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 سیسهت   نه   به   نشهیای  اقهب  مشترک هد  با تا کردند مبدل سرد جا  مخالفان
 و تهاکتیکی   ن ا روابط. شوند تبدن  ام،ی شرن  ب  غرب، سیطر  تحت الم،،ی بی 

 سهاززار  طور راناهد   به   امایتی و سیاسی اقتصادی، ماا م با اما است، ط،بان   ر ت
 اهر،  چاهدقطبی،  ژئهوپ،یتیکی  بیاهی  ج هان  نه   زذاشت  اشتراک ب  با هردو. است

  ن ها   نچه   در تسهرنم  دنبهال  به   و کااهد  محهدود  را غربی قدر  ک  دارند راسخی
 .(Stronski & Ng, 2018)باشاد است، متحد  اناال  تضعیف  ن و داناد می

 -ناتو ب  تعمیه  همکهاری بها کشهورهای همکهار خهود در  سهیای مرکهری         
 هر روابطدهد.  ادام  می -رقیرستان، تاجیکستان، ترکماستان و ازبکستانقراقستان، ق

 که   هسهتاد  شهرکا  زاد  زنهرا  است، نا ت  متفاوتی تحوال  ناتو با ان  ماطق  کشور
کااهد.   انتخاب هستاد را ناتو با همکاری ب  مان  ها زمیا  کدا، اناک  در و چگونگی

 چادجانبه   چهارچوبی  نهاتو،  همکهاری  های برنام  و مشارکت درواقم، ساختارهای
 طیهف  در دوجانبه   ام،هی  همکهاری  بهرای  هانی  ر ت و امایتی زفتگوهای برای

 ارائه   شهرن   کشهورهای  سهانر  و نهاتو  اضهو  کشهورهای  بها  مااط  از ای زسترد 
 ههای  چهالش  ر هم  به   و شهود  می نفس ااتمادب  انجاد شفا یت و باام ان  .دهد می

 م ه   ماهاط   به   دستیابی برای ناتو سیاست از بخشی ان  .پردازد می امایتی مشترک
 اتحادن  اروپها  تر زسترد  امایت با نردن  از  ن ا ثبا  و امایت ک  است استراتین 
 بهرای نتیج  نهاتو   در .(Partners in Central Asia, 2014)است مرتبط اط،س اقیانوس

از سیاست مشارکت برای  ه،    ،های روسی  زستر  ب  شر  و کاهش حساسیت
( کشهورهای ماطقه    1ب ر  زر ت  است، اهدا  ناتو از انه  سیاسهت ابارتاهد از: )   

طرنه    ازکااهد و انه  را   در مسائ  امایتی اروپها درزیهر   را و قفقاز  رکری سیای م
؛ با  ن ا انجها، دهاهد   های مشترک مشور  ،هاگا، ت دند  پذنر  مشارکت  ن ا و ب 

در مواقهم بحرانهی، زمیاه      (3نظهامی؛ )  های اا  و توسع  همکاریاطالتبادل ( 2)
ثبها  ماطقه  را درراسهتای    ( 4)الز، برای ام،یا  حف   ،  را ب  وجود  ورنهد؛  

  .(Motaharniya, 2004)ماا م و اهدا  غرب، استحکا، بخشاد
 همچهون  ،متحد  در ماهاط  م ه  و راهبهردی ج هان     دخالت و حضور اناال 

 انجها، متحهد  در ج هان    ط،بهی انهاال    و قفقاز درراسهتای هیمهونی   رکری سیای م


