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ABSTRACT
The present study is conducted with the aim of strategic analysis of Iran's
position in the Central Asian region. The present research is based on the
purpose of the "applied" type and based on the nature of the "descriptivesurvey" type, which has a "mixed" approach. The statistical population
includes; experts in the region, 32 of whom were identified by "snowball"
sampling method and were purposefully selected. In order to collect the
information needed to compile the research literature, "library studies" using
the "filing" tool and to collect real data, in the qualitative part of the tool "semistructured interview" and in a small part of the "closed questionnaire" has been
used. The interview questions and the questionnaire were confirmed by
experts in terms of apparent validity and content, and the reliability coefficient
of the questionnaire (Cronbach's alpha) was calculated to be 0.906, which
indicates the high reliability of the questionnaire. The retest reliability of the
interview test was 82%, which indicates acceptable reliability. Qualitative data
collected from the interviews were analyzed by "inductive content analysis"
method and quantitative data collected from questionnaires were analyzed
using "descriptive statistics or parameters" and "Shannon entropy" method
was employed to rank the importance of questionnaire statements. At the end;
Opportunities, threats, strengths, and weaknesses of Iran in the Central Asian
region were counted and proposed solutions to expand Iran's presence in the
region had been presented.
KeyWords: I.R.Iran, Central Asia, Strategic position and Analysis.
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تحلیل راهبردی موقعیت جمهوری اسالمی ایران در منطقه آسیای مرکزی
دشهابالدینحجازی 1

سی
دریافتمقاله1400/02/04:

تأییدمقاله 1400/06/14:

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحليل راهبردی موقعيت ایران در منطقه آسيای مرکزی انجام پذیرفته است .ایـن پـژوهش
برمبنای هدف از نوع «کاربردی» و ماهيت از نوع «توصيفي ـ پيمایشي» بوده که از رویکـردی «آميختـه» برخـوردار
است .جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان منطقه بوده که  32نفر از آنان با روش نمونه گيـری «گلولـه برفـي»
شناسایي و بهصورت هدفمند انتخاب شدهانـد .بـهمنظـور گـردآوری اطالعـات موردنيـاز جهـت تـدوین ادبيـات
پژوهش ،از «مطالعات کتابخانهای» با استفاده از ابزار «فيشبرداری» و جهت گـردآوری دادههـای واقعـي ،در بخـش
کيفي از ابزار «مصاحبه نيمهساختاریافته» و در بخش کمي از «پرسشنامه بسته» اسـتفاده شـده اسـت .پرسـشهـای
مصاحبه و پرسش نامه از دو جنبه روایي ظاهری و محتوا توسط خبرگان تأیيد و ضریب پایایي پرسش نامـه (آلفـای
کرونباخ)  0/906محاسبه شد که بيانگر پایایي باالی پرسش نامه بوده اسـت .پایـایي بـازآزمون مصـاحبههـا نيـز 82
درصد محاسبه شد که پایایي قابل قبولي است .دادههای کيفي احصاشده از مصـاحبههـا از روش «تحليـل محتـوای
استقرایي» و دادههای کمي جمعآوریشده از پرسشنامهها با استفاده از «آمـارههـا یـا پارامترهـای توصـيفي» مـورد
تجزیه و تحليل قرار گرفت و جهت رتبه بندی اهميت گزاره های پرسش نامـه ،از روش «آنتروپـي شـانون» اسـتفاده
شده است .در پایان فرصت ها ،تهدیدها ،نقاط قوت و ضعف ایران در منطقه آسيای مرکـزی احصـا و راهکارهـای
پيشنهادی بهمنظور گسترش حضور ایران در این منطقه ارائه شده است.
کلید واژهها

جمهوری اسالمي ایران؛ آسيای مرکزی؛ موقعيت و تحليل راهبردی.
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مقدمه

منطقه آسيای مرکزی بهدليل موقعيت جغرافيایياش ،نقش مهمي در سياستهـای جهـاني دارد.
واقعشدن در قلب اوراسيا بهعنوان یکي از شاهراههای ترانزیت در جهان ،باعث شده تـا بسـياری از
کشورهای مهم منطقهای و بينالمللي ،برای تسلط و نفوذ در این مناطق به رقابت با یکدیگر بپردازنـد
(اسالمي و ایاز .)233 :1396 ،این منطقه عالوهبر آنکه ميراثدار اقتصاد بـزر جـاده ابریشـم و پـل
ارتباطي ميان اروپا ،آسيای شرقي ،ميان شمال و جنوب قاره آسيا بهشمار مـيآیـد ،بـه سـبب کشـف
منابع غني انرژی نيز بهعنوان منطقهای مهم محسوب ميشود (بهمن.)18 :1389 ،
آسيای مرکزی طي سالهای طوالني ،جایگاه مهمي در «تصور ژئوپليتيک» 1ایـران داشـته اسـت.
ایــن امــر ناشــي از یــک ارتبــاط عميــق تــاریخي اســت و قــــدمت آن ،تنهــا بــه کنتــرل تــاریخي
امپراطوریهای پيدرپي ایران بر منطقه خالصه نميشود ،بلکه مفهوم آسـيای مرکـزی ،تـداعيکننـده
موطن مشترک اقوام آریایي است که نام «ایران» از آن سرچشمه گرفته است (واسـتندیج.)2 :2017 ،2
موقعيت و ویژگيهای جغرافيایي ایران و کشورهای آسيای مرکزی به شکلي اسـت کـه بـا یکـدیگر
نوعي «وابسـتگي ژئوپليتيـک» 3دارنـد (حـاف نيـا)146 :1385 ،؛ از همـين روی ایـنمنطقـه جایگـاه
راهبردی در سياست خارجي ایران دارد (باقریمقدم .)80 :1394 ،در مجموع ميتوان گفـت آسـيای
مرکزی بهواسطه اشتراکات مذهبي ،قومي ،فرهنگي ،تاریخي و تمدني با ایران ،بهلحـا ژئوپليتيـک،4
ژئواســتراتژیک ،5ژئوکالچر 6و ژئواکونوميک 7اهميت زیادی برای ایران دارد( .کارگری و همکـاران،
.)345 :1398
با این وجود؛ چنين بهنظر ميرسد که عليرغم ظرفيتها و اشتراکات گسترده ـ به دالیلي که بـه
آن پرداخته خواهد شد ـ ایران جایگاه شایستهای در آسيای مرکزی ندارد و دستگاه سياست خـارجي
ایران ،آن گونه که باید ،به این منطقه نپرداخته است .ایـن در حـالي اسـت کـه برخـورد منفعالنـه بـا
1. Geopolitical Imagination
2. Wastnidge
3. Geopolitical Dependency
4. Geo-politics
5. Geo-strategy
6. Geo-culture
7. Geo-Economy
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و ظرفيت های موجود ،سبب تضعيف موقعيـت ایـران در ایـن منطقـه خواهـد شـد .بـههـر ترتيـب،
تحوالت منطقه آسيای مرکزی با منافع ملي و منطقهای ایران گره خـورده اسـت لـيکن؛ گـامبـرداری
آگاهانه و هوشمندانه جهت دستیافتن به جایگاه شایسته ،مستلزم رصد مسـتمر تحـوالت و تحليـل
محيطي (داخلي و خارجي) این منطقه است.
در واقع شناخت و تحليل محيط از الزامات سياست خارجي بوده و در کانون توجه مجریان ایـن
عرصه قرار دارد؛ الزامي که ریشه در پویایي محيط دارد و بيتوجهي به آن خسارتهای جبرانناپـذیر
به بار ميآورد و منافع و امنيت ملي کشورها را به خطر مياندازد .امکان آیندهنگری نسبت به تحـوالت
آتي از دیگر فواید تحليل محيط است که مانع از مواجهـه بـا شـرایط و رویـدادهای پـيشبينـينشـده
ميگردد .شدت پيوستگي متقابل ميان ایران و منطقه یادشده بهگونهای است کـه تحـوالت هـر یـک،
پيامدهای اجتنابناپذیر بر طرف دیگر خواهد داشت از اینرو ،پایش نظاممند و علمي تحـوالت ایـن
منطقه الزمه سياستهای کشور در قبال این منطقه است (جمشـيدی و دهقـي .)31 :1393 ،ضـروری
است نقاط ضعف و قدرت عملکرد خودمان و فرصتها و تهدیدات موجود در منطقـه را شناسـایي

تحليل راهبردی موقعيت جمهوری اسالمي ایران در منطقه آسيای مرکزی

گسترش حضور بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در آسيای مرکزی و عدم بهرهبرداری از فرصـتهـا

