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چکیده

تحوالت سال  1991میالدی در اتحاد جماهیر شوروی سابق که به جدا شدن کشورهای مشترک المنافع انجامید ،جمهوری اسالمی ایران
را در یک وضعیت استراتژیک جدید قرار داد و بسترهای جدید و مناسبی را در جهت برقراری تعامل و آیندهنگری پیش روی جمهوری
مترین مؤلفههای آن عبارتاند از بحث رژیم حقوقی دریای خزر و تأثیر این دریا بر کشورهای
اسالمی ایران قرار داد که از جمله مه 
ساحلی و نیز برنامههای راهبردی جمهوری اسالمی ایران و برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت در راستای منافع ملی و اتخاذ
روشی منطقی و معقول با دیپلماسی فعال و خنثی نمودن نفوذ کشورهای فرامنطقهای .لذا با توجه به مطالب یاد شده ،بسیاری از صاحب

نالمللی ایران و کشورهای آسیای مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نظران علوم راهبردی معتقدند ،توسعه همکاری منطقهای و بی 
هدف این مقاله بررسی و تب یی ن تعامالت ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی است .سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین
تها و تهدیدات تعامالت ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی کدام اند؟ در این پژوهش از روش سوات برای تحلیل
فرص 
موضوع پژوهش استفاده میشود در این راستا اهداف جمهوری اسالمی ایران در راستای توسعه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی که
دسترسی آنها به جهان آزاد و به ویژه آبهای گرم که تنها از طریق ایران میسر است و خاک کشورمان بهعنوان دروازهی ورود این
کشور به موارد پیش گفته محسوب میشود مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد؛ که این بررسی عبارتاند از :شناخت کشورهای آسیای
مرکزی در ابعاد گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی نظامی بررسی منافع کشورهای منطقهای و فرامنطقهای در توسعه
همکاری با آسیای مرکزی ،تب یی ن منافع ملی جمهوری اسالمی ایران در عرصههای گوناگون در روابط با آسیای مرکزی و برعکس و
شها ،تحوالت آتی مؤثر بر امنیت ملی و نتیجهگیری و تب یی ن اهداف در جهت توسعه همکاری ایران و کشورهای
شناخت فرصتها و چال 
آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان که دارای مرزهای طوالنی خا یک و آبی با ایران است و با توجه به فرصتها ،تهدیدات و موانع ،نتایج
تحقیق نشان دهندهی آن است که میتوان با تب یی ن اهداف مناسب و برنامههای صلح و منطقی از قبیل :حسن ه 
مجواری ،توسعه تعامالت
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و تقویت انگیزههای ملی بر مبنای هویت اسالمی ،همکاری ایران در زمینههای مختلف و ایجاد بسترهای
الزم با کشورهای آسیای مرکزی بخصوص کشور همسایهی شمالی ایران یعنی ترکمنستان را توسعه داده و در راستای تأمین امنیت و
منافع ملی به نحو شایسته و منطقی اقدام کرد.
یهای راهبردی ،جمهوری اسالمی ایران ،همکار 
واژگان کلیدی :آسیای مرکزی ،همکار 
یهای منطقهای.
( -1نویسنده مسئول) t.daniali@yahoo.com
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مقدمه
مسئله اصلی و محوری در این مقاله ،نشان دادن نوع نگرش ،نسبت به توسعه روابط بین جمهوری اسالمی ایران با
ترکمنستان و سایر کشورهای استقالل یافته آسیای مرکزی ،با توجه به فرصتها و تهدیدات موجود م 
یباشد .این
منطقه از دیرباز به دلیل موقعیت ژئوپلیتی یک و ژئواستراتژی یک همواره مطمع نظر کشورهای همسایه و قدرتمندان
شهای آنها برای نفوذ نظامی ،فرهنگی،
منطقهای مانند ،آمریکا ،اروپا و رژیم صهیونیستی بوده است و تمام تال 
یباشد و هرچند حضور آمریکا در منطقه تهدیدات بالقوهای علیه امنیت ملی
اقتصادی و سیاسی در این جماهیر م 
یرود اما با شناخت عمیق از کشورهای منطقه و به ویژه همجوار و تأکید بر مشترکات فرهنگی،
کشورمان به شمار م 
یتوان زمینههای همکار 
تاریخی ،دینی و مذهبی و اقتصادی ،ضمن خنثی کردن اقدامات بیگانگان م 
یهای راهبردی را
توسعه و تعمیق بخشید ،در این مقاله سعی شده با شناخت کشورهای آسیای مرکزی و اهمیت منطقه و نفوذ
کشورهای فرامنطقهای نظیر کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی که سعی دارند با استفاده از
فرصتهای پیش آمده بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق جای پای محکمی را برای خود ایجاد نمایند ،در
مقابل اینگونه نفوذها ضرورت ایجاب مینماید جمهوری اسالمی ایران منافع ملی خود را تبیین نموده و با احترام
متقابل به ارز 
شهای کشورهای آسیای مرکزی و با شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف آنان تحوالتی را که بر امنیت
منطقه تأثیر م 
یگذارد ،برای این کشورها باز شماری نموده و خطرات بالقوه و بالفعل آتی را که بر اثر حضور
کشورهای فرا منطقهای به وجود خواهد آمد ،با استفاده از فرص 
تها چالشها را خنثی نموده و امنیت پایداری را در
منطقه به وجود آورد .در دنیای امروز تمامی کشور سعی دارند در راستای اهداف و منافع ملی خود با کشورهای
تها
دیگر از جمله کشورهای همجوار تعامالت منطقی داشته باشند تا بتوانند با شناخت تهدیدات ،چالشها و فرص 
تصمیمات منطقی اتخاذ نمایند و با شناخت پتانسیلهای بالفعل و بالقوه کشور خودی و کشور بیگانه مراودات
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی نظامی مناسب و معقول و منطقی برقرار نمایند بطوریکه در این تعامالت به
اهداف و منافع ملی خود دست یابد حال م 
یخواهیم این مسئله را طوری ترسیم نمائیم ،مبنی به اینکه تعامالت
ژئوپلیتیکی ج.ا.ا با آسیای مرکزی به منظور تحکیم پایههای امنیت چگونه باید باشد و در این راستا با توجه به نفوذ
قدرتهای فرامنطقهای به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی چه راهکارهایی را الزم است عنوان نمود و آن را مدیریت
کرد .این تحقیق که به روش سوات صورت پذیرفته و با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانهای و مطالعهی پیرامونی
بر حسب موضوع مقاله و طبق نقشه ناحیه مورد مطالعه و نیز با مراجعه به جامعه نمونه آماری و مصاحبه با برخی
صاح 
بنظران صورت پذیرفته است.
رویکرد نظری
تها با بعضی واژههای دیگر ،دارای مفهومی سیال،
امنیت از جمله واژههایی است که به لحاظ داشتن برخی شباه 
متنوع و صورتی متغییر است و گستره بسیار وسیعی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را شامل میشود .طبیعی
است که ارائه تعریفی کامل و جامع برای ای 
نگونه مفاهیم کاری دشوار است ( .)Bakhshi, 2016: 42امنیت در لغت
از ریشه امن به معنای «در امان بودن» و «مصونبودن» از هر گونه تعرض و در «آرامش و آسودگی» بودن از هرگونه
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«تهدید» و ترس است (.)Moein, 1984: 354در مفهوم دینی ،امنیت یکی از نعمتهای خداوند است که بهشتیان در
روز قیامت از آن برخوردار میشوند (.)Dokhan: 43-52; Anam: 126-127
برخالف معنای لغوی امنیت ،در حوزه معنای اصطالحی آن ،اجماعی وجود ندارد و تعاریف اصطالحی متفاوت و
یدهد که بیش از  051تعریف مختلف (از حیث
حتی متعارضی از آن ارائه شده است .یک بررسی اجمالی نشان م 
یتوان
معنا و بعضًاًا از نظر زبانشناختی) از امنیت وجود دارد ( .)Eftekhari., 1998: 27-60با اینحال ،بهطورکلی ،م 
امنیت را «احساس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است» معنی کرد ( Mandel,

