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خود  طبیعی زاز از اندکی پاکستان، حج  زودی ب  و  ذربانجان جم وری ارماستان،
 . (Amiri & Karami, 2017)کاد را  ادر می

 کهرد   تغییهر  طورچشهمگیری  ب  ژئوپ،یتیکی وضعیت مرکری، ماطق   سیای در
 روسهی ،  با روابط توسع  برای را خود ابرازاالق  بارها ماطق  های جم وری و است
 مرکهری   سهیای  .انهد  داشت  ابراز دنگران و ژاپ   لمان، اروپا، اتحادن   مرنکا، چی ،
  ن در که   است کرد  انجاد را ها توازن و ها بررسی از کار مد وبیش ک  سیست  ن 
 زیهری  شهک   مهانور و  بهرای  بیشتری  ضای نا مرنت خارجی بازنگران از ن  هیچ

 ماطقه   در  عهال  ا ،ی بازنگران بی  حال، ان  با .کااد نمی درنا ت ماطق  پیشر ت
 متحهد   اناال  با روابط مرکری،  سیای های جم وری برای .دارد وجود نظر اختال 
 دموکراتی  ا الحا  انجا، برای غرب، نا ت  توسع  کشورهای با همکاری درزمیا 

 کشهورهای  اولهی   از نکهی  متحهد   انهاال   .است حائراهمیت ماطق  در اقتصادی و
 همه   بها  و شااخت می رسمیت ب  را مرکری  سیای کشورهای استقالل ک  بود غربی
 کشهورهای  درقبهال  متحهد   انهاال   اسهتراتیی  .کرد می برقرار دنپ،ماتی  روابط  ن ا

 رونکهرد  نه   انه   .شهود  مهی  انجها،  ژئوپ،یتیکی دالن  براساس امدتاً میان   سیای
در نظههر  را متحههد  انههاال  ماهها م و اسههتراتین  هههای اولونههت کهه  اسههت، ام،ههی
زیهری   ، شورای اتحادن  اروپا، نتیج 2019ژوئ   17. در (Rakhimov, 2015)زیرد می

درمورد استراتیی جدند اتحادن  اروپا در مورد  سیای مرکری را با تطبی  سیاسهت  
های جدندی ک  در ماطق  پدند  مد  است، اتخاذ کرد. انه    اتحادن  اروپا با  ر ت

ههای ج هانی بهرای     شورا با تشخیص نقش استراتین   سهیای مرکهری در تهال    
ها باند ماا م ماطق  را ب  همرا    سیا و تأکید بر اناک  ان  تال -نوروترونج اتصال 

 ورد، تأکید کرد ک  مشتاقان  ماتظر ا رانش همکاری با کشهورهای  سهیای مرکهری    
 Central Asia: Councilبرای ارتقای پاندار، جامم و پیوند مبتای بهر قهوانی  اسهت    

adopts a new EU strategy for the region, 2019).) 
زرانهی در سیاسهت خهارجی ههر کشهوری و       باتوج  ب  نقش مااط  و ماطقه  

ااوان نکی از مااطقی است که  بهرای    همچای  برای انران، ماطق   سیای مرکری ب 
سیاست خارجی جم وری اسالمی، م   است و باند ب   ن توج  کاد، تا ماا م م،ی 


