
 

 

 
 

 

 انجمن جغرافياي ايران( و بين المللیعلمی ـ پژوهشی جغرافيا )فصلنامه 
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 تعامالت ژئوپلتیک جمهوری اسالمی ایران با آسیای مرکزی و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

 3دانیالی تهمینه، 2، محمد اخباری1نظامعلی صالحی  

 

 چکیده 

( گردید ، CSIهای آسیای مرکزی)که منجر به استقالل جمهوری میالدی در اتحاد جماهیر شوروی سابق 1331تحوالت سال 

ای برخوردار است . زیرا بستر مناسبی برای نزدیکی بیشتر در راستای تعامالت برای جمهوری اسالمی ایران از اهمیت ویژه

های ساکن در زندگی انسان ژئوپلتیکی ایران و آسیای مرکزی فراهم آمده است . بحث رژیم حقوقی دریای خزر و تاثیرات این دریا

کند و الزم است که ج.ا.ا با سایر کشورهای در پنج جمهوری حاشیه خزر نیز از تعامالت ژئوپلتیکی معنا و مفهوم خاصی پیدا می

ر ساحلی به نتیجه قابل قبولی دست یابد . ج.ا.ا با وضعیت خاص خود به دلیل دارا بودن نقش بارز ژئواکونومیکی ، ژئوکالچر و سای

تواند در زمینه صدور انرژی نفت و گاز منطقه از طریق مسیر ایران و در تعامالت فرهنگی منطقه نقش مهمی های موجود میمولفه

ای به ویژه غرب در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بکاهد ایفا نماید و از آثار و تبعات منفی ناشی از حضور کشورهای فرا منطقه

یری از قاچاق کاال و مواد مخدر و نیز استرداد مجرمین  همکاری نماید و خالصه ، احترام متقابل به و همچنین در زمینه جلوگ

های سیاسی و توجه ویژه به امر صادرات و های ملی و میهنی ، مسافرت مقامات این کشورها به یکدیگر ، تقویت نمایندگیارزش

 د .واردات کاال و خدمات در راستای منافع ملی ما خواهد بو

 کلید واژه ها : کشورهای مشترک المنافع ، ژئواکونومیک ، ژئوپلتیک ، ژئوکالچر
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 مقدمه

، از جمله تاجیکستان C.I.Sپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ، مرزهای جنوبی آن کشور نظیر کشورهای 

جدا شده و اعالم استقالل کردند. این کشورها ی شوروی سابق ، قرقیزستان و ازبکستان از پیکرهترکمنستان، قزاقستان

های خاص در روابط به سبب عوامل جغرافیایی، اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و قومی و مذهبی خود از ویژگی

 ژئوپلتیکی و اقتصادی خویش برخوردارند :

از شمال نیز به روسیه ( آسیای مرکزی از لحاط جغرافیای در محل تقاطع اروپا در غرب و آسیا در شرق واقع شده و 1

 ای برخوردار است؛، ار موقعیت استراتژیک بسیار عمدهجهان اسالم محدود است و در نتیجهو از جنوب به 

توانند با عبور از خاک همسایگانشان به آبهای آزاد جهان این کشورها به آبهای آزاد جهان راه ندارند و تنها می (1

 راه پیدا کنند ؛

و عالوه بر آن، شود منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و فلزاتی به غیر از آهن به وفور یافت میدر آسیای مرکزی  (2

 این مناطق دارای شرایط مناسبی جهت کشت پنبه و سایر محصوالت کشاورزی است؛

ه   ق و غرب بر آن اثر نهاددارد و تعاطی فرهنگ شر آسیای مرکزی با فرهنگ ترکی و اسالمی پیوندهای دیرینه (3

 است.

آسیای مرکزی با خصوصیات جغرافیایی خود زمانی مسافت مهمی از جاده معروف ابریشم را در بر گرفته بود و در 

مبادالت فرهنگی و اقتصادی میان شرق و غرب سهم  بزرگی در تاریخ خود اختصاص داده بود . از طریق آسیای 

ی چوبی ، در قطب نما ، باروت و دستگاه چاپ کننده مرکزی بود که سه اختراع بزرگ پین در دوران باستان یعنی

های تمدن غرب به مشرق زمین وارد شد ؛ اقتصاد و فرهگ جهان غرب و اروپا رواج یافت و بسیاری از فرآورده

آسیای مرکزی نیز طی تبادالت فرهنگی و اقتصادی با شرق و غرب پیشرفت حاصل کرده و لذا بخشی از مراکز 

ی آشکار چنین تاثیری آسیای مرکزی از قبیل سمرقند و بخارا که در آن دوران ظهور کردند ، نمونه فرهنگی باستانی در

 (1312:111)شوکوئی،"هستند. 
1)CIS : Comeon wealth of independent state 

2)Geo- Economic 

3)Geo- Politic 

4)Geo- Culture  

 بیان مسئله 

در راستای اهداف و منافع ملی خود با کشورهای دیگر از جمله کشورهای در دنیای امروز تمامی کشورها سعی دارند 

همجوار تعامالت منطقی داشته باشند تا بتوانند با شناخت تهدیدات ، چالشها و فرصتها تصمیمات منطقی اتخاذ نمایند 

، فرهنگی و حتی  های بالفعل و بالقوه کشور خودی و کشور بیگانه مراودات سیاسی ، اقتصادیو با شناخت پتانسیل

نظامی مناسب و معقول و منطقی برقرار نمایند بطوریکه در این تعامالت به اهداف و منافع ملی خود دست یابند حال 

میخواهیم این مسئله را طوری ترسیم نمائیم ، مبنی به اینکه تعامالت ژئوپلتیکی ج.ا.ا با آسیای مرکزی به منظور تحکیم 

 های آن برسیم .باشد و در این مقاله میخواهیم به مولفههای امنیت چگونه باید پایه

  روش تحقیق 

ی پیرامونی بر ای و مطالعهاین تحقیق  به روش علمی توصیفی صورت پذیرفته و با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه

ونه آماری و حسب موضوع مقاله و طبق نقشه ناحیه مورد مطالعه صورت گرفته است و نیز با انتخاب جامعه نم

توان به نتایج های فوق میمصاحبه با برخی صاحب نظران صورت پذیرفته است ، و به نظر میرسد با بکارگیری روش

 قابل قبولی دست یافت .
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های امپریالیستی اروپا توسعه خود را به سوی شرق آغاز کردند و کشورهای مشرق زمین را به زیر زمانی که قدرت

های امپریالیستی آسیای مرکزی مانند سایر نقاط مشرق زمین ، هدف استعمار و استثمار قدرتنوعی استعمار بردند، 

 قرار گرفت. 