 .)2008: 44بوزان ،یکی از اصلیترین نظریهپردازان این حوزه ،امنیت را حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)،
احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریاف 
یکند ( Buzan, 1999:
تهای شخصی) تعریف م 
.)52
رابرت ماندل ،در کتاب خود ،امنیت ملی را ای 
ن گونه تعریف کرده است« :امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی
تهای ملی است تا از بقای رژیمها ،نظام شهروندی و شیوه زندگی
ایمنی است و اصو ًالًال جزء مسئولیت حکوم 
شهروندان خود در برابر تهدیدات مستقیم خارجی ممانعت بهعمل آورد» ( .)Mandel, 2008: 52والتر
ینویسد« :هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که در صورت عدم توسل به جنگ مجبور به رهاکردن
لیپمن م 
ارزشهای محوری نباشد و اگر در معرض چالش قرار گیرد بتواند با پیروزی در جنگ آنها را حفظ کند ( Wolfers,

.)1962: 150
از نظر مایکل اچ.اچ .لوه «امنیت ملی شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برای تضمین ظرفیت
کامل بقای خود بهعنوان یک موجودیت سیاسی بهمنظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بینالمللی است».
یتوان توانایی رویارویی در مقابل تجاوزکردن
( .)Louw, 1978تعریف جیاکومو لوچیانی چنین است :امنیت ملی را م 
ینویسد« :امنیت ملی آن بخش از
از خارج تعریف کرد» ( .)Luciani, 1989: 2-8فرانکان .تراگر و اف .ان .سیمونی م 
نالمللی برای حفاظت یا گسترش ارزشهای حیاتی
سیاست دولت است که هدفش ایجاد مساعدت سیاسی ملی و بی 
ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است (.)Trager and Simonie, 1973: 26
امنیت ملی در تعریف کالج دفاع ملی کانادا این گونه آمده است؛ یعنی حفظ راه و روش زندگی قاب 
لپذیرش برای
همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان .این امر شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی ،براندازی
داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میشود که برای کیفیت زندگی ضروری هستند ( Course

.)documents, 1989
این واژه در قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است .در سادهترین تعاریف ،امنیت ملی
شهای حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و
یشود :توانایی یک ملت برای حفاظت از ارز 
نگونه تعریف م 
ای 
شهای داخلی در مقابل تهدیدات
تها و تصمیمات الزم را برای حمایت از ارز 
این که کشورها چگونه سیاس 
خارجی ،اتخاذ میکنند .محمد ایوب معتقد است که مفهوم سنتی امنیت ملی کاربرد خود را از دست داده است .وی
بر عوامل داخلی امنیت عنایت خاصی داشته و بر تفاوت معضالت و نگرش امنیتی کشورهای شمال و جنوب تأکید
یشود و برعکس.
یها از آن متبادر م 
یها از امنیت به نحوی است که ناامنی جنوب 
یکند و معتقد است که تفسیر شمال 
م
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یبایست امنیت
یشود .در دیدگاه اسالمی ،م 
در واقع امنیت جنوب ،ناامنی شمال و امنیت شمال ،ناامنی جنوب تلقی م 
ملی را در سایه اقتدار ،استقالل ،دانایی و توانایی ،ارتباطات قوی و سازنده امت اسالمی در کلیه ابعاد و زوایا و
ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان پیگیری
یکند ،بلکه انواع تهدیدات
کرد .امروزه هیچ کشوری در تأمین امنیت ملی ،تنها به مقابله با تهدیدات نظامی بسنده نم 
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،روانی ،رسانهایی و ...را در نظر میگیرد.
منافع ملی ،اهداف عام و همیشگی است که ملت در راه تحقق آنها فعالیت م 
یکند .هر جامعه باید به مثابه یک کل و
دارای مسئولیت و هنجارهای مشترک برای تمامی شهروندانش در نظر گرفته شود .منافع جامعه همان خیر مشترکی
است که از طریق ارزیابی بهرهمندی اجتماع در رهگذر برنامه ،تحقق بهترین زندگی مشترک ممکن برای افراد تعیین
یشود .منافع ملی ،پدیدهها و اموری را در برم 
م
یگیرد که تحقق آنها معطوف به بیشینهسازی امنیت همه جانبه ملت و
یباشد .در واقع هرچه بیشتر بتوان منافع ملی یک کشور را وسیعتر ساخت و مصداق آن را در نظام بینالملل
دولت م 
گسترش بخشید ،به همان میزان به صورت بالقوه م 
یتوان نسبت به بهرهمندی از محیط و امکانات موجود امیدوار
بود .در مباحث جدید امنیت ملی ،عالوه بر وجه سلبی و نبود تهدید ،برای تعریف امنیت ،داشتن وجه ایجابی آن
یهای (طبیعی ،بهرهبرداری و
یعنی وجود اطمینان خاطر ضروری است .در این جا« ،امنیت ملی» مجموع توانمند 
راهبردی) یک نظام برای دستیابی به منافع ملی را شامل میشود که نبود تهدید صرفًاًا مقدمه آن است .بر این اساس
یگردد که در چارچوب آن م 
امنیت ملی ظرفی تلقی م 
یتوان بدون دغدغه خاطر جوانب مختلف منفعت ملی را دنبال
نمود .خالصه باید گفت مالحظات امنیت ملی در رأس منافع ملی (منافع حیاتی و اولیه) همه کشورها قرار دارند.
منطقه مورد مطالعه
پس از ابداع واژه آسیای میانه توسط روسها در  1924 / 1303گاه این واژه مترادف با عبارت آسیای مرکزی به کار
میرود ،در حالی که این دو از معنای یکسانی برخوردار نیستند .دربارهی آسیای مرکزی تعریفهای مختلفی ارائه
شده است.

نقشه  :1موقعیت منطقه آسیای میانه
)Source: (https://www.nationsonline.org

بررسی و تبیین تعامالت ایران213 ...

بر اساس برخی از این تعریفها ،آسیای مرکزی برابر است با :الف – ترکستان غربی؛ ترکستان ناحیهای در آسیا
است که از چهار سو به سیبری ،بحر خزر ،افغانستان ،هند ،تبت و مغولستان محدود میشود .این ناحیه به دو بخش
شرقی (ترکستان ،چین و مغولستان) و غربی (سرزمینهای شوروی سابق) تقسیم میگردد .ب – پنج جمهوری
قزاقستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان ج – منطقهای وسیع و متشکل از ایران ،پنج جمهوری
مذکور ،افغانستان ،تبت ،سین کیانگ در چین و مغولستان .د – ماوراءالنهر که شامل نواحی شرقی رود جیحون و یا
نواحی میان رودخانههای جیحون و سیحون است .در مورد این که آسیای میانه شامل چه کشورها و مناطقی است
نیز به شکل ذیل اختالف وجود دارد :الف– محدوده بین مغولستان و چین از شرق ،ایران و افغانستان از جنوب،
دریای

خزر

غرب

از

و

سیبری

از

شمال.

ب–پنج جمهوری قزاقستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان به عالوه ایران ،پاکستان و افغانستان.
ج–بخشی از سرزمین آسیایی شوروی سابق در محدوده دریای خزر ،چین ،منطقه آرال و دریاچه ی بالخاش .آسیای
مرکزی یا آسیای میانه سرزمین پهناوری در قاره آسیا است که هیچ مرزی با آبهای آزاد جهان ندارد .اگر چه
مرزهای دقیقی برای این سرزمین تعریف نشده است ،اما معمو ًالًال آن را دربرگیرنده کشورهای امروزی ،ازبکستان،
نهای دیگری چون افغانستان ،شمال شرق ایران،
یدانند .اغلب سرزمی 
تاجیکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان م 
نکیانگ (ترکستان شرقی قدیم) در غرب چین و جنوب سیبری
مغولستان ،کشمیر ،شمال و غرب پاکستان ،و گاه سی 
یشوند .این منطقه از شمال به روسیه ،از جنوب به ایران و افغانستان ،از شرق
در روسیه نیز شامل آسیای مرکزی م 
به چین و از غرب به دریای خزر متصل است.

