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. برتری از  ن روسهی  اسهت   ،تیکی ماطق یهای ژئوپ، داد  است. با ان  حال در بازی
الجر،، چی  حضور و نقش پررنگی در سازمان همکاری شانگ ای برای رسیدن ب  

 نوظ هور  امایتهی  جامعه   نه   شانگ ای همکاری سازمانکاد.  میاهدا  خود، انفا 
 ت دنهدهای  مرکهری،   سهیای  ماطقه   در تا است شد  انجاد 2001 سال در ک  است
 تهرن   م ه   روسهی   و چی  .کاد برطر  را ط،بی تجرن  و ترورنس  جم،  از جدند،

 و چهی   کرنمه ،  بحهران  زمهان  درحهدود  .دهاد  ان  سازمان هسهتاد  ااضای شک 
 نمونه   ک  رسیدند، توج ی قاب  های توا   ب  اقتصادی های همکاری درزمیا  روسی 
 بهود و  دالر می،یهارد  400 ارز  به   که   است 2014 م  طبیعی زاز توا قاام  در  ن

  .(Lanteigne, 2017)است شد  داد  نشان استراتین ، مااط  همکاری در همچای 
مهدا،  »شانگ ای ب  قول پهوتی   رسد ک  سازمان همکاری  نظر می درمجموع ب 

  رناهی بیشهتری در ماطقه  و ج هان پهیش       شود و ب  سمت انفای نقهش  تر می م  
د در  ناهد   نتوا ان  سازمان نمی .(/http://www.dw-world.de/a/13/4/1386) «رود می
زنرا حضور دو قدر  برر  چهی  و روسهی ،    ای بماند ااوان ن  سازمان ماطق  ب 

ااهوان نه     در شرانط متحول ج ان کاونی باام خواهد شد ک  انه  سهازمان به    
شهانگ ای خواسهت  نها    همکهاری  ای خود را مطرح سازد. سازمان  سازمان  راماطق 

ای به  نه  سهازمان     تدرنج در حال تبدن  شدن از ن  سازمان ماطقه    ناخواست ، ب
ط،بانه  نسهبی روسهی  نسهبت به        ست ک  باتوج  ب  رونکرد اسهتقالل ای ا  راماطق 

مرنکا و غرب و نیر باتوج  ب  نقش غالب روسهی  و چهی  در سهازمان همکهاری      
تواند در  ناد   شانگ ای، ان  سازمان چاانچ  بر مشکال  درونی خود  ائ   ند، می

الم،ه  تبهدن  شهود.     ای م   و تأثیرزهذار در سیاسهت بهی     ب  ن  سازمان  راماطق 
درراستای قدر  چی  و نقش پررن   ن در ان  سازمان، ب  ان  موضوع نیهر بانهد   

 که   و چهی   ای خاورمیان  دنپ،ماسی م   های مؤلف  از نکی ااوان اشار  کرد ک ، ب 
 درنا هت  کمه   چهی   از 1954 سهال  از خاورمیانه   کشورهای خارجی، های کم 
 وضهعیت  ا رانش و رشهد  جدند دور  در چی   ،ونک بیست قرن اوان  در .اند کرد 

 کشهورهای  بها  را خهود  انسانی ماابم توسع  و تکاولوژنکی های همکاری اقتصادی،
 .(Yu, 2020)کرد  است تقونت خاورمیان 
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