ای به ویژه از آغاز دو دهه اخیر در قرن حاضر گردیده است. های عمده و پر دامنهکل جهان دستخوش دگرگونی

 ای که موجب این تحوالت گردیدند عبارت بودند از:عوامل عمده

 (؛111پاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان یافتن جنگ سرد)همانفرو -1

 وجوه مشترکی که در آسیای مرکزی و در جمهوری اسالمی ایران بر سرزمین ، انسان و فضا حاکم است ؛ -2

همسویی با هم در بسیاری از موارد )که نمونه بارز آن در بعد انسانی ، دارا بودن فرهنگ مشترک اسالمی و  -3

های واحد در دو سوی مرزها ، نظیر ترکمنستان در شمال شرق که ایدئولوژی ، مذاهب و قومیت در بعددینی و 

ی ایران و های دارای مذهب سنی در دو سوی مرز ساکن هستند . عوامل ژئواکونومیکی موجود در دو منطقهترکمن

 ف به ناچار در تعامل باشند( .شود تا هردو طرآسیای مرکزی از جمله منابع سرشار گاز و نفت باعث آن می

در حقیقت ژئوپلتیک  منطقه طوری است که ایران و آسیای مرکزی همواره احساس نیاز به برقراری تعامل منطقی 

و  های دور وجود داشتههای حاکم بر این دریا که از گذشتهداشته باشند . موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و سیاست

گرفته ، از جمله مسایل بارزی است که برقراری ارتباط بین ج.ا.ا و آسیای مرکزی را  اکنون در شرایط جدیدی قرار

ای نیز که در راستای واگرایی منطقه آسیای های فرا منطقهنماید . از طرفی حضور و نفوذ قدرتاجتناب ناپذیر می

باشند ، از منطقه در تالش میهای خدادادی مرکزی از مسکو و نیز کنترل موج اسالم خواهی و به یغما بردن ثروت

 مصادیق و دالیل بارز و اجتناب ناپذیر برقراری ارتباط ج.ا.ا و آسیای مرکزی است .

 مبانی نظری

برابر مطالعات انجام شده و مراجعه به اسناد و مدارک و سایر مراجع تاکنون محققین زیادی در رابطه با نقش آسیای 

شود . ای از این منابع اشاره میاند که به نمونهی تحریر درآوردهطالبی را به رشتهمرکزی و روابط این کشورها با ج.ا.ا م

ای تحت عنوان آقای طلوعی محمد تحت عنوان فرهنگ جامعه سیاسی در آسیای مرکزی ، آقای احمد نفیسی مقاله

ی تحت عنوان دین باوری ااوضاع فرهنگی ترکمنستان از انتشارات دانشگاه تهران ، آقای ابراهیم حسن بیگی مقاله

ای تحت ها ، آقای ایرج محمدی مطالبی تحت عنوان اقتصاد در کشورهای آسیای میانه و رابرت ماندل مقالهترکمن

 ی متغییر امنیت ملی از انتشارات پژوهشکده راهبردی .عنوان چهره

اند به ابعاد ن تا حدود زیادی توانستهی نویسندگان و محققیهای بعمل آمده و مطالعه موارد فوق اگر چه همهبا بررسی

ی حاضر در این گوناگون روابط این کشورها با ج.ا.ا اشارات ارزشمندی داشته باشند ، لیکن با عنایت به موضوع مقاله

ایکه در آسیای مرکزی  های بالفعل و بالقوهی این موضوع باشد مشاهده نشد زیرا به پتانسیلرابطه کنکاش در برگیرنده

مچنین در جمهوری اسالمی ایران وجود دارد کامل پرداخته نشده و واقعیات محیطی به طور برجسته نمایان نشده و ه

 شود . است و به همین منظور به عنوان یک نظریه تکمیلی این مقاله ارائه می

 بحث و بررسی 

 :گیردال مورد بحث قرار میطور اجمباشد که بمراحل بررسی در این مقاله دو بعد محیط و اعتقادات مکتبی می
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 بررسی محیطی  -1

کیلومتر  355کیلومتر مرز خشکی و بیش از  1555آسیای مرکزی از طریق کشور همجوار ما ترکمنستان، با بیش از  

 8255555باشد . وسعت خاک آسیای مرکزی مرز آبی از طریق دریای خزر با جمهوری اسالمی ایران هم مرز می

 باشد .کیلومتر مربع می

گذارد . به عنوان مثال، موقعیت ریاضی کشورها این واقعیت برای کسی پوشیده نیست که محیط در سیاست تاثیر می

ی شمالی یا جنوبی قرار دارند ، از نطر ژئوپلتیکی کامال متفاوت بوده و مدنظر صاحبان قدرت در سطح که در نیمکره

ی شمالی و باالی خط استوا قرار دارند ، که وجه کزی هر دو نیمکرهباشد. در این زمینه ج.ا.ا و آسیای مرجهان می

 گیرند:مشترک و نکات مهم در هرکدام از این مناطق به شرح زیر مورد کنکاش قرار می

 الف( ژئوپلتیک دریای خزر :

توجه  های منطقه، به علت ورود این منطقه در معادالت سیاسی بین المللی و جلبترتیبات همکاری بین دولت 

ای قرار گرفته است. عالوه بر های کشورهای فرامنطقهی جهانی به آن، به شدت تحت تاثیر ژئوپلتیک و سیاستجامعه

آن منابع هیدرو کربن، و فصل رژیم حقوقی و مسئله محیط زیست این دریا را به موضوعی ثانویه تبدیل کرده است و 

تواند موجب برهم خوردن ثبات در منطقه استراتژیک متفاوت، می ای با عالیق اقتصادی وحضور کشورهای فرا منطقه