نقشه  :2کشورهای آسیای میانه
)Source: (https://voicesoncentralasia.org
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آسیای مرکزی در شمال شرقی جمهوری اسالمی ایران ،به وسعت بیش از  4میلیون کیلومتر مربع و جمعیت تقریبی
یهای ترکمنستان ،قرقیزستان ،قزاقستان ،تاجیکستان و ازبکستان است .اکثریت
 40میلیون نفری شامل جمهور 
جمعیت آنان حدود  80درصد مسلمان و عمومًاًا حنفی مذهب است .این منطقه از جنوب به جمهوری اسالمی ایران
و افغانستان و از غرب به دریای مازندران ،از شمال به روسیه و از شرق به چین و افغانستان محدود است .در تاریخ
بخشی از این سرزمین متعلق به ایران بوده است .با گسترش دین اسالم تا قرن هشتم هجری زبان فارسی و عربی
رایج بوده و پس از گسترش نفوذ سیاسی و فرهنگی تر 
کها ،زبان ترکی در قسمت آسیای مرکزی از قرن هفتم
سها به این مناطق که به  90سال قبل بر میگردد زبان روسی و زبان
هجری به بعد رایج شده و در زمان سیطرهی رو 
محلی رایج شده و کلیهی مراکز آموزشی و مراودات اداری و محاورات به زبان روسی بوده که البته مدارس و
دانشگاهها ،هر دو زبان روسی و بومی کاربرد داشته است و در حال حاضر با توجه به جدا شدن این کشورها از
بدنهی اتحاد جماهیر شوروی سابق و نفوذ غرب و آمریکا خط نوشتاری آنان به حروف التین (کریل) و زبانهای
بومی و انگلیسی نفوذ چشمگیری کرده است (.)Sheikh Attar, 1994: 6
از نظر جمعیت ،آمارهای متفاوتی برای این منطقه ذکر نمودهاند که از  60میلیون نفر تا  07میلیون نفر در نوسان
است .سکنه آسیای مرکزی در هنگام الحاق به روسیه حدود  6میلیون نفر بود که با مرگ و میر باال ویژه کودکان،
رشد کند داشت از سوی دیگر ،تزارها برای برهم زدن وحدت منطقه و ترکیب جمعیت اسالمی ،ساکنان روسی و
اوکراینی را تشویق به مهاجرت می نمودند که این پدیده در نیمه دوم دهه 0 87 1م افزایش یافت .به هنگام انقالب
اکتبر  1917م ساکنان اسالو حدود  30درصد قزاقستان و  3/8درصد آسیای مرکزی را تشکیل م 
یدادند و مسلمانان به
یگردیدند .زبانهای رایج و رسمی در آسیای مرکزی فارسی ،ترکمنی ،ازبکی ،روسی ،قزاقی،
 12میلیون نفر بالغ م 
قرقیزی و زبانهای پامیری هستند .میتوان زبان روسی را زبان اصلی آسیای مرکزی دانست ،زیرا تقریبًاًا تمام مردم
این ناحیه قادر به تکلم آن هستند ،به غیر از مردم افغانستان .اما تنها  ۶میلیون نفر در آسیای مرکزی زبان روسی را به
یبرند.
یزبانان در کشورهای افغانستان ،ازبکستان و تاجیکستان به سر م 
عنوان زبان مادری صحبت میکنند .فارس 
قزاقستان ،ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با همکاری شرک 
تهای بین المللی شروع به استخراج و صادرات ذخایر
نفت و گازی خود کردهاند ،اما مشکل اصلی آنها عدم دسترسی به دریای آزاد است .خط لولههای دوره اتحاد
یکرد.
جماهیر شوروی تنها راه انتقال انرژی به بازارهای جهانی بود که در کنترل و قیمت گذاری مشکالتی ایجاد م 
تهای صادراتی اجرا شد .قزاقستان ،ترکمنستان
برای حل این مشکل پروژههایی برای گسترش زیرساختها و فرص 
و ازبکستان برای ساخت خطوط لوله گاز با چین همکاری کردند .قزاقستان شروع به ساخت تأسیسات بندری در
خزر برای صادرات نفت از طریق جمهوری آذربایجان به اروپا کرد .خود آذربایجان نیز بیشتر گاز خود را از طریق
خطوط لوله با عبور از گرجستان و ترکیه به اروپا صادر م 
یکند .با وجود اینکه قزاقستان شبکه صادرات نفت خود را
گسترش داده است ،اما این کشور هنوز هم بیشتر منابع انرژی خود را از طریق خطوط لوله روسیه ،که به بنادر در
دریای سیاه ختم م 
یتوان به سراسر جهان حمل کرد .بیشتر نفت
یشود ،صادر میکند .از دریای سیاه نفت را م 
یرود ،که از آنجا میتوان آن را به اروپا صادر کرد .به زودی
آذربایجان به بندر جیهان ترکیه در دریای مدیترانه م 
یتوان گاز آذربایجان را از طریق شبکه گستردهتر گازرسانی به اروپا به طور مستقیم ارسال کرد .این کشورها از
م

بررسی و تبیین تعامالت ایران215 ...

طریق منابع طبیعی ،که شامل حدود  65درصد صادرات در قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان و بیش از  90درصد
یشود در اقتصاد جهانی وارد و ادغام شدند اما ادغام و یکپارچگی در این منطقه آهسته
در قزاقستان و ترکمنستان م 
بوده است .به غیر از انجمن ملل آسیای جنوب شرقی ،1هیچ سازمان اقتصادی واحدی وجود ندارد که کشورهای
آسیای مرکزی را به هم نزدیک سازد و گردهم آورد .قزاقستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان

تجارت جهانی 2هستند ،تاجیکستان در شرف عضویت در سازمان تجارت جهانی است و ازبکستان همچنان درتالش
است تا به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.

نقشه  :3نقشه توپوگرافی منطقه آسیای میانه
)Source: (https://www.mdpi.com

اهمیت آسیای مرکزی از نظر اسرائیل ،ترکیه و اروپا و به ویژه آمریکا
این سرزمین دارای منابع معدنی سرشار نفت و گاز ،فلزات کمیاب و همچنین دارای زمینهای مستعد کشاورزی با
بهرهوری بسیار است .این ثروت طبیعی به اضافه موقعیت مرزی آسیای مرکزی با کشور ایران ،نزدی یک به دریای
مازندران ویژگی ممتازی به این مناطق بخشیده که همواره مطمع نظر مراکز قدرت از عهد باستان تاکنون ،بوده است
( .)Amir Ahmadian, 1997, p. 18با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای کوچک ،در این منطقه نه تنها
حساسیتهای گذشته به جا مانده ،بلکه با دگرگونی نظام قدرت در جهان ،توجهات غرب به این سرزمین که
یهای آن از نظر طبقهبندی سیاسی جهان ،شبیه به دنیای شرق و کشورهای جهان اسالم بوده ،جلب شده است.
ویژگ 
عالوه بر این ،نگرش خاص روسیه به عنوان بزرگترین جانشین شوروی که آسیای مرکزی را مکمل ژئواستراتژیک

