و تأمین صلح ،امنيت و ثبات،
یهای مؤثر در زمینههای سياسی ،اقتصادي ،تجاري ،علوم و فنون ،فرهنگ ،آموزش ،بهداشت عمومی،
ارتقاي همکار 
نالمللی مبتنی بر دموکراسی ،عدالت و منطق) تأسیس
محيط زیست و گردشگري و حرکت در مسير ایجاد نظم بی 
گردید.
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 .4.2اهداف وظایف سازمان همکاری شانگهای
مهمترین وظایف سازمان همكاري شانگهاي عبارتاند از:
تقویت اعتماد متقابل ،دوستی و حسن همجواري ميان کشورهاي عضو براي تثبيت همکاریهای چند وجهی درنگهداري و تقویت صلح و امنيت و ثبات در منطقه و کمک به ایجاد دموکراسی نوین ،نظم عادالنه اقتصادي و
نالمللی.
سياسی بی 
طگرایی در تمام اشكال آن ،مبارزه با قاچاق مواد
همكاري مشترک براي مقابله با تروریسم ،جداییطلبی و افرا تهای جنایی با خصوصيات فراملی و مهاجرت غيرقانونی.
مخدر ،قاچاق سالح و سایر فعالی 
یهای منطقهای در زمینههای مختلف سياسی ،تجاري ،اقتصادي ،دفاعی ،اجراي قانون ،حمایت از
تشویق همکار طزیست ،فرهنگی ،علمی ،تكنولوژي ،آموزشی ،انرژي ،حملونقل ،فاینانس و اعتبارات و همچنين سایر
محی 
زمینههای مربوط به منافع مشترک.
اقدام مشترک و مشارکت جمعی براي ایجاد رشد اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی متوازن و جامع در منطقه به منظورافزایش استانداردها و ارتقاء شرایط زندگی در کشورهاي عضو.
تها براي تعامل در اقتصاد جهانی.
هماهنگی رهیاف نالمللی کشورهاي عضو قوانین داخلی کشورها.
ترویج حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر اساس تعهدات بی  تقویت همكاري با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی.تآمیز اختالفات.
همكاري در زمينه ممانعت از منازعات بینالمللی و حل و فصل مسالم  -همكاري براي حل مشكالتی که جهان در قرن  99با آن مواجه خواهد بود)Taghavi, 2010: 55( .

نمودار  .1ساختار سازمان همكاري شانگهاي
Source: Talebi Far and Paskai, 2008, 279

یهای اقتصادی میان27 ...
ارزیابی همگرای 

نتايج و بحث
 .1محاسبه شاخص کسینوس صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای
بردار کاالهای صادراتی غیرنفتی ایران به عنوان عرضه صادرات کشورمان و بردار کاالهای وارداتی غیرنفتی
کشورهای شانگهای به عنوان تقاضای وارداتی آنها در نظر گرفته شده است .در جدول ( ،)2درجه تشابه صادرات
غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آمده است .مالحظه م 
یشود که درجه تشابه ساختار
صادرات غیرنفتی ایران با ساختار واردات غیرنفتی کشورهای عضو شانگهای بسیار کم م 
یباشد .با توجه به شاخص
کسینوس صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای شانگهای ،هر چه این شاخص از ثبات بیشتری برخوردار باشد،
تصمیمگیری در مورد بازارهای هدف کاالهای غیرنفتی کشورمان بهتر خواهد بود .هرچند درجه تشابه باال دلیل کافی
برای برقراری روابط تجاری باال بین دو کشور نیست ،بلکه عوامل دیگری نظیر تشابه مطلوبیت ،نزدی یک جغرافیایی،
لگیری این روابط مؤثر هستند .پایین بودن مقادير معیار کسینوس نیز امکان وجود
مسائل سیاسی و ...در شک 
یکند .همانطور که معیار کسینوس ایران و تاجیکستان پایین است ولی
تهای تجاری را در آینده منتفی نم 
فعالی 
روابط تجاری کشورمان با تاجیکستان این مطلب را تائید نم 
یکند .همچنین بر اساس این جدول ،در میان کشورهای
عضو سازمان شانگهای ،بیشترین درجه تشابه صادرات غیرنفتی ایران با کشورهای چین ،روسیه و پاکستان است.
جدول -2درجه تشابه صادرات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای 41 20 -81 20
نام کشور

