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 دستیابی ب   ن، نیاز است.

 ثیر آن بر منافع ملی ایران  أشانگهای در منطقه و ت سازمان همکاری رقابت ناتو و

شهانگ ای ههر دو در    سازمان پیمان  تالنتی  شهمالی )نهاتو( و سهازمان همکهاری    
 نظهامی  اتحهاد  نه    سیای مرکری و خ،یج  ارس، ماا م ژئهوپ،یتیکی دارنهد. اولهی   

 ازجم،ه   دارنهد،  بهرر   خاورمیانه   در تهوج ی  قابه   حضهور   ن ااضای ک  است،
 قطههر، کونههت، اههرا ، جیبههوتی، ا غانسههتان، در متحههد  انههاال  نظههامی حضههور
 و ا غانسهتان  در انگ،هیس  نظهامی  امان؛ حضور و بحرن  امارا ، سعودی، اربستان
 مقانسه ،  در .امهارا   و جیبهوتی  ا غانسهتان،  در  رانسه   نظهامی  حضهور  بحرن  و

 پهانیای  سط  در  ن ااضای ک  است سیاسی ب،وک ن  سازمان همکاری شانگ ای
 و قرقیرسهتان  در روسهی   نظهامی  حضهور  ماناد نیر چی  .دارند قرار نظامی ادغا، از

 نظهامی  حضهور  تاجیکسهتان  در هاد. دارد جیبوتی در لجستیکی پانگا  تاجیکستان،
 ب تهری  جغرا یهانی  نردنکهی  از سهازمان همکهاری شهانگ ای    اضهو  س  ان  .دارد

 بیاهی  پهیش  ههای  قاب،یهت  و نظهامی  اسهتقرار  در ناتو اضو س  اما هستاد، برخوردار
 زمیاهی  قهدر   سازمان همکاری شانگ ای ا ،ی های قدر  .هستاد تر قوی قدر ،
 هه   نهاتو  ااضهای  که   حهالی  در انهد،  کرد  تثبیت مرکری  سیای در را خود مربوط 
 دسهت  به   را  هارس  خ،هیج  در درنهانی  نیهروی  هه   و ا غانسهتان  در زمیای قدر 
کشهورهای سهازمان همکهاری     ارتهش  به   مربهوط  نظامی مواضم االو  ب  .اند  ورد 

 بها   هارس  خ،هیج  و مرکهری  کشورهای  سهیای  است، شد  تقونت ناتو و شانگ ای
 رو روبه   دولهت  بهی   درزیهری  و اجتمهاای  و سیاسهی  اقتصهادی،  جدی مشکال 
سهازمان   و نهاتو  از خهارج  نیروههای  نظهامی  حضهور  امهر،  انه   به   باتوج  .هستاد

 ممکه   و باشهاد  داشهت   قهرار  ضهعیف  پان  ن  در است ممک  همکاری شانگ ای
 .(Sun & Elmahly, 2019)شوند رو روب  مخت،فی موانم با  ناد  در است

ناتو ب  تعمی  همکاری با کشورهای همکهار خهود در  سهیای مرکهری ادامه       
 اسهت  اسهتراتین   م   مااط  ب  دستیابی برای ناتو سیاست از بخشی دهد. ان  می
ب   .است مرتبط  تالنتی -نورو تر زسترد  امایت با نردن  از  ن ا ثبا  و امایت ک 

 را ا غانسهتان   ناهد   توسهع   بهر  مثبهت  تأثیر انانیتو کشور پاج ان  از االو  هرن 


