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 چكیده

 یاقتصاداساسی صورت گرفته است که راهبردهای  سؤالپاسخگویی به این  باهدفحاضر  تحقیق

برمبنای  تهآمیخ ؟ این تحقیقاندبر عالئق ژئوپلیتیکی کدام تأکیددر آسیای مرکزی با  جمهوری اسالمی ایران

 هایمؤلفه تحقیقاست. در این  بررسی موردیاز نوع تحلیلی  –توصیفی  روش،کاربردی، برمبنای  هدف، از نوع

 پس واحصاء  هامؤلفهدر آسیای مرکزی و عوامل مرتبط با این  جمهوری اسالمی ایرانمنافع اقتصادی  مؤثر بر

ر د جمهوری اسالمی ایرانی اقتصادی راهبردهابر تدوین  مؤثر عنوان عواملبه ق،یتحق یِآمار جامعه تأیید از

حوزه ژئوپلیتیک  ان دانشگاهینفر از نخبگ 22 جامعه آماری این پژوهشآسیای مرکزی در نظر گرفته شدند. 

. ابزارهای اندشدهآوریجمعو میدانی  ایکتابخانه هایروش های این تحقیق بههستند. دادهو اقتصاد 

های اده از شیوهبا استفها دادهاست.  و باز بوده و پرسشنامه بسته پژوهشی -یعلم به ترتیب مقاالت مورداستفاده

 شش و بلندمدتبیست هدف  ،قرار گرفتند. نتایج تحقیق وتحلیلتجزیهرد ، موSWOTرویکرد آمار توصیفی و 

 بندی گردیدند.اولویت راهبردهای منتخب درنهایتدهد. راهبرد ملی را در آسیای مرکزی برای ج.ا.ا، نشان می

 صادیاقت ، راهبردیافرا منطقه ای وعالئق ژئوپلیتیک، آسیای مرکزی، رقبای منطقه :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

عالقه  های ژئوپلیتیکیای حوزهای و محلی به شناخت نیروهای زیربنایی و ریشهرقبای جهانی، منطقه

 کننده است، باید این نیروهاتعیینشوری که در حوزه مذکور دارای نقش زیادی دارند، بنابراین هر ک

ه در صورت عدم شناخت بهره جسته ک ملیدر جهت دستیابی به اهداف و منافع  هاآنرا شناخته و از 

منی در ابرداری الزم، رقبا پیروز این میدان خواهند شد. پیروزی رقبا یعنی ایجاد ناصحیح و عدم بهره

ها، یتقابلتعادل. شناسایی محیط و تعیین  از و ایجاد بحران و خارج نمودن آن ئوپلیتیکیژحوزه 

بندی عالیق و منافع کشور، اساس تدوین و انتخاب راهبرد مناسب یتاولونقش رقبا در آن محیط، 

با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال تدوین راهبردهای اقتصادی جمهوری اسالمی شود. یممحسوب 

ی جمهورینی رآفنقش بایدنخست  گام دربر عالئق ژئوپلیتیک است،  تأکیدایران در آسیای مرکزی با 

 ای مرکزیآسی در ملیاهداف و منافع  تعقیب منظوربه یتیکیژئوپل عالئق بری مبتن یران،ای اسالم

 ،ملی راهبرد ویتیکی ق ژئوپلئعالبین و شناخت روابط  یینتب منظوربهو سپس  گردد روشن

عنوان مالحظات به مذکور حوزه درها بخش یهکل مشترک را جهت درک یراهبرد هایمشیخط

ود. شملی اقدام نسبت به تدوین راهبردهای  درنهایتتعیین گردد و  ملی راهبرد ینتدو دری اساس

ی الملل، نقش محیط خارجبر اساس نظرات کلیه اندیشمندان علوم راهبردی و سیاسی و روابط بین»

نخست، درک جامع و صحیح را از این  و مورد مالحظه قرار دادن نقش رقبا در آن محیط در مرحله

-می تأکیدانتخاب بهینه راهبرد را  درنهایتبندی عالئق و منافع و ولویتابعد،  محیط و در مرحله

با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران در یکی از نقاط راهبردی و  (11: 1631. )دو ورژه، «نمایند

در  مناسب اقتصادی هایتدوین راهبرد ضرورتای قرار دارد، در مرکز تحوالت جهانی و منطقه

 نگردد،و اجرا که اگر راهبردهای اقتصادی ایران در این منطقه تدوین د است مشهو آسیای مرکزی

 ایهمنطق فراای و رقبای منطقه وداری از منافع بالقوه راهبردی را به دنبال خواهد داشت برعدم بهره

جمهوری اسالمی ایران نیز باید همچون سایر برای حضور در این منطقه، پیروز میدان خواهند بود. 

ظات را با مالح اقتصادآسیای مرکزی، رویکردهای نوین به در یگران عمده مناطق ژئوپلیتیکی باز

نسیل موجود از پتا ج.ا.ابرداری مناسب عدم بهرهمسئله تحقیق بنابراین  ؛قرار دهد مدنظرژئوپلیتیکی 

 هندهداقتصادی است که نشان ازنظرمنافع ملی  تأمینخود در ارتباط با آسیای مرکزی در راستای 

 باشد.می فقدان راهبردهای مدون اقتصادی
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یم در بخواهاست. اگر  تمرکزییر وجود دارد و آن تغی و بدون قوی یک اصل راهبردیکرد رودر »

یت دمحدوی و رقابتیط محی از ناشین اصل ایم بود. نخواهی قوی کاریچ هیم، در باشی قو کارهاهمه 

 جاکمعناست و هریبی امرین دو عامل است. بدون رقابت، راهبرد اییده زامنابع است. اصوالً راهبرد 

ن و . )غفاریا«است کارسازیکرد روین ا( وکارکسبی یا نظامیاسی، سی باشد )اعم از رقابتیط مح

 (11: 1656، همکاران

ئوپلیتیک ژ اقتصادی ج.ا.ا در آسیای مرکزی با تأکید بر عالئقی راهبردها نیتدو قیتحقی اصل هدف»

د بر با تأکی ج.ا.ا منافع اقتصادی بر مؤثر یهامؤلفهتعیین  -1از: اندعبارتباشد و اهداف فرعی نیز می

 -6یک، ژئوپلیت بر منافع اقتصادی ج.ا.ا با تأکید بر عالئق مؤثرتعیین عوامل  -2ژئوپلیتیک،  عالئق

 «.ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی ج.ا.ا با تأکید بر عالئق اقتصادی اهدافتعیین 

ج.ا.ا در آسیای مرکزی با  اقتصادیی راهبردها»شود که تحقیق به این شکل مطرح می اصلی سؤال

منافع  بر مؤثر یهامؤلفه -1» از: اندعبارتفرعی نیز  سؤاالتو  «؟اندکدام تأکید بر عالئق ژئوپلیتیک

بر منافع اقتصادی ج.ا.ا با تأکید  مؤثرعوامل  -2 اند؟کدامژئوپلیتیک  با تأکید بر عالئق ج.ا.ا اقتصادی

 ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی ج.ا.ا با تأکید بر عالئق اقتصادی اهداف -6؟ اندکدامبر عالئق ژئوپلیتیک 

