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چکیده
منطقه آسیای مرکزی یکی از مناطق ژئوپلیتیکی هم جوار ایران است که دارای پیشینه تاریخی مشترک با ایران است .در روابط بیی
ایران و آسیای مرکزی ای پژوهش به دنبال تدوی الگوی مبتنی بر ساختار ژئوپلیتیکی منطقه آسیای مرکزی و ایران است که ضم
کاهش تنشها و چالشهای فیمابی به نوعی همگرایی منطقهای پایدار منجر گردد .ای امر می تواند سیب

توسی ه روابیط اییران و

آسیای مرکزی و جلوگیری از بروز تهدییدا ژئیوپلیتیکی بیی اییران و آسییای مرکیزی گیردد کیه اهیداا آن ایناخت سیاختار
ژئوپلیتیکی آسی های ناای از سیاست گذاری گذاته و منابع تنش و تقابل در روابط میان ایران و آسیای مرکزی جهت تنشزدایی
و کس

منافع مشترک منطقه ای است .همچنی اییران و آسییای مرکیزی در مسییر همگراییی و روابیط متقابیل دارای رفییتهیا و

چالشهایی هستند که برخی از آن ها ریشه در محیط داخلی و برخیی دیگیر ریشیه در محییط بیرونیی منطقیه و جهیان دارد و بیرای
رسیدن به همگرایی باید بر اساس راهبردهای پنج گانه به آن دست یافت؛ بنابرای در ای مقاله س ی اده تا با بررسیی واع ییتهیای
ژئوپلیتیکی به یک الگوی همگرایی منطقهای دست یابیم و در ایی راسیتا ایی سیاال اقیلی عابیل طیرب اسیتس بیر اسیاس سیاختار
ژئوپلیتیکی موجود چه نوع الگویی میتوان ارائه داد که به منطقهگرایی پایدار بی ایران و آسیای مرکزی منجر گردد؟ فرضیه رساله
نیز بدی اکل استس به نظر میرسد که بر اساس ساختار ژئوپلیتیکی موجیود ارائیه الگیوی مبتنیی بیر واع ییا و منیافع ژئیوپلیتیکی
همگرا ساز (عو ها و فرقتها) و نیز دوری از عوامل تنشزای ژئوپلیتیکی (ض فها و تهدیدها) میتواند منطقهگرایی پایدار بیی
ایران و آسیای مرکزی در راستای منافع متقابل منجر گردد .روش مورد استفاده پژوهش نیز توقفی -تحلیلی است که بیرای تحلییل
یافتههای پژوهش از مدل سوا نیز استفاده خواهد اد.

واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،همگراییمنطقهای ،ایران ،آسیای مرکزی ،مدل راهبردی .SWOT

( -0نویسنده مسئول) Ahm.bijani3So@yahoo.com
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مقدمه
کشورهای پنج گانه آسیای مرکزی دارای سابقه کوتاه در شکل مستقل کنونی دارندد ایدس سدابقه بده فروپاشدی ات داد
جماهیر شوروی از سال  0330برمیگردد منطقه آسیای مرکزی تا قبل از پیدایش اسالم دارای ویژگیهای اجتمدایی،
فرهنگی و سیاسی خاصی بوده است با ورود اسالم به ایران ،مردم آسیای مرکزی نیز به اسدالم گرویدندد کده سدب
گسترش مهاجرت های ترکان مسلمان به سمت خراسان و سپس غرب ایران تا آناتولی شدد در ودول حکومدتهدای
ایرانی پس از اسالم بخش ایظم آسیای مرکزی جزئی از قلمرو ایران بود با ضعف حکومتهای ایرانی در اثر حملده
مغوالن در دو مرحله توسط چنگیز و تیمور گورکانی کمکم بخشهایی از ایس منطقه از قلمرو اصلی ایران جددا شدد
در دوره معاصر و از زمان صفویه و با قدرت گیری تزار روس تا دوره قاجار به مرور بخدشهدای بیشدتری از قلمدرو
ایران جدا شد و با دخالت انگلستان در افغانستان منطقه کنونی آسیای مرکزی و افغانستان بده صدورت کلدی از ایدران
منفک شد با انقالب بلشویکی کمونیستی شوروی در  0302میالدی ،ایس منطقه به ینوان جمهدوریهدای کمونیسدتی
زیر نظر مسکو اداره شدند در سال  0330میالدی و پس از فروپاشی شوروی ایس جمهدوریهدای وابسدته بده ات داد
جماهیر شوروی در قال

