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خیهر تهأمی  کااهد؛ هاهد، انهران و سهانر        نفت ی  شان را بر ان  ماطق همچاان کاترل
 .پیوندندب خواهاد ب   ن ا  شورهای ماطق  نیر میک

توان زفت ک  ان  احتمهال بهر رقابهت اسهتراتین  میهان نهاتو و        می  نتیج  در
 هور  هرنه  از دو سهازمان به       درانه   .شانگ ای استوار استسازمان همکاری 

تک  شهد  و اختال ها     د پرداخت و درنتیج  ماطق  تک ااضوزیری در ماطق  خواه
شود. نمود ان  مسئ،  در مقاب،  کشهورهای  سهیای مرکهری     در  ن انجاد میامیقی 

درمقاب  نکدنگر است. درنتیج  انه  خطهر وجهود دارد که  کشهورهای ماطقه  بها        
که  اسهتراتیی   شهود   هرن  از ان  دو ب،وک متحد شوند. در ان  حالت استدالل می

تهوان زفهت که      ااهوان نمونه  مهی    ان  کشورها از نکدنگر متفاو  بود  است. به  
تاجیکستان و قراقستان سیاست همکاری و همگرانهی بها مسهکو و پکه  درقالهب      

طر هی   شانگ ای را تعقیب خواهاد کرد و ترکماستان سیاست بهی سازمان همکاری 
د  اسههت؛ کشههورهانی ماناههد ازبکسههتان و قرقیرسههتان در  کههردر ماطقهه  را اتخههاذ 

پیمانی با ناتو و  زا  از سیاست ه  هانی باتوج  ب  شرانط کشور خود و ماطق ، دور 
 اند. در مقاطعی دنگر از سیاست نردنکی با شانگ ای پیروی کرد 

: ثیر آن ب ر ما ا م م  ی ان ران    أشانگهای و ت   همکاری سازمانتقابل ناتو و ب( 
زستر  ناتو ب  شر  باام نگرانی روسی  و چهی  خواههد شهد درنتیجه   ن ها در      

دهاهد. انه     ب  زستر  ناتو واکهاش نشهان مهی    شانگ ایسازمان همکاری  ساختار
تقاب  سبب خواهد شد تا انران ک  توسط ناتو،  مرنکا، ترکیه  و اسهرائی  محا هر     

ب  همکاری بیشتر با  ،بیاد ر ت  می شد  و نفوذ سیاسی خود را در ان  ماطق  ازدست
ی شانگ ای روی  ورد. ان  همکاری انران با شانگ ای باام خواهد شد تا جم ور

اسالمی انران روابط سیاسی و دنپ،ماتی  خود با کشورهای  سیای مرکری و قفقاز 
ااوان نه  قهدر  تأثیرزهذار و بهانفوذ در ماطقه  در تحهوال         د  و ب کررا بیشتر 

نابهد،   الم،  نقش اساسی انفا کاد.  نچ  برای انران بیش از هر چیر اهمیهت مهی   بی 
تحکهی  ثبها  در محهیط امایتهی خهونش      استفاد  از ان  سازمان درج ت انجهاد و  
های بسیاری با محیط امایتی سانر ااضهای   است، زنرا محیط امایتی انران، همپوشی

شانگ ای و ناتو موارد زنهر را به     همکاری سازمانرو ان  تقاب  بی    ن دارد؛ ازان 