کنيم و با بازنگری نظام معرفتي خودمان نسبت به منطقه ،به درک درستي از تحوالت آن دست یافتـه
و استراتژی مناسب را تدوین نمایيم (باقری مقـدم .)88 :1394 ،بـههمـين منظـور؛ پـژوهش حاضـر
جهت تحليل محيط و شناخت موقعيت راهبردی ایران در منطقـه (شناسـایي ضـعفهـا ،قـوتهـا،
فرصتها و تهدیدها) 1از تکنيک سوآت بهره برده است.
این تکنيک ابزار مهمي برای پشتيباني از تصميمگيری است و بهطور نظاممند ،در تجزیـه و تحليـل
موقعيت راهبردی استفاده ميشود (ساالر و ساالر .)6 :2014 ،2بهنظر مـيرسـد انجـام ایـن پـژوهش
ميتواند ضمن شناخت دقيق شرایط موجود ،راهکارهای مناسب را بهمنظـور تقویـت موقعيـت ایـران
در منطقه ،پيشِ روی ذینفعان قرار دهد.
با این توضيح ،هدف اصلي این پژوهش پاسخ به این سؤال است که «فرصتها ،تهدیدها ،نقـاط
قوت و ضعف ایران در منطقه آسيای مرکزی کدامند»؟
)1. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT
2. Salar & Salar
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سرمست و همکاران ( )1398در پژوهشي با عنوان «ارائه الگوی منطقـهگرایـي ایـران و آسـيای
مرکزی» بهدنبال تدوین الگوی مبتني بر ساختار ژئوپليتيکي منطقه آسيای مرکزی و ایران برآمدند کـه
ضمن کاهش تنشها و چالشهای فيمابين ،به نوعي به همگرایي منطقهای پایدار منجـر گـردد .ایـن
امر ميتواند سبب توسعه روابط و جلوگيری از بـروز تهدیـدات ژئـوپليتيکي بـين ایـران و آسـيای
مرکزی گردد که اهداف آن ،شـناخت سـاختار ژئـوپليتيکي ،آسـيبهـای ناشـي از سياسـتگـذاری
گذشته و منابع تنش و تقابل در روابط ميان ایران و آسيای مرکزی جهت تنشزدایي و کسـب منـافع
مشترک منطقهای است.
ميرفخرایي و فيروزمندی بندپي ( )1398در مقالهای با عنوان «مطالعه تطبيقي دیپلماسي رسـانهای
ایران و ترکيه در آسيای مرکزی و قفقاز» در پاسخ به ایـن پرسـش کـه دیپلماسـي رسـانهای ایـران و
ترکيه در منطقه آسيای مرکزی و قفقاز جنوبي مبتني بر چه مؤلفههایي است ،با اسـتفاده از چـارچوب
مفهومي دیپلماسي رسانهای ،این فرضيه را مطـر کردنـد کـه دیپلماسـي رسـانهای ایـران مبتنـي بـر
صداوسيما و ارگانهای دولتي و دیپلماسي رسانهای ترکيـه مبتنـي بـر سـازمانهـا و تلویزیـونهـای
خصوصي است.
دهشيری و فقيهي ( )1398در تحقيقي ،تأثير سياست گردشگری بر دیپلماسي فرهنگي جمهـوری
اسالمي ایران را در آسيای مرکزی بررسي کردند که نتایج تحقيق نشان داد سياسـتهـای گردشـگری
جمهوری اسالمي ایران ،تأثير بسيار کمي در تقویت دیپلماسي فرهنگي ایـران در کشـورهای آسـيای
مرکزی داشته است.
ربيعي و همکاران ( )1397در پژوهشي با عنوان «تبيين ژئواکونوميک مناسبات ایران با قزاقسـتان»
این پرسش را مطر کردند که قزاقستان ميتواند چه نقشي در حضور هرچه بيشتر ایران در آسـيای
مرکـزی داشـته باشــد .نتـایج ایـن پــژوهش نشـان مــيدهـد قزاقسـتان نقــش کليـدی در مناســبات
ژئواکونوميکي ایران با آسيای مرکزی دارد و ميتواند ظرفيت و پتانسـيل ورود ایـران بـه کشـورهای
آسيای مرکزی را ایجاد کند.
طاهری و عابدی اردکاني ( )1397در مقالهای با عنوان «مثبتاندیشي کشورهای آسـيای مرکـزی
نسبت به جمهوری اسالمي ایران با تکيه بر موضوع هستهای» ،دالیل نگاه مثبـت کشـورهای آسـيای
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بيثباتي به درون منطقه آسيای مرکزی ،جایگاه ژئواکونوميک ایران نـزد کشـورهای آسـيای مرکـزی،
احساس همبستگي با ایران بهدليل اشتراکات فرهنگي و نگاه به ایران بهعنوان موازنهبخـش در مقابـل
کشورهایي مانند ترکيه ،پاکستان و اسرائيل نسبت دادهاند.
احمدی و همکاران ( )1397در پژوهشي با عنوان «تهدیدات امنيتي جمهوری اسالمي ایـران در
آسيای مرکزی مبتني بر بنيادگرایي اسالمي با تأکيد بر بعد نرمافزاری» دریافتهاند کـه منـاطق پيرامـوني
جمهوری اسالمي ایران بسيار شکننده است و این شـکنندگي مـيتوانـد آثـار و پيامـدهای غيرقابـل
پيشبيني داشته باشد .با توجه به اینکه اکثر جمعيت اهل سـنت کشـور در مرزهـای شـرقي ،غربـي،
شمالي و جنوبي ساکن هستند و با توجه به فعاليت ایـن گـروههـا در کشـورهای آسـيای مرکـزی و
ارتباطِ بخشي از اهل سنت با گروههای بنيادگرا و نيز بافـت شـکننده اهـل سـنت در برخـي منـاطق
مرزی کشور ،بهطور حتم تأثيراتي بر امنيت و منافع ملي ایران خواهد داشت.
ميرفخرایي و فيروزمنـدیبنـدپي ( )1396در پژوهشـي بـه بررسـي فرصـتهـا و چـالشهـای
دیپلماسي فرهنگي ایران در آسيای مرکزی و قفقاز پرداختهاند .محققان در این نوشتار بـه ایـن نتيجـه
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مرکزی به جمهوری اسالمي ایران را به مالحظاتي همچون؛ ترس از واکنش جدی ایـران و سـرایت

رسيدهاند که دیپلماسي فرهنگي جمهوری اسالمي ایـران یـران در منطقـه آسـيای مرکـزی و قفقـاز
جنوبي در حوزههای مـذهبي ،زبـاني و تمـدني ،فرصـت و در حـوزه ایـدئولوژیک و دخالـتهـای
خارجي با چالش روبهرو است.
کرمي و کریميان ( )1396در پژوهشي به بررسي پيامدهای روندهای اقتصادی ،سياسي ،امنيتي و
ارتباطاتي و همگرایي منطقهای در آسيای مرکزی بر منافع جمهوری اسالمي ایران پرداختهانـد .برابـر
بررسي محققان ،از بدو فروپاشي شوروی تحـوالت برجسـته آسـيای مرکـزی بـر منـافع جمهـوری
اسالمي ایران بهعنوان یک قدرت مطر پيراموني تأثير گذاشته اما آنگونه کـه یافتـههـای ایـن مقالـه
نشان ميدهد ،سياست ایران بهطور کلي در این حوزه بيشتر تـدافعي (جلـوگيری از نـاامني و تهدیـد
احتمالي) ،محتاطانه ،حف وضع موجـود و حرکـت در محـدوده سياسـت خـارجي روسـيه و فاقـد
خالقيت بوده است که برای اغتنام فرصتها و بهرهبـری بيشـتر در جهـت افـزایش ثـروت ،نفـوذ و
قدرت ملي کشور در این منطقه ضرورت دارد.

161

دهقانيفيروزآبادی و دامنپاکجامي ( )1395در پژوهشي به ارزیابي  25سـال روابـط اقتصـادی
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ایران و جمهوریهای آسيای مرکزی پس از اسـتقالل و همچنـين دیپلماسـي اقتصـادی جمهـوری
اسالمي ایران در این منطقه پرداختهاند .ایشان معتقدند که طي این مدت وجه غالـب رفتـار سياسـت
خارجي ایران در منطقه ،متأثر از گفتمان ژئوپليتيک و با وجهـي عمـلگرایانـه و منفعـتمحـور بـوده
است .دولت یازدهم نيز در چارچوب گفتمان اعتدالگرایـي بـا اقتصـادمحور اعـالمکـردن سياسـت
خارجي خود ،توجه ویژهای را به گسترش روابط اقتصادی با جمهوریهای آسيای مرکزی معطـوف
داشته است.
حجتي (امير رضا) و حجتي (ایـر)) ( )1395در مقالـهای بـا عنـوان «طـر سياسـت خـارجي
جمهوری اسالمي ایران در آسيای مرکزی» طـر عملگرایانـه و عقالنيـتمحـور مبتنـي بـر نظریـه
کارکردگرایي را بهعنوان طرحي مناسب برای سياست خـارجي ارائـه کـرده و نتيجـه گرفتـهانـد کـه
چنانچه جمهوری اسالمي ایران در وهله اول بتواند مناسبات فرهنگـي و اقتصـادی خـود را بـا ایـن
منطقه گسترش دهد ،از لحا سياسي و امنيتي نيز از این منطقه بهره ميبرد.
طاهری ( )1394در رساله دکتری خود با عنوان «نقش و جایگاه ژئواکونوميک ایـران و ترکيـه در
نظم پيوندی خاورميانه و آسيای مرکزی» بيان نموده است که برخـورداری از ویژگـيهـای مشـترک
اقتصادی ،سياسي و اجتماعي ،باعث نوعي نظم پيوندی در سراسر منطقه خاورميانه و آسيای مرکـزی
شده است .البته نقش و جایگاه ایران و ترکيه در این نظم پيوندی بيهمتا اسـت؛ زیـرا دو کشـور بـه
عنوان گرههایي باعث پيوند ميان حلقهها با هم و تکميل مفهوم نظم شبکهای بهجای نظم جغرافيـایي
ميشوند .ازنظر ژئواکونوميک ،ایران و ترکيه بهعنوان بزرگترین اقتصـادهای منطقـه خاورميانـه تـوان
تأثيرگذاری بر معادالت این منطقه را دارند.
بوتوبکوف )2019( 1در مقالهای با عنوان «اميد واهي سياست ایران در آسيای مرکزی» بـه فـراز و
نشيبهای همکاریهای دو و چند جانبه ایران با جمهوریهای آسيای مرکزی طي  25سال پرداختـه
است .وی معتقد است که تهران در ایـن منطقـه بـرخالف منطقـه خـاور مرکـزی کـه تحـت نفـوذ
گروههای شيعه نيابتي ایران است ،نتوانسته نفوذ مؤثری داشته باشد .وی دليل اصلي ناتواني تهـران در
اثبات خود بهعنوان یک شریک اقتصادی جذاب را در آسيای مرکـزی ،اسـتراتژی بلندمـدت آمریکـا
1. Uran Botobekov
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نتيجه گرفته است که عليرغم اشتراکات جغرافيایي ،مـذهبي و فرهنگـي ،ایـران در شـرایط انـزوای
بينالمللي همچنان قادر به گشودن «دریچهای» به آسيای مرکزی نيست و نمـيتوانـد بـهعنـوان یـک
قدرت منطقهای ظاهر شود.
النعيمات و همکاران )2019( 1در پژوهشي با عنوان «عالئق ژئوپليتيکي ایران در آسيای مرکـزی»
به تحليل سياست خارجي ایران در آسيای مرکزی پرداختهاند .آنان معتقدند ایـران بـه منطقـه آسـيای
مرکزی یک نگاه راهبردی دارد و این توجه ميتواند به صادرات منابع ارزشـمند ازجملـه نفـت ایـن
منطقه کمک کند .ایران در تالش است تا از منابع منطقه برای دستيابي به اهداف خود بهره ببرد .ایـن
در حالي است که این منطقه ظرفيتهای الزم بـرای ایـن امـر را دارد .ایـران تـالش مـيکنـد تـا از
ظرفيتهای متعدد منطقه استفاده کند تا نفوذ خود را افزایش دهد .تهران بهدنبال اشاعه ایـده انقـالب
اسالمي در آسيای مرکزی نبوده و دریافته است که عليرغم فریب نخبگان حاکم در این کشـورها در
خصوص ارزشهای سکوالر ،تمایلي هم برای پذیرش اندیشه انقالبي ایران وجود ندارد.
آکــاف و پــانتين )2018( 2در مقالــهای بــا عنــوان «آســيای مرکــزی بــه مثابــه تــنش اقتصــادی و
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برای مهار ایران ازطریق تحریمهای اقتصادی و تقابل آن با غرب بر سر برنامه هستهای بيـان کـرده و