 «اند؟کدام

 نظریمبانی 

 پیشینه تحقیق: -

که در حوزه مطالعات ژئوپلیتیکی صورت گرفته، عمدتاً در چارچوب سیاست خارجی  تحقیقاتی

یک و عالئق ژئوپلیت»با عنوان  یتحقیقباشند. در حوزه آسیای مرکزی نیز جمهوری اسالمی ایران می

صورت گرفته است و « مطالعه موردی: جمهوری اسالمی ایران نسبت به آسیای مرکزی ملیراهبرد 

ملی منافع  تعقیب اهداف و منظوربهمهوری اسالمی ایران مبتنی بر عالئق ژئوپلیتیکی آفرینی جنقش

عنوان مالحظات اساسی در تدوین راهبرد های راهبردی بهمشیدر آسیای مرکزی و همچنین خط

ولی  شدهها در آسیای مرکزی تعیینبخش ک کلیهجمهوری اسالمی ایران جهت درک مشتر ملی

 این حوزه ژئوپلیتیکی تدوین نگردیده است.جمهوری اسالمی ایران در  یاقتصادراهبردهای 

 مفهوم شناسی: -

 ژئوپلیتیک:

 کهینحوهبدستیابی به قدرت  منظوربههای محیط جغرافیایی ژئوپلیتیک عبارت است از درک واقعیت

: 1651 )عزتی، را حفظ کرد. ملیو حیات  ملیمنافع  ؛ وبتوان در باالترین سطح وارد بازی جهانی شد
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( تعریف علمی ژئوپلیتیک در قالب یک مفهوم ترکیبی قابل تبیین است که در آن سه عنصر اصلی 1 

« پیتر تایلور( »52: 1611نیا، باشند. )حافظیعنی جغرافیا، قدرت و سیاست دارای خصلتی ذاتی می

های ین قدرترقابت ب ژهیوبهقدرت بین کشورهای جهانی،  ییایجغرافنیز ژئوپلیتیک را مطالعه توزیع 

گوید: درباره تعریف ژئوپلیتیک چنین می« جی»و  (taylor,1994: 330داند. )بزرگ و اصلی می

این مطلب  کنندهانیبتعاریف جدیدتر  (22: 1611ژئوپلیتیک هنر و فرایند رقابت جهانی است. )هپل، 

ازد و برای سمیممکن را  استیباسی فضای جغرافیایی است که: ژئوپلیتیک مطالعه کاربردی رابطه

( 111: 1655، همکاراننیا و تواند به خدمت درآید. )حافظالمللی و صلح میهای بینتوسعه همکاری

ای مختلف، از هدر مقیاس یاوستهیپهمبهعنوان سیستم اسی بهژئوپلیتیک جدید بر تکامل جهان سی

مام متقابل فضایی و فرایندهای سیاسی در تو تمرکز دارد و کنش  دیتأک یفراملو  ملیتا  یمحلسطح 

زی و ایجاد ریالمللی را قالب( سیستم ژئوپلیتیکی بینیمحلو  ملیای، المللی، منطقهسطوح )بین

 (Cohen،1994:17) نماید.می

 عالئق ژئوپلیتیكی

های فضایی و جغرافیایی مفروض در ماورای مرزها که به مکمل ازتعلق ژئوپلیتیکی عبارت است 

ای یک هکاستی نیازها و یکنندهنیتأمبه لحاظ کارکردی  لحاظ ساختاری از تجانس برخوردار بوده و

شکیل کشورها را ت ملینوعی، زیربنای عالئق و منافع تعلق ژئوپلیتیکی به کشور محسوب گردد.

های طبیعی و انسانی کشور تجانس دهد و ناظر بر مواردی هست که با تمام یا بخشی از خصیصهمی

، لیماحتیاجات کشور در ابعاد مختلف سیاسی،  کنندهنیتأمو همگونی دارند و یا مواردی هستند که 

ثیتی، یا ، نظامی، امنیتی، حی(تکنولوژیکیفناورانه )تجاری، ارتباطی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، علمی، 

 (121: 1611نیا،و عالقه دارد. )حافظ یبستگدل هاآنباشند و کشور به محیطی میزیست

 های مناطق ژئوپلیتیكیویژگی

مشترک  یکیتیژئوپلهای ساختارهای ژئوپلیتیکی فارغ از تنوع در مقیاس و کارکرد، در برخی ویژگی

های مرکزی و تاریخی است. این خصوصیات شامل مناطقی است که هسته هاآنترین هستند که مهم

گیرد. ممکن است رابطه میان محیط فیزیکی یک می نشئتماهیت و فلسفه وجودی یک کشور از آن 

عنصر  عنوان یکگیرد مستحکم شده و بهای که پیرامون آن شکل میفرهنگی -هسته و نظام سیاسی

زی بستر ژئوپلیتیکی، منطقه آسیای مرک ازنظرای باقی بماند. همنطق ملی یا یتیهومهم ایدئولوژی و 

 زنظراکشورهای این قلمرو  دهندهلیتشکترین عالئق قرار دارد که مهم یاقارهکه در قلمرو بسترهای 

جهت تعامالت ملی  یاهیحاشی ملی، دسترسی به اقصا نقاط جهان را از طریق یک منطقه توسعه
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شورها الملل قدرت ک، ترانزیت کاال و انتقال انرژی است. در نظام بینونقلحملمبتنی بر ارتباطات، 

، کشورهای عضو اتحادیه آمریکا"بندی نمود. کشورهای اصلی شامل توان در پنج سطح طبقهرا می

(. در مقطع کنونی اهمیت Cohen,2002: 205دارند )در رده اول قرار " اروپا، ژاپن، روسیه، چین

است و اصوالً پدیده قدرت رده دومی انعکاسی است از  افتهیشیافزاای یا منطقهکشورهای رده دوم 

، ونقلملحتوان نظامی و ملی یک کشور نسبت به همسایگانش و یا به سبب مرکزیت آن کشور در 

بر  وذنفاعمالتنها برای طلبی و پافشاری یک کشور، نه، همچنین جاهیامنطقهارتباطات و تجارت 

، عامل ملی است یامنطقههای ه برای ترغیب آنان جهت سهیم شدن در اهداف و ارزشدیگران، بلک

، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر اساس نظر کوهن و در یک گفتهشیپکه همانند عوامل 

ه شوند، بای نیز قلمداد میعنوان قدرت منطقهتر، کشورهای رده دومی جهان که بهبندی دقیقسطح

 باشند:می شرح جدول زیر
 )کشورهای رده دومی جهان(: 1جدول 

 

 ها متغیر و سیال استبندیدور داشت که عضویت کشورها در این رده ازنظرامّا این واقعیت را نباید 

های ملی و گیری از قابلیتمعین و یا با اقدامات راهبردی و با بهره زمانمدتو ممکن است در 

رخی از مناطق ر بالمللی تغییر کند. دهای ژئوپلیتیکی محیط ملی و بینهماهنگی با امکانات و قابلیت

وجود دارد و برخی از این کشورها در این مناطق روابط کامالً  یامنطقهخاص بیش از یک قدرت 