کشورهای نویس استقالل یافتند و در مجامع جهانی به رسمیت شناخته شدند

کشور ایران که قبل از فروپاشی ات اد جماهیر شوروی با انقدالب اسدالمی در  0323مدیالدی ( )0332دچدار ت دولی
بزرگ در دیدگاه ها و روابط خارجی خود شده بود در سال  0330میالدی با جمهوریهای تازه اسدتقالل یافتدهای در
آسیای مرکزی مواجه شد که به رغم سالها جدایی و یدم ارتباط قوی با ایران ،همچنان دارای پیونددهای فرهنگدی و
اجتمایی در بعد دیس ،فرهنگ ،زبان و خاوره تاریخی بودند از ایدسرو فروپاشدی شدوروی در ابتددا تمایدل مقامدات
کشورهای آسیای مرکزی بدهویدژه تاجیکسدتان ،ازبکسدتان و ترکمنسدتان بده ایدران بسدیار بدود ،امدا بده دلیدل یددم
سیاستگذاری درست ،رقابت رقبایی مانند خود روسیه ،ترکیه ،چیس و مهمتر از همه غدرب ،کشدور ایدران نتوانسدت
بهره الزم را از ایس فرصت پیش آمده ببرد از ایسرو نگارنده در ایس پژوهش سعی دارد تا ضمس آسی شناسی روابدط
ایران و آسیای مرکزی از  0330تاکنون به ایس مجهول پاسخ دهد که بر اساس ساختار ژئوپلیتیکی موجدود ،چده ندو
الگویی میتوان ارائه داد که به منطقه گرایی پایدار بیس ایران و آسیای مرکزی منجر گردد؟ از ایس رو تمرکدز مقالده بدر
ارائه الگوی منطقهگرایی ایران و آسیای مرکزی خواهد بود
رویکرد نظری
واژه ژئوپلیتیک برای اولیس بار در حدود یک قرن پیش بکار رفت و از ایسرو با وجود سابقه یکصد ساله همچندان از
حیث تعریف و مرزبندی با سایر یلوم م ل مناقشه بوده و متقدمیس و متأخریس صاح نظر در ایس حدوزه اندیشدهای
هیچگاه نتوانستند در مورد یک تعریف کامل و جامع و مانع از اصطالح و مفهوم ژئوپلیتیدک بده دیددگاهی یکسدان و
توافق کامل دست یابند با ایس وجود در ایس ت قیق سعی میشود یمدهتریس و درییسحدال نزدیدکتدریس تعریدف از
دید اندیشمندان و متفکران ایران و جهان بیان شود
در دیکشنری  Websterدر خصوص تعریف ژئوپلیتیک آورده شده است کده ژئوپلیتیدک تدأثیر یوامدل جغرافیدایی و
جمعیتی و اقتصادی بر سیاست به ویژه سیاست خارجی کشورها است ژئوپلیتسیس آمریکایی کوهس معتقد اسدت کده
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ژئوپلیتیک مطالعه کاربردی روابط فضای جغرافیایی با سیاست است که تأثیر دو جانبده الگوهدای فضدایی ،اشدکال و
ساختارها را با یقاید سیاسی و سازمانها مورد مطالعه قرار میدهد ()Cohen,1994: 17
ایوالکوست اندیشمند فرانسوی میگوید( :مس چیزی را ژئوپلیتیک مینامم که با رقابدت و تقابدل قددرت بدر روی (و
برای) سرزمیس مرتبط باشد رجو به سرزمیس با تمام خصوصیات جغرافیایی آن است که ارتبداط بدیس ژئوپلیتیدک و
جغرافیا را برجسته میسازد( )Lacoste, 2008: 12-14اتوتایل ،فضاسازی سیاستهای بدیسالمللدی بدهوسدیله مراکدز
قدرت و دولتهای سلطهگر را ژئوپلیتیک میداندد ( )Thuatail,1996: 45در حدالی کده جدان اگنیدو مطالعده تدأثیر
جغرافیا بر روابط بیس ملتها را ذکر میکند ( )Agnew,1998: 15م قق حوزه جغرافیای سیاسی انگلستان پیتر تیلور
نیز مطالعه توزیع جغرافیایی قدرت بیس کشورهای جهان بهویژه رقابت بیس قدرتهای بزرگ و اصلی را یمددهتدریس
وظیفه ژئوپلیتیک میداند ()Taylor, 1989
از سوی دیگر آقای دکتر حافظ نیا ضمس ارائه تعریفی نسبتاً جدامع و چندد وجهدی اظهدار مدیدارندد کده ژئوپلیتیدک
مفهومی ترکیبی است و در آن سه ینصر اصلی جغرافیا ،قدرت و سیاست خصلتی ذاتدی دارندد بندابرایس ژئوپلیتیدک
یبارت است از مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست که در قال

یک مدل سه وجهی قابل تبییس اسدت ،در

ایس مدل سه حوزه فضا ،م یط و انسانها مورد توجه قرار گرفته است در حوزه فضا تعاملهای فضایی و سیستمهدا
و ساختارهای فضایی مدنظر است و در حوزه م یط ،ویژگیها و یوامل م یط وبیعی و مصنویی و در حوزه انسان-
ها خصلتها و کارکردهای گروهی مدنظر است()Hafeznia, 2000: 84-87
همانوور که امروزه بسیاری از م ققان و صاح نظران می گویند ،جغرافیدا در مباحدث تئوریدک و فلسدفی ضدعیف
است و رشد چندانی نداشته است ژئوپلیتیک نیز به ینوان زیر شاخه ایس یلم از فقر فلسفی مبدرا نیسدت ژئوپلیتیدک
در دوران گذشته در دست افراد یمل گرا و اکثراً نظامی یا استراتژیست بوده است و در بسیاری از مواقع با جغرافیدای
نظامی مترادف می شد ایس امر خود سب

ضعف ایس رشته یلمی از نظر تئوریک و حرکت آن به حوزههدای پراتیدک

شده است اخیراً در حوزه ژئوپلیتیک تالشهایی در جهت تقویت نظری -فلسفی آن شده است لیکس هنوز ایس رشته
یلمی به جایگاه واقعی خود نرسیده است
منطقهگرایی
ارنستهاس ،پایهگذار ایس نظریه چنیس توضیح میدهد« :پروسهای است که به وسیله آن رهبران سیاسی چندد کشدور
مختلف متقاید و راغ

میشوند که وفاداری ،انتظارات و فعالیتهای سیاسیشدان را بده سدمت مرکدز جدیددی کده

نهادهایش اختیارات قانونی داشدته یدا متقاضدی اختیدارات قدانونی و رتی اختیدارات ملدت و کشدورها باشدد سدو
دهند»()Seifzadeh, 2005: 191
در یک تعریف یمده ،منطقهگرایی یبارت است از توجه ویژه به یک منطقه جغرافیدایی مشدخك کده بهتدریس مکدان
برای ت قق منافع و آرمانها به نظر می آید در ایس باره اشخاص حقیقی و حقوقی و دولدتهدا بدازیگر هسدتند ایدس
منطقه مشخك ممکس است در فراسوی مرز دولتها بازیگر هستند ایس منطقه مشدخك ممکدس اسدت در فراسدوی
مرز دولتها ،در همسایگی آنها یا بخشی از قلمروشان باشد آنچه در تعریف منطقهگرایی مشترك است ،ایدس نکتده
است که آن م دوده خاص برای ت قق اهداف مورد نظر بهتریس کار آیی را دارد ولی گمان معیارهای موجود در ایدس
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دیدگاه معیارهایی منفعتگرایانه است منطقهگرایی بهینوان بخشی از یک استراتژی بهمنظور جل

وفاداریهای یامه

به نهادها و نمادها نیز مطرح میشود همه ایس موارد نشاندهنده ایدس اسدت کده منطقدهگرایدی مفهدومی دارای ابعداد
گوناگون است ()Asghar Khani, 2002: 188-187
برخی صاح نظران برای منطقهگرایی پنج یامل برمیشمارند:
 منطقهای شدن
 هویت و آگاهی منطقهای
 همکاری و تعامل منطقهای فزاینده به گونه دولت م ور
 انسجام منطقهای
 همکاری در سطوح فرو ملی منطقهگرایی
همچنیس میتوان بر حس

گستره و اندازه منطقه ،روند منطقدهگرایدی را در چهدار ندو مشدخك دسدتهبنددی کدرد:

منطقهگرایی کالن ،0که نمونه بارز آن اپک 7اسدت منطقدهگرایدی بدزرگ 3کده نمونده بدارز آن ات ادیده اروپدا اسدت،
منطقهگرایی میانه 4که ات ادیه جنوب شر آسیا (آ سه آن) نمونهای از آن به شمار میرود و سدرانجام منطقدهگرایدی
خرد()Bozorgmehri, 1993: 152-142
جهان سیاسی یا نقشه سیاسی جهان مرک