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

چین

-

-

1 .5 0

-

-

روسیه

-

-

-

هند

-

-

-

-

1 .1 0

0.36

قزاقستان

-

-

-

-

0.05

قرقیزستان

-

-

-

-

0.09

مغولستان

-

-

-

-

0.13

پاکستان

-

-

-

تاجیکستان

-

-

-

-

-

-

-

ازبکستان

0.25

-

0.03
0.08

Source: Research Findings
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

نمودار  -2درجه تشابه صادرات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای Source: Research Findings 41 20 -81 20

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931
 28فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

 .2محاسبه شاخص کسینوس واردات غیرنفتی ایران از کشورهای عضو سازمان شانگهای
معیار کسینوس به جهت و مسیر جریان تجارت بین دو کشور بستگی دارد ،به گونهای که این شاخص بر اساس
صادرات کشور  Aواردات کشور  Bبا صادرات کشور  Bواردات کشور  Aمتفاوت است .بر همین اساس کسینوس
واردات ایران از کشورهای عضو سازمان شانگهای برآورد شد .بردار کاالهای صادراتی غیرنفتی کشورهای
شانگهای به عنوان عرضه صادراتی کشورهای شانگهای و بردار کاالهای وارداتی غیرنفتی ایران به عنوان تقاضای
یدهد شاخص کسینوس برای جریان واردات غیرنفتی ایران از
وارداتی ایران در نظر گرفته شده است .نتایج نشان م 
کشورهای سازمان شانگهای همانند صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها ،دارای درجه تشابه کم م 
یباشد .البته
پایین بودن در جه تشابه بدان معنی نیست که امکان وجود هیچ فعالیت تجاری در آینده وجود ندارد .با توجه به
جدول ( ،)2-4کسینوس واردات غیر نفتی ایران از کشورهای سازمان شانگهای از مقادیر باالتری نسبت به صادرات
غیرنفتی آن به این کشورها برخوردار است .در جدول ( )2-4درجه تشابه واردات غیرنفتی ایران با هر یک از
یشود
کشورهای سازمان ،در سالهای  4102-8102بر اساس شاخص کسینوس محاسبه شده است .مشاهده م 
بیشترین درجه تشابه واردات غیرنفتی ایران از کشورهای سازمان شانگهای با کشور چین و هند است و کمترین
درجه تشابه با کشور ازبکستان است.
جدول -3درجه تشابه واردات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای 41 20 -81 20
نام کشور

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

چین

-

1 .6 0

-

-

-

روسیه

-

-

-

هند

-

-

0.45

0.30
-

-

قزاقستان

-

-

-

-

0.09

قرقیزستان

-

-

-

-

.07 0

مغولستان

-

-

-

-

0.06

پاکستان

-

-

-

تاجیکستان

-

-

-

-

-

-

-

ازبکستان

0.38

0.09
0.02

Source: Research Findings
0.7

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

نمودار  -3درجه تشابه واردات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای Source: Research Findings 41 20 -81 20
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 .3محاسبه پتانسیلهای تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای
در رابطه با محاسبه نسبت تشابهات واردات طبق فرمول زیر برای هر یک از کشورهای عضو سازمان شانگهای عمل
م
ینماییم.

�
�
���Min (x
���, M
= ) × (10 − 30)%

ینماییم.
حال به نمودار  4توجه م 
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-0.06
-0.07

لهای تجاری محاسبهشده میان ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای
نمودار -4پتانسی 
Source: Research Findings