. ASEAN
. WTO
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یداند (و با تعدیل حضور ایاالت متحده ،اروپا و ترکیه در آن منطقه ،ضروری است از
و ژئوپلیتیک فدراسیون خود م 
قدرت واگرای آن با روسیه هم کاسته شود) نیز قابل تعمق است .از طرف دیگر ،در صورت ضعف نفوذ غرب،
یتواند منطقهی دفاعی برای بلوک شرق ،برای کاهش گسترش حاکمیت منحصر به فرد آمریکا مطرح گردد .چنانکه
م
یها
عالوه بر اظهارات صریح مقامات آمریکایی ،مبنی بر خطر توسعه تفکرات بازدارندهی سیاسی ایدئولوژی یک  ،غرب 
به اقدامات عملی وسیعی برای رفع این نگرانی دست زدهاند .نخستین اقدام ،برقراری سریع روابط سیاسی با این
جمهور 
یها است که در حال حاضر آمریکا به عنوان اولین کشور غربی در تمام این کشورها در بعد دیپلماسی بسیار
فعال است .مشکل دیگر آمریکا در این منطقه عدم تجانس با رهبران چپگرای این کشورها است که با تفکراتی در
مجموعههای کمونیستی رشد یافتهاند .از این نظر اطمینان کامل آمریکا به آنها شکل نگرفته است؛ بنابراین سران
آمریکا همیشه در پی یافتن افرادی مناسب بودهاند که دارای ظاهری دموکراتیک و غرب پسند به عنوان رهبران این
یها باشند.
جمهور 
یکند
حکام موجود مترصد جلب اعتماد و اطمینان آمریکا به خود هستند ،این امر سر در گمی بیشتر آنها را فراهم م 
که نه میتوانند به طور کامل به قدرت آمریکا تکیه کنند و نه جایگزینی در مقابل آن میشناسند که به آن مت یک
شوند .با وجود تمام این مشکالت ،آمریکا عزم خود را جزم کرده که با سرمایهگذاری اقتصادی ،سیاسی ،علمی،
نظامی و تبلیغی نفوذ کامل سیاسی خود را در این منطقه گسترش داده و پایدار کند .انگیزه اصلی آمریکا از حضور در
این منطقه ،پیشبرد تفکرات انحصارگرایانه بلند مدت ،ایجاد نظام نوین جهانی ،در دست داشتن ی یک دیگر از منابع
انرژی غرب ،استقالل حکومتهای جدید در مقابل روسیه و مهار ایران است که در صورت استمرار روند پیشرفت
آمریکا در منطقه و ایجاد همگرایی بین سران ایاالت متحده و آسیای مرکزی میتواند زمینهساز تهدید برای ایران
باشد و بر عکس ،موفقیت روسیه در تقویت روابط حسنه با همسایگان جنوبی خود ،برای ما ایجاد فرصت م 
یکند و
روسیه در منطقه کشورهای آسیای مرکزی دارای منافع استراتژیک است و روابط خود را به صورت دوجانبه و چند
یدهد و تشکیل ساختارهای مختلف در منطقه نه تنها برای روسیه مفید است بلکه از یک قطبی
جانبه با آنان ادامه م 
شدن جهان نیز جلوگیری م 
یکند و از این امر بسیار حائز اهمیت است.
الف – اسرائیل  -امروزه رژیم صهیونیستی با ایجاد ارتباطات اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و برقراری رابطهی رسمی با
آسیای مرکزی ،موجبات حضور فعال خود را در منطقه فراهم ساخته است .با وجود نظر نامساعد مسلمانان و حتی
سها به اسرائیل و یهودیان ،رهبران و روشنفکران این کشورها اسرائیل را سمبل غرب به ویژه آمریکا م 
رو 
یدانند و
برای جلب توجه بیشتر کشورهای غربی در صدد ارتقاء روابط با اسرائیل هستند .در این میان ،بهبود روابط با ترکیه
یافزاید.
بر توسعهی مبادالت با آن م 
ب – ترکیه  -اهداف ترکیه اقتصادی و تجاری است در عین حال از دیرباز و برای بهرهمند شدن از منابع انرژی
آسیای مرکزی نیز تمایل داشته و از این نظر همواره این کشور در انتقال خط لوله تفلیس جیحان برای کنترل نفت و
گاز پیرامون دریاچه مازندران تالش میکرده است .بعالوه ،انگیزههای ایدئولوژی یک پانترکیسم و نهایتًاًا پانتورانیسم
نیز وجود دارد .نفوذ اقتصادی و فرهنگی ترکیه در این منطقه باعث اشباع بازارهای آن توسط تولیدات ترکیه شده
مظاهر فرهنگی غرب ترویج و اشاعه یافته و جاذبههای وحدت قومی تقویت گردیده که این امر در تشدید رقابت
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یباشد و اهدافی که ترکیه در آسیای مرکزی
توسعهی اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی مؤثر م 
یباشد و سعی دارد حکومت الئی یک
دنبال میکند دو مسئله دموکراسی و پیشرفت صنعتی م 

خود را برای این

کشورها الگو قرار دهد.
یآورد که
ج – اروپا  -اروپا ،آسیای مرکزی را بهعنوان بخشی از اوراسیا و جزو مناطق ژئوپلیتیک خود به حساب م 
نقش حائل بین دو قاره را ایفا م 
یکند و موقعیت معبری آن برای پیوند دریای مازندران ممتاز است .روند رو به رشد
همگرایی آنها باعث تسهیل و افزایش مسیرهای انتقال نفت و گاز حوزه خزر از جنوب آسیای مرکزی به سمت
یباشد ،این نکته نیز حائز اهمیت
اروپا خواهد گردید که با منافع ملی ایران در ابعاد اقتصادی و امنیتی سازگار نم 
است ،مبنی بر اینکه آسانترین ،امنترین و سهلترین راه انتقال انرژی هیدروکربنی این کشورها به خارج ،خاک ج.ا.ا
است که اکثر بسترهای آن نیز آماده است لیکن دشمن 
یهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع از اقدامات بالفعل شده
است.
د – آمریکا – آمریکا ،بالفاصله بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سفارت خود را در این جمهور 
یها دایر
نموده و حداکثر توان خود را بکار برده تا از همگرایی مجدد این کشورها با روسیه جلوگیری نماید و به همین
منظور ،اقدام به ایجاد مدارس مشترک آمریکایی با این کشورها نموده و ضمن گزینش افراد مستعد و با استعداد
یفرستد و پس از آموزش و کانالیزه
تهای سیاسی و اداری به آمریکا م 
ساالنه هزاران نفر را برای فراگیری مدیری 
نمودن آنان ،مجددًاًا برای ادارهی امور به این کشورها برم 
یگرداند .آمریکا با اعزام سپاه سبز خود که به سپاه صلح
مشهور است و در زمینههای آموزشی ،بهداشتی و امور خانواده فعالیت دارند زمینههای هرچه بیشتر نفوذ خود را
هموار م 
یسازد.
تبیین منافع ملی ایران در ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی
عالیق و انگیزههای ایران در آسیای مرکزی ،به دلیل همسایگی ،شاید بتوان گفت که از دیگر بازیگران برون منطقهای
نیز بیشتر است .بخشی از آنها عبارتاند از :استمرار تالش در هدایت معابر جدید انتقال انرژی از سرزمین خود،
کاهش تهدیدات آرمانی قومی جمهور 
یهای آسیای مرکزی ،توجه و مراقبت دقیق نسبت به توسعهی نفوذ ایاالت
سها ،دستیابی به بازار
متحده و ناتو و کاهش تبعات آن ،افزایش عمق استراتژیک خود در مقابل تهدید تاریخی رو 
تهای مستقل آن.
بزرگ منطقه و در عین حال سعی در حفظ استقالل پایدار دول 
از منظر کلی ،برآیند تمامی تحوالت و اقدامات زمینهساز آن ،عالئق و دغدغههای مداوم و راهبردی جمهوری
اسالمی ایران در ناحیه شمال شرق شده است که در نتیجه مقدمات نزدی یک روسیه و ایران را فراهم آورده است.
تهای کشورهای آسیای مرکزی بهصورت الئیک اداره میشوند ،سعی دارند حتی االمکان
لیکن از آنجایی که حکوم 
خیلی به ایران نزدیک نشوند زیرا تفکر انقالبی که نشات گرفته از اسالم است برای آنان چندان خوشایند نیست .در
یآید و استمرار روابط مناسب کنونی و
هر حال کشورهای آسیای مرکزی در راستای منافع ملی خود که در زیر م 
بهای احتمالی آن ،ضروری است عالئق دیرینه خود را به طور شفاف تعریف کنند .از آن جمله:
دوری از فراز و نشی 
 – 1اشتراک و تعلقات فرهنگی و تاریخی
 – 2چگونگی بهرهبرداری مشترک از منابع دریای خزر
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 – 3تعامالت تجاری ،اقتصادی و فنی
 – 4دسترسی این کشورها به آبهای گرم جنوب
 – 5چگونگی تبادالت انرژی و مسیر انتقالی آن
با توجه به مطالب فوق در این بین کشور همسایه شمال شرقی ج.ا.ا یعنی ترکمنستان برای ایران از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،چرا که این کشور دروازهی ورود به کشورهای آسیای مرکزی است ،وجود مشترکات فرهنگی و
تاریخی و ذخایر عظیم گاز که در زیر صحرای قره قوم به مساحت  381هزار کیلومتر مربع نهفته است و نیز حضور
یپرورانند ،اهمیت این
قدرتهای فرامنطقهای در این کشور که اهداف فرصتطلبانهای را در مقابله با ج.ا.ا در سر م 
یسازد و لذا ضروری است از فرصتها به نحو شایستهای در راستای اهداف ملی
کشور را برای ایران آشکار م 
خودمان استفاده نمائیم و در این مسیر نزدی یک دو کشور در ابعاد مختلف میتواند بسیار مفید واقع شود و توطئههای
دشمنان قسم خوردهی کشورمان را خنثی نماید.
 -۱تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و رویکرد اقدامات راهبردی ج .ا .ایران در تعامالت با
کشورهای آسیای مرکزی
اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحبنظران حوزه سیاست و روابط بینالملل بر این نکته تأکید دارند که مهم-
ترین عوامل تأثیرگذار در تعامالت بین واحدهای سیاسی و بازیگران بینالمللی عوامل محیطی است که چنانچه به
خوبی تعیین و به درستی به کار گرفته شوند در تعامالت موفقیتآمیز بین کشورها نقش کلیدی ایفا خواهند کرد؛
بنابراین هر واحد سیاسی به منظور سیاس 
تگذاری و تصمیمگیری در روابط با سایر کشورها میبایست نقاط قوت و
ضعف خود را تحت عنوان عوامل داخلی و فرصتها و تهدیدهای فراروی خود را در محیط منطقهای و جهانی و
در عرصه روابط بینالملل تحت عنوان عوامل خارجی تعیین و میزان تأثیر این عوامل را در برقراری روابط و تحقق
اهداف با استفاده از جداول ارزیابی کّمّمی ارزشگذاری و با دقت مورد مالحظه قرار دهد .از طرفی هم الزم است هر
واحد سیاسی قب ًالًال موقعیت و جایگاه راهبردی خود را (نقطه  )Pبه ازای وضعیت موجود عوامل داخلی و خارجی با
استفاده از نمودار تعیین موقعیت و رویکرد اقدامات راهبردی 1تعیین نماید تا با توجه به قرار گرفتن این نقطه در
تگذاری ،تصمیمگیری و اقدامات راهبردی آن نیز بر اساس
هرکدام از نواحی چهارگانه نمودار ،رویکرد سیاس 
ویژگیهای آن ناحیه تعیین شود.
در این تحقیق عوامل داخلی و خارجی با استفاده از ادبیات و مبانی نظری استخراج و با اجرای پرسشنامه اول به
تائید نمونه آماری تحقیق رسانده شد و سپس در جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به کمک نمونه آماری
تحقیق مورد ارزیابی کّمّمی قرار گرفت تا دور از تعصب و ِاِاعمال نظر و سلیقه شخصی و کام ًالًال منصفانه نقاط قوت،
ضعف و فرصتها و تهدیدهای فرا روی کشور با دقت و واقع نگری بیشتری تعیین شود.
پس از تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی کشور و فرصتها و تهدیدهای فراروی ج .ا .ایران در محیط منطقهای و
جهانی با توجه به موضوع تحقیق ،با استفاده از نمودار تعیین موقعیت و رویکرد اقدامات راهبردی ،معلوم شد که
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جایگاه ج .ا .ایران به ازای وضعیت موجود عوامل داخلی و خارجی در ربع دوم یعنی ناحیه محافظهکاری
تگذاری و تصمیمگیری در تعامالت با
) )Conservativeقرار گرفته و در نتیجه رویکرد ج .ا .ایران برای سیاس 
یسازی و مقابله
کشورهای آسیای مرکزی میبایست محافظهکارانه ،مبتنی بر تعامل ،ائتالف ،حفظ وضع موجود ،خنث 
با تهدیدها باشد.
جدول  :1ماتریس ارزیابی کّمّمی عوامل داخلی تأثیرگذار در تعامالت ایران با کشورهای آسیای مرکزی
ردیف