های های تثبیت نظام سیاسی، موجودیت خود را با تکیه بر قدرتگردد. کشورهای آسیای مرکزی صرف نظر از جنبه

ثبات ل طلب دانند تا دیگربار مشکالت سابق فرا روی آنان قرار نگیرد و بنابراین کشورهای منطقه بدنباای میفرا منطقه

ای روی آوردند و در این زمینه تالش سازمان یافته واشنگتن های فرامنطقه، به قدرتسیاسی و تقویت توان اقتصادی

در جهت بزرگنمایی دور از واقعیت آمار و ذخایر هیدروکربنی دریای خزر و انتشار آن توسط وزارت انرژی آمریکا در 

در منطقه موثر بوده است و سعی دارد ثروتهای هیدروکربنی آسیای جذب شرکتهای نفتی و سرمایه گذاری آنان 

ترین ترین و باصرفهترین ، کوتاهمرکزی را از طریق خط لوله )بجز مسیر ایران( به یغما ببرد در حالی که مسیر ایران امن

امل منطقی با کشورهای تواند با تعای میباشد و دراین جاست که نقش آفرینی ایران بعنوان یک قدرت منطقهمسیر می

ای بقبوالنند که مسیر جمهوری های فرا منطقهآسیای مرکزی به ویژه کشور ترکمنستان آنها را وادار نماید تا به قدرت

باشد ترین مسیر میترین و بطور کلی از هر جهت مناسباسالمی ایران برای ایجاد و احداث خط لوله، امن

 (.31-33: 1331)وحیدی،

ی خزر با ذخایر انرژی قابل توجه آن در داند و حوزهی آسیای مرکزی را جزو منافع راهبردی خود میهآمریکا منطق

کانون توجه مقامات این کشور قرار گرفته است و این منطقه را برای تامین انرژی غرب و اقتصاد جهان مهم تلقی 

کند و این امر یکی از عوامل تعیین راسیا قلمداد میی اوکند و آن را بعنوان کریدور انتقال مواد خام از مرکز قارهمی

باشد . بنابراین راهبرد آمریکا در منطقه در نهایت نه تنها اقتصادی ی سیاست آمریکا نسبت به کشورهای منطقه میکننده

جای پایی باشد و دوست دارد بلکه استراتژیک و سیاسی است . کشور ج .ا.ا نیز در منطقه به دنبال منافع ملی خود می

شود مگر با تعامل منطقی ژئوپلتیکی با کشورهای آسیای مرکزی . رژیم صهیونیستی در منطقه پیدا کند و این عملی نمی

 ای عقب نماند .های منطقهنیز به دنبال تضعیف ایران و ایجاد رعب و وحشت است تا در معادالت و بازی

 ی دریای خزر :    ب( انتقال نفت و گاز در حوزه

ی اقتصادی و ارتباط با جهان عدم دسترسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به آبهای آزاد، این کشورها را در توسعه 

آزاد و بازارهای مصرف با دشواری مواجه ساخته است و لذا این کشورها به نوعی وابسته به کشورهای دیگرند که این 

گذاشته است و وضعیت انتقال منابع انرژی را از یک موضوع  ایامر در وضعیت ژئوپلتیک منطقه تاثیر قابل مالحظه

 ای سیاسی و ژئواستراتژیک تبدیل کرده است .تجاری و اقتصادی به مسئله
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 ج( بررسی تاثیر ژئوپلتیکی دریای خزر 

دریا ( ج.ا.ا از نظر ژئوپلتیک در منطقه از موقعیت ممتازی برخوردار است که بر هیچ کدام از کشورهای ساحلی این 1

پوشیده نیست و بدون حضور قوی ایران ، هیچ یک از معاهدات و توافقات به نتایج اصولی دست نخواهد یافت. با 

این وجود ، آمریکا سعی دارد نقش ایران را ناچیز جلوه داده و در مباحث و معادالت سیاسی نام ایران را حذف نماید 

 مریکا در ژئوپلتیک دریای خزر با روسیه کامال در تعارض است.های آو از تاثیر گذاری آن بکاهد . همچنین سیاست

ی اقتصادی و ثبات عنوان یک قدرت بین الملی در گسترش توسعهای و آمریکا بهعنوان یک قدرت منطقه( ج.ا.ا به2

ند و واقع ی خزر نقش متقابل دارند و آمریکا و دیگر کشورها بایستی پی به اهمیت ژئوپلتیکی ایران ببرسیاسی منطقه

 (.31-33: 1335های خود مدنظر قرار دهند )حیدری،بینانه آن را در تصمیم گیری

 د( اهمیت ژئوپلتیکی ایران :

ی آسیای مرکزی با سه دولت روسیه، چین و ایران که دارای سیاست خارجی مستقل از آمریکا هستند مجاورت منطقه 

 گردد .، از عوامل اهمیت ایران محسوب می

تواند تولیدات نفت و گاز این ، و میکزی یک کشور ترانزیتی مطلوب بودهی محصور آسیای مرران برای منطقهکشور ای

سیاسی منطقه را به بهترین وجهی به دریای آزاد برساند و با وجود تمام تالش آمریکا برای نادیده گرفتن این ویژگی و 

ع انرژی به ترین مسیر برای انتقال منابترین و کوتاهترین ، اقتصادی، هنوز ایران به عنوان امنکردن راه انتقال نفت و گاز

اند متقاعد شوند که تاسیس خطوط لوله از سایر مسیرها های نفتی نیز هنوز نتوانسته. شرکتهای آزاد مطرح استآب

توان به مورد از جمله میباشد و امتیازهای مسیر ایران در مقابل سایر مسیرها به مراتب بیشتر است که به سود آنها نمی

 زیر اشاره نمود:

ترین راه ممکن برای انتقال این منابع و موقعیت مرکزی های دریای خزر و خلیج فارس که کوتاهقرار گرفتن بین آب

ی جنوب آسیای جنوب شرقی به شمار برای صادرات نفت به اروپا، کشورهای غربی، ژاپن، چین و کشورهای حوزه

هایی که قرار است نفت قزاقستان و ترکمنستان را از شرق دریای خزر به منطقه مقصد نهایی خط لوله رود . در واقعمی