از دولتها و یا واحدهای سیاسی -فضایی مستقلی است کده از آنهدا بده

کشور تعبیر میشود دولتها و کشورها مهمتریس بازیگران یرصه سیاست جهان و روابدط بدیسالملدل هسدتند آنهدا
اصالت استقالل و حاکمیت دارند و بر ایس اسداس و متناسد

بدا موقعیدت و منزلدت خدود در نظدام بدیسالملدل بدر

شکلگیری پدیدههای بیسالمللی تأثیر میگذارند کشورها در تأسیس و نقشآفرینی سدطوح دیگدر سیاسدی -فضدایی
جهان مشارکت کرده و بخشی از اختیارات ذاتی خود را در امور فراملی و جمعی به آنها منتقدل مدیکنندد و بدا ایدس
اقدام جمعی خود به آنها حیات و ایتبار میبخشند بهوور کلی سداختار جغرافیدای سیاسدی جهدان از چهدار سدطح
تشکیل میشود که به ترتی

یبارتاند از :سطح فرو ملی (درون کشوری) ،سدطح ملدی (کشدوری) ،سدطح منطقدهای

(فراکشوری) ،سطح کروی3یا جهانی()Hafeznia & Kaviani, 2004: 56
هر یک از سطوح مزبور ویژگیها ،قلمرو ،ماهیت ،قدرت و کارکرد خاص خود را دارندد سدطوح سداختاری مزبدور
لزوماً از رابطه ارگانیک کامل برخوردار نیست به یبارتی رابطه سلسله مراتبی و نظام یافته آنها بهویدژه در سدطوح 3
و ( 4منطقهای و کروی) ناقك است
نکته ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد ایس است که استقرار یک نظام سلسله مراتبی کامل و ارگانیدک بدیس سدطوح
چهارگانه ،دور از انتظار نیست و ایس امکان وجود دارد که در آینده سازهها و نظامهای منطقهای در قال

یک الگدوی

نظام یافته ،بیس سطوح ملی -کشوری و سطح کروی -جهانی به ایفای نقش بپردازند بنابرایس انتظار میرود که سدطح

1

- Mega Regionalism
-Apec
3
-MedialrigionaLism
4
- Micro Regionalism
5
- Regionalism
2
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منطقهای بهینوان الگوی سیاسی -فضایی قدرتمندی در نظام جهانی و ساختار جغرافیای سیاسی جهان به ایفای نقدش
بپردازد
همگرایی 1و واگرایی
آرمان وحدت منطقهای از دیرباز الهام بخش ایدئالیستها و جنبشهای فکری وابسته به آن بوده اسدت از روزگداران
قدیم فالسفه با تکیه بر نظریههای اجتمایی منبعث از قانون وبیعت و تعلیمات مذهبی تشکیل جوامع بزرگ را بدرای
نیل به وحدت نو بشری ضروری میدانستند افالوون ،وبیعت ناتوان انسدان را موجدد تشدکیل جامعده ،بده منظدور
همکاری و رفع نیازهای بشری تلقی میکرد
ابس خلدون نیز معتقد بود که بدون همکاری و همبستگی و تعاون ،بقای جامعه امکانپذیر نخواهدد بدود یعندی بشدر
م کومبه همیاری در جامعه است ایس اندیشمند انگیزه گرایش انسان به اجتما را بعد از تأمیس نیازهای اولیه مدادی،
نیاز به امنیت و مصون بودن از آسی

و خطرات و تهدیدات م یط و سلطه گران میداند

ژان ژاك روسو در رساله قرارداد اجتمایی خود ،اندیشه خیر مشترك را برای افراد جامعه مطرح میکند که جهت نیل
به آن ،همگان باید در کنار یکدیگر و با هم تالش کنند()Kazemi, 1991: 29-22
در فلسفه سیاسی معاصر نیز ویف وسیعی از ایس نظریهپردازان قرارگرفتهاند که منشع

از مکات

سیاسی کالسیک با

تعابیر و انگیزههای مختلف است که بنا بر شرایط زمان و مکان مت ول شدهاند در مباحدث بعددی بده ایدس نظریدات
اشاره میکنیم
اندیشمندان تئوری همگرایی ،فرضیاتی را که رئالیستها ،در مورد سرشت رقابتآمیز و ستیز میان روابط دولتهدا را
به ینوان م ور اساسی در نظام بیسالملل مطرح میکردند ،زیر سؤال بردند رئالیستها در روابط بیسالملل دولتها را
اصل می دانند و اینکه هر کشور مسئول خود است اندیشمندان همگرایی به جای سرشدت سدتیز آمیدز ،روابدط فندی،
اقتصادی و اجتمایی جوامع انسانی و روابط غیرسیاسی در مرحله شکلگیری ،م ور و پایه رهیافدت همگرایدی قدرار
دادند ایس نظریه بیشتر بعد از پایان جنگ سرد در یرصه روابط بیسالملل مورد بررسی قرار گرفت
وبق ایس نظریه دولتها داوولبانه و خود خواسته بخشی از اقتدار خود را ،در جهدت رسدیدن بده اهدداف مشدترك و
منافع بهتر ،به یک نهاد فو ملی واگذار میکنند در واقع یکی از اهداف م وری در مطالعات بیسالمللی ،تشدخیك و
ت لیل نیروهایی است که در ایجاد تفاهم ،همبسدتگی و وحددت ملدت هدا و جوامدع سیاسدی بده ایفدای نقدش مدی-
پردازند()Kazemi, 1991: 20
ارنست هاس همگرایی را چنیس تعریف می کند :فرایندی که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلدف متقایدد
میشوند که وفاداری ،انتظارات و فعالیتهای سیاسی آنها به سمت مرکدز جدیددی کده در نهادهدایش دارای اقتددار
قانونی یا خواهان اختیارات قانونی دولت ملتها باشد سو دهند()Saifzadeh, 2005: 192
برخی همگرایی را دارای دو بعد مثبت و منفی میدانند ،به گونهای که همگرایی منفی ،به سیاستهای رفع تبعدی

و

یوارض گمرکی مربوط میشود همگرایی مثبت به تدویس و اجرای سیاستهای هماهنگ مربوط میشدود( Kolaee,