ممکن است  اگرچهاند. های رده اولی حاضر در آن منطقه توسعه دادهمستحکمی را با قدرت

 کم متوسط زیاد

 هند

 برزیل

 کانادا

 ترکیه

 استرالیا

 ایران

 نیجریه

 آفریقای جنوبی

 رژیم اشغالگر قدس

 اندونزی

 مصر

 پاکستان

 کره جنوبی

 تایوان

 مکزیک

 ویتنام

 عراق

 لهستان

 صربستان

 نگرومونته

 الجزایر

 تایلند

 آرژانتین

 اوکراین
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اهداف ایشان محدود  معموالًای را در سر داشته باشند، اما کشورهای رده دوم سودای هژمونی منطقه 

 (152: 1655، و همکاراننیا )حافظ به واقعیات ژئوپلیتیکی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازیگران سطوح مختلف قدرت در منطقه آسیای مرکزی: 1شکل  

 ملیراهبرد 

کان گیرد و بر اساس آن تمام اریمشکل  ملیو مقاصد  برای دستیابی به عالئق ملیراهبرد در سطح »

اتژی(، )گراند استر ملیشوند و در راستای راهبرد یمی واقع برداربهرهو مورد  شدهترکیب باهمدولتی 

. در گیرندیمو نظامی شکل  محیطیزیست، اجتماعی، اقتصادیراهبردهای دیگر در ابعاد سیاسی، 

بخشی از عالیق و  تأمینبه  ،هابخشهریک از  موردنظراین مجموعه هر راهبرد با ماهیت و هویت 

نهایتاً باید به تناسبی میان ملی  در تدوین راهبرد( »21: 1611)کالینز،  «.پردازندیم ملی یهاآرمان

ای هها و تهدیدها و توانمندیالملل )محیط بیرون( شامل مجموعه فرصتینبموقعیت کشور در نظام 

ا هو با تمرکز بر تالش یافتدستداخلی کشور )محیط درون( شامل مجموعه نقاط قوت و ضعف 

بر همین » (:Andrews, 1980 37). «معین، اثربخشی منابع را قوت بخشید ملیی راهبرد در محدوده

جدی  موردتوجهکشور ملی ئوپلیتیکی ایران و منطقه باید در تدوین راهبرد ژاساس شرایط جدید 

 (112: 1655یا و همکاران، نحافظ) .«قرار گیرد
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ملی بر اساس ها با توجه به عوامل محیطی اقدام به تعیین اهداف راهبردی و تدوین راهبرد دولت»

 مأموریتعوامل داخلی و خارجی زیادی بر اجرای  در این راستا نمایندمیوضع موجود کشور خود، 

ترین این عوامل، کمک شایانی به اتخاذ سیاست و راهبرد باشد که شناخت مهممی تأثیرگذارهر دولتی 

 و عوامل جغرافیایی توان: وضعیت قومی، ارتباطات علمی، جمعیتیاز آن جمله می ،نمایدمی ملی

 هاآناز  رکدامهاین عوامل بر اساس واکنش کشور نسبت به . ، فضایی و ژئوپلیتیکی را نام بردویژهبه

: 1651 نیا و همکاران،)حافظ .«هستند مؤثرملی و سیاست کشورها و به شکل نسبی در تدوین راهبرد 

113) 

های خود را معین نمایند ید هم اولویتراهبرد ملی چارچوبی است که سیاستمداران به کمک آن با

و هم امکانات آن کشور را برای تحقق آن اهداف، بسیج و هدایت نمایند. راهبرد ملی صرفاً یک 

برنامه ذهنی نیست، بلکه بایستی با توجه به وضعیت موجود که خود حاصل محصوالت متنوع 

: 1631)الریجانی،  طراحی شود. های گذشته است، آینده و ساختار نظام و قدرت کلی نظاموضعیت

65) 

راهبرد  ازجملهدارد در زیر سیاست، یک هرم کامل از سطوح مختلف راهبرد، آندره بوفر اظهار می

است. راهبرد کلی « راهبرد ملی»جانبه، سیاست خارجی وجود دارد که در رأس آن هرم راهبرد همه

سازد و بعد راهبردهای است، هماهنگ میتمام راهبردهای جزئی را که برای هر بخش منظور شده 

( راهبرد 222: 1633)آندره بوفر،  .کندخود راهبردهای ملی را در هر بخش هماهنگ می نوبهبهکلی 

 به توانایی، قابلیت و سطح قدرت ملی خود نگاه سوکیاز  هاآنهنر رهبران سیاسی کشورها است. 

یری اندیشند که چه تدابمی سپسافکنند، ود نظر میکنند و از سوی دیگر به اهداف و منافع ملی خمی

در پیش گیرند که از طریق سطح و میزان قدرت ملی خود بتوانند، حداکثر دستیابی به اهداف و منافع 

بنابراین سه عنصر قدرت ملی، اهداف و منافع ملی و راهبرد ملی به ؛ ملی خود را تحقق بخشند

 (153: 1655، همکاراننیا و )حافظ رند.گذاو بر هم اثر می اندمرتبطیکدیگر 

 آسیای مرکزی

وقعیت و از م قرارگرفتهآسیای مرکزی در جغرافیای کنونی جهان در نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا 

جغرافیایی بسیار مهمی برخوردار است. کشورهای آسیای مرکزی از شمال و غرب با روسیه و دریای 

ش وسعت آسیای مرکزی بی» باشند.خزر، از جنوب با ایران و افغانستان و از شرق با چین همسایه می

رم مسلمان چهابیش از سهحدود پنجاه میلیون نفر است که  هاآنو جمعیت  کیلومترمربعاز سه میلیون 

 (11 – 11: 1653)واعظی، «. و سنی مذهب هستند
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 (CIS) المنافعمشترک کشورهای جامعه 

 یشترب جلوگیری و منافع تأمین مناطق، این در خود نفوذ ادامه باهدف شوروی فروپاشی از بعد روسیه

 دو همراهی به 1111 دسامبر در ،یافتهاستقالل هایجمهوری در پیشین ساختارهای فروپاشی از

 مستقل کشورهای جامعه” نام به سازمانی تشکیل به اقدام سفید روسیه و اوکراین جمهوری

 اجیکستان،ت ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان، کشورهای کوتاهی زمانی بافاصله. نمود “المنافعمشترک

 در نیز گرجستان جمهوری. شدند ملحق سازمان این به مولداوی و قزاقستان قرقیزستان،. ترکمنستان

 جامعه این به اقتصادی مشکالت و آبخازی طلبجدایی نیروهای از ناشی فشارتحت 1116 اکتبر

 (.122: 1613 کوالیی) .پیوست

 داقلح المنافعمشترک مستقل کشورهای سازمان مرکزگریز، و مرکزگرا نیروهای میان تنش رغمبه»

 رخیب تعقیب پتانسیل زمان همین در کهدرحالی است، ساخته برآورده را هادولت از برخی نیازهای

 انتظارات رغمعلی CIS دستاوردهای(. 216:1656 شوری) است داشته نیز را دیگر حیاتی اهداف