ژئوپليتيکي؛ برخي پيامدها برای آینده جهان» ،نتيجه گرفتهاند که با آغاز قـرن بيسـت و یکـم ،تحـول
جدیدی در سيستم جهاني رخ داده و مرکز توسعه اقتصادی و سياسي بهتـدریج بـه شـره مهـاجرت
کرده است .کشورهای آسيای مرکزی قسمت بسيار مهمي از مسير جدید ابریشم هستند و این مسـير
بهدنبال اتصال آسيای شرقي به اروپا و خاور مرکزی اسـت .ایـاالت متحـده ،چـين ،روسـيه و سـایر
کنشگران ،بهشدت برای کنترل این مسير در حال رقابت هسـتند؛ از ایـن رو درگيـریهـای مختلـف
ژئوپليتيکي ،اجتماعي و نظامي در آسيای مرکزی محتمل است.
وستنيج )2017( 3در مقالهای با عنوان «آسيای مرکـزی در تصـور ژئوپليتيـک ایـران» بـه ترسـيم
روابط ایران و آسيای مرکزی پس از فروپاشي اتحـاد جمـاهير شـوروی پرداختـه اسـت .وی معتقـد
است این رویداد مجموعه جدیدی از همسایگان را در شمال برای ایـران بـهوجـود آورده و ایـن در
مقطعي رخ داد که ایران در حال تغيير جهت در سياست خارجي خود بوده اسـت .فاصـلهگـرفتن از
1. Abdalla Moh’d Dyab Al- Nouimat et al
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اهداف آرمانگرایانه افراطي (ماننـد صـدور انقـالب اسـالمي) و رویآوردن بـه اهـداف عملـيتـر،
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اولویتبخشيدن به منافع ملي و پيگيری روابـط خـوب همسـایگي را مـيتـوان از ایـن جملـه ایـن
تغييرات برشمرد.
کولنازاروف )2015( 1در مقالهای با عنوان «نقش ژئوپليتيک جدیـد آسـيای مرکـزی در سياسـت
خارجي قدرتهای جهاني» نتيجه گرفته است که این منطقه بهدليل همسـایگي بـا دو کشـور از پـنج
کشور دارای سال هستهای در جهان (روسيه و چين) و دسترسي به خليج فـارس و اقيـانوس هنـد
ازطریق ایران و افغانستان ،اهميت راهبردی دارد .پس از سقوط اتحـاد جمـاهير شـوروی ،بـازیگران
برجسته جهاني و منطقهای بهدنبال پرکردن خالء ژئوپليتيکي و ژئواکونـوميکي در منطقـه برآمـدهانـد.
روسيه در تالش برای بازگرداندن آسيای مرکزی و چين در تالش است تا منطقـه را در مـدار نفـوذ
خود قرار دهد .طي دو دهه پس از فروپاشي شوروی ،بازیکنان جهان هنوز موفق به ایجاد یک طـر
کلي جهت همکاری یا مقابله با سایر قدرتها نشدهاند .اگرچه ،در آغاز روسيه و چين تالش کردنـد
تا طرحي را برای همکاری با جمهوریهای منطقه در سازمان همکـاری شـانگهای ایجـاد کننـد؛ امـا
بهدليل فقدان یک چشمانداز مشترک طوالنيمدت ،نميتوان این طر را مؤثر و موفق قلمداد کرد.
رامر و همکاران )2016( 2در مقالهای با عنوان «سياست ایاالت متحده در قبـال آسـيای مرکـزی»
بيان نمودهاند که تغييرات عمده ژئوپليتيکي و پویایيهای داخلي منطقه آسيای مرکزی ،زمينه را بـرای
احتمال افزایش رقابت قدرتهای بزر بين روسيه و چين فراهم ميکند .نویسندگان ایـن مقالـه بـه
دستگاه سياست خارجي ایاالت متحده آمریکا توصيه ميکنند که سياست این کشور باید سـازگار بـا
این تغييرات باشد تا جاهطلبيهای واشنگتن در آسيای مرکـزی را بـا منـافع و ابـزار محـدود ایـاالت
متحده هماهنگ کند .وعدهدادن بيش از حد و تعيين اهـداف بلندپروازانـه امـا غيرواقعـي ،منجـر بـه
نااميدی متقابل ،بدبيني و نااميدی در ميان پنج کشور آسيای مرکزی خواهد شد.
محتوای اصلي پژوهشهای بررسيشده به ابعاد مختلفـي؛ همچـون اهميـت ژئـوپليتيکي منطقـه
برای ایران و سایر کنشگران ،دیپلماسي فرهنگي و اقتصـادی ،عالیـق ژئـوپليتيکي ،ژئواکونـوميکي و
ظرفيتهای همکاری و همگرایي منطقه با ایران پرداختهاند که در جـای خـود پـژوهشهـای بسـيار
1. Rustem Kulnazarov
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دستاوردهای این پژوهشها و تحليل محتوای نظـرات کارشناسـان و خبرگـان منطقـه ،بـه شناسـایي
فرصتها ،تهدیدها ،قوتها و ضعفها ایران در آسيای مرکزی پرداخته تا از این رهگـذر ،موقعيـت
ایران در این منطقه تبيين گردد.
مبانی نظری پژوهش
محیطشناسی

منطقه آسيای مرکزی به لحا سياسي مفهـومي سـيال اسـت؛ یعنـي در گـذر زمـان و بـا تغييـر
معادالت سياسي ،محدوده از پيش تعریفشده برای این منطقه دستخوش دگرگوني ميگردد (آقـایي
و فالحي .)1 :1394 ،این منطقه بين ترکستان شرقي (ترکستان چين) ،مغولسـتان و تبـت واقـع شـده
است؛ اما در جغرافيای سياسي امروز مقصود از آن ،پنج کشور مشترکالمنافع تاجيکستان ،ازبکسـتان،
ترکمنستان ،قزاقستان و قرقيزستان است کـه در سـال  1991بـا فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروی
مستقل شدند (زمانيمحجوب .)13 :1394 ،این منطقه هيچ مرزی با آبهای آزاد جهان ندارد و ایـده
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ارزشمندی محسوب مي گردنـد .در تحقيـق حاضـر تـالش شـده اسـت بـا بهـرهگيـری از نتـایج و