قفقاز و از آن طریق به دریای مدیترانه منتقل نمایند، فقط اروپاست که از نظر عرضه انرژی تقریبا یک منطقه اشباع شده 

شود، نه تنها غرب، بلکه بازارهای ادر خلیج فارس منتهی میاست. در حالی که انتقال این منابع از مسیر ایران که به بن

شود که طبق گیرد. یادآوری میتوانند تقاضای بیشتری برای انرژی داشته باشند، در برمیآسیایی راهم در دراز مدت می

اهد بود . در سال آینده بیش از یک میلیون بشکه در روز خو 10تا  15ها افزایش تقاضا برای نفت در اروپا طی گزارش

میلیون بشکه در روز خواهد رسید  15حالی که افزایش تقاضا در جنوب شرق آسیا در همین مدت به حدود بیش از 

 (.    11: 1331 )هرزیک،

 ه( سیاست آمریکا در آسیای مرکزی

منابع انرژی  یتری در توسعهرسد در نهایت آمریکا به این واقعیت اذعان نماید که ایران نقش پراهمیتبه نظر می

آسیای مرکزی و دریای خزر ایفا خواهد کرد و در نتیجه ایفای نقش از طرف ایران، احتماال شرایط منطقه را دگرگون 

های آمریکا در منطقه ریا کارانه خواهد کرد . احتمال دارد کشورهای اروپایی نیز بر این امر اعتراف کنند که سیاست

یک رقیب تجاری هستند و سرمایه گذاران خارجی، ایران را جایگزین روسیه  ها نیز در مقابل آمریکااست . روس

کنند و دوست دارند خطوط لوله عبور کننده از طریق ایران جایگزین خطوط عبور کننده از طریق روسیه قلمداد می

 شود.
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 ی آسیای مرکزی قفقاز و تعامل آن با ج.ا.ابررسی بعد فرهنگ جغرافیا )ژئوکالچر( منطقه -1

برخی مراکز فرهنگی باستانی در آسیای مرکزی از قبیل سمرقند و بخارا، از قدیم االیام از تعامالت فرهنگی با ج.ا.ا  

 در حقیقت به صفر تنزل پیدا کرد. اند که متاسفانه با اشغال شوروی سابق، این تعامل روبه کاهش نهاد و برخوردار بوده

ها و آثار ی مرکزی بیش از سایر کشورها است . این را در کتب و نوشتهاشتراکات فرهنگی ج.ا.ا با کشورهای آسیا 

نماییم .البته در حال حاضر رهبران این کشورها با ترس از انقالب برجای مانده از قدیم االیام به خوبی مشاهده می

عی دارند تا حد امکان از شکوهمند اسالمی ایران و اسالم انقالبی، زیاد تمایل به همکاری فرهنگی با ج.ا.ا ندارند و س

های فرهنگی ج.ا.ا در کشورهای خودشان را به طور مستقیم و ای فعالیتآن دوری گزینند و حتی به طور هوشیارانه

اند تا مانع ورود و نفوذ فرهنگی ج.ا.ا باشند. مردم کشورهای غربی نیز به سبب تبلیغات غیرمستقیم زیر نظر قرار داده

پایه و غیر واقعی است و توجه به این امر ی اسالمی این منطقه در هراسند. البته چنین ترسی بیگمراه کننده از همبستگ

های آسیای مرکزی و قفقاز حاصل هیچ حرکت اهمیت دارد که فروپاشی شوروی و به دنبال آن استقالل جمهوری

وروی سابق بوده . امروزه اشتراک اسالمی یا سیاسی نبوده، بلکه نتیجه تزلزل ساختار اقتصادی کمونیسم در اتحاد ش

ای را در مورد ظهور احتمالی یک های فرا منطقه، احساس نگرانی قدرتو ایدئولوژیکی کشورهای این مناطقفرهنگی 

بل ای نسبتا بزرگ آن هم از نوع اسالمی برانگیخته ، و لذا به منظور توانایی محافظت در مقامرکز بزرگ قدرت با اندازه

، ما باید این موضوع را کامال درک کنیم و به ویژه این که دریابیم که غرب همچنان به ها در آیندهدرتاقدامات این ق

دهد و تصمیمیات جدی های خود در پاشیدن بذر نفاق و منازعه در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ادامه میتالش

ی دیپلماسی نوین و شگردهای آن و ادارهدر این خصوص در ذهن خود دارد، زیرا کشورهای آسیای مرکزی با هنر 

. این موضوعات توجه کشورهای ر کشورها آشنایی نسبتا کمی دارندروابط بین الملل و مالحظات نوپلتیک موثر ب

اسالمی به ویژه جمهوری اسالمی ایران را ضروری ساخته و کمک و مشاوره به کشورهای آسیای مرکزی الزم است و 

 فصلنامه امور خارجه(. : 1313 ایه با آغوش باز از آن استقبال کنند )میرزا اسلم،ی کشورهای همسباید همه

ها و تهدیدها و رویکرد اقدامات راهبردی ج. ا. ایران در تعامالت با تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت -1

 کشورهای آسیای مرکزی

ترین الملل بر این نکته تاکید دارند که مهماکثر قریب به اتفاق  اندیشمندان و صاحبنظران حوزه سیاست و روابط بین

المللی عوامل محیطی است که چنانچه به خوبی عوامل تاثیر گذار در تعامالت بین واحدهای سیاسی و بازیگران بین

آمیز بین کشورها نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. بنابراین هر کار گرفته شوند در تعامالت موفقیتتعیین و به درستی به 

بایست نقاط قوت و ضعف خود را گیری در روابط با سایر کشورها میحد سیاسی به منظور سیاستگذاری و تصمیموا

ای و جهانی و درعرصه روابط ها و تهدیدهای فراروی خود را در محیط منطقهتحت عنوان عوامل داخلی و فرصت

را در برقراری روابط و تحقق اهداف با استفاده از الملل تحت عنوان عوامل خارجی تعیین و میزان تاثیر این عوامل بین

جداول ارزیابی کمّی ارزش گذاری و با دقت مورد مالحظه قرار دهد. از طرفی هم الزم است هر واحد سیاسی قبالً 

( به ازای وضعیت موجود عوامل داخلی و خارجی با استفاده از نمودار Pموقعیت و جایگاه راهبردی خود را )نقطه

تعیین نماید تا با توجه به قرار گرفتن این نقطه در هرکدام از نواحی  1قعیت و رویکرد اقدامات راهبردیتعیین مو

های آن ناحیه تعیین گیری و اقدامات راهبردی آن نیز بر اساس ویژگیچهارگانه نمودار، رویکرد سیاستگذاری، تصمیم

 شود.