 برای محوری نهادهای از یکی نما متناقض ایگونهبه CIS. اندنبوده اندک داشت، وجود که بیشتری

 (,Sakwa & Webber 1999:388)«. است بوده شوروی جانشین هایدولت استقالل و حاکمیت حفظ

 مرکزی آسیای در روسیه اقتصادی منافع

 سیایآ منطقه در واقع کشورهای ازجمله یافتهاستقالل کشورهای با اقتصادی همکاری برای روسیه

 جامعه امضاشده اسناد از یکی در نمود تالش مسکو رو همین از. است قائل فراوانی اهمیت مرکزی

-حمل سیستم در هماهنگی واحد، اقتصادی فضای ایجاد 1(CIS) مستقل کشورهای المنافعمشترک

 جامعه این اهداف ازجمله را گمرکی یکسان قواعد برقراری و شهروندان وآمدرفت آزادی ونقل،

 ستا ذکر به الزم. رسدمی نظر به دسترس از دور بسیار اهداف این تحقق که هرچند نماید، معرفی

 به زیادی توجه روسیه، خارجی سیاست در غرب با روابط اولویت دلیل به یلتسین دوران در که

 گرایانغرب تفکرات شکست از بعد و 1111 دهه اواخر از اما ؛شدنمی منطقه کشورهای با همکاری

. شد تبدیل کشور این مهم هایاولویت از یکی به هاهمکاری این تقویت روسیه، خارجی سیاست در

 عضو هایجمهوری طلبیاستقالل روند که بردند پی واقعیت این به تدریجبه کرملین رهبران چون

CIS متس به هاآن ارتباطی و ونقلحمل اقتصادی، روابط و خارجی سیاست راهبرد جهت تغییر و 

 یامنطقه و جهانی سطح در ایمالحظهقابل طوربه را مسکو موقعیت تواندمی جنوب و شرق غرب،

                                                           
1 - Commonwealth of Independent States 
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 که نابعیم دیگر و رنگین فلزات و انرژی سرشار ذخایر به دسترسی از را کشور این و کند تضعیف

 (21: 1111 لواش،. )سازد محروم برخوردارند، راهبردی اهمیت از

 :زا است عبارت مرکزی آسیای ازجمله پیرامونی منطقه در روسیه اقتصادی اهداف خالصه، طوربه»

 ازارهایب به انرژی منابع ترانزیت روسیه؛ طریق از خارج جهان با ارتباطی ساختارهای پیوند تداوم

 یکی عنوانبه خود جایگاه تقویت روسیه؛ گاز و نفت هایلوله انتقال خطوط طریق از جهانی مصرف

 زا جلوگیری و کشورها این (تکنولوژیکفناورانه ) و اقتصادی نیازهای اصلی کنندگانتأمین از

 که منطقه در شوروی زمان از ماندهباقی انحصارات حفظ غربی؛ ساختارهای با هاآن همگرایی

 ؛منطقه کشورهای خام مواد و اولیه منابع از استفاده نماید؛می حفظ روسیه به را هاآن وابستگی

 که یهایجمهوری برای خصوصبه اروپا شمال سمت به منطقه تولیدات و کاالها از بخشی ترانزیت

 کشورهای و ایران با تجاری ارتباط برای منطقه هایمسیر از استفاده ندارند؛ راه آزاد هایآب به

 این تجاری و اقتصادی هاینیازمندی از بخشی تأمین برای منطقه مصرف بازار حفظ آسیا؛ جنوب

 (32-12: 1611 ،وحیدی). «کشورها

 شانگهای هایهمكاری سازمان

 سه وسیه،ر شرکت با پیمان این. نمود آغاز را خود فعالیت پنج شانگهای پیمان بانام ابتدا سازمان این

 شورهایک مرزهای امنیت تأمین باهدف چین و( قزاقستان و قرقیزستان تاجیکستان،) CIS دیگر کشور

 در و (Oxford Analytica, 2000) .شد تشکیل 1113 سال در مرزی هایهمکاری تعمیق و عضو

 فوظای به یافتهسازمان جنایات و مخدر مواد قاچاق تروریسم، با مقابله موضوع 2111 و 2111 سال

 .پیوست آن به نیز ازبکستان و شد اضافه آن

 اقدا اولین ،رو همین از. باشدمی سازمان این وظایف تریناصلی از یکی امنیتی منافع و اهداف»

 این در امنیتی سازوکارهای این، بر عالوه. بود عضو کشورهای میان مرزی مسائل وفصلحل سازمان

 با مبارزه برای تاشکند در 1تروریستی ضد ایمنطقه ساختار به توانمی که دارد وجود سازمان

 کشورهای خاک در تروریستی ضد عمده مانورهای انجام به که نمود اشاره تروریستی هایگروه

 آستانه اجالس در سازمان این تروریستی، تهدیدات گسترش با دیگر، سوی از .است شده منجر عضو

 وردم را طلبیتوسعه یا و خارجی تروریستی هایتوطئه مقابل در جمعی اقدام راهبرد ،2112 سال در

 به یگرایافراط و نژادی طلبیجدایی با مبارزه آستانه، اجالس از پس این بر عالوه. داد قرار تأکید

                                                           
1-  Regional Anti- Terrorism Structure. (RAT) 
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 اب مبارزه منطقه، در ثبات تأمین جهت شدند متعهد سازمان اعضای همچنین. شد افزوده آن وظایف 

 ارتقای جهت در و داده انجام هماهنگی و مشترک اقدامات گراییافراط و طلبیجدایی و تروریسم

 (25: 1651 ،یزدانی. )«نمایند تالش هایهمکاری

 ی،اقتصاد سازوکارهای از برخی ایجاد با است توانسته اخیر هایسال در شانگهای همکاری سازمان»

 ادیاقتص مراودات به نگاهی اگر. دهد افزایش خود بین بیشتر همکاری به نسبت را اعضا انگیزه

 به دیگر کشور پنج و چین میان تجاری مبادالت حجم 2112 سال در باشیم، داشته عضو کشورهای

 مبادالت و دهدمی تشکیل را سازمان مبادالت کل %22 از بیش که رسید دالر میلیارد 65 حدود

 2112 سال در بود، دالر میلیارد 23 حدود 2111 سال در که عضو کشورهای دیگر با روسیه تجاری

 از عمدتاً گذاریسرمایه درزمینه زیادی هایپروژه همچنین .گردید بالغ دالر میلیارد 21 حدود به

 ،ونقلحمل انرژی، بخش به مربوط هایپروژه در ویژهبه منطقه کشورهای در روسیه و چین سوی

 کزیمر آسیای کشورهای اینکه به توجه با. باشدمی اجرا دست در آموزش و بانکیبین هایهمکاری

 باشند،یم اقتصادی مشکالت حل و توسعه برای (تکنولوژیفناوری ) و سرمایه نیازمند مقطع این در

 دهش سازمان به عضو کشورهای بیشتر جلب موجب روسیه و چین سوی از هاهمکاری گونهاین لذا

 (21-31: 1651 همکاران و یزدانی. )«است

 مرکزی آسیای چین در منافع و اهداف

چرخد. اولویت توسعه اقتصادی چین ایجاب بر مدار چین میاصوالً چرخه حیات سازمان شانگهای 