شرح عوامل داخلی

1

ارزش بالقوه عوامل یا میزان تأثیر آنها

امتیاز کشور نسبت به

در موضوع

داشتن یا نداشتن عوامل و

(از ا تا )4

توانايي یا ناتوانی استفاده

کل عوامل /نرمالیزه

از آنها

شده ارزش عوامل

وضعیت عوامل

وزن یا ضریب

امتیاز موزون شده

ارزش هر عامل در

کشور نسبت به
عوامل داخلی

(از ا تا )4
فرهنگ و تمدن کهن ایران و پیشینه روابط

۴

۳

قوت

۰/ ۰۸۵۱

۰/۳ ۲۵۵

تشابهات فرهنگی و آداب و رسوم ملی

۳

۳

قوت

۰/ ۰۶۳۸

۰/ ۱۹۱۴

تاریخی با کشورهای آسیای مرکزی
2

بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی
3

تگذاری ،برنامهریزی و مدیریت در
سیاس 

۴

۲

ضعف

۰/ ۰۸۵۱

۰/ ۱۷۰۲

امر صادرات و واردات کشور
4

قابلیت و توانایی نظامی ایران و

۳

۳

قوت

۰/ ۰۶۳۸

۰/ ۱۹۱۴

برخورداری از توان موش یک
5

دسترسی ج .ا .ایران به نانو تکنولوژی

6

اقتصادی

ارتباطات

و

تعامالت

و

۳

۳

قوت

۰/ ۰۶۳۸

۰/ ۱۹۱۴

۴

۲

ضعف

۰/ ۰۸۵۱

۰/ ۱۷۰۲

اجتماعی -فرهنگی با کشورهای آسیای
مرکزی و امکان سرمایهگذاری خارجی
طرفین
7

دیپلماسی فعال و مؤثر ج .ا .ایران در

۴

۲

ضعف

۰/ ۰۸۵۱

۰/ ۱۷۰۲

سیاست خارجی به ویژه در قبال
کشورهای آسیای مرکزی
8

موقعیت ژئوپلیتی یک ممتاز ایران و داشتن

۴

۳

قوت

۰/ ۰۸۵۱

۰/۳ ۲۵۵

جفارس و دریای
سواحل طوالنی در خلی 
عمان
۹

توانایی کارشناسان ،دیپلماتها و رایزن-

۴

۲

ضعف

۰/ ۰۸۵۱

۰/ ۱۷۰۲

های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران در
نمایندگیهای ایران در کشورهای آسیای
مرکزی
۱۰

قابلیت صدور محصوالت کشاورزی،

۴

۳

قوت

۰/ ۰۸۵۱

۰/۳ ۲۵۵

صنایع دستی و سایر کاالهای فرهنگی و
اقتصادی ایران به کشورهای آسیای مرکزی
۱۱

ارزش پول ملی ج .ا .ایران در برابر

۴

۲

ضعف

۰/ ۰۸۵۱

۰/ ۱۷۰۲

ارزهای خارجی
۱۲

همبستگیهای فرهنگی و دینی ایران با

۳

۳

قوت

۰/ ۰۶۳۸

۰/ ۱۹۱۴

اغلب کشورهای آسیای مرکزی
۱۳

جمعیت  ۸۰میلیونی و جوان کشور ایران

۳

۳

۴۷

-

قوت

۰/ ۰۶۳۸
۰/ ۹۹۹۸

-

۰/ ۱۹۱۴
امتیاز وضع موجود
به ازای عوامل
داخلی
۲/ ۶۷۴۸

)Source: (Research findings
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جدول  :2ماتریس ارزیابی کّمّمی عوامل خارجی تأثیرگذار در تعامالت ایران با کشورهای آسیای مرکزی
)Source: (Research findings
ردیف

شرح عوامل خارجی

1

همجواری ایران با ترکمنستان به عنوان دروازه ورود به کشورهای

امتیاز کشور در

وضعیت

وزن

ضریب

امتیاز موزون شده

ارزش

بالقوه

یا

عوامل یا میزان

توانایی استفاده

عامل

ارزش هر عامل در

کشور نسبت به

تأثیر آنها در

از عوامل یا

کل عوامل /نرمالیزه

عوامل

موضوع

مقابله با آنها

شده نمره ارزش

(از ا تا )4

(از ا تا )4

۴

۳

عوامل
فرصت

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۱۹۹۸

آسیای مرکزی و نزدی یک جغرافیایی با این کشورها
2

وجود ذخایر هیدروکربنی در کشورهای آسیای مرکزی و امکان صدور

۴

۳

فرصت

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۱۹۹۸

آن به سایر نقاط جهان از طریق ایران
3

حضور فعال و نفوذ امریکا و غرب در کشورهای آسیای مرکزی

۴

۱

تهدید

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۰۶۶۶

4

امکان برقراری مراودات اقتصادی و بازرگانی با کشورهای آسیای

۴

۳

فرصت

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۱۹۹۸

حضور فعال و نفوذ رژیم صهیونیستی اسراییل در کشورهای آسیای

۳

۲

تهدید

۰/ ۰۵

مرکزی از سوی ج .ا .ایران
5

۰/۱

مرکزی
6

عضویت ایران و کشورهای آسیای مرکزی در سازمان اوپک

۴

۳

فرصت

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۱۹۹۸

7

بهای
امکان دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد و آ 

۴

۳

فرصت

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۱۹۹۸

حضور فعال و گسترش روزافزون روابط اقتصادی و تجاری عربستان با

۳

۲

تهدید

۰/ ۰۵

بینالمللی از طریق ایران
8

۰/۱

کشورهای آسیای مرکزی
روابط گرم و حسنه بین ایران و روسیه

۳

۳

فرصت

۰/ ۰۵

۰/ ۱۵

۱۰

منافع مشترک با کشورهای آسیای مرکزی در دریای خزر

۴

۳

فرصت

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۱۹۹۸

9
۱۱

وجود قومیت ترکمن در دو سوی مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان

