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کهرد مقاله  بهرای بررسهی     همچاهی  رون . قرار خواههد زر هت  ثیر أت اجتماای تحت
ای بهاری بهوزان بهود      های امایتی ماطق  پیوهش ب  نظرن  مجموا   پرسش و انگار 

 است.

 های پژوهش یافته

 حضور آن در آسیای مرکزیناتو و دالیل 

قرن بیست  میالدی هستاد ک  با خارج  های ابرقدر ها تا ا  ها بعد از انگ،یسی روس
کماکهان خواههان حفه  اقتهدار خهود در باشهگا         ،حهاک   نالیس شدن از زرو  امپر

اد شوروی سوسیالیستی هرچاهد  حالم،،ی هستاد. پس از  روپاشی ات های بی  قدر 
خهاطر درزیهری و    دنگهر مسهکو نقهش ابرقهدرتی خهود را به        ،الم،ه   در نظا، بی 

مشکال  اقتصادی تاحدودی از دسهت داد، امها همچاهان وارس تسه،یحا  اتمهی      
تبهم  ن   ها بهر ب،هوک شهر  و به      ساختاری حکومت کمونیست شوروی و نیر نفوذ

الم،ه  اسهت. از دنهدزا  مسهکو به  همهی  دلیه  اسهت که            ثیرزذار در نظا، بی أت
ای هستاد که  در مرزههای    متحد  خواستار روسی  ونی  اناال   های غربی و ب دولت

و  یمرکرخود محدود شود؛ باابران  هرزون  زستر  ناتو ب  سوی شر  و  سیای 
ب  زنان ان  کشور تما، خواهد شد. لذا ان  مسائ  باام  ،تبم  ن ب  سوی روسی  ب 

متحد  برای انجاد نظ  جدند و نفوذ در اروپای شرقی ب  ناتو متکهی   شد  تا اناال 
متحهد  را در اروپهای    باشد ک  حضهور و دخالهت انهاال     سازمانی شود و ناتو تا ا
که  کسهیاجر  ن را جهانر      نحهوی  ههد، به   مشروع ج،هو  د  رکریشرقی و  سیای م

متحد  در ده  نود  راناد تحول نهاتو را   خواند. لذا اناال  پیروزی در جا  سرد می
مد درراستای هیمونی خود مدنرنت کرد  است. انه    برای تبدن   ن ب  ابراری کار

تر، مشهارکت   : تبدن  ناتو ب  سازمانی سیاسی توج  است   قاب  تحول در چاد ار
 که    نجهانی  اهالو  از  . به  (Nye, 1990)  ،  و ثبا  ماطق ، زستر  ب  شهر   در

 غربهی  های کااد، سیاست می دنبال را ای  عاالن  خارجی های سیاست چی  و روسی 
 زمهان  از. شهوند  سهاززار  اسهت،  مانهدن  برای  ن ا مشارکت ک  واقعیت ان  با باند

 ااهوان  به   بهودن  از را ودخه  روابط پک  و مسکو شوروی، جماهیر اتحاد  روپاشی