داشته باشد و بازار مصرف مطمئنی برای تولیدات کم کیفیت خود  باثباتیکند محیط پیرامونی می

کیانگ، دغدغه امنیتی این استان سین نژاد ترکمیلیون مسلمان اویغوری  21تشکیل دهد. حدود 

دهد که تمام انرژی خود را معطوف به تحقق اهداف توسعه شود. چین ترجیح میکشور محسوب می

 ترکستان شرقی اجتناب اصطالحبهطلبان ن در مبارزه با تجزیهاقتصادی خود کند و از هرز دادن آ

کند. اگر کشورهای پیرامون، رویکرد هماهنگی با چین در برخورد با این پدیده نداشته باشند، مشکل 

 (222: 1652گردد. )باقری مقدم، حفظ امنیت و تمامیت ارضی چین خیلی جدی می

گزیده تر شدن و مقابله با حریفان خود برصلح برای قدرتمندزرادخانه  مثابهبهچین توسعه اقتصادی را 

انرژی و مواد خام است. آسیای مرکزی منبع غنی  تأمیناین کشور نیازمند  یابنده رشداست. اقتصاد 

مواد معدنی و انرژی است. نفت قزاقستان، گاز ازبکستان، آب تاجیکستان و قرقیزستان منابع قابل 

 (222 :باشند. )هماناتکایی برای صنایع چین می

 



 

 کید بر عالئق ژئوپلیتیکایران در آسیای مرکزی با تأتدوین راهبردهای اقتصادی جمهوری اسالمی   266

 مرکزی آسیای هند در منافع و اهداف

ا الملل، در تالش است تهای نوپدید در عرصه روابط بینرتترین قدعنوان یکی از مهمهندوستان به

ای، های گوناگون سیاسی و اقتصادی در سطوح جهانی و منطقهبا یافتن جای پایی برای خود در حوزه

د به توانبه کسب، حفظ و افزایش قدرت و منافع ملی خود بپردازد، بلکه از این رهگذر می تنهانه

 امنیت ملی و افزایش جایگاه خود در میان دیگر کشورها نیز کمک نماید. ینتأم

در منطقه آسیای مرکزی، هندوستان همواره به دنبال دستیابی به سه هدف بوده است. فراهم آوردن »

خش گذاری در بسرمایه یژهوبههای اقتصادی با کشورهای این منطقه، سترش همکاریای برای گزمینه

های آید. هدف دیگر، مبارزه با تندرویاستخراج و انتقال انرژی، یکی از این اهداف به شمار می

ای و جهانی برای جلوگیری از های منطقهمذهبی و کمک به کشورهای منطقه و دیگر قدرت

ایی مذهبی و گسترش آن از آسیای مرکزی به جنوب آسیا است. حضور صدها گیری بنیادگرشکل

های گوناگونی هستند، دغدغه ها و فرقهمیلیون مسلمان هندی در خاک این کشور که پیرو گروه

برهم تندرو در منطقه آسیای مرکزی و های مذهبی ها با گروههمکاری میان برخی از این گروه

ی میان مردمان این کشور را سبب شده است. دیگر آنکه، هندوستان وضعیت همزیستی کنون خوردن

 جایگاهی – چین و پاکستان یعنی –به دنبال آن است تا در برابر دشمن دیرین و رقیب دیرپای خود 

 ورحض و چین اقتصادی حضور افزایش این بر عالوه. آورد فراهم منطقه این در خویش برای درخور

 دهش سبب گذشته هایسال در مرکزی آسیای کشورهای در پاکستانی نهادهای اجتماعی و مذهبی

های غربی، زمینه افزایش حضور اران هندی بر آن شوند که با همراهی با قدرتسیاستمد که است

 (1611یار، )تیشه«. دخود در این منطقه را فراهم آورن اقتصادی و سیاسی

 مرکزی آسیای ترکیه در منافع و اهداف

 دهه اوایل در مرکزی آسیای یافتهاستقالل تازه هایجمهوری ظهور آن دنبال به و شوروی فروپاشی»

 سابق شوروی جماهیر اتحاد از بخشی سابقاً که وسیعی جغرافیایی منطقه به را ترکیه توجه 1111

 خود سمیر برنامه عنوانبه را اروپا اتحادیه به پیوستن گذشته هایدوره در که ترکیه. کرد جلب بود

 ایهس اشخارجی سیاست بر ترکی پان هایآرمان وسوسه شوروی فروپاشی با داشت مدنظر همواره

 به بیشتر نزدیکی برای را خود فرهنگی اقتصادی، سیاسی، هایبرنامه ترکیه شد باعث امر این. افکند

 نقش یفایا برای را خود هایبرنامه آنکارا راستا این در. بگیرد پیش در یافتهاستقالل تازه کشورهای

 آسیای رهایکشو با مذهبی و فرهنگی زبانی، قومی، مشترک روابط از برداریبهره با منطقه در بیشتر

 (1611)بهرامی،  .«کرد ریزیطرح( قزاقستان و ازبکستان قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان،) مرکزی
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 قفقاز و مرکزی آسیای اسالمی کشورهای با ترکیه پیوند موجب مذهبی و زبانی قومی، پیوندهای» 

 زا ناشی سیاسی منافع نیز و خزر حوزه انرژی منابع در موجود اقتصادی منافع و آذربایجان مانند

 مانند ترک رغی و اسالمی غیر کشورهای با ترکیه پیوند موجب ای،منطقه برتری نقش ایفای به تمایل

 (Oliker,2003:45) .«است شده گرجستان

 تازه هایجمهوری بازار مضافاً. بود شوروی فروپاشی از ناشی خأل کردن پر ها،ترک هدف»

 پیش. کند یفاا مؤثری نقش ترکیه ایمنطقه اقتصادی اهداف پیشبرد جهت در توانستمی یافتهاستقالل

 در را غرب نماینده نوعیبه یا ابزار عامل، نقش ترکیه توسعه، و عدالت حزب آمدن کار روی از

 سعه،تو و عدالت گرایاسالم حزب رسیدن قدرت به با اخیر سال ده در اما کرد،می ایفا قفقاز منطقه

 ایمنطقه لمستق و تأثیرگذار قدرت یک عنوانبه ترکیه چهره احیای دنبال به هاترک جدید استراتژی

 رکیهت تواندمی موفقیت، و استمرار صورت در نیست، غرب با ناهمسو اگرچه استراتژی این. است

 تیامنی نگاه که است شده موجب استراتژی این اتخاذ. سازد خارج «بودن غرب ابزار» وضعیت از را

 صلوفحل همچنین و قفقاز در روسیه با همکاری و شود مواجه جدی تغییرات با قفقاز به ترکیه

 (1651)واعظی و همکاران،  .«است قرارگرفته کشور این هایاولویت در ارمنستان با اختالفات

 مرکزی آسیای آمریكا در متحدهایاالت منافع و اهداف

. ستا ساخته ناپذیراجتناب منطقه این در را آمریکا حضور ،اوراسیا ژئوپلیتیک و راهبردی اهمیت