۳

۲

تهدید

۰/ ۰۵

۰/۱

۱۲

فنظر بین کشورهای حوزه دریای خزر در
ناهماهنگی و وجود اختال 

۳

۲

تهدید

۰/ ۰۵

۰/۱

وجود بازارچههای مرزی در دو سوی مرزهای مشترک ایران و

۳

۳

فرصت

۰/ ۰۵

۰/ ۱۵

وجود حکومتهای الئیک در کشورهای آسیای مرکزی و حکومت

۴

۲

تهدید

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۱۳۳۲

تعیین رژیم حقوقی در این دریا
۱۳

ترکمنستان
۱۴

اسالمی در ایران
۱۵

روابط بین کشورهای آسیای مرکزی با ترکیه در زمینههای مختلف به

۴

۱

تهدید

۰/ ۰۶۶۶

۰/ ۰۶۶۶

ویژه در انتقال گاز
۱۶

عالیق کشورهای آسیای مرکزی در پیوستن به پیمان ناتو

۳

۲

تهدید

۰/ ۰۵

۰/۱

۱۷

گسترش ایدئولوژی سلفی-وهابی از سوی پاکستان و عربستان در

۳

۲

تهدید

۰/ ۰۵

۰/۱

۶۰

-

-

۰/ ۹۸۲

امتیاز

برخی کشورهای آسیای مرکزی
وضع

موجود به ازای
عوامل خارجی
۲/ ۲۹۸

بررسی و تبیین تعامالت ایران122 ...

شکل شماره  :1نمودار تع يي ن موقعيت و رویکرد اقدامات راهبردی
)Source: (Research findings

پس از تعیین موقعیت و رویکرد راهبردی تعامالت ج .ا .ایران با کشورهای آسیای مرکزی اکنون میتوان با استفاده از

جدول نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها در ماتریس ( SWOT)1به شكل نظام يافته با تعامل عوامل چهارگانه

کلیدی موفقیت یعنی قوتها ( ،)Sضعفها ( ،)Wفرصتها ( )Oو تهديدات ( )Tتدابیر راهبردی را برای
سیاستگذاری و تصمیمگیری در برقراری تعامالت ج .ا .ایران با کشورهای آسیای مرکزی متناسب با موقعيت كنوني
کشور مطابق طراحی و تدوین کرد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
پنج کشور تازه استقالل یافته آسیای میانه یعنی قزاقستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان و تاجیکستان به دلیل به
وابستگیها و اشتراکات فرهنگی ،مذهبی ،جغرافیایی ،امنیتی و اقتصادی خود با کشورهای منطقه از جمله روسیه،
چین ،ایران و ترکیه در دوران پس از فروپاشی شوروی اهمیت روزافزون خود را پیدا کرد و این ویژگیها برای
کشورهای این منطقه خصوصیات ژئوپلیتیک متغیر و پویایی را رقم زده است .منطقهای که محصور در خش یک بوده
و دسترسی به دریاهای آزاد ندارد ،به سبب قرارگیری قلب آسیا و گذرگاه مابین دو قطب ژئواستراتژیک یعنی چین و
روسیه مورد توجه کشورهای منطقه و قدرتهای فرامنطقهای قرار گرفته است .اهمیت امنیتی این منطقه برای روسیه
و چین ،وابستگی این کشورها از نظر تامین و خطوط انتقال انرژی به یکدیگر و در نهایت وابستگی به روسیه ،رقابت
و اختالفات ارضی – قومی با یکدیگر ،قدرتگیری حکومتهای اقتدارگرا ،محدودیت منابع و بن بست جغرافیایی
از جمله مهمترین دغدغهها و مشکالت موجود در این منطقه است .تالش آمریکا ،رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا
- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

1
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برای گسترش نفوذ در این منطقه ،بخصوص از طریق گسترش مناسبات و تعامالت تجاری  -اقتصادی و خطر ظهور
و تقویت بنیادگرایی اسالمی در بین گروههای اسالمی از سوی عربستان صعودی می تواند برای کشورهای منطقه
همچون روسیه ،چین و ایران بسیار حائز اهمیت است.
ایران با کشورهای آسیای میانه دارای اشتراکات فرهنگی  -مذهبی  -تمدنی است .قرارگیری این منطقه در پیکره
جهان اسالم و ارتباطات فرهنگی– تمدنی با ایران و دارا بودن مرز مشترک (وابستگی جغرافیایی) شرایط را برای
همکاریهای بین المللی فراهم کرده است .احیای مجدد راه تاریخی ابریشم میتواند ایران را به عنوان راه ارتباطی
آسیای میانه با غرب آسیا و اروپا اهمیت بخشد .گسترش راه آهن سراسری بین کشورهای منطقه آسیای میانه و
بهای آزاد و بنادر مهم تجاری مرتبط سازد .همچنین کوریدور
ایران ،میتواند این کشورها را از طریق ایران به آ 
حیاتی شمال– جنوب که بخش اصلی آن را خاک ایران تشکیل م 
یدهد و اتصال زمینی آسیای میانه به اروپا،
امکانهایی هستند که برای کشورهای منطقه از جمله پنج کشور آسیای میانه بسیار ارزشمند است .انتقال انرژی نفت
و گاز از کشورهای ترکمنستان و قزاقستان به اروپا م 
یتواند از مسیر کوتاه ،امن و کم هزینه ایران انجام گیرد و
وابستگی این کشورها به روسیه در این زمینه کاهش یابد .همچنین دانش علمی و فنی ایران در بسیاری از زمینهها
یتواند در اختیار کشورهای این منطقه قرار گیرد .ایران از مسیر آسیای میانه میتواند به سهولت به چین دسترسی
م
داشته باشد و بسیاری از مبادالت خود با این کشور را از این طریق انجام دهد و به نوعی از مسیر پرتنش و پرهزینه
پاکستان–هند– چین که در رقابت اقتصادی– استراتژیک به سر م 
یبرند ،خالصی یابد .همچنین آغاز مسیر توسعه در
این کشورها و جمعیت مصرف کننده آنها میتواند برای ایران بازار مناسبی را فراهم کند.
جدول  :3ماتریس تعیین گزینههای راهبردی () SWOTدر تعامالت ج .ا .ایران با کشورهای آسیای مرکزی

عوامل داخلي IF

عوامل خارجی EF

قوتها ()S

ضعفها ()W

-۱فرهنگ و تمدن کهن ایران و پیشینه روابط تاریخی با کشورهای آسیای

تگذاری ،برنامهریزی و مدیریت در امر صادرات و
 -1سیاس 

مرکزی

واردات کشور

 -۲تشابهات فرهنگی و آدابورسوم ملی بین ایران و کشورهای آسیای

 -۲ارتباطات و تعامالت اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی با

مرکزی

کشورهای آسیای مرکزی و امکان سرمایهگذاری خارجی

 -۳قابلیت و توانایی نظامی ایران و برخورداری از توان موش یک .

طرفین

 -۴دسترسی ج .ا .ایران به نانو تکنولوژی
 -۵موقعیت ژئوپلیتی یک

ممتاز ایران و داشتن سواحل طوالنی در خلیج

 -۳دیپلماسی ج .ا .ایران در سیاست خارجی به ویژه در قبال
کشورهای آسیای مرکزی

فارس و دریای عمان

 -۴توانایی کارشناسان ،دیپلماتها و رایزنهای سیاسی،

 -۶قابلیت صدور محصوالت کشاورزی ،صنایع دستی و سایر کاالهای

اقتصادی و فرهنگی ایران در نمایندگیهای ایران در کشورهای

فرهنگی و اقتصادی ایران به کشورهای آسیای مرکزی

آسیای مرکزی

 -۷همبستگیهای فرهنگی و دینی ایران با اغلب کشورهای آسیای مرکزی

 -۵ارزش پول ملی ج .ا .ایران در برابر ارزهای خارجی

 -۸جمعیت  ۸۰میلیونی و جوان کشور ایران

بررسی و تبیین تعامالت ایران322 ...
فرصتها ()O

ناحيه ۱گزینههای راهبردی () SOرویکرد تهاجمی .تدابیر یا گزینههای

ناحيه ۴گزینههای راهبردی () WOرویکرد رقابتی .تدابیر یا

 -1همجواری ایران با ترکمنستان به عنوان

تها
راهبردی استفاده از نقاط قوت برای بهرهبرداری از فرص 

گزینههای راهبردی استفاده از فرصتها براي جبران نقاط

دروازه ورود به کشورهای آسیای مرکزی

یهای
تهای دیپلماسی و تقویت هرچه بیشتر نمایندگ 
 -۱ارتقای فعالی 

ضعف

و نزدی یک جغرافیایی با این کشورها

جمهوری اسالمی ایران در آن کشور/

 -۱تالش در جهت جلب همکاری جمهوریهای آسیای

 -۲وجود ذخایر هیدروکربنی در

 -۲احترام به ارزشهای ملی و میهنی و پرهیز از تحریک حساسیتهای

مرکزی در هدایت معبر جدید انتقال انرژی از سرزمین خود و

کشورهای آسیای مرکزی و امکان صدور

حکومتهای کشورهای آسیای مرکزی برای انجام اهداف مورد نظر.