                                                           
1- Strategic position and action evaluation 
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یات و مبانی نظری استخراج و با اجرای پرسشنامه اول به تایید در این تحقیق عوامل داخلی و خارجی با استفاده از ادب

نمونه آماری تحقیق رسانده شد و سپس در جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به کمک نمونه آماری تحقیق به 

ارزیابی کمّی قرار گرفت تا دور از تعصب و اِعمال نظر و سلیقه شخصی و  مورد 2و شماره  1جداول شماره شرح 

 ها و تهدیدهای فرا روی کشور با دقت و واقع نگری بیشتری تعیین شود.و فرصت ، ضعفکامالً منصفانه نقاط قوت

ای و ها و تهدیدهای فراروی ج. ا. ایران در محیط منطقهپس از تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی کشور و فرصت

موقعیت و رویکرد اقدامات راهبردی، معلوم شد که جهانی با توجه به موضوع تحقیق، با استفاده از نمودار تعیین 

 جایگاه ج. ا. ایران به ازای وضعیت موجود عوامل داخلی و خارجی در ربع دوم یعنی ناحیه محافظه کاری

(Conservative) گیری در تعامالت با قرار گرفته و در نتیجه رویکرد ج. ا. ایران برای سیاستگذاری و تصمیم

کارانه، مبتنی بر تعامل، ائتالف، حفظ وضع موجود،خنثی سازی و مقابله با بایست محافظهمی کشورهای آسیای مرکزی

 تهدیدها باشد.
  ماتریس ارزیابی کمّی عوامل داخلی تاثیر گذار در تعامالت ایران با کشورهای آسیای مرکزی: 1جدول 

Internal Factor Evaluation Matrix:IFEM 

 ردیف
 داخلی شرح عوامل

 

بالقوه  ارزش

عوامل یا 

میزان تاثیر 

آنها در 

 موضوع

 (8)از ا تا 

امتیاز کشور 

تن نسبت به داش

ل یا نداشتن عوام

و توانایی یا 

اده ناتوانی استف

 ازآنها

 (8)از ا تا 

 

وضعیت 

 عوامل

وزن یا 

ضریب 

ارزش هر 

عامل در کل 

عوامل/ 

نرمالیزه 

شده  ارزش 

 عوامل

امتیاز 

موزون شده 

کشورنسبت 

به عوامل 

 داخلی

1 
فرهنگ و تمدن کهن ایران و پیشینه روابط تاریخی با 

 کشورهای آسیای مرکزی
 2003/5 5301/5 قوت 3 8

2 
تشابهات فرهنگی و آداب و رسوم ملی بین ایران و 

 کشورهای آسیای مرکزی
 1318/5 5133/5 قوت 3 3

3 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت در امر 

 صادرات و واردات کشور
 1152/5 5301/5 ضعف 2 8

8 
قابلیت و توانایی نظامی ایران و برخورداری از توان 

 موشکی
 1318/5 5133/5 قوت 3 3

 1318/5 5133/5 قوت 3 3 دسترسی ج. ا. ایران به نانو تکنولوژی 0

1 

فرهنگی  -ارتباطات و تعامالت اقتصادی و اجتماعی

با کشورهای آسیای مرکزی و امکان  سرمایه گذاری 

 جی طرفینخار

 1152/5 5301/5 ضعف 2 8

1 
دیپلماسی فعال و موثر ج. ا. ایران در سیاست 

 خارجی  به ویژه در قبال کشورهای آسیای مرکزی
 1152/5 5301/5 ضعف 2 8

3 
موقعیت  ژئوپلیتیکی ممتاز ایران و داشتن سواحل 

 طوالنی در خلیج فارس و دریای عمان
 2003/5 5301/5 قوت 3 8

3 

های سیاسی، ها و رایزنارشناسان، دیپلماتتوانایی ک

های ایران در اقتصادی و فرهمگی ایران در نمایندگی

 کشورهای آسیای مرکزی

 1152/5 5301/5 ضعف 2 8

 2003/5 5301/5 قوت 3 8قابلیت صدور محصوالت کشاورزی، صنایع دستی و  15
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 ماتریس ارزیابی کمّی عوامل خارجی تاثیر گذار در تعامالت ایران با کشورهای آسیای مرکزی: 2جدول 

External Factor Evaluation Matrix: EFEM 

سایر کاالهای فرهنگی و اقتصادی ایران به کشورهای 

 آسیای مرکزی

 1152/5 5301/5 ضعف 2 8 ارزش پول ملی ج. ا. ایران در برابر ارزهای خارجی 11

12 
های فرهنکی و دینی ایران با اغلب همبستگی

 کشورهای آسیای مرکزی
 1318/5 5133/5 قوت 3 3

 1318/5 5133/5 قوت 3 3 میلیونی و جوان کشور ایران 35جمعیت  13

 81 - 
 

- 
3333/5 

ع امتیاز وض

 موجودبه

 ازای عوامل

 داخلی

1183/2 

 ردیف
 شرح عوامل خارجی

 

ارزش 

بالقوهعوامل 

یا میزان 

تاثیر آنها در 

 موضوع

 (8)از ا تا 

امتیاز  کشور 

در 

اناییاستفاده تو

از عوامل یا 

 مقابله با آنها

 (8)از ا تا 

 

وضعیت 

 عامل

وزن یا 

ضریب 

ارزش 

هرعامل در 

کل عوامل/ 

نرمالیزه شده  

نمره ارزش 

 عوامل

 

