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سهازمان همکهاری   تواند زمیا  را برای تقونهت مهذاکرا  نهاتو و     بالنای طبیعی می
 شانگ ای  راه  کاد.

زون  نتیج  زر ت ک : زرچ  در ب،ادمهد    توان ان  باابران  در ان  ساارنو می
های غربهی مثه  نهاتو،     های شانگ ای با ساز  تداو، رقابت سازمان همکاریباوجود 

سهو و   ای امکان تقاب  جدی بی  مسکو و پک  از نه   باتوج  ب  روندهای  راماطق 
واشاگت  و بروکس  از سوی دنگر در  سیای مرکری دور از ذهه  اسهت. چهی  و    

روابط اقتصادی مسهتحکمی  کااد.  مرنکا  روسی  از روابط مثبت با غرب استقبال می
کاهد و درمقابه  پکه      با چی  دارد.  مرنکا ب  مدرنیراسیون اقتصاد چی  کم  مهی 

ج هانی   تجار  کاد. روسی  نیر برای ورود ب  سازمان بازارهای  مرنکانی را اقااع می
مهد    همچاان نیازماد کمه  و مسهااد   مرنکاسهت. درنتیجه  حهداق  درمیهان      

ها در ماطق  خواهد بود.  اری و همسونی ان  قدر موجب همک ،روندهای موجود
کاهد و مسهکو و پکه  نیهر      ناتو از برانگیخت  حساسیت روسی  و چی  امتاهاع مهی  

ای نازرنر از راانت مالحظا   مرنکا و نهاتو در   باتوج  ب  مالحظا  م،ی و ماطق 
نهد به    شانگ ای نبا سازمان همکاری ماطق  هستاد. لذا تمان  انران برای پیوست  ب 

رسهد نکهی از اوامه      بادی در مقاب  غرب باشد. چاانچ  ب  نظهر مهی   معاای  ف
ههای سهران    نگرانهی  ،م می ک  انران را از اضونت کام  در ان  سهازمان بازداشهت   

 .شانگ ای از مواضم ضد غربی انران بود  است
: ش انگهای و ما ا م م  ی ان ران    همکاری  سازمان و ناتو های میان همکاریح( 
شانگ ای و باتوج  ب  سیاست  مرنکها   همکاری سازمانر  همکاری ناتو و در و

رسد ب  سود  درقبال انران و زستر  روابط ان  کشور با روسی  و چی  ب  نظر نمی
انران باشد. انران دنگر نخواهد توانست از رقابت میهان  مرنکها و روسهی  به  نفهم      

دو قهدر  خشهکی و درنهانی بها     با اتحاد روسی  و  مرنکا نعای  کاد. خود استفاد 
شانگ ای، نقش  ژئوپ،یتی  ج ان ب  زنهان   همکاری سازماننکدنگر درقالب ناتو و 

الم،ه  و همچاهی     کشور انران خواهد شد. باتوج  ب  جانگا  انران در  هحا  بهی   
سو و ب،وک غهرب ازسهوی دنگهر،     مراودا  قدر  پان  میان چی  و روسی  از ن 

های سیاسهی وجهود دارد.    قرار زر ت  انران در  حا  رقابتاحتمال مورد مصالح  


