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  هرو نپاشهید،   تا ها  نه   نهاتو  ورشو، پیمان و شوروی جماهیر اتحاد  روپاشی با
 ااتقهاد  به   بهرد.  پهیش  به   را خهود  زستر  روند بیشتری و قدر  شهتاب با ب،ک 
 بههی   تهاش  ا هرانش  باام شر  سمت ب  خود های  عالیت زستر  با ناتو پوتی ،
 امایتههی  مههسائ   و ماها م انگاشت  نادند  کاار در مسئ،  ان  و شد  اروپا و روسی 
 .اسهت  شهد   الم،ه   بهی   نظها،  از مسکو نارضانتی باام مرکری در  سیای روسهی 
 اوکهران   بحهران  و شهر   سهمت  به    ن  عالیت و ناتو زستر  از روسی  انتقادا 
 ا،یه   غربهی  ههای  و تحهرن   اروپها  ب  زهاز  هدور بر قطم مسکو مبای  شار باام
با  روپاشی اتحاد هرحهال،   به   .(Simbar & Padravand, 2018) اسهت  شهد   مسهکو 

 همی  ماتق  شد  و در ریکههرمب   سیای ، استراتیی نظامی غرب، جماهیر شوروی
؛ ان  زسهتر   نا ت  استمرکری ایایت   سیایراهبرد زستر  ناتو ب  سوی ، راستا

دههی به     العم  در قالب شهک   باام نگرانی روسی  و چی  شد  و  ن ا را ب  اکس
ابتهدا دارای اههدا     ای وادار کهرد  اسهت. انه  سیسهت  در     سازمان امایهت ماطقه   

 سهیای مرکهری کوشهش کهرد از     ای بود اما با روند زستر  ناتو ب  شر  و  ماطق 
ای ب  خود بگیرد. انه  حضهور نهاتو و     ای خارج شد  و روند  راماطق  روند ماطق 

   زیرد. طیفی از رقابت تا همکاری را دربرمی ،شانگ ای در  سیای مرکری
همکهاری   سهازمان  و: پیمان نهاتو  شانگهای همکاری سازمانتقابل ناتو و  (الف

شان و سهانر   تی یلواندئولوژی، ب،ک  بیشتر روی ماا م ژئوپ ی  وسی، شانگ ای، ن  ب 
 ،شهانگ ای همکهاری   سازماندرنتیج   .درمقاب  ه  قرار خواهاد زر ت ،اختال ا 

 ماطقه   بهرای  ت دند ااوان ب  مرکری  سیای ون ور ناتو و  مرنکا را در ا غانستاحض
داند که  بهرای توسهع      ی سیاسی می ن ب ا ن  را ترورنس  با مبارز  و کاد می ت،قی

سهازمان   نهاتو و  مرنکها نیهر    جوند. متقابالً هیمونی خود  بر ماطق  از  ن ب ر  می
داناد که  درنتیجه     ااوان ن ادی مس،ط در  سیای مرکری می ب  را همکاری شانگ ای

مشترک روسی  ههه چهی  درپهی شکسهت نهاتو مباهی بهر حفه  تع هدا            ی  س،ط
دنگهر   ،ن اروپهانی  ن امرنکا و متحهد    متحد ناال ا ، شک  زر ت  است. ا ای ماطق 

شان را در ا غانستان و سانر کشهورهای  سهیای مرکهری     اراد  ندارند حضور نظامی
قهدر  را پهر کهرد  و     کوشهاد تها خه     ک  روسی  و چهی  مهی   حف  کااد. درحالی