 نیتیام و اقتصادی سیاسی، هایزمینه در خود هایفرصت گسترش ضمن که است آن پی در آمریکا

 هدف ینترمهم .بیاورد دست به ایران حتی و چین روسیه، کنترل و مهار برای پایگاهی منطقه، این در

 یامنیت و اقتصادی سیاسی، نفوذ و حضور موجود، ناپایدار وضع حفظ مرکزی آسیای در آمریکا

 ،یبیحب). ندارند قرار آمریکا منافع راستای در که باشدمی نیروهایی با مقابله و منطقه در درازمدت

1651 :61) 

 رارق جهانی سطح در کشور این کلی هایسیاست راستای در مرکزی آسیای در آمریکا هایسیاست

 ،باشدنمی آمریکا منافع با همسو هاآن هایسیاست و دارند نفوذ منطقه در که هاییقدرت با و دارد

 استخراج کنترل و گاز و نفت منابع به دستیابیشامل:  مرکزی آسیای در آمریکا اهداف .کندمی مقابله

 تقویت و موجود وضع حفظ آن؛ در تجارت گسترش و منطقه بازارهای به دستیابی آن؛ صدور و

 نفوذ با مقابله روسیه؛ نفوذ با مقابله خود؛ درازمدت اهداف راستای در منطقه کشورهای نهادهای
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 منطقه؛ رهایکشو با امنیتی مناسبات تحکیم ترکیه؛ نفوذ گسترش از حمایت چین؛ با رقابت ایران؛

 باشد.می منطقه در درازمدت حضور

 در آمریکا حضور از هدف گفت توانمی است، آورده خود کتاب در برژینسکی آنچه اساس بر

 این مریکاآ کالن و درازمدت هدف بلکه نیست تروریسم با مبارزه یا و نفت انتقال صرفاً گرجستان

 هایاتحاد و هاپیمان گیریشکل از بتواند منطقه در حضور و روسیه خلوتحیاط به ورود با که است

 جلوگیری مرکزی آسیای هایدولت برخی و چین و روسیه ایران، مانند کشورهایی حضور با نظامی

 .نماید

 ،بخشندمی اهمیت منطقه این به آمریکا دولت ازنظر که عواملی ترینمهم کالن، بندیجمع یک در

 سیایآ استراتژیکژئو موقعیت به توجه با ایران؛ و چین روسیه، کنترل امکان( الف :از اندعبارت

 گریاطافر به مبارزه برای آمریکا درازمدت برنامه در منطقه ژئوپلیتیک اهمیت( ب .قفقاز و مرکزی

 و ینظام ازنظر منطقه این افغانستان به آمریکا حمله و سپتامبر 11 حادثه از پس ویژهبه تروریسم؛ و

 افزایش هب توجه با منطقه؛ انرژی منابع(  ج .است پیداکرده آمریکا سیاست در ایویژه جایگاه امنیتی

 موجب و افزوده مرکزی آسیای منطقه اهمیت بر گاز و نفت منابع وجود آینده، در انرژی به نیاز

 ایکشوره است؛ شده انرژی منابع بر بیشتر تسلط برای اقتصادی هایقدرت از برخی رقابت

 رساندن اهر در مانعی امر این و ندارند مستقیم دسترسی آزاد دریای به منطقه این در نفت تولیدکننده

. است کرده ترپیچیده را منطقه سیاسی وضعیت خود این که دنیاست مناطق سایر به گاز و نفت

 (3: 1653 ،واعظی)

 مرکزی آسیای در اروپا اتحادیه منافع و اهداف

ز باشد، این منطقه برای اتحادیه اروپا نیز حائقفقاز بخشی از اروپا و همسایه بالفصل آن می ازآنجاکه»

اهمیت فراوان است. مسائل امنیتی و اقتصادی سبب گردیده است تا سرنوشت این منطقه با سرنوشت 

اروپا گره بخورد. به همین دلیل پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای اروپایی در جستجوی 

برای همکاری با کشورهای اند. اروپا جذب کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در میان خود بوده

ی های متعدداهمیت زیادی قائل است. در این راستا برنامه ونقلحملزمینه انرژی و ویژه درمنطقه به

معروف به توان به برنامه ، میازجملهاست.  شدهیطراحاز سوی اروپا در قفقاز و آسیای مرکزی 

 2کند و نیز برنامه دیگری موسوم به اینوگیتآسیا را تعریف می – که کریدور میان اروپا 1تراسکا

                                                           
1 - Transport Corridor Europe- Caucasus- Asia (TRACECA) 
2 - Interstate Oil and Gas Transport to Eruope (INOGATE) 
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ی های اروپایکمک تر کردن انتقال انرژی از منطقه به اروپا، اشاره کرد. همچنین مجموعهزمینه رواندر 

است. با این دیدگاه، تعدادی از این  شدهیطراح 1سیتأسای در برنامه حرفه – آموزش فنی در امور

کشورها به عضویت شورای اروپا درآمدند. پیش از آن اتحادیه اروپا، قرارداد مشارکت و همکاری 

های کشورها با یکایک کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی را امضا برای ایجاد ارتباط بیشتر پارلمان

گان اروپایی، برقراری دمکراسی و اصالحات به اجرا در آمد. نمایند 1111کرد که از اول ژوئیه 

رای امنیت و ب شرطشیپعنوان شری به سبک لیبرالیسم غربی را بهاقتصادی ونیز هنجارهای حقوق ب

 (22: 1655)همان، .«اندثبات در منطقه قرار داده

 مدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسیروش
-تصمیم و ملع مبنای تواندمی آن نتایج یعنی است کاربردی نوع از هدف برمبنای ترکیبی تحقیق این

 حققم چون ،است ایو زمینه موردی نوع از تحلیلی -روش، توصیفی  برمبنای. گیرد قرار گیری

 رد گسترده و جامع تصویری روش این. است داشته ایویژه زمینه و خاص موردی در پژوهش قصد

 ینهاین زم در که مواردی اغلب پژوهشگر و نمایدمی ارائهمسائل ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی  مورد

 و املک تعیین قبلی، موقعیت شناخت به توجه با و دهدمی قرار وتحلیلتجزیه مورد را است مطرح

 از رحلهم یک در تنهانه بنابراین ؛گرددمی ارائه مناسب هایپیشنهادکارها و راه فعلی، موقعیت دقیق

 جمهوری اسالمی ایران در آسیای اقتصادیراهبرد  تدوین بر مؤثر عوامل بررسی به کار انجام فرایند

                                                           
1 - Technical Aid to the Commonwealth of Independent States (TACIS) 

: مدل مفهومی تحقیق2شکل   

 

بر عالئق  تأکیدبا  راهبردهای اقتصادی ج.ا.ا در آسیای مرکزی

 ژئوپلیتیک

 

آفرینی ج.ا.ا افزایش نقش

 در آسیای مرکزی

محیط داخلی تأثیرگذارعوامل   
 

محیط خارجی تأثیرگذارعوامل   
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 جامعه .تروبروس نیز در این زمینه اقتصادی راهبرد تدوین چگونگی سؤال با بلکه ،پردازدمی مرکزی

 صادو اقت در حوزه ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران برجسته استاداننفر از  22پژوهش  این آماری

تمام  گیریمحدود بودند بنابراین روش نمونه، خبرگان در این زمینه موضوع به علت اهمیت هستند.

