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های اقتصهادی بهرای تسه،ط بیشهتر بهر ماهابم انهرژی شهد  اسهت. رقابهت            قدر 
بهرای   مهثالً  اسهت. نیر اام،ی م   در ان  زمیاه    ای ای و  راماطق  ی ماطق ها قدر 

ناتو م ار اقتصادی چی ، م ار امایتی روسی ، تحت  شار قهرار دادن هاهد و انهروای    
سهازمان  انران اام،ی ک،یدی برای حضور در ماطق  شد  است ک  نهوای تقابه  بها    

 ،دی و  رهاگی  سیای مرکریاهمیت راهبر شانگ ای را انجاد کرد  است.همکاری 
چراک   سیای مرکری در مح  تقاطم  رهاگی میهان   است،متغیر دنگر در ان  زمیا  
ای  ک  با  رها  ترکی و اسالمی پیوندهای دنرناه  طوری شر  و غرب واقم شد  ب 

ها در مسیر جهاد  ابرنشه  قهرار     دارد. از نظر تارنخی ه  اناک   سیای مرکری مد 
ان  موضهوع سهبب توجه      ،رهای نفوذ  رها  غرب ب  شر  استداشت  و از مسی

هبهردی  سهیای مرکهری نیهر     اناتو ب  ان  ماطق  شد  است. اهمیت استراتینکی و ر
ای از   سیای مرکری تا ها نقطه   توان بیان داشت  ای ک  می زون  ب  است،متغیر بعدی 

ا به  هه    ای )روسی ، چهی ، هاهد و پاکسهتان( ر    قدر  هست  چ ارج ان است ک  
کارشااسان موردمصاحب  در ارتباط با موضوع مقال ، نیر معتقد بودند کاد.  متص  می

ترشهدن   دهاد  برجسهت   ان  رقابت امدتاً جاب  ژئوپ،یتیکی دارد و ان  موضوع نشان
هاسهت و دوبهار     اهمیت ژئوپ،یتی  در سیاسهت کشهورها و بخصهوص ابرقهدر     

اند پهس   الم،  با قدر  بیشتری برزشت   های ژئوپ،یتی  ب   حا  سیاست بی نظرن 
های مخت،ف، متغیرهای ژئوپ،یتیکی  تقاب  سازمان همکاری شانگ ای و ناتو از جاب 

   دهاد. تأثیر خود قرار می را تحت
، بانهد زفهت که     جانگا   سیای مرکری در سیاست خارجی انراندر ارتباط با 

د ک   سیای مرکری که   کرتوان مطرح  می ان  ماطق  اهمیت باالنی برای انران دارد.
نقشی اساسهی در رشهد    ،تارنخ یپیوست  و ط ،های تمدنی انران است نکی از حوز 

و زستر  ااا ر انرانی و اسالمی در تمدن انرانی و دنیهای اسهال، داشهت  اسهت.     
ثیرزذار بود  است از جم، : قرار زهر ت  تاجیکسهتان   أاوام  چادی بر ان  مسئ،  ت

ااوان احیاکااد   رها  و تمدن انرانهی در  سهیای    زبانان؛ انران ب  سیدر حوز   ار
ههای   ب  دلی  اهمیت تارنخی زبان  ارسی در زمیا  ،مرکری هموار  موردتوج  بود 
زبهانی بهی     های  ارسی، نوای احساس همهدلی و هه     رهاگی و  راوان بودن واژ 


