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 ماطق  ندارند.  
: در انه  زرناه    م ی انرانثیر آن بر ماا م أحالت نه تقابل و نه همکاری و تج( 

 ،پردازنهد  ناتو و شانگ ای اختال ا  چادانی ندارند و بها همهدنگر به  تقابه  نمهی     
شهت  باشهاد، در انه     درنتیج  ممک  است در بعضی موارد با همدنگر همکهاری دا 

ثیر مافی خواههد زذاشهت. اثهرا  مافهی  ن انه  اسهت که  در        أت  ور  بر انران
شانگ ای حتی در مقیاس کوچ  بااهم  همکاری سازمان  ور  همکاری ناتو و 

تا ها  در ماطقه   نران ا رود  شود و انهران خهود را   خواهد شد ک  بر انروای بیشتر ا
های چی  و روسی  درقبال انران کاسهت     درنتیج  تاحدودی از حمانت ،احساس کاد
 خواهد شد.

شهدن   ج انیباتوج  ب  : شانگهایهمکاری  سازمان و ناتو های میان همکاری چ(
مرنکها و نهاتو    خصوص ت دندا  ترورنس  و همکهاری روسهی  بها      ت دندا  و ب

شهانگ ای و نهاتو شهک     سازمان زمیا  الز، برای همکاری بی   ،درقالب طرح  ، 
ههای مااقشها     شهود که  بهاوجود زمیاه      خواهد زر ت. در ان  مورد استدالل مهی 

رنکا و ناتو از ن  طر ، روسهی   نادشد  در  سیای مرکری بی  ناتو و شانگ ای،  م
های مشهترکی نیهر هسهتاد     و چی  و در واقم شانگ ای از سوی دنگر دارای نگرانی

تواند زمیا  مصالح  و همکهاری انه  دو جب ه  را  هراه  کاهد. محهور انه          ک  می
ههای   مصالح  وجود ت دنهد مشهترکی به  نها، ترورنسه ، مهواد مخهدر و جاانهت        

شهود.   تحمه  محسهوب مهی    دوطر  ت دندی غیرقابه   نا ت  است، ک  برای سازمان
های اخیر نیر بارها ازسوی مقاما  ناتو، روسی  و چهی  و شهانگ ای    چاانچ  در ما 

 انههد. بههرای همکههاری و همیههاری بههرای پانههان جاهه  ا غانسههتان  راخوانههد  شههد  
 انه   ههدانت  ب  روسی  و است مادتر االق  زفت و زوها ان  ب  چی  رسد نظرمی ب 

 شهانگ ای  همکهاری  سهازمان  بها  رسمی زفت وزوی انجاد .است مصر ها همکاری
 انه   بها  .کاهد  کم  تو در کشورهای  سیای مرکرینا نقش تقونت ب  است ممک 
 مباحهم  .اسهت  چی  نا شانگ ای همکاری سازمان با رسمی روابط  اقد ناتو حال،
 ترورنسه   با مبارز  انرژی، برداری ب ر  اقتصادی، و اجتماای توسع  چون ای ماطق 

رنت مهدن  در همکهاری  .کشهتارجمعی  تسه،یحا   کاترل مخدر، مواد قاچا  م ار و