ناميدن این مناطق بهعنوان یک منطقه مشخص و مجزای جغرافيایي با نام «آسـيای مرکـزی» در سـال
 1843م .توسط جغرافيدان آلماني« ،الکساندر فون هومبولت» 1مطر شد (کـوزهگـر کـالجي:1394 ،
 .)7این منطقه با وسعت  3/994/400کيلومترمربع ،سرزمين وسيعي است کـه بـا داشـتن بـيش از 70
درصد مسلمان ،یکي از مهمترین مناطق جهان شناخته ميشود.
اهميت منطقه در دوران پس از استقالل را ميتوان از بازسازی مفهوم «بازی بزر » 2استنباط کرد
که در قرن  19ميان امپراتوری روسيه و انگلستان جریان داشته اسـت (مانسـتر و باسـچ.)112 :1394 ،
منطقه آسيای مرکزی دومين ذخایر انرژی دنيا (نفت و گاز) را دربردارد .عالوهبر این ،تعـداد زیـادی از
معادن فلزات کمياب مثل طال ،مس ،اورانيوم و فلزات سنگين در این منطقه واقع شدهاند .ایـن منطقـه
در محل برخورد و تقاطع فرهنگهای شـره و غـرب ـ ازجملـه فرهنـگ ترکـي و اسـالمي و ازنظـر
تاریخي در مسير جاده ابریشم ـ قرار گرفته است (جانپرور و صالحآبادی.)137 :1397 ،
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منطقه مؤثر است .مهمترین ارزشهای جغرافيایي که موضـوع رقابتنـد ،موقعيـت جغرافيـایي ،منـابع
انرژی ،مسيرهای انتقال انرژی ،سازه انساني و بـازار مصـرف آسـيای مرکـزی هسـتند (حـاف نيـا و
همکاران .)95 :1391 ،منابع انرژی منطقه با توجه به افزایش نياز به انرژی در آینده ،بر اهميت منطقـه
آسيای مرکزی و قفقاز افزوده و موجب رقابت برخي از قدرتهای اقتصادی برای تسـلط بيشـتر بـر
منابع انرژی شده است (واعظي .)284-286 :1386
شروع رقابت به تحوالت و شرایط این منطقـه پـس از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروی بـاز
مــيگــردد کــه موجــب شــد قــدرتهــای منطقــهای و فرامنطقــهای بــرای نفــوذ در کشــورهای
تازهاستقاللیافته تالش نمایند (واعظي .)1 :1392 ،بهدنبال فروپاشي اتحاد جماهير شـوروی ،کشـور
روسيه به دليل مشکالت داخلي برای مدت کوتاهي از توجه جدی به مسائل آسـيای مرکـزی و قفقـاز
بازماند .این موضوع که سبب خالء ژئوپليتيک در این منطقه شد ،فعاليت گسـترده بـازیگران منطقـهای
مانند ایران ،ترکيه و رژیم صهيونيستي و نيز بازیگران جهاني مانند نـاتو و آمریکـا را بـه دنبـال داشـت
(سيمبر و پادروند .)57 :1397 ،به هر ترتيب ،فدراسيون روسيه ازجمله مهـمتـرین و تأثيرگـذارترین
بازیگران «بازی بزر جدید» منطقه آسيای مرکزی طي  25سـال گذشـته بـوده اسـت و در راسـتای
حف وضع موجود ،احيا و تقویت جایگاه سنتي و هژمونيک روسيه در این منطقه ،حفـ کشـورهای
منطقه در مدار سياسـت خـارجي و دفـاعي مسـکو و درنهایـت مقابلـه بـا اهـداف و سياسـتهـای
قدرتهای رقيب بهویژه ناتو ،اتحادیه اروپا و ایـاالت متحـده آمریکـا ،کوشـشهـای متعـددی را در
سطح مناسبات دوجانبه با پنج کشور منطقه آسيای مرکزی و نيز در سطح سـازوکـارهـای چندجانبـه
نظير جامعه کشورهای مشترکالمنافع ،پيمـان امنيـت دسـتهجمعـي ،سـازمان همکـاری شـانگهای و
اتحادیه اقتصادی اوراسيا به اجرا گذاشته است (کوزهگر کالجي.)175 :1396 ،
منطقه آسيای مرکزی برای آمریکا نيز اهميت ژئوپليتيکي باالیي دارد؛ به ایـن شـکل کـه اسـتقرار
آمریکا در آسيای مرکزی مي تواند ضمن مبارزه مستقيم با تروریسم و استفاده از منابع انـرژی منطقـه،
از یک سو به گسترش نفوذ این کشور و از سوی دیگر به کنترل و مقابله بـا نفـوذ رقبـای سـنتي اش
همچون روسيه و چين منجر شود (جوادیارجمند و سالورزیزاده.)271 :1396 ،
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خود در منطقه آسيای مرکزی و خزر است (بصيری و همکاران.)119 :2004 ،1
چين بهعنوان همسایه قدرتمند این منطقه ازجمله کشورهایي است که همواره نگـاه ویـژهای بـه
این منطقه داشته است .حضور چين در منطقه فراتر از منطق صرفاً اقتصادی بوده و بهدنبال آن اسـت
تا با استفاده از اقدامات سياسي و هماهنگيهای دیپلماتيـک بـه حفـ ثبـات منطقـه کمـک کـرده و
تهدیدات امنيتي خود را تعدیل نماید( بالونينا .)13 :2019 ،2چين بزر ترین واردکننـده جهـاني گـاز
طبيعي و نفت خام است و به همين واسـطه بـه روسـيه بسـيار وابسـته اسـت .ایـن منطقـ ِه غنـي از
هيدروکربن ،ميتواند بهعنوان منبع جایگزین واردات انرژی عمل کند و وابستگي چين بـه مسـکو را
کاهش دهد(ساهایي.)2 :2019 ،3
در دوره اوليه استقالل ،یک جهتگيری ژئوپليتيکي در حال رشد نسبت به غـرب نمایـان بـود و
فشار برای پيوستن به بازارهای آزاد و نسخه اقتصـادی ليبـرال ،بـا درجـات مختلفـي از موفقيـت در
سراسر منطقه به اجرا درآمد (رامر و همکـاران .)26 :2016 ،4در همـين راسـتا دولـتهـای نوظهـور
منطقه ،فرصت بالقوه دیگری را برای ارتقای قدرت نسبي ترکيه در سطح منطقـهای و جهـاني فـراهم
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رژیم صهيونيستي نيز بهعنوان یک قدرت فرامنطقهای بهصورت خزنده در حال افـزایش حضـور

آوردند؛ بنابراین ترکيه برای ایجاد روابط صميمانه با تمام دولتهای آسيای مرکزی ،به ترویج الگـوی
سياسي دموکراسي سکوالر و الگوی اقتصادی سرمایهداری در ایـن کشـورها اقـدام کـرد (کوشـکي و
بصيرینيا.)184 :1398 ،
اگرچه اروپایيها به محدودیتهای ظرفيتهای خود در آسيای مرکزی واقفاند؛ اما بهدنبـال آن
هستند تا با اتخاذ سياست هـای فعـال در منطقـه ،در تحـوالت ژئـوپليتيکي و تغييـر در روابـط بـين
بازیگران اصلي منطقه (روسيه ،چين و آمریکا) نقش قابل توجهي ایفـا کننـد(کيليبایـاوا و همکـاران،5
 .)28 :2018شاید بتوان برنامههای اتحادیه اروپا را در کمک بـه کشـورهای منطقـه در بهبـود امنيـت
مرزها و مقابله با قاچاه مواد مخدر در همين راستا ارزیابي نمود(راسسل.)5 :2019 ،6
1. Basiri & et. Al
2. Bolonina
3. Sahai
4. Rumer & et. Al
5. Kilybayeva & et. Al
6. Russell
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رشد پایدار اقتصادی هند از اوایل دهه  ،1990همراه با ظهور آن بـهعنـوان یکـي از بـزر تـرین
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مصرفکنندگان محصوالت مرتبط با نفت و گاز در جهـان ،پایـه جدیـدی را بـرای تعریـف مجـدد
روابط سنتي این کشور با منطقه آسيای مرکزی فراهم کرده است .عالقه راهبردی هنـد شـامل امنيـت
انرژی ،توسعه تجارت و برنامه توسعه زیرساختهای این منطقه است (کوساری)28 :2018 ،1
پاکستان منافع راهبردی و اقتصادی عظيمي در آسيای مرکـزی دارد .منـافع اقتصـادی مهـمتـرین
دليل برقراری روابط دوجانبه بين پاکستان و کشورهای منطقه بوده و در این ميان پيشرفت و تقویـت
مناسبات هماهنگ اقتصادی ،مهمترین هدف این کشور در منطقـه اسـت (جاویـد و دشـتي:2016 ،2
..)68
اهداف و منافع ايران در آسیای مرکزی

درواقع ،اصول و مباني سياست خارجي ایران در منطقه آسيای مرکزی عمدتاً از نگرش فرهنگـي
و تمدني تاریخ ،پيشـينه اجتمـاعي و مـذهبي مشـترک ،رویکـرد اقتصـادی مبتنـي بـر همکـاری بـا
دولتهای منطقه و دغدغههای امنيتي ناشي از نفوذ و حضور قدرتهای خارجي و تهدید برخاسـته
از رقابتجویي آنها برميخاست و درنتيجه ،نگرش آرمـاني و ایـدئولوژیک نتوانسـت غلبـه کنـد و
ایران بيشتر بهعنوان بازیگر ،خواستار ثبات ،کمککننده به امنيت منطقهای و ميانجيگر در بحرانهـای
منطقه شناخته شده است .مهمترین اهداف و منافع سياست خارجي ایران را ميتـوان بـه شـکل زیـر
معرفي نمود:
 گسترش روابط با کشورهای منطقه؛ نقشآفریني محوری در منطقه؛ حف ثبات و امنيت در منطقه؛ جلوگيری از نفوذ قدرتهای رقيب و تقویت مؤلفههای فرهنگي و تمدني ایراني و اسـالمي(کرمي.)173 :1397 ،

در ادامه اهداف ایران در منطقه آسيای مرکزی در ابعـاد مختلـف سياسـي  -امنيتـي ،اقتصـادی و
فرهنگي بررسي ميشود.
1. Kothari
2. Dashti & Javaid
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ازنظر سياسي ـ امنيتي ،این منطقه بهدليل رقابـت قـدرتهـای منطقـهای و فرامنطقـهای ،داشـتن
مرزهای طوالني آبي ـ خاکي ،تـالش آمریکـا و نـاتو بـرای نفـوذ در منطقـه ،شـکلگيـری سـازمان
همکاری شانگهای به مرکزیت این منطقه و رژیم حقوقي دریـای خـزر ،اهميـت قابـلتـوجهي دارد
(اعظمي و همکاران .)20-21 :1391 ،ظهور منطقه آسيای مرکزی بهعنـوان یـک زیرسيسـتم مسـتقل
منطقهای ،نگرانـيهـا و تهدیدات مشترکي را فراروی کشورهای این منطقـه قــرار داده اســت کــه
فائقآمدن بر آن ،جز ازطریق گسترش همکاری با کشورهای منطقه ازجمله ایران ميسر نخواهـد بـود.
مواردی مانند توليد و قاچاه مواد مخـدر در افغانسـتان و ترانزیــت آن از منطقــه آسـيای مرکـزی،
بيثباتي و ناامني در افغانستان ،تقویت مجــدد جایگــاه طالبــان در صـحنه سياسـي ایـن کشـور و
گسترش بنيادگرایي و تروریسم؛ ازجمله تهدیدات مــشترک منطقـهای در حـوزه امنيتـي اسـت کـه
ميتواند بستر مناسبي برای همگرایي ایران با کشورهای منطقـه آسيای مرکزی بهشـمار رود (علویـان
و کوزهگر کالچي.)66-67 :1388 ،
تهدید رادیکاليسم اسالمي در آسيای مرکزی کـه تحـت تـأثير مجموعـهای از عوامـل بيرونـي و
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الف) اهداف سیاسی ـ امنیتی:

دروني گسترش یافته است ،امروزه چالشي اساسي را متوجـه دولـتهـای ایـن منطقـه کـرده اسـت
(باقری و مجيدی .)196 :1397 ،خطر بنيادگرایان اسالمي بهعنوان تهدید اصلي هر پنج کشور آسـيای
مرکزی محسوب ميشود (تيليوني و همکاران  .)303 :2016 ،1افزایش گروههـای مخفـي تنـدرو و
همچنين احتمال گسترش ایدئولوژی افراطي در این منطقه را نميتوان رد کرد (مـاني و همکـاران، 2
 .)174-175 :2016واقعيت این است که رشد رادیکاليسم مذهبي در آسيای مرکزی و هر نقطه دیگـر
جهان ،نهتنها برای ایران مطلوب نيست ،بلکه هم با بنياد سياست مذهبي ایران در تعارض اسـت و هـم
تهدیدی بر منافع ملي تلقي ميشود (فيرحي .)201 :1395 ،با توجه به اینکه ایران از اندک کشورهای
مسلمان منطقه خاورميانه است که نهتنها از خوانش افراطي گروههای تروریستي وهابي که هـماکنـون
در همه نقاط جهان مشغول وحشتآفریني و کشتار و خشونت هستند حمایت نميکند ـ بلکه دشـمن

1. Tiliouine & et. Al
2. Muni & et. Al
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ایدئولوژیک آنان نيز هست ـ ميتواند متحد خوبي برای کشورهای منطقه در مبارزه با افـراطگرایـي و
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خطرهای ناشي از آن باشد (ميرفخرایي و فيروزمندی بندپي.)440 :1396 ،
ب) اهداف اقتصادی:

منطقه آسيای مرکزی محصور در خشکي است و برای ارتباط با جهان بيرون به کشور ثالث نيـاز
دارند .بههمين دليل این کشورها برای صادرات کاالهای توليدی خود به جهان بيرون ،مجموعـهای از
طر ها را در بخشهای حمل و نقل ریلي ،جادهای ،خطوط لوله انتقال نفـت و گـاز در دسـتور کـار
قرار دارند (طاهری و عابدیاردکاني .)364-365 :1397 ،از سویي ،وابستگيهای شـدید کشـورهای
منطقه به روسيه و مشکالت فراوان اقتصادی این کشورها ،آنها را بـه کوشـش همـهجانبـهای بـرای
یافتن شرکای جدید اقتصادی ـ بازرگاني در منطقه کشانده است (یزدانـي و همکـاران.)158 :1391 ،
ایران از کشورهایي است که نقش چشمگيری را در طر های بره ـ آبي ،خطوط لوله انتقال نفـت و
گاز ،شبکههای ریلي و شبکههای جادهای این کشورها دارد (طاهری و عابدیاردکـاني-365 :1397 ،
.)364
ازنظر اقتصادی ،انتقال خطوط انرژی و نقش ترانزیتي و کریدوری ایران در ارتباط ایـن کشـورها
با آبهای آزاد و همچنين بازار مصرف این کشورها اهميت دارد؛ اما به دليل رقابـتهـای منطقـهای،
ایران تاکنون نتوانسته است در مقایسه با سایر قدرتهـای منطقـهای و فرامنطقـهای نقـش اقتصـادی
پررنگي در این جمهوریها ایفا نماید (اعظمي و همکاران.)20-21 :1391 ،
یکـي از واقعيـتهـای ژئواکونوميـک جمهـوری اسـالمي ایـران ،مرکزیـت فرهنگـي آن در بـين
همسایگانش و قدرت نرم در تصرف بازارهای منطقه است .با درک این موضوع مـيتـوان در جهـت
اقتصادی متناسب بـا ایـن مؤلفـه ژئـوپليتيکي در منطقـه خاورميانـه و آسـيای مرکـزی گـام برداشـت
(گلکرمي و همکاران.)50 :1397 ،
در چنين شرایطي ایران با داشتن بيش از دو هزار مایـل خــط ســاحلي در جنــوب ،دسترسـي
مناسب و مطمئن به بازارهای جهاني را به کشورهای محصور در خشـکي شــمال ارزانـي مـيدارد.
این ارتباط کوتاهترین ،سریعترین ،امنترین و اقتــصادیتــرین مــسير را از منطقـه خـزر ـ آسـيای
مرکزی به بازارهای جهاني را که شامل شبهقـاره هنـد ،ژاپـن و خــاور دور اسـت ،فـراهم مـيکنـد
(مجتهدزاده و کـوزهگـر کــالجي .)169 :1387 ،وجـود سـوابق دیرینـه تـاریخي از روابـط گسـترده
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سراسـری آسـيا ،بزرگراه آسيایي و کریدور شمال ـ جنوب ،خـط لولـه گـاز نـابوکو (ترکمنــستان ـ
ایـران ـ ترکيه) و نيز خط لوله قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران ،ميتوانـد مهــمتــرین فرصــتهــای
پيشِ روی ایران در آسيای مرکزی ،چـه بـهصـورت دوجانبـه و چـه در قالـب سـازمان همکــاری
اقتصادی (اکـو) و شـانگهای در حـوزه اقتصـادی باشـد (علویـان و کـوزهگـر کـالچي.)70 :1388 ،
جمهوری اسالمي ایران با سرمایهگذاریهای اقتصادی و گسترش روابط سياسي ميتوانـد پيونـدهای
حياتي و راهبردی را با دولتهای منطقه برقرار کند و به موازات جلب اعتماد دولتها بـا اسـتفاده از
دیپلماسي فرهنگي که بر پایه پيوندهای زباني ،تاریخي و هـویتي بنـا شـده بـه اقنـاع مـردم منطقـه و
جذب آنها حول محور فرهنگ مشترک اقدام کند (ميرفخرایي و فيروزمندی بندپي.)437 :1396 ،
بعد از جنگ سرد ،گرایش به سوی منطقهگرایي در مناطق گوناگون جهـان بيشـتر شـده اسـت.
آسيای مرکزی از مناطق ژئواستراتژیک است که همواره در کانون توجـه کشـورهای مختلـف بـوده
است .در این منطقه اتحادیه اقتصادی اوراسيایي ،1ظرفيـت خـوب و مناسـبي بـرای ارتقـای سـطح
اقتصادی کشورهای این منطقه دارد که سياست خارجي ایران ميتواند از ایـن ظرفيـتهـا در راسـتا
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اقتصادی ماننـد  1600سـال استفاده منظم از جاده تاریخي ابریشم و نيـز طـر هـایي چـون راهآهـن

منافع ملي خود بهره ببرد (فرسائي و همکاران.)142 :1398 ،
ج) اهداف فرهنگی:

وابستگيهای فرهنگي و قدرت نرم ایران در منطقه و نفوذ ایران در ميان مردم کشـورهای منطقـه
سبب ميشود که دستگاه تصميمگيری کشورهای آسيای مرکزی حتي کشورهایي چون ازبکستان ،بـه
جمهوری اسالمي ایران بهعنوان کشوری تأثيرگذار در منطقه آسيای مرکـزی نگـاه کننـد (طـاهری و
عابدیاردکاني .)377 :1397 ،ایـران امتيـازات و ویژگيهای خاصي در حـوزه آسـيای مرکـزی دارد؛
ازجمله همآیيني و همکيشي ،قرابت جغرافيایي ،اشتراکات فرهنگـي ـ تـاریخي ،اشـتراکات زبـاني بـا
برخي از اقوام ،حضور ایرانيان مقيم و امتياز غلبـه تأثيرگـذاری بـر تأثيرپـذیری (علویـان و کـوزهگـر
کالچي .)71 :1388 ،با وجود اشتراکات فراوان ميان ایرانيان و مردم منطقـه ،هنگـامي کـه کشـورهای
آسيای مرکزی به استقالل رسيدند ،ایران از یک سو در صدد معرفي فرهنگ اسالمي به منطقه برآمـد

)1. Eurasian Economic Union (EAEU
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و از سوی دیگر اشتراکات و پيوندهای فرهنگ و هویـت نـژادی ،قـومي و زبـاني بـا مـردم آسـيای
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مرکزی را زمينه فعاليتهای متنوع فرهنگي قرار داد .در این شرایط ،ایران با احساس قرابـت تـاریخي
و فرهنگي به آسيای مرکـزی بـا اتخـاذ سياسـتي واقـعبينانـه ،بـه بسـط مناسـبات فرهنگـي بـا ایـن
جمهوریها پرداخت (کوالیي و روا.)109 :1397 ،
در مجموع ،دولت جمهوری اسالمي ایران در راستای تحقق این اهداف و منافع ـ واقعگرایانـه و
عملگرایانه ـ بيشتر بر عناصر اقتصادی ،فرهنگـي و ژئوپليتيـک تأکيـد کـرده اسـت (کرمـي:1397 ،
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موانع و داليل فقدان جايگاه شايسته آسیای مرکزی در سیاست خارجی ايران