یدهد که ایران با کشور چین بیشترین میزان پتانسیلهای تجاری را
با توجه به نتایج نمودار فوق ،آمارها نشان م 
یباشد.
لهای تجاری را دارا م 
داراست ،سپس با کشور روسیه و پس از آن با کشور پاکستان و هند بیشترین پتانسی 
نرو سایر کشورها مانند قزاقستان ،قرقیزستان ،مغولستان ،تاجیکستان و ارمنستان کمترین میزان پتانسیلهای
ازای 
تجاری را با ایران دارند.
همچنین شیب نمودار نشان میدهد که میزان واردات کاالها از چین بسیار بیشتر از میزان صادرات کاالهای غیرنفتی
از سوی ایران به چین است .پس از چین روسیه ،پاکستان و هند نیز همین رابطه را با ایران دارند.
 .4پتانسیل صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای بر اساس آمار و ارقام بانک جهانی در
سال 81 20
جداول پتانسیل صادرات غیرنفتی ایران به هر یک از اعضای سازمان همکاریهای شانگهای بسیار گسترده است؛
زیرا پتانسیل صادراتی کشورها را بر اساس کدهای شش  HSنمایان میسازند که با توجه به وضعیت کشور و نا
نرو بخش حاضر قابل استناد
مشخص بودن اقالم واردات و صادرات ،طی این مسیر بسیار پیچیده است و ازای 
یباشد.
نم 
در جدول  4رقم کل پتانسیل صادرات غیرنفتی ایران به هر کشور که از طریق آمارهای بانک جهانی به دست آمده،
ارائه شده است .در این جدول ستون اول اسامی  9کشور عضو سازمان شانگهای که به عنوان متغیر شریک تجاری
در این سازمان بودهاند ،قابل نمایان است .ستون دوم و سوم به ترتیب حداکثر پتانسیل صادرات غیرنفتی و پتانسیل
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واردات غیرنفتی را آشکار میسازد .این رقم در حدود  3984.8میلیون دالر بوده است .همانطور که در بخشهای
نترین رقم پتانسیلهای تجاری را دارا هستند.
قبل هم به آن پرداخته شد ،کشور تاجیکستان و ازبکستان پایی 
لهای 41 20 -81 20
جدول -4مشخصههای مرتبط با پتانسیل صادرات غیرنفتی ایران به هر یک از کشورهای عضو سازمان شانگهای مجموع سا 
حداکثر

پتانسیل

صادرات غیرنفتی

کشور

غیرنفتی
ارزش

(میلیون

میزان صادرات غیرنفتی تحقق یافته
ارزش (میلیون

سهم

دالر)

دالر)

صادرات غیرنفتی

36702

42646

ارزش (میلیون دالر)
چین

پتانسیل

صادرات

از

ظرفیت صادراتی غیرنفتی بالاستفاده
میزان

سهم از پتانسیل غیرنفتی

ارزش (میلیون

درصد از پتانسیل ایران

ایران به هر کشور

دالر)

به هر کشور

3541

35.8

86

409

14

روسیه

23684

930

64 4 21

11.9

98

28

3

قرقیزستان

1567

.6 5 19

1241

2. 1

77

34

25

1274

453

1065

4. 3

07

1. 1

36

76

901

7. 6

001

0

0

147

4321

6. 3

43

3648

4 56 4

9 54 3

93

001

مغولستان

3104

421

3844

0

0

پاکستان

6794

جمع

83222

ازبکستان
تاجیکستان

76 9

قزاقستان

4 56 4

هند

459
11 5 3. 5 56

6120

16

5116.22

06 . 13

001
88 . 74

308
0
320
0
1100.1

)Source: (Bureau of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs, 1977

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

نمودار  -5حداکثر پتانسیل صادرات غیرنفتی برحسب میلیون دالر
Source: Research Findings

نمودار  -6ظرفیت صادراتی غیرنفتی بالاستفاده میان ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای
Source: Research Findings

61
0
001
0
239
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پتانسیل واردات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای بر اساس آمار و ارقام بانک جهانی در سال
81 20
لهای واردات غیرنفتی ایران از کشورهای عضو سازمان شانگهای به صورت جدول  5است.
مشخصه پتانسی 
لهای 41 20 -81 20
جدول -5مشخصههای مرتبط با پتانسیل واردات غیرنفتی ایران از هر یک از کشورهای عضو سازمان شانگهای مجموع سا 
حداکثر

کشور

پتانسیل

پتانسیل واردات

واردات غیرنفتی

غیرنفتی

ارزش (میلیون دالر)

ارزش
دالر)

00 2700

چین

(میلیون

قیافته
میزان واردات غیرنفتی تحق 
ارزش (میلیون
دالر)

سهم

از

ظرفیت واردات غیرنفتی بالاستفاده
میزان

واردات غیرنفتی

320000

0 2000 1

60

0 2000 1

60000

سهم از پتانسیل وارداتی غیرنفتی

ارزش (میلیون

ایران از هر کشور

دالر)

