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همهرا  وجهود مرزههای     ام  ب ن  اوا است. مد با انران ب  وجود   ،مرد، ان  ماطق 
مشترک جغرا یانی، برخورداری از کرندور شهمال به  جاهوب، بازارههای مصهر ی      
ماطق ، ترانرنت انرژی سبب اهمیت ان  ماطقه  در سیاسهت خهارجی انهران شهد       

نظر کارشااسان موردمصاحب  بر ان  است ک   سیای مرکری جرء نادر مااط  است. 
تا ها نردنه     رهاگی، سیاسی و اقتصادی انران نه  ج ان است ک  ب  حوز  تمدنی،  

خهود انه  موضهوع بسهیار      است ب،ک  قرابت و اشتراکا   راوانی دارد پس خودبه  
بااهمیت است و ان  در سیاست خارجی انران دارای اهمیهت راهبهردی اسهت امها     
خبرزان بر ان  نکت  تأکید و اجماع دارند ک  سیاست خارجی انران در ماطق   اقهد  

ههای   م  مدون، سیاست راهبردی و پوناست. همی  مسئ،  سبب شد  تا قهدر  برنا
توج ی در ماطق  پیدا کااد. لذا چ  سیاست خارجی انران در ماطق   دنگر نفوذ قاب 

های مخت،ف در سیاست خهارجی انهران از     عال باشد  نا نباشد، ان  ماطق  از جاب 
   اهمیت راهبردی برخوردار است.

ای و مصاحب ( ک  در  هانی )مطالعا  کتابخان  ها و نا ت  ب  داد  باابران  باتوج 
ان  مقال  مورد تح،ی  و تبیی  قرار زر ت، سیاست خارجی انران نهازرنر از توجه    

توج  به  انه  ماطقه ، موجبها  خسهران بهرای        ب  ماطق   سیای مرکری است. اد،
رانهی و اضهونت در   ز ماا م م،ی انران است. دلی  ان  تح،ی  ان  است که  ماطقه   

الم،  است.  ااوان نکی از الراما  نظا، ج انی و روابط بی  ای ب  های ماطق  سازمان
هانی ک  در  سیای مرکری وجود دارد، زهرانش سیاسهت خهارجی     برمباای  ر ت

های خوبی برای توسع  انران ب  همهرا    تواند پتانسی  انران ب  سمت ان  ماطق ، می
تواند امایت و ماا م م،ی انران را بها   های موجود نیر می لشداشت  باشد. همچای  چا
شهانگ ای و  سهیای مرکهری    سازمان همکهاری  انران درقبال خطراتی مواج  کااد. 

سهو و   سیاسهی و نظهامی از نه     ،تواند با شااخت روندهای زونازون اقتصهادی  می
راهبردههای  ای از  ای از سوی دنگر به  تاظهی  شهبک     ای و  راماطق  روندهای ماطق 

با   ن قاب حضور ناتو در ماطق  و ت د.سیاسی و  رهاگی در ماطق  بپرداز  ،اقتصادی
ی قهوا را در   تا ا موازن  ک  از دندزا  ماا م م،ی ن  ، دستسازمان همکاری شانگ ای

ای انجهاد   زانه  انیر ت دنهدا  جد  انرانزند، برای  می ی وسیعی از ج ان بره  ماطق 