نترین و باصرفهترین
از داخل خاک ج .ا .ایران به عنوان ام 

آن به سایر نقاط جهان از طریق ایران

 -۳همکاری در زمینه انرژی نفت و گاز و ترغیب و تشویق کشورهای

مسیر.

یهای مشترک.
آسیای مرکزی برای سرمایهگذار 

 -۲گسترش تبادالت انرژی و بازرگانی با کشورهای آسیای

 -۳امکان برقراری مراودات اقتصادی و

مرکزی.

بازرگانی با کشورهای آسیای مرکزی از
سوی ج .ا .ایران
 -۴حضور فعال و نفوذ رژیم صهیونیستی
اسراییل در کشورهای آسیای مرکزی
 -۵عضویت ایران و کشورهای آسیای
مرکزی در سازمان اوپک
 -۶امکان دسترسی کشورهای آسیای
بهای بین-
مرکزی به دریاهای آزاد و آ 
المللی از طریق ایران
 -۷روابط گرم و حسنه بین ایران و روسیه
منافع مشترک با کشورهای آسیای مرکزی
در دریای خزر
 -۸وجود بازارچههای مرزی در دو سوی
مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان
تهدیدها ()T

ناحيه ۲گزینههای راهبردی () STرویکرد محافظهکاری .تدابیر یا گزینههای

ناحيه 3گزینههای راهبردی () WTرویکرد تدافعی .تدابیر یا

 -۱حضور فعال و نفوذ امریکا و غرب در

راهبردی استفاده از نقاط قوت براي جلوگيري از تهديدها

گزینههای راهبردی به حداقل رساندن زيانهاي ناشي از

کشورهای آسیای مرکزی

 -۱ارتقای حسن همجواری با تکیهبر اشتراکات دینی ،مذهبی ،تاریخی و

تهديدها و نقاط ضعف

 -۲حضور فعال و نفوذ رژیم صهیونیستی

فرهنگی با جمهوریهای آسیای مرکزی.

یهای
 -۱حمایت و تسهیل در سرمایهگذاری در جمهور 

اسراییل در کشورهای آسیای مرکزی

یهای آسیای
 -۲توسعه تعامالت تجاری ،اقتصادی و فنی با جمهور 

آسیای مرکزی در راستای کمک به حل مشکالت اقتصادی

 -۳حضور فعال و گسترش روزافزون

مرکزی.

آنها.

روابط اقتصادی و تجاری عربستان با

 -۳دیپلماسی فعال و مؤثر تا نتیجهگیری دلخواه در رژیم حقوقی دریای

 -۲ارتقای سطح مدیریت و بهبود کیفیت صادرات و

کشورهای آسیای مرکزی

قالسهم قانونی ج .ا .ایران.
مازندران و تعیین ح 

محصوالت داخلی ج.ا.ا به این کشورها.

 -۴وجود قومیت ترکمن در دو سوی

 -۴تالش در جهت کاهش نفوذ امریکا ،اسراییل ،ترکیه ،عربستان و پاکستان

 -۳ارتقای سطح دیپلماسی در سیاست خارجی به ویژه در

مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان

در کشورهای آسیای مرکزی در همه زمینهها با تکیه بر اشتراکات و

قبال کشورهای آسیای مرکزی.

فنظر بین
 -۵ناهماهنگی و وجود اختال 

یهای آسیای
تشابهات دینی ،فرهنگی و سوابق تاریخی ایران با جمهور 

 -۴ارتقای توانایی کارشناسان ،دیپلماتها و رایزنهای

کشورهای حوزه دریای خزر در تعیین

مرکزی.

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در نمایندگیهای ایران در

رژیم حقوقی در این دریا
 -۶وجود حکومتهای الئیک در
کشورهای آسیای مرکزی و حکومت
اسالمی در ایران
 -۷روابط بین کشورهای آسیای مرکزی
با ترکیه در زمینههای مختلف به ویژه در
انتقال گاز
 -۸عالیق کشورهای آسیای مرکزی در
پیوستن به پیمان ناتو
 -۹گسترش ایدئولوژی سلفی-وهابی از
سوی پاکستان و عربستان در برخی
کشورهای آسیای مرکزی

کشورهای آسیای مرکزی
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عوامل داخلي IF

عوامل خارجی EF

قوتها ()S

ضعفها ()W

-۱فرهنگ و تمدن کهن ایران و پیشینه روابط تاریخی با کشورهای آسیای

تگذاری ،برنامهریزی و مدیریت در امر صادرات و
 -1سیاس 

مرکزی

واردات کشور

 -۲تشابهات فرهنگی و آدابورسوم ملی بین ایران و کشورهای آسیای

 -۲ارتباطات و تعامالت اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی با

مرکزی

کشورهای آسیای مرکزی و امکان سرمایهگذاری خارجی

 -۳قابلیت و توانایی نظامی ایران و برخورداری از توان موش یک .

طرفین

 -۴دسترسی ج .ا .ایران به نانو تکنولوژی

 -۳دیپلماسی ج .ا .ایران در سیاست خارجی به ویژه در قبال

 -۵موقعیت ژئوپلیتی یک

ممتاز ایران و داشتن سواحل طوالنی در خلیج

کشورهای آسیای مرکزی

فارس و دریای عمان

 -۴توانایی کارشناسان ،دیپلماتها و رایزنهای سیاسی،

 -۶قابلیت صدور محصوالت کشاورزی ،صنایع دستی و سایر کاالهای

اقتصادی و فرهنگی ایران در نمایندگیهای ایران در کشورهای

فرهنگی و اقتصادی ایران به کشورهای آسیای مرکزی

آسیای مرکزی

 -۷همبستگیهای فرهنگی و دینی ایران با اغلب کشورهای آسیای مرکزی

 -۵ارزش پول ملی ج .ا .ایران در برابر ارزهای خارجی

 -۸جمعیت  ۸۰میلیونی و جوان کشور ایران
فرصتها ()O

ناحيه ۱گزینههای راهبردی () SOرویکرد تهاجمی .تدابیر یا گزینههای

ناحيه ۴گزینههای راهبردی () WOرویکرد رقابتی .تدابیر یا

 -1همجواری ایران با ترکمنستان به عنوان

تها
راهبردی استفاده از نقاط قوت برای بهرهبرداری از فرص 

گزینههای راهبردی استفاده از فرصتها براي جبران نقاط

دروازه ورود به کشورهای آسیای مرکزی

یهای
تهای دیپلماسی و تقویت هرچه بیشتر نمایندگ 
 -۱ارتقای فعالی 

ضعف

و نزدی یک جغرافیایی با این کشورها

جمهوری اسالمی ایران در آن کشور/

یهای آسیای
 -۱تالش در جهت جلب همکاری جمهور 

 -۲وجود ذخایر هیدروکربنی در

 -۲احترام به ارزشهای ملی و میهنی و پرهیز از تحریک حساسیتهای

مرکزی در هدایت معبر جدید انتقال انرژی از سرزمین خود و

کشورهای آسیای مرکزی و امکان صدور

حکومتهای کشورهای آسیای مرکزی برای انجام اهداف مورد نظر.

نترین و باصرفهترین
از داخل خاک ج .ا .ایران به عنوان ام 

آن به سایر نقاط جهان از طریق ایران

 -۳همکاری در زمینه انرژی نفت و گاز و ترغیب و تشویق کشورهای

مسیر.