-integration
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 )1998: 11در جنبه مثبت کشورهایی که تولید داخلی ضعیفی دارند بیشتر متضرر میشوند تا کشدورهایی کده دارای
اقتصاد قوی و پیشرفته هستند رابرت کوهس و جوزف ندای ودی مقالدهای در سدال  0323مفهدوم وابسدتگی متقابدل
بیسالمللی و همگرایی را بسط دادند .در سال  0323کتاب ارنستهاس رژیمها و نهادگرایی منطقهای را مطالعه کرد و
از آن تأثیر پذیرفت ()Asghar Khani, 2002: 188
مفهوم همگرایی یمدتاً از  0343در چهارچوب منطقهگرایی 0 ،در اروپای غربدی مطدرح شدد و از دهده  0331بیشدتر
مورد توجه قرار گرفت همگرایی را به بهتریس وجه به صورت یک فرایند مدیبایسدت تجزیده و ت لیدل کدرد ،زیدرا
حرکتی است در زمینه افزایش همکاری میان دولتها و واحدهای مستقل از جمله صاح نظراندی کده همگرایدی را
یک فرایند ،یعنی ت قق همگرایی به صورت تدریجی و بدا گذشدت زمدان مدیدانندد ،مدیتدوان بده لئدون لینددبرگ،
ارنست هاس ،یوهان گالتونگ و اشداره کدرد در مقابدل اتزیدونی و فددرالگرایدان(فردریش و رایکدر) همگرایدی را
م صول نهایی فعل و انفعاالت چندیس واحد سیاسی تلقی میکنند اتزیونی معتقد است کده همگرایدی سیاسدی یدک
وضعیت نهایی و وحدت سیاسی فرایندی است کده در نتیجده بده همگرایدی سیاسدی مبددل مدیشدود( Duerti and

)Faltzesgraf, 2011: 669
از ل اظ سطح ت لیل سه سطح را میبایست برای مطالعات همگرایی در روابط بیسالملل در نظر گرفت
سطح اول :همگرایی در سطح نظام که اشاره به فرایندی دارد که وی آن دولتها بخشی از اقتدار و قددرت تصدمیم-
گیری خود را به نهادهای فو ملی در مقیاس جهانی انتقال میدهند که بایث باال بردن کارایی تصمیمگیری بدر پایده
رفتارهای جمعی میشود برای مثال میتوان سازمان ملل را در ایس سطح قرار داد
سطح دوم :سطح همگرایی منطقهای است که به موج

آن ،تعدادی از دولتهایی که در مجاورت بدا یکددیگر قدرار

دارند گرد هم آمده و یک ات ادیه سیاسی و اقتصادی فدرال را مانند ات ادیه اروپا به وجود میآورند
سطح سوم :ارتباط مستقیم به ویژگیهای ساختاری دولتها بستگی دارد هرچه واحدهای سیاسدی از درجده بداالی
توسدعه سیاسددی ،اقتصدادی ،فرهنگددی و برخددوردار باشدد ،بددر میددزان همگرایدی تددأثیر زیددادی دارد( Duerti and

 )Faltzesgraf, 2011: 669اندیشمندان پیرامون ن وه جابجایی و سپردن نهادهای تصدمیمگیدری مسدتقل دولتدی بده
یکنهاد منطقهای و فراملی اختالفنظر دارند ایس تفاوت دیدگاهها شامل دو مفهومی است که از همگرایدی برداشدت
میشود ،چراکه بعضی از اندیشمندان به همگرایی به ینوان یک فرایند مینگرند و برخدی آن را یدک وضدعیت تلقدی
میکنند ولی با وجو د چنیس اختالفاتی ،اکثر کارشناسان بر ایس مسئله اشتراك نظدر دارندد کده همگرایدی را مدیتدوان
فرایندی تلقی نمود که واحدهای سیاسی جدا و مستقل از یکدیگر به وور داوولبانه ،در مراحل اولیه بخشی از اقتددار
خود و در نهایت از تمام اقتدار خود در جهت رسیدن به هدفهای مشترك و کس

منافع ،صرفنظر مدیکنندد تدا از

یک نهاد فو ملی و منطقهای پیروی نمایند ارنستهداس همگرایدی را یدک فراگدرد مدیداندد کده حدول م دور آن
بازیگران سیاسی و دولتهای مستقل هر کشوری به ایس درك میرسند که منافع آنهدا در وحددت و تأسدیس مرکدز
جدیدی است که جایگزیس دولتهای ملی شود()Hass, 1958: 16

-regionalism
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بنابرایس همگرایی متغیری وابسته است که از وریق مجمویهای از یلل و شرایط بده وجدود مدیآیدد و کشدورها را از
حالت خودم وری(دولتم وری) به حالت تجمعگرایی (نهادم وری منطقهای) سو میدهد ایس فرایندی یکپارچه
و پویا است و مرحله به مرحله وی میشود
منطقه آسیای مرکزی
آسیای مرکزی یا آسیای میانه سرزمیس پهناوری در قاره آسیا است که هیچ مرزی با آبهای آزاد جهان ندارد اگر چده
مرزهای دقیقی برای ایس سرزمیس تعریف نشده است ،اما معموالً آن را دربرگیرندده کشدورهای امدروزی ،ازبکسدتان،
تاجیکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان میدانند

نقشه  :1موقعیت جغرافیایی آسیای میانه
SourceL https://www.geographicguide.com

اغل

سرزمیسهای دیگری چون افغانستان ،شمال شر ایران ،مغولسدتان ،کشدمیر ،شدمال و غدرب پاکسدتان و گداه

سیسکیانگ (ترکستان شرقی قدیم) در غرب چیس و جنوب سیبری در روسیه نیز شامل آسیای مرکزی میشدوند ایدس
منطقه از شمال به روسیه ،از جنوب به ایران و افغانستان ،از شر به چیس و از غرب به دریای خزر متصل اسدت بده
بخشی از آسدیای مرکدزی کده در میدان دو رود آمودریدا و سدیردریا جدای دارد در مندابع کهدستدر یربدی و پارسدی
«ماوراءالنهر» (و در فارسی فَرارود) گفته میشد به بخشی از شمال و شر آسیای مرکدزی در دورههدایی «ترکسدتان»
هم میگفتهاند
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نقشه شماره  :2کشورهای منطقه آسیای میانه
(Source: (https://saylordotorg.github.io

آسیای مرکزی برابر است با:
الف – ترکستان غربی ترکستان ناحیهای در آسیا است که از چهار سو به سیبری ،ب ر خزر ،افغانستان ،هندد ،تبدت و
مغولستان م دود میشود ایس ناحیه به دو بخش شرقی (ترکستان ،چیس و مغولستان) و غربی (سرزمیسهای شدوروی
سابق) تقسیم میگردد.
ب – پنج جمهوری قزاقستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان.