 با الزم هایداده .گیری صورت نگرفته استنمونهو بر حجم جامعه منطبق بوده  حجم نمونه شمار و

شامل  به ترتیب مورداستفادهابزارهای . اندشدهآوریجمع میدانی، روش و یاکتابخانه روش از استفاده

 و باز سؤاالتبا  پرسشنامه تهیه و توزیع ومدارک  و اسناد، کتب و پژوهشی – علمی مقاالت مطالعه

رمول کرونباخ اعتبار( پرسشنامه به ترتیب از ف) رواییو  برای تعیین قابلیت اعتماد )پایایی(است.  بسته

 تعیین شد و موضوع راهبردهای ،SWOT ماتریس از استفاده باو روش اعتبار محتوا استفاده گردید. 

 موقعیت( SPACE) راهبردی اقدام و موقعیت ارزیابی نمودار( و CPMماتریس رقابت ) از استفاده با

 راهبردها اجرای اولویت QSPM تکنیک با درنهایت گردید؛ ارزیابی و تعیین ایران اسالمی جمهوری

 .شدند مشخص

 تحقیق هایو یافته هاداده وتحلیلتجزیه
 از پارادایم تجویزی و مکتب ،تدوین راهبردهای این تحقیق و یافته وتحلیلتجزیهبرای 

 (211-211: 1616( استفاده گردیده است. )دیوید، SWOTراحی و رویکرد )ط

 ها بر اساس سؤال اول پژوهشداده وتحلیلیهتجز -الف

 ؟انددامکدر آسیای مرکزی ژئوپلیتیک  عالئقبا تأکید بر  ج.ا.ا اقتصادی منافعبر  مؤثرهای مؤلفه

أکید بر با ت ج.ا.ا اقتصادی منافعبر  مؤثر یهامؤلفهن نقطه نظرات جامعه آماری پیرامو آمار توصیفی

 یطورهمان .آمد به دست 1برابر جدول در آسیای مرکزی بر اساس طیف لیکرت ژئوپلیتیک عالئق 

تمامی اعضای جامعه آماری جهت پاسخگویی به سؤاالت تحقیق از در جدول مشخص گردیده،  که

 .نداهو زیاد استفاده نمود متوسطگزینه 
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 بر عالئق ژئوپلیتیک یدتأکمنافع اقتصادی ج.ا.ا در آسیای مرکزی با  بر مؤثر یهامؤلفهآمار توصیفی : 2جدول  

بر منافع  مؤثر یهامؤلفه ردیف

اقتصادی ج.ا.ا در آسیای 

 مرکزی

 زیاد متوسط کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میانگین

 12/2 %12 15 %25 1 1 1 های ساختاریتجانس 1

های دسترسی ایران به آب 6

 آزاد

1 1 2 21% 21 51% 5/2 

فناورانه ایران در  یهاتیقابل 2

 وسازساخت

1 1 3 22% 11 13% 13/2 

 32/2 %35 11 %25 1 %2 1 بازار 0

 12/2 %51 21 %13 2 %2 1 وجود شکاف 8

 12/2 %51 21 %12 6 %5 2 بحران ژئوپلیتیکی 2

 22/2 %32 13 %22 3 %12 6 سلطه گریزی 7

 5/2 %51 21 %21 2 1 1 منابع 5

 55/2 %55 22 %12 6 1 1 نیروی انسانی ماهر 3

 5/2 %51 21 %21 2 1 1 اقتدار سیاسی 14

 52/2 %52 21 %13 2 1 1 ساحل مناسب 11

 5/2 %51 21 %21 2 1 1 ثبات 16

 32/2 %35 11 %25 1 %2 1 موقعیت راهبردی 12

 5/2 %51 21 %21 2 1 1 راه و ترابری 10

 32/2 %35 11 %25 1 %2 1 قوانین گمرکی 18

 22/2 %32 13 %22 3 %12 6 مرزهای سیاسی 12

 22/2 %32 13 %22 3 %12 6 دولت -الگوی ملت  17

 52/2 %52 21 %13 2 1 1 آبمنابع  15

 22/2 %32 13 %22 3 %12 6 گرکشورهای مداخله 13

 55/2 %55 22 %12 6 1 1 بندرهاها و پایانه 64

 22/2 %32 13 %22 3 %12 6 سیاست اقتصادی 61

 13/2 %13 11 %22 3 1 1 توانایی نفوذ 66
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نافع مبر  مؤثرهای های جامعه آماری راجع به هرکدام از مؤلفهپاسخ شدهمحاسبهبا توجه به میانگین 

باشد(، می 6عدد )در این تحقیق  و اختالف آن با طیف لیکرت.ا در آسیای مرکزی ج.ااقتصادی 

ج.ا.ا در آسیای مرکزی  منافع اقتصادیبر  ،موردمطالعه یهامؤلفهتوان نتیجه گرفت که تمامی می

 ها ثابت گردید.آن یرگذاریتأثطریق  بوده و از این یرگذارتأث

 پژوهش دومها بر اساس سؤال داده وتحلیلیهتجز -ب
 ؟اندکدام ژئوپلیتیک عالئقبا تأکید بر بر منافع اقتصادی ج.ا.ا  مؤثرعوامل 

تحقیق، از روش  سؤاالتها برای پاسخ به سایر داده وتحلیلیهتجزاز این مرحله به بعد برای 

بر منافع اقتصادی ج.ا.ا در آسیای  مؤثرعامل  21 استفاده گردیده است. ابتدا (SWOT) وتحلیلیهتجز

اء عوامل احص ،با نظرخواهی از خبرگانو  گردیدند ییدتأاحصاء و از طریق جامعه خبرگی  مرکزی

 شامل: عوامل داخلی دودستههستند یا خیر، به  کنترلقابل، ج.ا.اکه در داخل  جهتینازاشده 

 و خارجی تقسیم شدند.

 ازای عوامل خارجیوضع موجود ج.ا.ا به  تعیین امتیاز

وش ر آسیای مرکزی بهج.ا.ا در  اقتصادی منافعبر  خارجیعوامل یر تأثمیزان  یبه ازا در این مرحله

ماتریس  اینگردید.  26/2ارزیابی و حاصل عدد  EFE»1» یخارجخبرگی طبق ماتریس ارزیابی عوامل 

 صورتبه را عوامل به مربوط اطالعات که است ابزاری و است خارجی عوامل از فهرستی درواقع

 عوامل این به واکنش در را سازمان موجود وضع امتیاز توانمی آن طریق از و داده نمایش کمی

 عواملی از دسته آن و فرصت کنندمی تسهیل را اقتصادی اهداف به رسیدن که عواملی. نمود ارزیابی

 .شوندمی منظور تهدید کنند،می مواجه مانع با را اقتصادی اهداف به رسیدن که

 ج.ا.ا به ازای عوامل داخلی وضع موجود تعیین امتیاز
وش ر آسیای مرکزی بهج.ا.ا در  اقتصادی منافعبر  داخلی عواملیر تأثمیزان  یبه ازا در این مرحله

 26/2ارزیابی و حاصل این ماتریس نیز عدد  IFE»2» یداخلخبرگی طبق ماتریس ارزیابی عوامل 

 هب مربوط اطالعات که است ابزاری و است داخلی عوامل از فهرستی درواقعماتریس  اینگردید. 