59

درصد از پتانسیل ایران
به هر کشور

12065

50

5 94 5

56

روسیه

94000

23

47

قرقیزستان

0 76

42

500

6. 0

001

0

0

ازبکستان

218

109

041

4. 0

001

0

0

تاجیکستان

302

07

200

5. 0

78

81

26

قزاقستان

298

0 20 1

052

5. 0

001

0

0

0 3000 1

هند

0 4500 1

مغولستان

460

پاکستان

48000

جمع

559038

44

38

80

50

1. 0

0

350000
65000

45000

81

1 85650

356140

147.1

5894

96

79

001

56

5110

48

578

29111

943

1997 ( Source: (Bureau of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs,
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
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تحلیل دالیل گرایش جمهوری اسالمی ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای
سیاست نگاه به شرق نظام ،جغرافیایی یا ایدئولوژی یک نیست .قطعًاًا منظور از «نگاه به شرق» همه کشورهای غیر
یگیرد؛ اما بنمایه اصلی شرق از نگاه ایران
غربی از امریکای التین تا پاکستان و هند ،چین و اندونزی را در برم 
امروز ،آسیایی است که آینده جهان را سامان خواهد داد .با این نگاه استرالیا که همسایه آسیاست یک کشور غربی
است و روسیه که اکثر جمعیت و فرهنگش اروپایی است شرقی محسوب میشود.
یخواهد و نه
آنچه امروزه ایران و روسیه را نزدیک کرده است نظام ارباب و رعیتی یا پلکانی نیست که روسیه نه م 
یتواند خواستهای را بر ایران تحمیل کند .روسیه نه به عنوان یک قطب جهان بلکه همانند ما یک قدرت منطقهای
م
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است که تضاد منافع با غرب دارد و این تضاد منافع او را به ما و ما را به او نزدیک کرده است .تحریم ،مخالفت با
حضور امریکا در خاورمیانه و دریای سیاه و مبارزه با تروریسم وجه پیونددهنده این نزدی یک است.
یاندیشد و نگاه عاطفی به ما ندارد .هم در شورای
این درست است که روسیه همانند هر کشوری به منافع خود م 
امنیت علیه ما رأی داده است و هم بارها با حق وتو از ایران و سوریه دفاع کرده است .استفاده از ظرفیت حق وتوی
یک عضو دائم شورای امنیت عین تدبیر و سیاست ورزی در عرصه جهانی است که اکنون بدون با 
جدهی انجام شده
است.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
در حال حاضر ،در خصوص عملکرد شانگهای در حوزههای مختلف اقتصادی و سیاسی رویکردهای مختلفی وجود
دارد ،در حالی که برخی آن را به دلیل نبود ساز و کارهای الزم از جمله در حوزههای اقتصادی فاقد کارکردهای الزم
یدانند ،برخی دیگر آن را حتی با اتحادیه اروپا مقایسه کرده و معتقدند که این
دانسته و آن را چندان یکدست نم 
سازمان در بلندمدت زمینههای تبدیل شدن به یک اتحادیه آسیایی بزرگ را دارد.
یرسد اصلیترین چالش موجود در این سازمان عدم وجود منافع مشترک
اما فارغ از دیدگاههای مختلف ،به نظر م 
میان اعضا باشد ،همچنان که تاکنون آنها نتوانستهاند یک رویکرد واحد و مشترک را در زمینههای مختلف دنبال
کرده و بهعنوان یک سازمان اثرگذار عمل کنند .به عنوان مثال ،در حالی که منافع اقتصادی چین در همراهی با غرب
است و این کشور میلیاردها دالر در غرب و همچنین در آمریکا سرمایهگذاری کرده است ،اما در مقابل روسیه تحت
شدیدترین تحریمهای اقتصادی غرب قرار دارد و رویکردهای اقتصادی آن در تضاد با منافع آمریکا و غرب قرار
دارد.
جمهوری اسالمی ایران نیز در حال حاضر ی یک از سختترین شرایط سیاسی و اقتصادی خود را در طی  40سال
انقالب سپری م 
ینماید .تحریمهای همهجانبه ایاالتمتحده آمریکا و شرکای تجاری و اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب
بر علیه جمهوری اسالمی ایران ،ضعف در سیستم اقتصادی ،تضعیف شدن زیرساختهای اقتصادی ،عدم ورود ارز
به کشور ،عدم توانایی کشور در فروش نفت و انرژی و فوالد و سایر این قبیل موارد از جمله مهمترین عوامل
نرو در پژوهش حاضر زمینههای گرايش
یباشند .ازای 
وضعیت بحرانی کشور در حال حاضر و در سال  8931م 
جمهوري اسالمي ايران به کشورهاي عضو سازمان شانگهاي و تأثیرات آتي آن بر امنيت اقتصادي جمهوري اسالمي