ج – منطقه ای وسیع و متشکل از ایران ،پنج جمهوری مذکور ،افغانستان ،تبدت ،سدیس کیاندگ در چدیس و مغولسدتان
د – ماوراءالنهر که شامل نواحی شرقی رود جی ون و یا نواحی میان رودخانههای جی دون و سدی ون اسدت( Amir

)Ahmadian, 1994: 37-38
در مورد ایس که آسیای میانه شامل چه کشورها و مناوقی است نیز به شکل ذیل اختالف وجود دارد:
الف – م دوده بیس مغولستان و چیس از شر  ،ایران و افغانستان از جنوب ،دریای خزر از غرب و سیبری از شدمال
ب – پنج جمهوری قزاقستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان به یالوه ایدران ،پاکسدتان و افغانسدتان
ج – بخشی از سرزمیس آسیایی شوروی سابق در م دوده دریای خزر ،چیس ،منطقه آرال و دریاچهی بالخاش
تحلیل یافتههای تحقیق
روابط ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی متأثر از یوامل مثبت و منفی است که منجر به همگرایدی یدا واگرایدی
میشود ایس یوامل برخی ریشه در م یط داخلی و برخی ریشه در م دیط پیرامدونی آنهدا دارد در ایدس بخدش بده
ت لیل یوامل داخلی (قوتها و ضعفها) و خارجی (فرصتها و تهدیدها) مؤثر بدر همگرایدی کشدورهای ایدران و
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مدل راهبدردی ( )SWOTپرداختده

منطقه آسیای مرکزی پرداخته شده است از ایسرو ارائه الگوی همگرایی در قال
شده است که شامل پنج دسته راهبرد است
در بخش قبلی به یوامل و شاخكهایی که در قال

قوتهدا ،ضدعفهدا ،فرصدتهدا و تهدیددات بدود بده بررسدی

چگونگی ظرفیتها و چالشها در همگرایی ایران آسیای مرکزی پرداخته شد در روابط ایران و منطقه آسیای مرکزی
نقاط مثبتی وجود دارد که ریشه در جغرافیای آنها دارد و برخی نقاط مثبت و همگرا ساز نیز تابعی از م یط منطقده-
ای و بیسالمللی است یوامل تهدید زا و منفی نیز شامل یوامل داخلدی و خدارجی اسدت کده مجمویداً ضدعفهدا و
تهدیداتی را متوجه روابط ایران و آسیای مرکزی نموده است در ایدس بخدش سدعی شدده بدر اسداس شداخكهدای
مدل یا همان الگوی راهبردی سدوات

چهارگانه مذکور (قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) ،به ارائه راهبردهایی در قال
( )SWOTپرداخته شود

جدول  : 1عوامل بیرونی و درونی در الگوی همگرایی ایران و آسیای مرکزی ()SWOT
یوامل درونی

یوامل بیرونی
فهرست تهدیدها ()T

فهرست فرصتها ()O

فهرست ضعفها ()W

فهرست قوتها ()S

 -T1حضور و رقابت بدازیگران

 -O1یضویت در سازمانهای منطقهای

 -W1تقابل سکوالریسم در آسدیای مرکدزی بدا

 -S1اشتراکات فرهنگی و تاریخی

منطقهای و فرامنطقهای

 -O2همکددداری روسدددیه ،چدددیس و ایدددران در

اسالم سیاسی جمهوری اسالمی ایران

 -S2مزیتهای متقابل موقعیدت جغرافیدایی

 -T2قاچا مواد مخدر

جلوگیری از هژمونی غرب در آسیای مرکزی

 -W2اسالم سنی

ایران و کشورهای آسیای مرکزی

 -T3رشددد بنیددادگرایی دینددی و

 -O3تمایل هند به ارتباط با آسدیای مرکدزی از

 -W3پانترکیسم

 -S3ژئواکونومی انرژی ،بازار مصرف کاال،

تروریزم سلفی

وریق ایران

 -W4ضعف سیاست خارجی ایدران در منطقده

سرمایهگذاری

آسیای مرکزی
(Source: (Research findings

 -1عوامل درونی (داخلی)
هدف ایس مرحله سنجش م یط داخلی (درونی) کشور ایران و آسیای مرکزی و روابدط بدیس آنهدا جهدت شناسدایی
نقاط قوت و ضعف ،یعنی جنبههایی است که در راه دستیابی به اهداف همگرایی زمینههدای بازدارندده یدا مسداید
دارد از ایس رو قابلیتها و منابع مورد بررسی قرار گرفته و ت ت ینوان نقاط قوت و ضعف تقسیمبندی گردید و بده
هر کدام از موارد رتبه و وزن نرمال در وضع موجود اختصاص یافت ( 1-4و )3-4
جدول  :2رتبه و وزن نرمال نقاط قوت اثرگذار در الگوی همگرایی ایران و آسیای مرکزی ()IFE
ردیف

نقاط قوت ()S

0

اشتراکات فرهنگی و تاریخی

3/2

میانگیس رتبده وزن موجدود

وزن نرمال

(بیس )1-4

حاصددل ضددرب وزن نرمددال در رتبدده
(امتیاز وزندار)

1/04

1/301

7

مزیتهای متقابل موقعیت جغرافیایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی

4

1/7

1/1

3

ژئواکونومی انرژی ،بازار مصرف کاال ،سرمایهگذاری

3/1

1/06

1/611

مجمو ()IFE

0/376
(Source: (Research findings

جدول  :3رتبه و وزن نرمال نقاط ضعف اثرگذار در الگوی همگرایی ایران و آسیای مرکزی ()IFE
ردیف

نقاط ضعف ()W

میددانگیس رتبدده وزن موجددود

وزن نرمال

(بیس )1-4

حاصل ضرب وزن نرمال در رتبده (امتیداز
وزندار)

0

تقابل سکوالریسم در آسیای مرکزی با اسالم سیاسی جمهوری اسالمی ایران

4

1/01

1/27

7

اسالم سنی

3/ 1

1/07

1/436

3

پانترکیسم

3/ 3

1/11

1/71

4

ضعف سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای مرکزی

3/ 1

1/07

1/436

مجمو ()IFE

0/307

(Source: (Research findings
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 -2عواملی بیرونی (خارجی)
هدف ایس مرحله بررسی آثار م یط بیرونی جهت شناسایی فرصتها و تهدیدهایی ژئوپلیتیکی است که کشور ایدران
و کشورهای منطقه آسیای مرکزی در مسیر همگرایی و روابط خود با آن مواجه است بندابرایس بدر اسداس مطالعدات
انجام شده و بررسی وضعیت م یط پیرامون منطقه و جهان ،مجمویه فرصدت هدا و تهدیددهای موجدود و مدؤثر بدر
همگرایی منطقهای مورد بررسی قرار گرفت و به هر کدام از موارد رتبه و وزن نرمال اختصداص یافدت ( 01-4و -4
)00
جدول  :4رتبه و وزن نرمال عوامل بیرونی (فرصتها) اثرگذار در الگوی همگرایی ایران و آسیای مرکزی ()EFE
ردیف

