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 در که   نهاتو،  جدنهد  اسهتراتین   مف هو،  .است درزیر امیقاً اتحاد ک  جانی دارند؛
-نورو امایت ارتقای ک  داشت اظ ار شد، تصونب لیسبون نشست در 2010 نوامبر

 و کشهورها  با مشترک روابط از ای زسترد  شبک  از طرن  وج  ب ترن  ب   تالنتی 
 سیاسهت  ا هالح  بهرای  متمرکر تال  .شود می تضمی  ج ان مخت،ف های سازمان
  رازیهر،  بیشهتر  همکهاری  و وزهو  زفهت  تها  شهد   غهاز  لیسهبون  در نهاتو  مشارکت
 همکهاری  شورای در مرکری  سیای کشور پاج هر .شود استراتینکی و پذنر انعطا 

 ,NATO’s Relations with Central Asia)بودنهد  کااهد   مشهارکت  شهمالی   تالنتیه  

. استچی   ن برای اهدا  اقتصادی  رکری،ن  دنگر اهمیت  سیای مدالاز  (.2016
تهأمی  انهرژی   مطهرح اسهت،   چهی ،  بهرای  ترن  هد  اقتصادی  م  ااوان   نچ  ب 

واردا   ،اقتصهاد چهی   در توسع  ب،ادمد   .است نفت و زاز ماناد موردنیاز خود،
 سهیای مرکهری،    ،و در انه  زمیاه    را دارا هستادای  انرژی  اهمیت و اولونت ونی 

 .(Amiri & Karami, 2017) ان استماابم انرژی در جمااط  با ترن   نکی از م  
 سیای مرکری با قرار زر ت  در مرکر توج ا  واشهاگت ، مسهکو و پکه ، از    

 ,Rauf) هردی تبهدن  شهد  اسهت      لحا  همبستگی ج انی ب  ن  ماطق  ماحصهرب 

بی، اورانیهو،،  ااز جم،  نفت، زاز، انهرژی برقه   -  ابم طبیعی در ان  ماطقما .(2017
تهرن    شود. قراقسهتان بهرر    و ور نا ت می ب   -، سا ، طال، مس و  لومیایو غالز

% از تولیهد  38تا انی  ب  2013رود و در سال  شمار می تولیدکااد  اورانیو، در دنیا ب 
است. همچای ، ترکماستان چ ارمی  ذخهانر  اورانیو، دنیا را ب  خود اختصاص داد  

بی دنیها را تولیهد   ا% از انرژی برق4تا انی  زاز دنیا را در اختیار دارد و تاجیکستان ب 
زیرد. ان  ماطق  همچای  از نظهر تولیهد    کاد ک  از ان  نظر در رتب  دو، قرار می می

،هی انه    % تولیهد ناخهالص داخ  15ای برخوردار است و  کشاورزی از اهمیت ونی 
سرشهار بهودن    .(Lopour, 2015)شود کشورها ازطرن  تولیدا  کشاورزی تأمی  می

ماهابم طبیعهی و    ایهای برر  بهر  ماطق  از ماابم طبیعی، سبب ا رانش ماا م قدر 
ای ماناهد   ای و ماطقه   ا رانش رقابت تاگاتا ، میان کشهورهای قدرتماهد  راماطقه    

 .(Rauf, 2017)مرکری شد  است ترکی ، انران، پاکستان و هاد در  سیای
ای نشهان   ل  انتقال انرژی از  سیای مرکری توج  ونهی  أهموار  ب  مسنیر چی  