طي نزدیک به سه دهه اخير ،ایران با اهداف و اصولي نسبتاً مشخص وارد تعامل با منطقـه شـده
و اگرچه در نهایت عملگرایانه با کشورهای منطقه تعامـل کـرده اسـت ،امـا دولـتهـای منطقـه بـا
تأثيرپذیری از فضای رسانهای بينالمللي و نيز فشارهای غرب در تعامل با ایران ،با احتيـاط برخـورد
کردهاند و همين موضوع نيز موجب شده تا بـا وجـود فرصـتهـای زیـاد بـرای همکـاری ایـران و
کشورهای منطقه ،در عمل سطح این ارتباطات محدود مانده و ایران نيز نتوانسـته اسـت نقـش مـؤثرِ
متناسب با جایگاه خود را ایفا نماید (کرمي و کریميان .)56 :1396 ،عواملي چون خأل قـدرت ناشـي
از فروپاشي شوروی ،رقابتهای ژئوپليتيک منطقهای ،جایگاه مهم ایـران در نزدیکـي تقـاطع آسـيا و
اروپا ،وجود ذخایر بزر انـرژی دنيـا در منطقـه و تمایـل کشـورهای آسـيای مرکـزی بـه حضـور
قدرتهای خارجي ،باعث حضور قدرتهای بزر در آسيای مرکزی شـده و موانـع جـدی بـرای
حضور مؤثرتر ایران در این منطقه به وجود آورده است (ربيعي و همکاران.)23 :1397 ،
عوامـل متعـدد دیگری هـم در کمتربـودن نقـش و نفـوذ ایـران در منطقـه در مقایسـه بـا سـایر
کنشگران مؤثر بودهاند؛ اوالً جمعيت ایران بيشتر شيعه هسـتند درحـاليکـه بيشـتر مسـلمانان آسـيای
مرکزی سنياند؛ ثانياً هویت ایران بهطـور بـارزی ماهيـت مـذهبي دارد کـه نمـيتوانـد خـوشاینــد
رهبـران سکوالر کشورهای منطقه باشد و ثالثاً سياستهای ضـدغربي ایـران ،مطلــوب کــشورهای
تـازه اسـتقاللیافتـه آسيای مرکزی و قفقاز نيست؛ زیرا آنها نيازمند کمکهای غرب برای توسـعهی
اقتصادی خود هستند (سيمبر .)81-82 :1385 ،عامل بسيار مهم دیگری که دليلي بـرای موفـقنبـودن
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است (ميرفخرایي و فيروزمندی بندپي.)231 :1398 ،
در مجموع دالیل فقدان جایگاه شایسته آسيای مرکزی در سياست خارجي ایران را مـيتـوان در
دو دسته از عوامل جستوجو کرد؛ عواملي که هم به شرایط منطقهای و هم داخلي ربط دارند.
الف) عوامل منطقهای:

-

تبليغات ایرانهراسي؛

-

فعاليتهای مخرب کشورهای رقيب؛

-

بوروکراسي و فساد دستگاه اداری جمهوریها؛

-

کوچک و دولتي بودن اقتصاد کشورهای منطقه.

ب) عوامل داخلی:

-

وجود ابهام در جایگاه ژئوپليتيکي ایران؛

-

فقدان شناخت کافي از توانمندیهای خود و ظرفيتهای منطقه؛

-

فقدان هماهنگي و نگرش سيستمي بين نهادهای فعال در روابط خارجي؛

-

شکاف بين نظر و عمل؛

-

عدم کفایت مالي؛

-

«اقتصادمحور» نبودن روابط با منطقه؛

-

سودآوربودن سرمایه در داخل؛

-

فقدان مکانيزم حمایتي از فعاليتهای بخش خصوصي در منطقه؛

-

فقدان استراتژی ملي (باقری مقدم.)81-88 :1394 ،

تحليل راهبردی موقعيت جمهوری اسالمي ایران در منطقه آسيای مرکزی

ایران در منطقه آسيای مرکزی است ،تمرکز بسيار زیاد سياست خارجي ایـران بـر منطقـه خاورميانـه

روش پژوهش

پژوهش حاضر برمبنای هدف ،از نوع «تحقيقات کاربردی» و برمبنای ماهيت ،از نوع «توصـيفي ـ
پيمایشي» بوده که با توجه بـه اسـتفاده توأمـان از روشهـای کمـي (پيمایشـي) و روشهـای کيفـي
(تحليل محتوای کيفي) رویکردی «آميخته» دارد .جامعه آماری تحقيق شـامل آن دسـته از خبرگـان و
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با پژوهش داشته و سابقه حضور و فعاليت در منطقه را داشـتهانـد .جامعـه نمونـه شـامل  32نفـر از
خبرگان و کارشناسان این حوزه است که با روش نمونهگيری «گلوله برفـي» شناسـایي و بـهصـورت
هدفمند انتخاب شدهاند .به منظور گـردآوری اطالعـات موردنيـاز جهـت تـدوین ادبيـات تحقيـق از
«مطالعات کتابخانهای» با استفاده از ابزار «فيشبرداری» و جهت گردآوری دادههای واقعـي در بخـش
کيفي ،از ابزار «مصاحبه نيمهساختاریافته» و در بخش کمي ،از «پرسشنامه بسته» استفاده شـده اسـت.
پرسشهای مصاحبه و پرسشنامه از دو جنبه روایي ظاهری و محتوا توسط خبرگان تأیيد گردیـده و
ضریب پایایي پرسشنامه (آلفای کرونباخ)  0/906محاسبه شد که بيانگر پایـایي بـاالی پرسـشنامـه
بوده است .بهمنظور محاسبه پایایي کدگـذاری مصـاحبههـا نيـز از روش شـاخص ثبـات یـا پایـایي
بازآزمون 1استفاده شده است و برای این منظور ،سـه مصـاحبه بـهطـور تصـادفي انتخـاب و مجـدداً
عمليات کدگذاری پـس از گذشـت  30روز انجـام پـذیرفت و نتـایج مـورد مقایسـه قـرار گرفـت.
بدینترتيب پایایي بازآزمون مصاحبهها  82درصد محاسبه شد و با توجه به اینکه این ميزان بيشـتر از
 70درصد است ،ميتوان گفت پایایي کدگذاری مصاحبههای این تحقيق مورد تأیيد است.
دادههای کيفي احصاشده از مصاحبهها از روش «تحليـل محتـوای اسـتقرایي» و دادههـای کمـي
جمعآوریشده از پرسشنامهها با استفاده از «آمارههـا یـا پارامترهـای توصـيفي» تجزیـه و تحليـل و
جهت رتبهبندی اهميت گزارههای پرسشنامه ،از روش «آنتروپي شانون» 2استفاده شده است.
يافتهها و تجزيه و تحلیل دادهها
الف) تجزيه وتحلیل آماری دادههای جمعیتشناختی
اطالعات جمعآوریشده مربوط به پاسخدهندگان و توصیف آماری آن به شرح جدول  1است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه نمونه (درصد)
سن خدمتی (سال)

10-15

15-20

20-25

25-30

بیش از 30

9/38

21/87

25

28/13

15/62

1. Re-test Reliability
2. Shnnon Entropy
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محل خدمتی

سطح تحصیالت

فعالیت در منطقه (سال)

31/2

18/7

15/7

15/7

18/7

مراکز راهبردی

امور خارجه

خبرگان
دانشگاهی

نیروهای
مسلح

وزارت
اطالعات

18/75

15/62

18/75

37/5

9/37

کارشناسی ارشد

دانشجوی
دکتری

دکتری

34/37

25

40/62

1-3

3-5

بیش از پنج

15/62

37/5

46/88




ب) تجزيه وتحلیل دادهها و ارائه يافتههای پژوهش

بهمنظور پاسخگویي به سؤال پژوهش ،ابتـدا فهرسـتي از فرصـتهـا ،تهدیـدات ،نقـاط قـوت و
ضعف ).ا.ایران در منطقـه آسـيای مرکـزی ،براسـاس مطالعـه ادبيـات موضـوع و تحليـل محتـوای
مصاحبههای انجامشده با کارشناسان منطقه احصا ،سپس توسط جامعه خبرگي تحقيق ،ارزیـابي شـد.

تحليل راهبردی موقعيت جمهوری اسالمي ایران در منطقه آسيای مرکزی

رشته تحصیلی

مطالعات منطقهای

علوم سیاسی

جغرافیای
سیاسی

مدیریت
راهبردی

روابط
بینالملل

در این گام ،عالوهبر پرسش درخصوص موافق یا مخالفبودن خبرگان با هر یک از گزارههـا ،ميـزان
اهميت آن نيز پرسيده شد و با اسـتفاده از روش آنتروپـي شـانون رتبـهبنـدی شـده اسـت .در ادامـه
جداول مربوط به این تجزیه و تحليل آمده است.
جدول  .2فرصتهای جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی
رتبه

فرصتها 


پاسخ

فراواني

درصد

1

ارتباط و همکاری جمهوری اسالمی ایران و کشورهای آسیای مرکزی
ازطریق سازمانهای منطقهای (اکو و سازمان همکاری شانگهای)

مخالف

2

6/3

موافق

30

93/8

2

اهمیت جمهوری اسالمی ایران یران از نقطهنظر ترانزیت و حمل و نقل
برای کشورهای منطقه

مخالف

3

9/4

موافق

29

90/6

3

اشتراکات گسترده تاریخی ،تمدنی و فرهنگی ایران و کشورهای منطقه

مخالف

3

9/4

موافق

29

90/6

4

امکان بهرهگیری از فرصتهای بهدستآمده از رقابتهای قدرتهای
منطقهای در آسیای مرکزی

مخالف

5

15/6

موافق

27

84/4

ضریب
اهمیت

0/1373
0/1373
0/1364
0/1341
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رتبه

فرصتها 


پاسخ

فراواني

5

دغدغههای مشترک رهبران آسیای مرکزی و جمهوری اسالمی ایران
درخصوص مقابله با افراطگرایی دینی و تروریسم

6

عزم جدی کشورهای آسیای مرکزی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر
و امکان انتقال تجارب ارزنده ایران در این زمینه

7

عملکرد فعاالنه در زمینههای مربوط به آب و مسائل زیستمحیطی
بهعنوان کشور بیطرف و میانجی

8

وجود روحیه ضداستکباری در میان مسلمانان آسیای مرکزی

درصد

مخالف

5

15/6

موافق

27

84/4

مخالف

12

37/5

موافق

20

62/6

مخالف

17

53/1

موافق

15

46/9

مخالف

20

62/5

موافق

13

37/5

ضریب
اهمیت

0/1335
0/1187
0/173
0/0953

همانگونه که در جدول  2آمده است ،خبرگان صرفاً با  6گزاره بهعنوان فرصتهـای جمهـوری
اسالمي ایران در منطقه موافقت کردهاند .در ميان آنها بيشترین ضریب اهميت بـه گـزاره «ارتبـاط و
همکاری جمهوری اسالمي ایران و کشورهای آسـيای مرکـزی ازطریـق سـازمانهـای منطقـهای» و
کمترین اهميت به گزاره » عزم جـدی کشـورهای منطقـه در زمينـه مبـارزه بـا قاچـاه مـواد مخـدر»
اختصاص یافته و گزارههای «وجـود روحيـه ضداسـتکباری در ميـان مسـلمانان آسـيای مرکـزی» و
«عملکرد فعاالنه جمهوری اسالمي ایران در زمينههای مربوط به آب و مسـائل زیسـتمحيطـي» نيـز
حد نصاب قابل قبول ( 50درصد) را کسب نکردند.
جدول  .3تهدیدات احتمالی آسیای مرکزی برای جمهوری اسالمی ایران
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رتبه

تهدیدات 

پاسخ

فراواني

درصد

1

گسترش هراس از نفوذ جمهوری اسالمی ایران در کشورهای
منطقه (ایرانهراسی) که ناشی از تبلیغات منفی رسانههای
غربی است.