فرصت ()O

میانگیس رتبه وزن موجود (بیس

وزن نرمال

)1-4

حاصددل ضددرب وزن نرمددال در رتبدده
(امتیاز وزندار)

0

یضویت در سازمانهای منطقهای

3

1/03

1/33

7

همکاری روسیه ،چیس و ایران در جلوگیری از هژمونی غرب در آسیای مرکزی

3/ 3

1/03

1/663

3

تمایل هند به ارتباط با آسیای مرکزی از وریق ایران

3/ 3

1/01

1/63

مجمو ()EFE

0/613

(Source: (Research findings

جدول  :5رتبه و وزن نرمال عوامل بیرونی (تهدیدها) اثرگذار در الگوی همگرایی ایران و آسیای مرکزی ()EFE
میددانگیس رتبدده وزن موجددود

ردیف
تهدید ()T

(بیس )1-4

وزن نرمال

حاصل ضرب وزن نرمال در رتبه
(امتیاز وزندار)

0

حضور و رقابت بازیگران منطقهای و فرامنطقهای

4

1/77

1/11

7

قاچا مواد مخدر

7/3

1/0

1/73

3

رشد بنیادگرایی دینی و تروریزم سلفی

3/3

1/01

1/217

مجمو ()EFE

0/137
(Source: (Research findings

جدول  :6وضعیت امتیاز عوامل داخلی و خارجی اثر گذار بر در الگوی همگرایی
یوامل خارجی

یوامل داخلی

فرصتها

تهدیدها

نقاط قوت

نقاط ضعف

0/613

0/137

0/376

0/307

 S+W= 3/838
 O+T= 3/517
(Source: (Research findings

جدول  :7جمع عوامل داخلی و خارجی اثرگذار در الگوی همگرایی
جمع یوامل خارجی

جمع یوامل داخلی

3/302

3/131

(Source: (Research findings

باتوجه به اینکه  ΣS + W < ΣT + Oاست ،بنابرایس استراتژیهای پیشنهادی در ایس مرحله ،رشد و توسعه است

شکل  :1ماتریس نهایی داخلی و خارجی((Source: (Research findings )IE
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استراتژی یا راهبردهای رشد و توسعه به ایس معنا است که اولویت با راهبردهای پیش برنده و تهاجمی اسدت یعندی
اینکه به جای تعدیل و بازاندیشی یا تغییر رویه یا اتخاذ رویه تدافعی ،باید به سمت شکوفایی ظرفیتها (قدوتهدا و
فرصتها) حرکت کنیم
ایس امر به معنای شرایط و ظرفیتهای نسبتاً مناس

در روابط ایران و منطقده آسدیای مرکدزی در ب دث قدوتهدا و

فرصتها یلیرغم ضعفها و تهدیدهای موجود است از ایسرو در ایس رساله راهبردهای اولویدتدار همدان راهبدرد-
های تهاجمی و مبتنی بر رشد و توسعه هستند البته ایس به معنای یدم اتخاذ سایر راهبدردهدا نیسدت بلکده اولویدت
زمانی و مکانی با راهبرد رشد و توسعه است که به کمک سایر راهبردهدا در جهدت توسدعه و رشدد روابدط ایدران و
کشورهای مذکور و همگرایی منطقهای آنها باید به کار گرفته شوند باید توجه جدی داشت که خروجی ایس رسداله
تنها مبتنی بر راهبرد رشد و توسعه نیست بلکه همانوور که در ادامه ذکر شده نگارنده  3دسته استراتژی که مجمویاً
به تعداد  71راهبرد است را تدویس کرده که خروجی کلی رساله است
مرحله بعدی در تکنیک سوات ،تعییس راهبردهای حاصل از تجزیه و ت لیل یوامل درونی و بیرونی باتوجه به رتبه و
وزن نرمال آن ها است تا راهبردهای مناس

هریک از بخشهای  WT ،SO ،WO ،STرا پیشنهاد نماییم به وور کلی

ایس راهبردها بیانگر موارد زیر هستند:
جدول  :8ماتریس SWOT
اهداف کیفدی :حرکدت
به سمت همگرایی

نقاط ضعف

نقاط قوت

منطقهای
راهبردهای بازنگری/تغییر جهت هوشمندانه ()WO
 -WO1تعدیل اثر تقابل ایدئولوژیک کشورهای آسیای مرکزی و ایران از وریدق

فرصتها

راهبردهای تهاجمی/رقابتی (:)SO

گسترش همکاری با آنها در قال

 -SO1همکاری مشترك ایران با کشورهای آسیای مرکزی و هند جهدت

هستند

ایجاد کریدور ارتباوی منطقه آسیای مرکزی به آبهدای جندوبی ایدران و

 -WO2بهره گیری از روابط خود با روسیه ،چیس و هند در جهت کداهش تدنش-

سازمانهدای منطقدهای کده یضدو مشدترك آن

اقیانوس هند

های ناشی از تقابلهای ایدئولوژیک با کشورهای آسیای مرکزی

 -SO2بهرهگیری از اشتراکات فرهنگی و مزیتهای موقعیت جغرافیدایی

 -WO3تعدیل اثر تقابل تصور شیعه-سنی در روابط ایران و آسدیای مرکدزی بدا

جهدددت توسدددعه نقدددش ایدددران در سدددازمانهدددا و پیمدددانهدددای

توسعه همکاری منطقهای خود با کشورهای آسیای مرکزی

منطقه ای که ایران و کشورهای آسیای مرکزی در آن حضور دارند

 -WO4تغییر رویه سیاست خارجی ضعیف ایران در منطقده آسدیای مرکدزی بدا
اتخاذ دیپلماسی فعال و همکاری جویانه مبتنی بر روابدط گسدترده بدا کشدورهای
یضو پیمان شانگهای
راهبردهای تدافعی (:)WT

راهبردهای تنو (:)ST

 -WT1تأکید کمتر بر مباحث ایدئولوژیک و چالش برانگیز که موج

 -ST1بهرهگیری از مزیتهای ژئدوپلیتیکی ،ژئواکوندومیکی و ژئوکدالچر

بازیگران منطقهای و فرامنطقهای یلیه ایران در آسیای مرکزی میشود

بهرهگیری

تهدیدها

جهت رقابت با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در آسیای مرکزی

 -WT2برورف نمود ضعفهای سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی جهدت