موردبررسی قرار گرفت و در این پژوهش دو بعد مهمترین داليل گرايش جمهوري اسالمي ايران به کشورهاي عضو
لهای تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای بررسی گردید .نتایج نشان
سازمان شانگهاي و پتانسی 
یاعتمادی به آنها از سوی جمهوری اسالمی ایران ،بدعهدیهای ب 
داد که تضاد با غرب و ب 
یشمار ایاالت متحده
آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص اجرای برجام ،وجود منافع استراتژیک میان ایران و برخی کشورهای عضو
سازمان شانگهای و سیاست ایران ،روسیه و چین در قبال مبارزه با آمریکا از جمله مهمترین دالیل گرایش جمهوری
اسالمی ایران تعیین گردید .در قسمت دیگر تحقیق که در زمینه پتانسیلهای تجاری میان ایران و کشورهای عضو
سازمان شانگهای پرداخته شد ،نتایج نشان داد که ایران به ترتیب با کشورهای چین ،روسیه ،هند و پاکستان بیشترین
پتانسیلهای تجاری را داراست و در این بین میزان واردات کاالها از کشورهای چین و هند بسیار بیشتر از سایر
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کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان است .در این خصوص نتایج نشان داد که کشورهای چین ،هند و روسیه
مهمترین و باثباتترین کشورهایی هستند که با ایران روابط بسیار نزدی یک دارند.
بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر ،پیشنهادهای زیر برای یکپارچگی کشورهای مورد مطالعه ارائه
یشود:
م
• با توجه به این نکته که تولید ناخالص داخلی از عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری خود
نرو ،ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی ،میتواند بر گسترش روابط متقابل مؤثر
است .ازای 
یتوان به حمایت از تولیدات داخلی و جذب سرمایه داخلی و خارجی اشاره کرد.
باشد که از آن جمله م 
• از آن جایی که ایران در صادرات غیرنفتی خود به کشورهای قزاقستان ،تاجیکستان و ازبکستان بسیار ضعیف
عمل کرده است و از ظرفیت صادراتی غیرنفتی پایینی برخوردار است ،لذا توسعه روابط و بهبود دیپلماسی با سه
کشور بیش از پیش دارای ضرورت است.
• با توجه به منافع مشترک استراتژیک و ایدئولوژیک و ژئواکونومیک میان ایران و دو عنصر قدرتمند سازمان
تنامههای همکاریهای اقتصادی – منطقهای (بین ایران و کشورهای سازمان شانگهای)
شانگهای ،افزایش موافق 
یتواند حجم جریان تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری منتخب را افزایش دهد.
م
یدهد که ایران در تجارت با شرکای تجاری منتخب ،کمتر از پتانسیل تجاری خود
• یافتههای تحقیق نشان م 
استفاده کرد ،بنابراین میتوان با تقویت زیرساختها ،حمایت از تولیدات داخلی و کاهش نرخ تعرفه زمینه را برای
گسترش بازار محصوالت پتانسیل دار فراهم کرد.
• در شرایطی که ایران در میان کشورهای عضو سازمان شانگهای ،بیشترین پتانسیل تجارت غیر نفتی را با کشور
چین دارد ،بنابراین این امکان وجود دارد که با صادرات/واردات کاالهای پتانسیل دار غیر نفتی از کشور چین و نیز با
تپذیری خود را ارتقاء
گسترش همکاریهای اقتصادی – تجاری میان ایران و چین ،این دو کشور بتوانند توان رقاب 
بخشیده و با توسعه سرمایهگذاری در دو کشور ،سهم خود را از تولید و صادرات جهانی افزایش دهند.
• با توجه به توسعه مناطق آزاد در ایران و افزایش نفوذ چین و هند در مناطق آزاد و بنادر ایران ،جمهوری اسالمی
ایران م 
یتواند در جهت بهبود روابط با کشورهایی که پایینترین تشابهات صادراتی وارداتی را داراست (نظیر
تاجیکستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و ازبکستان) زمینهها را در راستای سرمایهگذاری کشورهای مذکور و ایجاد
پایگاههای اقتصادی آنان در ایران را بازگشایی کند.
نالمللی در زمینههای صنعتی ،معدن ،پزش یک  ،صنایع سنگین ،صنعت نساجی و
• توسعه و افزایش نمایشگاههای بی 
یتواند زمینهها را برای شناساندن سایر پتانسیلهای تجاری
صنایع دریایی توسط جمهوری اسالمی ایران در کشور ،م 
با کشورهای عضو سازمان شانگهای خصوصًاًا چین و هند بسیار مفید واقع شود و در رشد اقتصادی ایران نقش
مؤثری را به همراه داشته باشد.
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