مخالف

0

0

موافق

32

100

2

گسترش تروریسم و خطر بنیادگرایی سلفی در منطقه آسیای
مرکزی

3

بحرانهای قومی که ممکن است موجب ناامنی و صدور بحران
به کشورهای همسایه شود.

4

گسترش ناتو به شرق (آسیای مرکزی) و افزایش حضور
نیروهای فرامنطقهای در پیرامون ج.ا.ایران

مخالف

0

0

موافق

32

100

مخالف

1

3/1

موافق

31

96/9

مخالف

3

9/4

موافق

29

90/6

ضریب
اهمیت

0/1739

0/1739
0/1701
0/1682

5

نگاه مالکیتی نسبت به مشترکات فرهنگی ،تمدنی و تاریخی
که بهجای همگرایی ،ممکن است سبب واگرایی گردد.

مخالف

5

15/6

موافق

27

84/4

6

بحران آب و مسائل زیستمحیطی در منطقه آسیای مرکزی

مخالف

8

25

موافق

24

75

اهمیت

0/1609
0/1530

همانگونه که در جدول  3آمده است ،باالی  75درصد از پاسخگویان با گـزارههـای احصاشـده
بهعنوان تهدیدهای ).ا.ایران در آسيای مرکزی موافقت نمودهاند و در ميـان آنهـا بيشـترین ضـریب
اهميت به گزارههای «گسترش هراس از نفوذ ).ا.ایران در کشورهای منطقه» و «گسـترش تروریسـم
و خطر بنيادگرایي سلفي در منطقه آسيای مرکزی» و کمترین اهميت به گزاره «بحـران آب و مسـائل
زیستمحيطي در منطقه آسيای مرکزی» اختصاص یافته است.
جدول  .4قوتهای جمهوری اسالمی در آسیای مرکزی
رتبه

قـــوتهـا 

پاسخ

فراواني

درصد

1

برخورداری ایران از امنترین و با صرفهترین کانال ارتباطی با
آبهای آزاد جهت ترانزیت کاال و انرژی

مخالف

2

6/3

موافق

30

93/8

2

قرارگرفتن ج.ا.ایران میان دو منطقه بسیار مهم و استراتژیک
سواحل مکران و آسیای مرکزی

مخالف

3

9/4

موافق

29

90/6

3

توانایی و ظرفیتهای ج.ا .ایران جهت تمرکز بر اجرای
پروژههای مشترک در حوزههایی مانند سدسازی ،ساخت
نیروگاهها و جادهسازی در منطقه

مخالف

2

6/3

موافق

30

93/8

4

نشستهای مشترک وزرای امور خارجه و رؤسای جمهور
ترکمنستان ،قزاقستان و ج.ا.ایران در جلسات مربوط به دریای
خزر

مخالف

3

9/4

موافق

29

90/6

5

برخورداری ایران از نیروی انسانی ماهر و سیستم حمل و نقل
نسبتاً توسعهیافته و نیز زیرساختهای کشتیرانی و همچنین
بنادر و پاالیشگاهها

مخالف

6

18/8

موافق

26

81/3

6

وجود شخصیتها و تشکلهای همسو با جمهوری اسالمی
ایران در آسیای مرکزی

مخالف

5

15/6

موافق

27

84/4

ضریباهمیت

تحليل راهبردی موقعيت جمهوری اسالمي ایران در منطقه آسيای مرکزی

رتبه

تهدیدات 

پاسخ

فراواني

درصد

ضریب

0/1301
0/1296

0/1275

0/1262

0/1236

0/1231
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رتبه

قـــوتهـا 

پاسخ

فراواني

درصد

7

استقرار نظام اسالمی در ایران با توجه به مسلمانبودن
کشورهای منطقه

مخالف

7

21/9

موافق

25

78/1

8

وجود نهادها و سازمانهای فرهنگی ج.ا.ایران در آسیای
مرکزی

مخالف

7

21/9

موافق

25

78/1

ضریباهمیت

0/1203
0/1196

همانگونه که در جدول  4آمده است ،باالی  78درصد از پاسخگویان با گزارههـای احصاءشـده
بهعنوان قوتهای ).ا.ایران در منطقه موافقت نمودهاند و در ميان آنها بيشترین ضـریب اهميـت بـه
گزاره «برخورداری ایران از کوتاهترین ،امنترین و با صرفهترین کانال ارتباطي با آبهـای آزاد و نيـز
کشورهای خاورميانه و اروپایي جهت ترانزیت کاال و انـرژی از منطقـه آسـيای مرکـزی» و کمتـرین
اهميت به گزاره «وجود نهادها و سازمانهای فرهنگي جمهوری اسـالمي ایـران در آسـيای مرکـزی»
اختصاص یافته است.
جدول  .5ضعفهای جمهوری اسالمی در آسیای مرکزی
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رتبه

ضـعفهـا 

1

فقدان یک استراتژی کالن در منطقه آسیای مرکزی

2

فقدان یک رسانه کارآمد بهمنظور تاثیرگذاری فرهنگی بر
روی مردم

3

عدم اولویت و نداشتن جایگاه برجسته کشورهای این منطقه
در سیاست خارجی ج.ا.ایران در مقایسه با منطقه خاورمیانه

4

فقدان سیاستهای مدون ایران در منطقه آسیای مرکزی و
حرکت در محدوده سیاست خارجی روسیه

5

بیتوجهی به نقش توریسم و صنعت گردشگری بین ایران و
کشورهای منطقه

6

فقدان نهادهای مردمی و غیر دولتی ج.ا.ایران در منطقه

7

ناتوانی در حل اختالف با روسیه در زمینه ژئوپلیتیک انرژی
به ویژه ترانزیت و انتقال انرژی منطقه

8
9

پاسخ

فراواني

درصد

مخالف

1

3/1

موافق

31

96/9

مخالف

1

3/1

موافق

31

96/9

مخالف

2

6/3

موافق

30

93/8

مخالف

2

6/3

موافق

30

93/8

مخالف

3

9/4

موافق

29

90/6

مخالف

3

9/4

موافق

29

90/6

مخالف

3

9/4

موافق

29

90/6

بیتوجهی به زبان فارسی بهعنوان میراث مشترک ایران و
مناطق فارسیزبان کشورهای منطقه

مخالف

4

12/5

موافق

28

87/5

کم توجهی به مشترکات تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی ،قومی،

مخالف

4

12/5

ضریباهمیت

0/0792
0/0792
0/0785
0/0783
0/0777
0/0774
0/0773
0/0766
0/0765

10

عدم آشنایی با تحوالت و جریانهای فرهنگی موجود در
منطقه

مخالف

5

15/6

موافق

27

84/4

11

اعزام برخی نمایندگان و رایزنان فرهنگی که شناخت دقیق و
درستی از منطقه ندارند.

مخالف

6

18/7

موافق

26

81/3

12

فقدان فهم و درک مشترک فرهنگی بین مردم ایران و مردم
منطقه

مخالف

7

21/9

موافق

25

78/1

13

کمتوجهی وزارت امورخارجه به دیپلماسی عمومی و فرهنگی
در منطقه آسیای مرکزی

مخالف

10

31/2

موافق

22

68/8

0/0765
0/0760
0/0744
0/0723

همانگونه که در جدول  5آمده است ،بيش از  60درصـد از پاسـخگویـان بـا مـوارد احصاشـده
بهعنوان ضعفهای جمهوری اسالمي ایران در آسيای مرکزی موافقـت نمـودهانـد و در ميـان آنهـا
بيشترین ضریب اهميت به گزارههای «فقدان یک استراتژی کالن در منطقه آسيای مرکزی» و «فقـدان
یک رسانه کارآمـد بـهمنظـور تأثيرگـذاری فرهنگـي بـر روی مـردم» و کمتـرین اهميـت بـه گـزاره
«کمتـوجهي وزارت امـور خارجـه بـه دیپلماسـي عمـومي و فرهنگـي در منطقـه آسـيای مرکـزی»
اختصاص یافته است.

تحليل راهبردی موقعيت جمهوری اسالمي ایران در منطقه آسيای مرکزی

نژادی بین ایران و کشورهای منطقه

موافق

28

87/5

نتیجهگیری و پیشنهادات 
این پژوهش با هدف شناسایي فرصتها ،تهدیـدها ،قـوتهـا و ضـعفهـای ایـران در آسـيای
مرکزی انجام پذیرفته است .جهت دستيابي به این مهم از نظر خبرگان و کارشناسـان منطقـه اسـتفاده
شده و عوامل راهبردی بهترتيب اولویت بهشر زیر شناسایي شده است:
الف) فرصتهای جمهوری اسالمی ايران در آسیای مرکزی

-

ارتبــاط و همکــاری جمهــوری اســالمي ایــران و کشــورهای آســيای مرکــزی ازطریــق
سازمانهای منطقهای (اکو و شانگهای)؛

-

اهميت جمهوری اسالمي ایران یران از نقطهنظر ترانزیت و حمل و نقـل بـرای کشـورهای
منطقه؛

-

اشتراکات گسترده تاریخي ،تمدني و فرهنگي ایران و کشورهای آسيای مرکزی؛
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مرکزی؛
-

دغدغههای مشترک رهبران آسيای مرکزی و جمهوری اسالمي ایران درخصوص مقابله بـا
افراطگرایي دیني و تروریسم و

-

عزم جدی کشورهای منطقه در زمينه مبارزه با قاچاه مواد مخدر و امکان انتقـال تجـارب
ارزنده ایران در این زمينه.