 -ST2بهرهگیری از ژئواکونومی و مزیتهای اقتصادی جهدت مقابلده بدا

کارایی و رقابت بهتر با رقبای منطقهای و فرامنطقهای

رشد بنیادگرایی دینی و تروریزم سلفی و گسترش ثبات و امنیت در منطقه

 -WT3همکاری با حکومتهای موجود در آسیای مرکزی در جهدت مقابلده بدا

مذکور

بنیادگرایی و تروریزم سلفی ،جهت کاهش تقابل ایددئولوژیک بدیس ایدران و ایدس

 -ST3مقابله با قاچدا و نداامنی ناشدی از آن بده کمدک همکداریهدای

کشورها

ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی ایران و کشورهای آسیای مرکزی

 -WT4پویایی سیاست خارجی و همکاری با کشورهای آسدیای مرکدزی جهدت
مبارزه با پدیده قاچا

(Source: (Research findings
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پس از تکمیل ماتریس  ،SWOTاز آنجا که به جهت تالقی یوامل م یطی داخلی و خارجی صرفاً  4ندو راهبدردی
 WT ،WO ،ST ،SOبه دست آمد ،در حالی که ممکس است از تالقی آنها نیز راهبدرد دیگدری بده دسدت آیدد لدذا
مجدداً کلیه راهبردهای  4گانه و ارتباط آنها با همدیگر ،بر اساس اولویت مورد بررسی و دقت نظر قدرار گرفدت تدا
در نهایت از درون آنها راهبردهای ترکیبی 0حاصل شده و ماتریس بهبودیافته  SWOTبه دست آید که به شرح زیدر
است
جدول  :9ماتریس بهبود یافتۀ ()SWOT
راهبردهای ترکیبی ()SWOT
 -CS:SW1تعدیل تقابل های ایدئولوژی سیاسی ایران و آسیای مرکزی از وریق تأکید بر مزیتهای ژئوپلیتیکی دو ورف
 -CS:SW2تعدیل اثرات تصوری سنی-شیعه با جایگزینی یوامل ژئوپلیتیکی به جای یوامل مذهبی و تنشزا
 -CS:SW3معرفی و ارتقاء مزیتهای ژئواکونومیکی ،جغرافیای فرهنگی و سایر مزیتهای ژئوپلیتیکی جهت رقابت با بازیگرانی مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیجفارس که بر یواملی
مانند پانترکیسم ،سنیگری و ایدئولوژی سکوالریسم تأکید میکنند
 -CS:SW4بهرهگیری از ظرفیت های جغرافیای فرهنگی ،ژئواکونومیکی و مزیت موقعیت ویژه سرزمینی ایران با پویایی دیپلماسی و سیاسدت خدارجی جهدت اصدالح و برودرف نمدودن
ضعفهای سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی
 -CS: OT5همکاری با روسیه ،چیس و هند جهت مقابله با حضور منفی بازیگران فرامنطقهای مانند غرب در آسیای مرکزی
 -CS: OT6همکاری با روسیه ،چیس و هند و کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه با رشد بنیادگرایی دینی و تروریزم سلفی در منطقه آسیای مرکزی
 -CS: OT7همکاری با کشورهای یضو پیمان شانگهای به ویژه چیس ،روسیه ،هند و کشورهای آسیای مرکزی جهت مبارزه با قاچا و اثرات منفی ناشی از آن
(Source: (Research findings

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
در م یط داخلی و پیرامونی کشور ایران و کشورهای آسیای مرکزی ،یوامل اثرگذار مثبت و منفی بر روند همگرایدی
بیس آنها وجود دارد که بر اساس الگو یا مدل راهبردی سوات ( )SWOTبه یوامل درونی (ضعفهدا و قدوتهدا) و
بیرونی (تهدیدها و فرصتها) تقسیم شده است در ذیل بدون توجه به درونی یا بیرونی بودن ایس یوامدل و بدا نگداه
مثبت و منفی ،ایس یوامل در جدول آورده شدهاند
جدول  :11عوامل واگراساز (تنشساز) و همگرا ساز (تنشزدا) در روابط ایرن و آسیایمرکزی
یوامل همگرا ساز

یوامل واگراساز
ضعفها

تهدیدها

قوتها

فرصتها

تقابل سکوالریسم در آسیای مرکدزی بدا اسدالم

حضدددور و رقابدددت بدددازیگران

اشتراکات فرهنگی و تاریخی

یضویت در سازمانهای منطقهای

سیاسی جمهوری اسالمی ایران

منطقهای و فرامنطقهای

اسالم سنی

قاچا مواد مخدر

پانترکیسم

مزیتهای متقابل موقعیت جغرافیایی ایران و

همکاری روسیه ،چیس و ایدران در جلدوگیری از

کشورهای آسیای مرکزی

هژمونی غرب در آسیای مرکزی

رشد بنیادگرایی دینی و تروریزم

ژئواکونددومی انددرژی ،بددازار مصددرف کدداال،

تمایل هند به ارتباط با آسیای مرکدزی از وریدق

سلفی

سرمایهگذاری

ایران

ضعف سیاست خارجی ایران در منطقده آسدیای
مرکزی
(Source: (Research findings

بر اساس جدول فو ایران و منطقه آسیای مرکزی با لیستی از ضعفهای داخلی مانند تقابل سکوالریسدم در آسدیای
مرکزی با اسالم سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،اسالم سنی ،پانترکیسم و ضعف سیاست خدارجی ایدران در منطقده
آسیای مرکزی مواجهاند همچنیس تهدیدات از قبیل حضور و رقابت بازیگران منطقدهای و فرامنطقدهای ،قاچدا مدواد
مخدر و رشد بنیادگرایی دینی و تروریزم سلفی در قبال روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد
. Combinatorial Strategies

1
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اما از جهت دیگر ما با شماری از قوتها مانند اشتراکات فرهنگی و تاریخی ،مزیتهای متقابدل موقعیدت جغرافیدایی
ایران و کشورهای آسیای مرکزی و ژئواکونومی انرژی ،بازار مصرف کاال ،سرمایهگذاری مواجهایم که برخی از آنهدا
همگرایی شده و برخی نیز بالقوه ظرفیدت مناسدبی بدرای همگرایدی دارد فرصدتهدایی از قبیدل یضدویت در

