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 تاشکند – شانگهای های همکاری سازمان سران

 

 ۲۴ الی ۲۳ تاریخ از تاشکند شهر ازبکستان، کشور پایتخت در
 سازمان" کشورهای سران گردهمایی پانزدهمین روان سال جون

 .گردید دایر" شانگهای های همکاری
 یک درست. دارد را ناظر موقف مذکور سازمان در افغانستان

 درخواست رسما   روسیه اوفای شهر در افغانستان هیأت قبل سال
 فدراسیون جمهور رئیس پوتین والدیمیر به را خویش کتبی

 عهده به را شانگهای سازمان ریاست زمان آن در که روسیه
 ارایه نامبرده سازمان در کامل عضویت کسب بر مبنی داشت
 .نمود

 جانب تقاضای به اکنون تا" شانگهای های همکاری سازمان"
 قبل سازمان این عضو های کشور مربوطۀ مسوولین از برخی حال عین در. است نداده رسمی جواب کدام افغانستان

 افغانستان حکومت تقاضای از هستند حاضر گویا که مینمودند اشاره جانبه دو های مالقات در کنونی گردهمایی از
 عضویت پذیرش بودم داشته بیان هم قبال   من طوریکه اما. نمایند حمایت سازمان این در کامل عضویت کسب بخاطر
 .نگرفت صورت افغانستان درخواست در حقوقی تناقضات موجودیت دلیل به کنونی اجالس در افغانستان کامل
 این در خویش اختتامیۀ سخنرانی حین کریموف اسالم ازبکستان جمهور رئیس کنونی، اجالس مهماندار حال عین در

 های همکاری سازمان" کامل عضویت کسب تفاهمنامۀ پاکستان و هند های کشور که داشت اعالم گردهمایی
 ۲۰۱۷ سال تابستان در قزاقستان کشور در است قرار که آینده اجالس الی و رسانیدند امضاء به را" شانگهای
 از موفقانه عبور و تکمیل از پس صرف و برسانند امضاء به را سازمان این به مربوط اسناد تمام باید گردد برگزار

 .شد خواهد نهائی تثبیت و تأئید کشور دو هر عضویت الذکر فوق پروسیجر
 میروند شمار به" شانگهای همکاری سازمان" اصلی های موتور از چین مردم جمهوری و روسیه فدراسیون آنکه با
 مناسبات" المللی بین مسایل تحلیلگران طرف از شانگهای سازمان داخل در کشور دو این میان مناسبات دیریست و
 .است داده رخ مناسبات این در معینی سردی که داد نشان تاشکند در شانگهای اجالس اما وند،میش نامیده" عسل ماه

 تضاد این دلیل نظران صاحب. برسند تفاهم به سازمان در ایران عضویت کسب مورد در نتوانستند بیجینگ و مسکو
 میکرد تالش روسیه. دانند می مذکور سازمان در رهبری بخاطر کشور دو میان مبارزه و رقابت موجودیت در را
 چین برابر در همه از قبل" شانگهای های همکاری سازمان" در را خود ستراتیژیک مواضع ایران شمولیت با تا

 کنونی شرایط در سازمان این در را ایران شمولیت و گرفته قرار روسیه تقاضای برابر در چین اما. ببخشد استحکام
 .نمود رد را آن و ندانست مصلحت

 به. میدهد تشکیل"  شانگهای همکاری سازمان انکشافی بانک"  ایجاد را بیجینگ و مسکو میان اختالف دیگر نکتۀ
 شانگهای گروپ عضو های کشور در مختلف های پروژه تمویل در میتوان مذکور بانک سرمایۀ از چین باور

 متحدین با همکاری در روسیه است، چین به متعلق بانک این سرمایۀ صد در ۸۰ آنکه دلیل به لیکن. نمود استفاده
 سازمان در را چین نفوذ و وزن مذکور بانک تأسیس که نیست شکی. کرد رد را چین پیشنهاد این خویش نزدیک
 .میبرد باال فورا  

 سایر و چین پوتین والدیمیر روسیه فدراسیون جمهور رئیس: چین و روسیه میان سومی اختالف باالخره و
 از سازمان این اعضای میان اقتصادی های همکاری تا فراخوانده ها بار را شانگهای سازمان عضوی کشورهای

 در تدرجا   ترتیب نیبد تا بگیرد صورت است گردیده ایجاد مسکو ابتکار به که"  آسیا ایرو اقتصادی اتحادیۀ"  طریق
"  ابریشم راه" معاصر و مشترک روایت یک منحیث شانگهای عضو های کشور میان اقتصادی معادالت و تعامالت

 .بیافتد کار به
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(  جداگانه)  جانبه دو های مالقات ها کشور سران با تا داد ترجیح تاشکند گردهمائی هنگام چین دولت رئیس اما
 و بنیادی های پروژه مهمترین کرد کوشش چین دولت رئیس متذکره های مالقات حین آنکه تر دلچسپ. باشد داشته

 باور به. بدهد قرار بحث مورد کشورها این سران با را غیره و برق انرژی آهن، راه ت،زراع قبیل از اقتصادی
 جانبه چند مذاکرات به نسبت جانبه دو های مالقات در مرکزی آسیای کشورهای سران از برخی و ها چینائی
 .یازند می دست موافقت به زودتر چه هر طرفین
 :" شانگهای همکاری سازمان"  تأسیس تاریخچۀ مورد در اندکی
 تاجکستان روسیه، قرغزستان، چین، قزاقستان، های دولت روسأی ابتکار به ۲۰۰۱ سال در المللی بین سازمان این
 .گردید ایجاد ازبکستان و
 انسان میلیون۴۰ و میلیارد ۳ به شانگهای سازمان عضو های کشور نفوس کمیت رسمی، ارقام آخرین بنیاد بر

 .میدهد تشکیل را جهان نفوس اصفۀمن تقریبا   که میرسد،
 .میباشند چینایی و روسی سازمان این در رسمی های زبان

 : شانگهای سازمان عضوی کشورهای
 .تاجکستان ازبکستان، روسیه، قرغزستان، چین، قزاقستان،
 : عضویت کسب حال در کشورهای

 پاکستان و هند
 : ناظر کشورهای
 .منگولیا ایران، بیالروس، افغانستان،
 : پارتنر -دیالوگ کشورهای
 .سریالنکا و ترکیه نیپال، کمبودیا، ارمنستان، آزربایجان،

 .داشت حضور مهمان حیث به ترکمنستان کشور امسال گردهمایی در
 

 پایان
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