امتیاز 

موزون شده 

کشورنسبت 

 به عوامل

1 

همجواری ایران با ترکمنستان به عنوان دروازه ورود به 

اییبا این کشورهای آسیای مرکزی و نزدیکی جغرافی

 کشورها

 1333/5 5111/5 فرصت 3 8

2 
وجود ذخایر هیدروکربنی در کشورهای آسیای مرکزی 

 و امکان صدور آن به سایر نقاط جهان از طریق ایران
 1333/5 5111/5 فرصت 3 8

3 
حضور فعال و نفوذ امریکا و غرب در کشورهای 

 آسیای مرکزی
 5111/5 5111/5 تهدید 1 8

8 
مراودات اقتصادی و بازرگانی با امکان برقراری 

 کشورهای آسیای مرکزیاز سوی ج. ا. ایران
 1333/5 5111/5 فرصت 3 8

0 
حضور فعال و نفوذ رژیم صهیونیستی اسراییل در 

 کشورهای آسیای مرکزی
 1/5 50/5 تهدید 2 3

1 
عضویت ایران و کشورهای آسیای مرکزی در سازمان 

 اوپک
 1333/5 5111/5 فرصت 3 8

1 
کان دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای ام

 المللی از طریق ایرانآزاد و آبهای بین
 1333/5 5111/5 فرصت 3 8

3 
حضور فعال و گسترش روزافزون روابط اقتصادی و 

 تجاری عربستان با کشورهای آسیای مرکزی
 1/5 50/5 تهدید 2 3

 10/5 50/5 فرصت 3 3 روابط گرم و حسنه بین ایران و روسیه 3

 1333/5 5111/5 فرصت 3 8منافع مشترک با کشورهای آسیای مرکزی در دریای  15
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توان با استفاده از موقعیت و رویکرد راهبردی تعامالت ج. ا. ایران با کشورهای آسیای مرکزی اکنون می پس از تعیین

به شکل نظام یافته با تعامل عوامل چهارگانه  (SWOT)1ها و تهدیدها در ماتریسجدول نقاط قوت، ضعف، فرصت

( تدابیر راهبردی را برای T( و تهدیدات )Oها )(، فرصتWها )(، ضعفS)ها کلیدی موفقیت یعنی قوت

در برقراری تعامالت ج. ا. ایران با کشورهای آسیای مرکزی متناسب با موقعیت کنونی  گیریسیاستگذاری و تصمیم

 و تدوین کرد. طراحی 3جدول شماره کشورمطابق 

 تعامالت ج. ا. ایران با کشورهای آسیای مرکزی در (SWOT)های راهبردیماتریس تعیین گزینه: 3جدول 

 

 IFعوامل داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (S)هاقوت

فرهنگ و تمدن کهن ایران و پیشینه -1

روابط تاریخی با کشورهای آسیای 

 مرکزی

تشابهات فرهنگی و آداب و رسوم  -2

ملی بین ایران و کشورهای آسیای 

 مرکزی

نایی نظامی ایران و قابلیت و توا -3

 برخورداری از توان موشکی.