سب

سازمانهای منطقه ای ،همکاری روسیه ،چیس و ایران در جلوگیری از هژمونی غرب در آسیای مرکزی و تمایل هند به
ارتباط با آسیای مرکزی از وریق ایران نیز زمینهساز همگرایی منطقهای در روابط ایران و کشدورهای آسدیای مرکدزی
است
از ایسرو با توجه به یوامل واگراساز و همگرا ساز ما باید به نقطهای برسیم که ایس یوامل را توسط یکدیگر مددیریت
کنیم و راهبردهایی را از م اسبه بیس ایس یوامل و شاخك ها اسدتخراج کندیم در ایدس راسدتا پدنج دسدته راهبدرد )0
تهاجمی-رقابتی )7 ،بازنگری )3 ،تنو  )4 ،تدافعی و  )3ترکیبی تدویس شد که حاصل م اسبه بیس ضعفها ،قوتها،
تهدیدها و فرصتها بوده است
جدول  :11راهبردهای پنجگانه در راستای همگرایی ایران و آسیای مرکزی
0

نو راهبرد

راهبردها

راهبردهای تهاجمی/رقابتی (:)SO

 -SO1همکاری مشترك ایران با کشورهای آسیای مرکزی و هند جهت ایجاد کریدور ارتباوی منطقه آسیای مرکزی به آبهای جنوبی ایران و اقیدانوس

حاصل قوتها و فرصتها

هند
 -SO2بهرهگیری از اشتراکات فرهنگی و مزیتهای موقعیت جغرافیایی جهت توسعه نقش ایران در سازمانها و پیمانهای منطقهای که ایران و کشورهای
آسیای مرکزی در آن حضور دارند

7

راهبردهددای بددازنگری/تغییر جهددت

 -WO1تعدیل اثر تقابل ایدئولوژیک کشورهای آسیای مرکزی و ایران از وریق گسترش همکاری با آنها در قال

سازمانهای منطقهای که یضو مشترك

هوشمندانه (:)WO

آن هستند

حاصل ضعفها و فرصتها

 -WO2بهرهگیری از روابط خود با روسیه ،چیس و هند در جهت کاهش تنشهای ناشی از تقابلهای ایدئولوژیک با کشورهای آسیای مرکزی
 -WO3تعدیل اثر تقابل تصور شیعه-سنی در روابط ایران و آسیای مرکزی با توسعه همکاری منطقهای خود با کشورهای آسیای مرکزی
 -WO4تغییر رویه سیاست خارجی ضعیف ایران در منطقه آسیای مرکزی با اتخاذ دیپلماسی فعال و همکاریجویانه مبتنی بر روابط گسترده با کشورهای
یضو پیمان شانگهای

3

راهبردهای تنو (:)ST

 -ST1بهرهگیری از مزیتهای ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکالچر جهت رقابت با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در آسیای مرکزی

حاصل قوتها و تهدیدها

 -ST2بهرهگیری از ژئواکونومی و مزیتهای اقتصادی جهت مقابله با رشد بنیادگرایی دینی و تروریزم سلفی و گسترش ثبات و امنیت در منطقه مذکور
 -ST3مقابله با قاچا و ناامنی ناشی از آن به کمک همکاریهای ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی ایران و کشورهای آسیای مرکزی

4

راهبردهای تدافعی (:)WT

 -WT1تأکید کمتر بر مباحث ایدئولوژیک و چالشبرانگیز که موج

حاصل ضعفها و تهدیدها

 -WT2برورف نمود ضعفهای سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی جهت کارایی و رقابت بهتر با رقبای منطقهای و فرامنطقهای

بهرهگیری بازیگران منطقهای و فرامنطقهای یلیه ایران در آسیای مرکزی میشود

 -WT3همکاری با حکومتهای موجود در آسیای مرکزی در جهت مقابله با بنیادگرایی و تروریزم سلفی ،جهت کاهش تقابل ایدئولوژیک بیس ایدران و
ایس کشورها
 -WT4پویایی سیاست خارجی و همکاری با کشورهای آسیای مرکزی جهت مبارزه با پدیده قاچا
3

راهبردهای ترکیبی (:)CS

 -CS:SW1تعدیل تقابلهای ایدئولوژی سیاسی ایران و آسیای مرکزی از وریق تأکید بر مزیتهای ژئوپلیتیکی دو ورف

حاصل قوتها و ضعفها

 -CS:SW2تعدیل اثرات تصوری سنی-شیعه با جایگزینی یوامل ژئوپلیتیکی به جای یوامل مذهبی و تنشزا

حاصل فرصتها و تهدیدها

 -CS:SW3معرفی و ارتقاء مزیتهای ژئواکونومیکی ،جغرافیای فرهنگی و سایر مزیت هدای ژئدوپلیتیکی جهدت رقابدت بدا بدازیگرانی مانندد ترکیده و
کشورهای حوزه خلیجفارس که بر یواملی مانند پانترکیسم ،سنیگری و ایدئولوژی سکوالریسم تأکید میکنند
 -CS:SW4بهرهگیری از ظرفیتهای جغرافیای فرهنگی ،ژئواکونومیکی و مزیت موقعیت ویژه سرزمینی ایران با پویایی دیپلماسدی و سیاسدت خدارجی
جهت اصالح و برورف نمودن ضعفهای سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی
 -CS: OT5همکاری با روسیه ،چیس و هند جهت مقابله با حضور منفی بازیگران فرامنطقهای مانند غرب در آسیای مرکزی
 -CS: OT6همکاری با روسیه ،چیس و هند و کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه با رشد بنیادگرایی دینی و تروریزم سلفی در منطقه آسیای مرکزی
 -CS: OT7همکاری با کشورهای یضو پیمان شانگهای بهویژه چیس ،روسیه ،هند و کشورهای آسیای مرکزی جهت مبارزه با قاچا و اثرات منفی ناشی
از آن

(Source: (Research findings

با نگاهی به راهبردهای استخراجشده فو متوجه میشویم که ضعفهدا و تهدیددها معمدوالً بده واسدطه قدوتهدا و
فرصتها تعدیل شدهاند البته از م اسبه قوتها و فرصتها نیز ما به راهبردهای تهداجمی رسدیدهایدم در بدیس ایدس
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راهبردها حالت تدافعی یعنی حاصل م اسبه ضعفها و تهدیدها نیز به چشم میخورد آنچه در ایدس زمینده اهمیدت
دارد توجه به واقعیتهای ژئوپلیتیکی و تعدیل ضعفها و تهدیدها و تقویت قوتها و فرصتها است که در ارتبداط
چهارگانه با یکدیگر معنا پیدا میکنند
 بر اساس ساختار ژئوپلیتیکی موجود ارائه الگویی مبتنی بدر واقعیدات و مندابع ژئدوپلیتیکی:بنابرایس میتوان گفت که
-همگرا ساز(قوتها و فرصتها) و نیز دوری از یوامل تنشزای ژئوپلیتیکی (ضعفها و تهدیدها) میتواند به منطقه
گرایی پایدار بیس ایران و آسیای مرکزی در راستای منافع متقابل منجر گردد
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