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میهان، رقابهت نهاتو و     درانه   نا تگی پیش رود. کشور هرچ  بیشتر درراستای توسع 
تهأثیر   در  سیای مرکری، سیاست خارجی انران را تحت 1سازمان همکاری شانگ ای

کاهون شهاهد   ا، مها  (2001همکاری شانگ ای ) زیری سازمان  کبا شدهاد.  قرار می
  پیمهان نهاتو و سهازمان    ک  هستی ؛ چراان  سازمان و ناتو در  سیای مرکری رقابت 

شهان   تی ین  ب  وسی،ۀ اندئولوژی، ب،ک  بیشتر روی ماا م ژئوپ، ، همکاری شانگ ای
 ان  سازمان همکهاری، درنتیج  . و سانر اختال ا  درمقاب  ه  قرار خواهاد زر ت

بهرای   یااهوان ت دنهد    به  رکهری و  سهیای م  حضور ناتو و  مرنکا را در ا غانستان
ی سیاسهی   ب انه   ی،رکهر   را در  سهیای م سه و مبارز  بها ترورن   کاد ماطق  ت،قی می

نهاتو   جوند. متقابالً داند ک  برای توسع  هیمونی خود  بر ماطق  از  ن ب ر  می می
 ی  داناد که  درنتیجه  سه،ط    می یشانگ ای را سازمانهمکاری و  مرنکا نیر سازمان 

ا ،  ای مشترک روسی  هه چی  در پی شکست ناتو مبای بر حفه  تع هدا  ماطقه    
ااهوان نه  پیمهان     ( از  نجا ک  ناتو به  2017) 2البت  از نظر زالو شک  زر ت  است.

نظامی و با کارکرد و نقش نظامی است و سازمان همکهاری شهانگ ای که      -امایتی
کااهد    توانهد زمهرا    متمرکر بر تجار  و اقتصهاد اسهت، مقانسه   ن ها بها هه  مهی       

ان همکههاری سههازماز تضههاد ژئههوپ،یتیکی و رقابههت . الجههر،، (Gallo, 2017)باشههد
ماها م م،هی انهران، در چ هار بعهد سیاسهی،        ،شانگ ای و نهاتو در  سهیای مرکهری   
 ثیر انه  أ. بررسهی ته  قرار خواههد زر هت  ثیر أت اقتصادی،  رهاگی و اجتماای تحت

رقابت بر ماا م م،ی انران در ابعاد مخت،ف، سیاست خهارجی انهران، تغییهر محهیط     
های  سوی انران درج ت استفاد  از زس امایتی انران و اتخاذ راهکارهای مااسب از

ها در سهط  میهانی و دو سهازمان شهانگ ای و نهاتو در       زر ت  در میان قدر  شک 
 سیای مرکری موضوااتی هستاد ک  ان  پیوهش در دد بررسی  ن ها بهر خواههد    

رو هستی   لذا متااسب با ان  مط،ب در ان  پیوهش با چاد مسأل  مخت،ف روب   مد.
د ژئوپ،یتیکی و رقابت شانگ ای و ناتو در  سیای مرکری ماها م م،هی   تضااز جم، : 
دهد؟ رقابت ناتو و شانگ ای متهأثر   تأثیر خود قرار می چ  ابعادی تحت دررا انران، 

                                                                                                                                 
1. Shanghai Cooperation Organization 

2. Ernesto Gallo 


