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متحهد  در انه  ماطقه      خهارجی انهاال    ها و محورههای سیاسهت   . اولونتزیرد می
زرانههی و  ( م هار اسهال،  2ج،هوزیری از احیهای قهدر  روسهی ؛ )    ( 1ابارتاهد از : ) 

مهواد خها، و   ( ماا م اقتصادی )4( م ار انران؛ )3خواهی؛ ) ج،وزیری از رشد اسال،
( ارائه  الگهونی بهرای    6( اههدا  و ماها م نظهامی؛ )   5بازارهای مصر  ماطقه (؛ ) 

دولتمردان  مرنکها مهدای هسهتاد که      . (46-2: 1382حاتمی،)های ماطق  جم وری
 ماطقه   نه   انجهاد  ماطق   سهیای مرکهری   در متحد  اناال  ا ،ی استراتین  ماا م
 امایتهی  و اقتصهادی  سیاسی، ماا م بتواند   زادان ک  است تر مر   و تر باثبا  مرکری

 و شهد   متص  ج انی بازارهای کاد، ب  دنبال خود خاص شرانط با شرکا انواع با را
 قهوی،  دموکراتیه   ن ادههای  دارای باشهد و  باز الم،،ی بی  های زذاری سرمان  برای

 مطمهئ ،  و پانهدار  مرکهری   سهیای  .شهود  بشهر  حقو  ب  احترا، و قانون حاکمیت
 ثبها   از حمانهت  ترورنسه ،  بها  مقاب،ه   بهرای  متحد  اناال  های تال  در مستقیماً
 نقش  ن از بعد و ماطق  در اقتصادی رون  تقونت و انرژی امایت ارتقای ای، ماطق 
 مرکهری   سهیای  در مهرزی  امایهت  برای دالر می،یون 90 از بیش متحد  اناال  .دارد

 ا سهر  2600 از بیش  موز  و  موزشی  عالیت 200 از بیش و کرد  زذاری سرمان 
 ,Bureau of South and Central Asian Affairs)اسههت داد  انجهها، را مههرزی

های  مرنکا و متحدانش است، که  حضهور نهاتو به       خواهی باتوج  ب  زناد .(2020
زرن  شر  و دنهدزا  کشهورهای    اتفا  ا تاد  است و و  سیای مرکری سمت شر 

زرانهی که  ممکه  اسهت اتفها        زرانی و ا راط ب  نقش اسال،مرکری باتوج    سیای
بیفتد حالت متضادی را میان استراتیی ان  دو سهازمان به  وجهود  ورد  اسهت. از     

هها و   زیرنهد. باتوجه  به  ونیزهی     ها شهک  مهی   همی  زون ، تضادهاست ک  چالش
راتینکی مرکری در ابعاد ژئوپ،یتی ، ژئواکونومی  و ژئواسهت  هانی ک   سیای پتانسی 

ااوان ن  ماطق  کار مد ظاهر شود و کشهورهای انه     دارد، هاوز نتوانست  است ب 
نا ت  نیستاد. اما  نچ  مطهرح اسهت؛ انه  ماطقه ،      ماطق  در زمر  کشورهای توسع 

ها و رقابت  ن ا و  زیری متغیرهای موجود ناشی از حضور ابرقدر  باتوج  ب  شک 
ای امایتهی را نمانهان     ، ن  مجموا  ماطق های درونی خود ماطق همچای  مشخص 

کاد ک  توج  ب  ان  م ه ، از سهوی دولتمهردان کشهورهای  سهیای مرکهری در        می


