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هرحال ان  احتمال باام ت دندا  بسیاری برای ماا م م،ی انهران خواههد شهد.     ب 
 اقهداماتی را انجها، دههد:    د ور  انران برای کاست  از حج  ت دنهدا  بانه   دران 
 ویزهر  در خود را امایتی و ماا م سیاسی می أت دتیکی بانیژئوپ، دالن   ب انران اول:

واقعیت  د.کاجو و قدر  جست های ب،وک بی  موجود های از زس  ب یا  زیری ب ر 
 خ،یج در  ن استراتین  اسال،، موقعیت ج ان و ماطق  در انران جانگا  ک  است ان 

 هر سودازری اقتصادی قوی های سی نپتا و استراتین  ماابم برخورداری از و  ارس

 بهی   رقابهت  انجهاد  ازطرن  توان می الز، تدبیر با لذا .ادک می جذب خود سوی ب  را

: انران باند ب  ان  درک و دو، .کرد بیشیا  را م،ی ماا م و متعدد را ها مشترنان، زرنا 
قاب،یت برسد ک : انران و ناتو ب  همان انداز  ک  دارای تضهاد ماهابم و انهدئولوژن     

بحم باشهاد. جم هوری اسهالمی انهران      تواناد دارای ماا م مشترک قاب  هستاد، می
توانهد ارتبهاط بها برخهی از ااضهای نهاتو که  از         می  ماا م م،هی خهود مهی   أبرای ت
داشهت  باشهد. مراکهر     ،روند های سیاسی و اقتصادی اروپانی انران ب  شمار می طر 

ههای   اندازها و چهالش  های مطالعاتی انجاد شود تا ازجم،  چش  پیوهشی و  ر ت
ا غانستان  ضای امایتی انران و ناتو و  ناد  ا غانستان مطالع  شهود.  حضور ناتو در 

ای برای مقاب،  با طالبان و القااد ، انجاد امایت  های ماطق  همکاری با سازمان سو،:
در ا غانستان، مبارز  با موادمخدر، پیوندهای اجتماای و  رهاگی مشترک انهران بها   

 بهرای بانهد   نهاتو و انهران مهی    چ ار،:ود. جوامم مستقر در غرب ا غانستان انجاد ش
ازر ناتو و انران بتواناد ا غانستان  ؛اجرای پروژ  ا غانستان با نکدنگر همکاری کااد

نفهم  ر هت ب تهری     ههای ذی  ای از همکاری تبدن  کااد؛ تمامی طهر   را ب  حوز 
 ت.برای دستیابی ب  اهدا  خود خواهاد داش

 جم ههوری  جههدی  توجهه   از حههاکی  زذشههت ،  دههه   س  هرحال، تجرب  ب 
 خهود  هاجهاری  و  رهاگهی  ههای  قاب،یت از زیری ب ر  موضهوع به  انهران اسهالمی

 برپانه   ک  تاجانی است مرکری  سیای ههای دولهت بها خهوب روابهط برای تاظهی 
 به    نکه   از بهیش  مرکهری   سههیای  در مو قیهت انران موجهود، شهواهد و دالنه 
 در .نشهأ  زیههرد   ا هراری  نهر،  حوز  تواند از می مربوط باشد، ا راری سخت حوز 
 هها  محدودنت هم  باوجود میالدی 90 ده  ابتدای از ت ران هاجاری، قدر  حوز 