 -۳امکان برقراری مراودات اقتصادی و

یهای مشترک.
آسیای مرکزی برای سرمایهگذار 

 -۲گسترش تبادالت انرژی و بازرگانی با کشورهای آسیای

بازرگانی با کشورهای آسیای مرکزی از
سوی ج .ا .ایران
 -۴حضور فعال و نفوذ رژیم صهیونیستی
اسراییل در کشورهای آسیای مرکزی
 -۵عضویت ایران و کشورهای آسیای
مرکزی در سازمان اوپک
 -۶امکان دسترسی کشورهای آسیای
بهای بین-
مرکزی به دریاهای آزاد و آ 
المللی از طریق ایران
 -۷روابط گرم و حسنه بین ایران و روسیه
منافع مشترک با کشورهای آسیای مرکزی
در دریای خزر
 -۸وجود بازارچههای مرزی در دو سوی
مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان

مرکزی.

بررسی و تبیین تعامالت ایران522 ...
تهدیدها ()T

ناحيه ۲گزینههای راهبردی () STرویکرد محافظهکاری .تدابیر یا گزینههای

ناحيه 3گزینههای راهبردی () WTرویکرد تدافعی .تدابیر یا

 -۱حضور فعال و نفوذ امریکا و غرب در

راهبردی استفاده از نقاط قوت براي جلوگيري از تهديدها

گزینههای راهبردی به حداقل رساندن زيانهاي ناشي از

کشورهای آسیای مرکزی

 -۱ارتقای حسن همجواری با تکیهبر اشتراکات دینی ،مذهبی ،تاریخی و

تهديدها و نقاط ضعف

 -۲حضور فعال و نفوذ رژیم صهیونیستی

فرهنگی با جمهوریهای آسیای مرکزی.

یهای
 -۱حمایت و تسهیل در سرمایهگذاری در جمهور 

اسراییل در کشورهای آسیای مرکزی

یهای آسیای
 -۲توسعه تعامالت تجاری ،اقتصادی و فنی با جمهور 

آسیای مرکزی در راستای کمک به حل مشکالت اقتصادی

 -۳حضور فعال و گسترش روزافزون

مرکزی.

آنها.

روابط اقتصادی و تجاری عربستان با

 -۳دیپلماسی فعال و مؤثر تا نتیجهگیری دلخواه در رژیم حقوقی دریای

 -۲ارتقای سطح مدیریت و بهبود کیفیت صادرات و

کشورهای آسیای مرکزی

قالسهم قانونی ج .ا .ایران.
مازندران و تعیین ح 

محصوالت داخلی ج.ا.ا به این کشورها.

 -۴وجود قومیت ترکمن در دو سوی

 -۴تالش در جهت کاهش نفوذ امریکا ،اسراییل ،ترکیه ،عربستان و پاکستان

 -۳ارتقای سطح دیپلماسی در سیاست خارجی به ویژه در

مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان

در کشورهای آسیای مرکزی در همه زمینهها با تکیه بر اشتراکات و

قبال کشورهای آسیای مرکزی.

فنظر بین
 -۵ناهماهنگی و وجود اختال 

یهای آسیای
تشابهات دینی ،فرهنگی و سوابق تاریخی ایران با جمهور 

 -۴ارتقای توانایی کارشناسان ،دیپلماتها و رایزنهای

کشورهای حوزه دریای خزر در تعیین

مرکزی.

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در نمایندگیهای ایران در
کشورهای آسیای مرکزی

رژیم حقوقی در این دریا
 -۶وجود حکومتهای الئیک در
کشورهای آسیای مرکزی و حکومت
اسالمی در ایران
 -۷روابط بین کشورهای آسیای مرکزی
با ترکیه در زمینههای مختلف به ویژه در
انتقال گاز
 -۸عالیق کشورهای آسیای مرکزی در
پیوستن به پیمان ناتو
 -۹گسترش ایدئولوژی سلفی-وهابی از
سوی پاکستان و عربستان در برخی
کشورهای آسیای مرکزی
)Source: (Research findings

با توجه به عواملی مانند وابسته بودن روابط کشورها به متغیرهای مختلف ،روند رو به گسترش فاصلهگیری ایران و
کشورهای آسیای مرکزی ،همراه با گسترش ناتو به سوی دریاچه مازندران و آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت ملی
یرود که با وقوع حوادث جدید ،امکان
ایران ،تحوالت در محیط بین الملل و محیط ملی ،احتمال مفروضات زیر م 
تغییر در هر یک وجود دارد:
 - 1فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسالمی ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
یهای آسیای
 - 2نفوذ آمریکا ،رژیم صهیونیستی و ترکیه در ساختارهای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی جمهور 
مرکزی روز به روز بیشتر خواهد شد.
یهای آسیای مرکزی سیاست نزدی یک به غرب در تمامی ابعاد را دنبال خواهند کرد.
 - 3جمهور 
یهای آسیای مرکزی به ناتو بپیوندند متصور است.
 - 4احتمال اینکه جمهور 
یکند.
 - 5آمریکا از طریق کشورهای آسیای مرکزی حضوری فراگیر حتی به صورت نظامی در منطقه پیدا م 
 - 6آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تیره ساختن روابط ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی با ایران بر تالش خود
خواهد افزود.
 - 7ساختار جهانی قدرت و سازمانهای تابعه همچون سازمان ملل ،در آینده از حقوق قومیتها تحت عنوان دفاع
از حقوق بشر حمایت بیشتری به عمل خواهند آورد.
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 - 8غرب و آمریکا سعی دارند با پیش کشیدن دمکراسی به سبک غربی ،حقوق بشر را در این کشورها به عنوان
ابزاری برای تحت فشار قرار دادن آنان به کاربرند و آن را بهصورت چماقی برای اهداف و مطامع خود استفاده
ابزاری نمایند.
 - 9با توجه به همسایگی ترکمنستان با ایران دشمنان فرامنطقهای سعی خواهند کرد برای نیل به اهداف خود،
حضور طوالن 
یمدتی را در این کشور داشته باشند.
تقویت روابط متقابل و متناسب با کشورهای آسیای مرکزی ضروری است ،در این راستا برقراری رابطه دوجانبه یا
چند جانبه با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه کشورهای اسالمی بر اساس منافع ملی و مصالح اسالمی اهمیت
دارد ،لذا با نگرش به روابط موجود ایران با کشورهای آسیای مرکزی تحوالت آتی بر امنیت ملی و تأثیر سایر
کشورهای آسیای مرکزی به منظور استفاده از فرص 
تها و کاهش تهدید و تأمین امنیت ملی ،اهداف زیر جهت
یشود:
توسعه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد م 
 )1تداوم دیپلماسی فعال و مؤثر تا نتیجهگیری دلخواه در رژیم حقوقی دریای مازندران و تعیین حقالسهم قانونی
خود جمهوری اسالمی ایران
 )2تالش در جهت جلب همکاری جمهور 
یهای آسیای مرکزی در هدایت معبر جدید انتقال انرژی از سرزمین خود
و از داخل خاک جمهوری اسالمی ایران به عنوان امنترین و باصرفهترین مسیر
یهای آسیای مرکزی،
 )3ارتقای حسن همجواری با تکیه بر اشتراکات دینی ،مذهبی ،تاریخی و فرهنگی با جمهور 
به ویژه ترکمنستان
 )4توسعه تعامالت تجاری ،اقتصادی و فنی با جمهور 
یهای آسیای مرکزی
 )5حمایت و تسهیل در سرمایهگذاری در جمهور 
یهای آسیای مرکزی در راستای کمک به حل مشکالت اقتصادی
آنها
 )6تبادالت انرژی و بازرگانی با کشورهای آسیای مرکزی
یهای جمهوری اسالمی ایران در آن کشور
تهای دیپلماسی و تقویت هرچه بیشتر نمایندگ 
 )7ارتقای فعالی 
تهای حکومتهای کشورهای مناطق آسیای
شهای ملی و میهنی و پرهیز از تحریک حساسی 
 )8احترام به ارز 
مرکزی برای انجام اهداف مورد نظر
یهای
 )9همکاری در زمینه انرژی نفت و گاز و ترغیب و تشویق کشورهای آسیای مرکزی برای سرمایهگذار 
م شت ر ک
 )01مدیریت بهینه صادرات و محصوالت داخلی ج.ا.ا به این کشورها
 ) 11انتقال تجارت و دست آوردهای نانو تگنولوژی از ج.ا.ا به ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی
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