 دسترسی ج. ا. ایران به نانو تکنولوژی -8

موقعیت  ژئوپلیتیکی ممتاز ایران و  -0

داشتن سواحل طوالنی در خلیج فارس و 

 دریای عمان

قابلیت صدور محصوالت کشاورزی،  -1

 (W)ها ضعف

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت  -1

 در امر صادرات و واردات کشور

ارتباطات و تعامالت اقتصادی و  -2

فرهنگی با کشورهای آسیای  -اجتماعی

زی و امکان  سرمایه گذاری خارجی مرک

 طرفین

دیپلماسی ج. ا. ایران در سیاست  -3

خارجی  به ویژه در قبال کشورهای 

 آسیای مرکزی

ها و توانایی کارشناسان، دیپلمات -8

های سیاسی، اقتصادی و فرهمگی رایزن

های ایران در کشورهای ایران در نمایندگی

 آسیای مرکزی

                                                           
1- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

 خزر

11 
وجود قومیت ترکمن در دو سوی مرزهای مشترک 

 ایران و ترکمنستان
 1/5 50/5 تهدید 2 3

12 
ناهماهنگی و وجود اختالف نظر بین کشورهای حوزه 

 دریای خزر در تعیین رژیم حقوقی در این دریا
 1/5 50/5 تهدید 2 3

13 
های مرزی در دو سوی مرزهای وجود بازارچه

 مشترکایران و ترکمنستان
 10/5 50/5 فرصت 3 3

18 
های الییک در کشورهای آسیای مرکزی وجود حکومت

 و حکومت اسالمی در ایران
 1332/5 5111/5 تهدید 2 8

10 
-روابط بین کشورهای آسیای مرکزی با ترکیه در زمینه

 لف به ویژه در انتقال گازهای مخت
 5111/5 5111/5 تهدید 1 8

 1/5 50/5 تهدید 2 3 عالیق کشورهای آسیای مرکزیدر پیوستن به پیمان ناتو 11

11 
وهابی از سوی پاکستان و -گسترش ایدئولوژی سلفی

 عربستان در برخی کشورهای آسیای مرکزی
 1/5 50/5 تهدید 2 3

 15 - - 332/5 

امتیاز وضع 

به موجود 

ازای عوامل 

 خارجی

233/2 
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  EFعوامل خارجی

صنایع دستی و سایر کاالهای فرهنگی و 

آسیای اقتصادی ایران به کشورهای 

 مرکزی

های فرهنکی و دینی ایران همبستگی -1

 با اغلب کشورهای آسیای مرکزی

میلیونی و جوان کشور  35جمعیت  -3

 ایران

یران در برابر ارزش پول ملی ج. ا. ا -0

 ارزهای خارجی

 (O)هافرصت

همجواری ایران با ترکمنستان به عنوان دروازه  -1

ورود به کشورهای آسیای مرکزی و نزدیکی 

 جغرافیایی با این کشورها

وجود ذخایر هیدروکربنی در کشورهای آسیای  -2

مرکزی و امکان صدور آن به سایر نقاط جهان از 

 طریق ایران

ری مراودات اقتصادی و بازرگانی با امکان برقرا -3

 کشورهای آسیای مرکزی از سوی ج. ا. ایران

حضور فعال و نفوذ رژیم صهیونیستی اسراییل در  -8

 کشورهای آسیای مرکزی

عضویت ایران و کشورهای آسیای مرکزی در  -0

 سازمان اوپک

امکان دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به  -1

 مللی از طریق ایرانالدریاهای آزاد و آبهای بین

 روابط گرم و حسنه بین ایران و روسیه -1

منافع مشترک با کشورهای آسیای مرکزی در دریای 

 خزر

های مرزی در دو سوی مرزهای وجود بازارچه -3

 مشترک ایران و ترکمنستان

 (SO)های راهبردیگزینه 1ناحیه

رویکردتهاجمی. تدابیر یا گزینه های 

ط قوت برای بهره راهبردیاستفاده از نقا

 برداری از فرصتها

های دیپلماسی و ارتقای فعالیت -1

های تقویت هرچه بیشتر نمایندگی

 جمهوری اسالمی ایران در آن کشور/

های ملی و میهنی و احترام به ارزش -2

های پرهیز از تحریک حساسیت

های کشورهای آسیای مرکزی حکومت

 برای انجام اهداف مورد نظر.

در زمینه انرژی نفت و گاز همکاری  -3

و ترغیب و تشویق کشورهای آسیای 

 های مشترک.مرکزی برای سرمایه گذاری

 

 

 (WO)های راهبردیگزینه 8ناحیه

رویکرد رقابتی. تدابیر یا گزینه های 

ها برای جبران راهبردی استفاده از فرصت

 نقاط ضعف

تالش در جهت جلب همکاری  -1

دایت های آسیای مرکزی در هجمهوری

معبر جدید انتقال انرژی از سرزمین خود 

و از داخل خاک ج. ا. ایران به عنوان 

 ترین مسیر.ترین و با صرفهامن

گسترش تبادالت انرژی و بازرگانی  -2

 با کشورهای آسیای مرکزی.

 (T)تهدیدها 

حضور فعال و نفوذ امریکا و غرب در کشورهای  -1

 آسیای مرکزی

یم صهیونیستی اسراییل در حضور فعال و نفوذ رژ -2

 کشورهای آسیای مرکزی

حضور فعال و گسترش روزافزون روابط اقتصادی  -3

 و تجاری عربستان با کشورهای آسیای مرکزی

وجود قومیت ترکمن در دو سوی مرزهای  -8

 مشترک ایران و ترکمنستان

ناهماهنگی و وجود اختالف نظر بین کشورهای  -0

 ژیم حقوقی در این دریاحوزه دریای خزر در تعیین ر

های الییک در کشورهای آسیای وجود حکومت -1

 مرکزی و حکومت اسالمی در ایران

روابط بین کشورهای آسیای مرکزی با ترکیه در  -1

 های مختلف به ویژه در انتقال گاززمینه

عالیق کشورهای آسیای مرکزیدر پیوستن به پیمان  -3

رویکرد  (ST)های راهبردیگزینه 2ناحیه

محافظه کاری. تدابیر یا گزینه های 

راهبردیاستفاده از نقاط قوت برای 

 هاجلوگیری از تهدید

ارتقای حسن همجواری با تکیه بر  -1

اشتراکات دینی، مذهبی، تاریخی و 

 های آسیای مرکزی.یفرهنگی با جمهور

توسعه تعامالت تجاری، اقتصادی و  -2

 های آسیای مرکزی.فنی با جمهوری

گیری دیپلماسی فعال و موثر تا نتیجه -3

دلخواه در رژیم حقوقی دریای مازندران 

 السهم قانونی ج. ا. ایران.و تعیین حق

تالش در جهت کاهش نفوذ امریکا،  -8

کستان در اسراییل، ترکیه، عربستان و پا

ها کشورهای آسیای مرکزی در همه زمینه

با تکیه بر اشتراکات و تشابهات دینی، 

رویکرد  (WT)های راهبردیگزینه3ناحیه

تدافعی. تدابیر یا گزینه های راهبردیبه 

های  ناشی از حداقل رساندن زیان

 ضعف ها و نقاطتهدید

حمایت و تسهیل در سرمایه گذاری  -1

های آسیای مرکزی در در جمهوری

راستای کمک به حل مشکالت اقتصادی 

 آنها.

ارتقای سطح مدیریت و بهبود کیفیت  -2

صادرات و محصوالت داخلی ج.ا.ا به این 

 کشورها.

ارتقای سطح دیپلماسی در سیاست  -3

خارجی  به ویژه در قبال کشورهای 

 زی.آسیای مرک

ها ارتقای توانایی کارشناسان، دیپلمات -8

های سیاسی، اقتصادی و فرهمگی و رایزن

جدول 

 شماره )(

 ماتریس

(SWOT

تدوین (

تدابیر 

راهبردی 

در 

تعامالت 

با 

کشورهای 

آسیای 

 مرکزی
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 ناتو

ی از سوی وهاب-گسترش ایدئولوژی سلفی -3

پاکستان و عربستان در برخی کشورهای آسیای 

 مرکزی

فرهنگی و سوابق تاریخی ایران با 

 های آسیای مرکزی.جمهوری

 

های ایران در کشورهای در نمایندگی

 آسیای مرکزی

 

 نتیجه گیری 

باشد . کنترل نهایی بر الف( منابع انرژی در حال شکل دادن مجدد به نقشه ژئوپلتیکی آسیای مرکزی در اوراسیا می  

ی سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی ی نفت ، آیندهیر نفت و به همان اندازه مسیرهای نهایی خطوط لولهی ذخاتوسعه

را مشخص خواهد کرد . جمهوری اسالمی ایران با وضعیت خاص خود و روابطش با غرب و اهمیت ژئواکونومیکی 

قش اساسی ایفا نماید . از نظر اقتصادی نیز تواند به عنوان بازیگر اصلی در منطقه نباشد ، میکه در حال حاضر دارا می

کوتاهی مسیر و صرفه اقتصادی عبور خطوط لوله نفت و گاز مناطق یاد شده از خاک ج.ا.ا بر همگان آشکار است و 

آسیای مرکزی و قفقاز را به جهان آزاد صادر نماید . در این رابطه  تواند اکثر انرژی هیدروکربنی منطقهج.ا.ا می

ای های بازیگر منطقهبا مشی سیاسی منطقی ، دیپلماسی پویا و تعامل منطقی به هر صورتی که شده به قدرتبایست می

های ی ایران ، آنان هرگز موفق نخواهند شد از منابع و ثروتای تفهیم شود که بدون حضور قدرتمندانهو فرا منطقه

ی فرضی انتقال ی منطقه نیز تفهیم شود که خطوط لولهبرداری نمایند و حتی باید به کشورهابهره موجود در منطقه

 نفت و گاز آسیای مرکزی از بستر دریای خزر نیز یک بازی سیاسی بیش نیست .