ب) تهديدها و چالشهای جمهوری اسالمی ايران در آسیای مرکزی

-

گسترش ایرانهراسي در منطقه ناشي از تبليغات منفي رسانههای غربي؛

-

گسترش تروریسم و خطر بنيادگرایي سلفي در منطقه آسيای مرکزی؛

-

ناامني و صدور بحران به کشورهای همسایه ازطریق بحرانهای قومي؛

-

گسترش ناتو به شره (آسيای مرکزی) و افزایش حضـور نيروهـای فرامنطقـهای پيرامـون
).ا.ایران؛

-

نگاه مالکيتي ایران و کشورهای منطقه به اشترکات فرهنگي ،تمدني و تاریخي و

-

بحران آب و مسائل زیستمحيطي در منطقه آسيای مرکزی.

ج) نقاط قوت جمهوری اسالمی ايران در آسیای مرکزی

-

برخورداری ایران از کوتاهترین ،امنترین و باصرفهترین کانال ارتباطي با آبهای آزاد؛

-

قرارگرفتن جمهوری اسالمي ایران ميان دو منطقه بسيار مهم و استراتژیک سواحل مکـران
و آسيای مرکزی؛

-

توانایي و ظرفيتهای ایران جهت اجرای پروژههای مشترک؛

-

نشستهای مشترک مقامات ایران با مقامات ترکمنسـتان و قزاقسـتان در جلسـات مربـوط
به کشورهای حاشيه خزر؛

-

برخورداری ).ا.ایران از نيروی انساني ماهر در فناوری نفتي و سيستم حمـل و نقـل نسـبتاً
توسعهیافته؛
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پاالیشگاهها؛
-

وجود نهادها و سازمانهای فرهنگي جمهوری اسالمي ایران در آسيای مرکزی و

-

استقرار نظام اسالمي در ایران با توجه به مسلمانبودن کشورهای منطقه.

د) نقاط ضعف ج.ا.ايران در آسیای مرکزی

-

فقدان یک استراتژی کالن در منطقه آسيای مرکزی؛

-

فقدان یک رسانه کارآمد بهمنظور تأثيرگذاری فرهنگي بر روی مردم؛

-

عدم اولویـت و نداشـتن جایگـاه برجسـته کشـورهای ایـن منطقـه در سياسـت خـارجي
).ا.ایران؛

-

فقدان سياستهای مدون ایران در منطقه آسيای مرکـزی و حرکـت در محـدوده سياسـت
خارجي روسيه؛

-

بيتوجهي به نقش توریسم و صنعت گردشگری بين ایران و کشورهای منطقه؛

-

فقدان نهادهای مردمي و غيردولتي ).ا.ایران در منطقه؛

-

ناتواني در حل اختالف با روسيه در زمينه ژئوپليتيـک انـرژی بـهویـژه ترانزیـت و انتقـال

تحليل راهبردی موقعيت جمهوری اسالمي ایران در منطقه آسيای مرکزی

-

برخورداری جمهوری اسـالمي ایـران از زیرسـاختهـای کشـتيراني و همچنـين بنـادر و

انرژی منطقه؛
-

بيتوجهي به زبان فارسي بهعنوان ميراث مشترک ایران و منـاطق فارسـيزبـان کشـورهای
منطقه؛

-

کمتوجهي به مشترکات تاریخي ،مذهبي ،فرهنگي ،قومي و نژادی بين ایـران و کشـورهای
منطقه؛

-

عدم آشنایي با تحوالت و جریانهای فرهنگي موجود در منطقه؛

-

اعزام برخي نمایندگان و رایزنان فرهنگي که شناخت دقيق و درستي از منطقه ندارند؛

-

کمتوجهي وزارت امورخارجه به دیپلماسي عمومي و فرهنگي در منطقه آسيای مرکزی و

-

فقدان فهم و درک مشترک فرهنگي بين مردم ایران و مردم منطقه آسيای مرکزی.
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پرهيز از تهدیدات احتمالي با مدنظر قـراردادن نقـاط ضـعف ).ا.ایـران در منطقـه آسـيای مرکـزی،
پيشنهادات ذیل ارائه ميگردد:
-

تدوین یک استراتژی کالن گامبهگام با هـمفکـری و تعامـل تمـام دسـتگاههـای سياسـي،
فرهنگي و اجرایي ذینفع با محوریت دستگاه سياست خارجي ،جهت حضور هوشـمندانه
و هدفمند در منطقه با تکيه بر اشتراکات دیني ،تاریخي ،زباني ،فرهنگي و تمدني؛

-

انتخاب و اعزام سفرا ،وابستگان نظامي ،نمایندگان و رایزنان فرهنگي که شـناخت دقيـق و
واقعبينانهای از منطقه دارند؛

-

تشکيل کارگروه آسيبشناسي فعاليتهای سياسي ،اقتصادی و فرهنگي در منطقـه آسـيای
مرکزی با محوریت وزارت امور خارجه؛

-

برگزاری نشستهای مشترک بين نهادها ،دستگاههای فرهنگي و اجرایـي فعـال در منطقـه
بهمنظور ایجاد هماهنگي و همدلي جهت گسترش حضور ایران در منطقه؛

-

تالش دستگاه سياست خارجي جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای؛

-

عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسيا و ایجاد یک منطقه آزاد تجـاری ميـان ایـران و
این اعضای این اتحادیه؛

-

طراحي و استقرار سامانه دیدباني منطقه آسيای مرکزی در وزارت امور خارجـه بـهمنظـور
رصد مستمر تحوالت منطقه؛

-

فعال کردن سازمانهای مردمنهاد بهمنظور افزایش نفوذ دیپلماسي عمومي ایران در منطقه؛

-

درک درست از تنوع قومي و نژادی منطقه توسط دستگاههای ذیربط و برقـراری ارتبـاط
مؤثر با اقوام مختلف کشورهای منطقه (بهویـژه قـوم تاجيـک) فـار از هرگونـه رویکـرد
ایدئولوژیک؛

-

راهاندازی خبرگزاریها ،شبکههای تلویزیوني و رادیویي متناسب با ویژگيهای اقوام مهـم
منطقه (تاجيک ،قزاه ،ازبک ،ترکمن و قرقيز) بهمنظـور شناسـاندن چهـره واقعـي ایـران و
کاهش تفکرات ایرانهراسانه؛
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منطقه و سایر مذاهب ازطریق برگزاری کرسيهـای آزاداندیشـي و نشسـتهـای تقریـب
مذاهب با تکيه بر اشتراکات دیني؛
-

بهرهمندی از اهل سنت حنفيمذهبِ شمال و شمال شرقي کشور برای برقـراری و توسـعه
ارتباط با مردم این منطقه؛

-

گسترش فعاليـت کميتـه امـداد در منطقـه بـهمنظـور انجـام فعاليـتهـای خيرخواهانـه و
انساندوستانه برای اقشار کمدرآمد و تصویرسازی مثبت نزد افکار عمومي منطقه؛

-

برگزاری مراسمهای بزرگداشت مشـاهير و مفـاخر مشـترک بـهمنظـور توسـعه تعـامالت
فرهنگي و دعوت از اندیشمندان منطقه؛

-

برقراری ارتباط با دانشگاههای منطقه (دیپلماسي علمي) ازطریق مبادلـه اسـتاد و دانشـجو،
اعطــای بــورس تحصــيلي ،راهانــدازی کرســيهــای زبــان فارســي ،برگــزاری کنگــرههــا،
کنفرانسهای علمي و فرهنگي؛

-

توسعه و رونق صنعت توریسم فرهنگي بين ایران و کشورهای منطقه ازطریق لغو روادیـد،

تحليل راهبردی موقعيت جمهوری اسالمي ایران در منطقه آسيای مرکزی

-

برقراری روابط حسنه بين عالمان دیني ایران با بزرگان و عالمان اهل سنت ،تصوف ،تشـيع

راهاندازی پروازهای مستقيم و منظم و اعطای تسهيالت ویژه برای مسافران؛
-

برگزاری نشستهای مشترک جهت همکاری با دولـتهـای منطقـه درخصـوص حـل و
فصل دغدغههای مشترک مانند مقابله با افراطگرایي دیني ،تروریسم ،قاچاه انسان و مـواد
مخدر؛

-

معرفي شایسته ظرفيتهای ژئوپليتيکي ایران به مقامات تأثيرگذار منطقه و جلـب توجـه و
متقاعدسازی افکار عمومي به مزیتهای رقابتي ایران؛

-

معرفي جایگاه به حق ایران در جاده ابریشمِ جدید و نقشآفرینـي بـهعنـوان یـک بـازیگر
مؤثر ازطریق رایزني دستگاه سياست خارجي با کشورهای منطقه ،کـنشگـران بـينالمللـي
تأثيرگذار (روسيه و چين) و سازمانهای منطقهای مانند پيمان همکاری شانگهای ،اتحادیـه
اقتصادی اوراسيا و سازمان همکاریهای اقتصادی اکو؛

-

مشارکت گسترده و فعال ایران در پـروژههـای کشـف ،استحصـال ،اسـتخرا) و ترانزیـت
ميعانات گازی و فرآوردههای نفتي جمهوریهای منطقه بهویژه ترکمنستان و قزاقستان و
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مشارکت در توسعه زیرساختهای اقتصادی و صنعتي منطقه بـا بهـرهگيـری از توانـایي و
ظرفيتهای ایران جهت تمرکـز بـر اجـرای پـروژههـای مشـترک در حـوزههـایي ماننـد
سدسازی ،ساخت نيروگاهها و جادهسازی.
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