
 121     رقابت از ایران اسالمی جمهوری ملی منافع ژئوپلیتیکی تأثیرپذیری

به  انهران درج هت دسهتیابی به  اههدا  سیاسهی و        چاانچ  همرا  خواهد داشت: 
کم  اساسی شود، ماجر ب  انجاد تعادل در محیط و ثبا  بیشتری در  ا  اقتصادی

قهدر  نهاتو و  مرنکها     وشود، انران تاحدودی از انروا خهارج   می ضای امایتی  ن 
ههای   د، انران تاحدودی قدر  مانور پیدا خواهد کرد، کهاهش هرناه   شو تعدن  می

ههای مبهارز  بها     شسیاسی و اقتصادی در همسونی ماا م انران بها سهازمان در بخه   
نیهت و   ط،بی، زستر  ااتماد و حس  ترورنس  قاچا  و تولید مواد مخدر و تجرن 

انهران در نظهر    اسهالمی  ای دوسهتان  و مثبهت از جم هوری    همکاری و ارائه  چ هر   
هها میهان زهرو  کشهورهای      مردان  سیای مرکری و درن انت تحکی  همکاری دولت
امایتی، نظامی و  رهاگهی میهان جم هوری     زبان و تحکی  پیوندهای سیاسی،  ارسی

 .شود اسالمی انران و ااضای سازمان تقونت می
شود که  ههد  از    در ان  زرنا  استدالل می حالت نه تقابل و نه همکاری: پ(

تشکی  شانگ ای در وه،  اول ح  اختال ا  مرزی بی  چی  و روسهی  بهود و در   
ادی و امایتی بهی  کشهورهای   مرح،  دو، تالشی بود در ج ت ن  همگرانی اقتص

ک  کشورهای  سیای مرکری بعد از  روپاشهی بها    یهان ماطق ، تا از ان  را  با بحران
شانگ ای قصد ندارد ب  مقاب،  به   سازمان همکاری مقاب،  شود لذا  ند،رو بودب ن رو

ی، شانگ اهمکهاری  ن مازساشود ک   مث  با ناتو بپردازد. در ان  احتمال استدالل می
د. شو نمیب بر ناتو محسوابردل درن  تعاوزقم ن  و دروانیست ی جدندی وشور
 در رکههههههههریمی سیای  اضااک  شرکت ارد ندد جوولی،ی دترن   ن  کوچکاباابر
د. سههازمان شههانگ ای هههیچ ت دنههد ناتو شودر ن ا ری  مانم همکای شانگ ان مازسا

در بیشهتر ماهاط    مستقیمی برای ماا م  مرنکا در  سیای مرکری و ب   ور  ک،هی  
سهازمان   هسهتاد، شود. لذا دو سهازمان ههر کهدا، در پهی ماها م خهود        ق،مداد نمی
ای را برقهرار سهازد، بهر ترورنسه       ثبا  ماطقه  شانگ ای کوشش دارد تا همکاری 

د، نهاامای و  کاه زرانهی را م هار    ط،بی را سهرکوب کاهد و ا هراط    غ،ب  کرد ، جدانی
و با تجهار  مهواد مخهدر و اسه،ح  و جاانها        های داخ،ی را از بی  ببرد ثباتی بی

ناتو و  مرنکا تهال  دارنهد تها از مرانهای      ،نا ت  مقاب،  ب  مث  کاد. درمقاب  سازمان
هیچ برخورد و ا هطکاکی در   سازماناقتصادی و بازار انرژی ب ر  برد  لذا ان  دو 