هایی برای کشورهای تواند با وعده گشایش راه( ، ایران میGEO-ECONOMICب( در بعد ژئو اکونومیک )  

ی وی ذخیره اقتصادی را بازی کند . ایران با تخصص در زمینهی آسیای مرکزی به سوی اقیانوس هند نقش نیربسته

اقتصاد بازار آزاد امکانات زیادی برای آسیای مرکزی دارد و چنانچه زیر بنای ارتباطی موجود به طور مناسب توسعه 

ی برای تواند فعالترین شریک در ارتقای سطح اقتصاد منطقه باشد و باید تالش برنامه ریزی شده مناسبیابد ، می

 افزایش دانش منطقه در کشورهای آسیای مرکزی ایفا نماید .

ای ج( در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر ، تعیین و برقراری رژیم حقوقی دریا پس از فروپاشی شوروی ، مسئله  

قتصادی کند و نتایج آن با منافع حساس ژئوپلتیکی و ااست که موضوعات مهمی را در روابط بین الملل مطرح می

ی وضعیت حقوقی ، سناریوهای همکاری کشورهای ساحلی بازیگران عمده در منطقه خزر ممزوج گشته است . مسئله

دهد . اهمیت ژئواکونومیک و یا های نفت و گاز منطقه را تحت تاثیر قرار میرا تعریف کرده و امکان پذیری پروژه

کیلومتر مربع  055555دریای محصور در خشکی با حدود منابع هیدروکربنی دریای خزر از آن جهت است که این 

متر عمق به  1555ترین نقاط در ساحل ایران با کیلومتر عرض و در عمیق 213کیلومتر طول میانگین  1885مساحت ، 

تا  10عنوان بزرگترین روی زمین شناخته شده است که برآوردهای اولیه ازذخایر هیدروکربنی آن حاکی از وجود بین 

میلیارد بشکه ذخایر نفت است که هنوز اثبات نشده  113باشد . برآورد دیگر وجود میلیارد بشکه ذخایر نفت می 23

دهد که بزرگترین ذخایر نفتی یعنی حدود ی عربستان سعودی قرار میی خزر را همپاییهاست . این تخمین ، منطقه

تریلیون فوت مکعب برآورد شده که  331طبیعی نیز تا  میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد و از نظر ذخایر گاز 255

تقریبا برابر ذخایر عظیم آمریکای شمالی است . با این برآورد منابع ، کامال روشن است که ج.ا.ا بایستی به عنوان یک 

د . بازیگر اصلی در منطقه ایفای نقش نماید و زمینه را برای صدور این ذخایر عظیم از داخل خاک خود فراهم ساز

 باشد.زیرا هیچکدام از مسیرهای پیشنهادی دارای صرفه اقتصادی و امنیت مسیر ج.ا.ا نمی
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ایران به علت مشترکات بنیادی مانند زبان ، آداب ، سنن ، تمدن و فرهنگ با کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان از 

کننده و پل ارتباطی دو منطقه نفت خیز تواند به عنوان یک کشور متعادل های اقتصادی و اجتماعی مینظر فعالیت

تواند در جهان )دریای خزر و خلیج فارس( نقش بسیار اساسی در صنعت نفت جهان ایفا نمایند. ج.ا.ا همچنین می

، از طریق دیپلماسی ظور حفظ منافع ملی کشورهای طرفینی همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر به منمورد نحوه

 ها تالش نمایند.را عرضه نموده و جهت عملی شدن آنهای خود فعال نفتی طرح

 رهای آسیای مرکزی پیشنهاد تدابیر راهبردی به منظور اتخاذ سیاستهای منطقی و معقول با کشو

همکاری در زمینه انرژی نفت و گاز و ترغیب و تشویق مقامات آسیای مرکزی جهت عبور مسیر خطوط لوله نفت  -

باشد . البته این امر روشن ترین مسیر میترین و امنا از طریق خاک ج.ا.ا زیرا کم هزینه هو گاز و صدور این فرآورده

 باشد .است که مانع اصلی این کار آمریکا و رژیم صهیونیستی می

های مستمر و پیگیری و ایجاد تعامالت منطقی برای برقراری رژیم حقوقی دریای خزر که البته تحقق انجام رایزنی -

ها تقریبا مشکل است و لذا بر ج.ا.ا است که بدون توجه به بنا به دالیل اقتصادی ، امنیتی و نفوذ تاریخی روساین امر 

 های الزم را در سطح و بستر دریا به انجام برساند .رژیم حقوقی ، سرمایه گذاری

ی ج.ا.ا و کشورهای منطقه ی قاچاق کاال و مواد مخدر و نیز قرار داد استرداد مجرمین براها در زمینههمکاری -

 سودمند خواهد بود .

های کشورهای مناطق آسیای مرکزی های حکومتهای ملی و میهنی و پرهیز از تحریک حساسیتاحترام به ارزش -

 برای انجام اهداف مورد نظر .

ا با کشورهای مورد های مثبت و سازنده توسط ج.ا.مسافرت بیشتر مقامات ایرانی به کشورهای منطقه و انجام رایزنی -

 های تولیدی و غیره توسط ایران در این کشورها .بحث و ایجاد شرکت

 ی مورد بحث با اعزام کارشناسان خبره و ماهر .های سیاسی ج.ا.ا در کشورهای منطقهتقویت نمایندگی -

 هت اهداف مورد نظر .های فنی به مردم منطقه در جتوجه ویژه به امر صادرات و واردات کاال و خدمات و آموزش -

 ای به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و واشکافی اقدامات منفی آنان که در نهایتهای مرا منطقهکاهش نفوذ قدرت -

 به ضرر کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود .
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