 واکنش در را سازمان موجود وضع امتیاز توانمی آن طریق از و داده نمایش کمی صورتبه را عوامل

                                                           
1 - External Factor Evaluation Matreix 
2 -Internal Factor Evaluation Matreix 
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 دسته نآ و قوت کنندمی تسهیل را اقتصادی اهداف به رسیدن که عواملی. نمود ارزیابی عوامل این به 

 .شوندمی منظور ضعف کنند،می مواجه مانع با را اقتصادی اهداف به رسیدن که عواملی از

 قابت،ر بررسی ماتریس از استفاده شود، باای محسوب میبا توجه به اینکه ج.ا.ا یک قدرت منطقه

 ج.ا.ا راهبردی موضع به نسبت ای ج.ا.ا در آسیای مرکزیمنطقه رقبای ضعف و قوت نقاط

 .است شدهشناسایی

 پژوهش سومها بر اساس سؤال داده وتحلیلیهتجز -ج

 اند؟کدام در آسیای مرکزیژئوپلیتیک  عالئقبا تأکید بر ج.ا.ا ی راهبرد اهداف

ها و تهدیدات خارجی اثرگذار نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت و منافع ملی ج.ا.ا ینتأم

ق و از طری تعیین راهبردیهای د که بر آن اساس، هدفادند به دست مبنایی درمجموعن، بر آ

 (6جدول ) گردید. ییدتأجامعه خبرگی 
 : اهداف اقتصادی بلندمدت ج.ا.ا در آسیای مرکزی6 جدول

 شرح اهداف ردیف

 ها و نهادهای ایرانی و مسئولین آن در کشورهای آسیای مرکزیخانهتقویت سفارت 1

 هاآنهای همسو در کشورهای آسیای مرکزی و تالش برای برقراری ارتباط منطقی با ایجاد رسانه 6

موفق و کارآمد در کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به  ونقلحملهای انجام پروژه 2

 ایران در این کشورها

 از طریق ج.ا.ا مرکزیهای ترانزیت و افزایش حجم ترانزیت کاالهای کشورهای آسیای کاهش تعرفه 0

 ایجاد همگرایی سیاسی بین ایران و ترکیه در رابطه با آسیای مرکزی 8

ها شچال وفصلحلاتخاذ رویکرد امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت کشورهای آسیای مرکزی در جهت  2

 و معضالت امنیتی مشترک

 در کشورهای آسیای مرکزی شناسیایرانتقویت  7

 های محلیها و نهادهای ایرانی با رسانهخانهارتباط سفارتتقویت  5

 افزایش صادرات ایران به کشورهای آسیای مرکزی 3

 بر آسیای مرکزی تأثیرگذاریافزایش قدرت نفوذ سیاسی و  14

 سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی بین ج.ا.ا و ترکیه –یک همگرایی ملی  ایجاد 11

 راه ترانزیتی آسیای مرکزیج.ا.ا به شاه شدنتبدیل 16

 اتصال ایران به چین از مسیر افغانستان و تاجیکستان 12

 فارسخلیجاتصال آسیای مرکزی به  10
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 ها نسبت به رقباها و رقابتی نمودن میزان تعرفهکاهش هزینه 18

 در نظام امنیتی منطقه ایمنطقه فراهای محدود ساختن نفوذ و نقش قدرت 12

 یافتنی استهای خارجی دستای بدون حضور قدرتایجاد درک این موضوع که امنیت پایدار منطقه 17

 ایجادهریلی و شبکه  ونقلحملها و رفع موانع موجود در تقویت زیرساخت 15

 در آسیای مرکزی زداییتنشهای اعتمادسازی متقابل و اتخاذ سیاست 13

 غیررسمیرسمی و  طوربهافزایش دیدارها و ارتباط میان نخبگان ج.ا.ا و کشورهای آسیای مرکزی،  64

 

 (SPACE) 1تعیین موقعیت و رویكرد راهبردی ج.ا.ا

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y= IS+ ES = 4/45 + (-4/25) = 0/2 X= CA+ FS = -2/2 + (5/9) = 3/7 

 پژوهش اصلیها بر اساس سؤال داده وتحلیلیهتجز -د

 ؟اندکدام ژئوپلیتیکعالئق  ج.ا.ا در آسیای مرکزی با تأکید بر اقتصادیی راهبردها

                                                           
1-  Strategic Position and Action Evaluation 

 AC ج.ا.ا مزیت رقابتی   

اینسبت به رقبای منطقه   

. 
. 

 

. 
. 

 AC ج.ا.ا مزیت رقابتی   

اینسبت به رقبای منطقه  

2/0  

7/3  

 (Defensive)ناحیه تدافعی

استراتژیک  هاییگزینه WT 

یا  رهاسازی، نشینیعقبزنی، )مذاکره، چانه

 واگذاری(

 (Competitive)ناحیه شدیداً رقابتی 

ST کاستراتژیهای گزینه و ریسک، )خطرپذیری  

هایحرکترقابت و  محتاطانه، تغییر جهت یا مقابله  

(توأم با ریسک  

 (Conservative) کاریمحافظهناحیه 

های استراتژیک گزینه WO 

و تعامل، حفظ  کاریمحافظه)گسترش، ائتالف، 

(هافرصت برداریبهرهوضع موجود و   

CA مزیت رقابتی   

آفرینی ج.ا.ا در آسیای مرکزینقش  

IS 

 

ج.ا.ا در آسیای مرکزی نمودار ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک :6شکل  

 (Aggressive)ناحیه تهاجمی 

های استراتژیک گزینه  SO 

های سریع و گسترده )رشد، توسعه و حرکت

(تهاجمی  
 FS ج.ا.ا اقتصادیقدرت 

ES 
 ثبات محیط آسیای مرکزی
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 که شامل عوامل مؤثر بر منافعتهدید، فرصت(  -قوت، ضعف) یطیمحهای ابتدا یافتهمرحله این در  

بررسی و سپس با استفاده های موجود فرصت وارد شدند. (SWOTماتریس )بودند در  اقتصادی ج.ا.ا

ردی که و نهایتاً راهب ندها را شکار کند تلفیق گردیداز نقطه قوتی که قادر بود هر یک از این فرصت

. «SO راهبردهای» .شکار کند اتخاذ گردید برداری نماید و بتواند فرصت رابتواند از نقطه قوت بهره

تهدیدی را خنثی و از بین ببرد(. برای خنثی تواند هر فرصتی را شکار کند و یا هر )هر قوتی نمی

برداری از منظور بهرهبه های داخلیو همچنین رفع ضعف «ST» نمودن تهدیدات توسط نقاط قوت

 تیدرنهانیز به همین صورت عمل گردید. « WT»و بر حذر بودن از تهدیدات  «WO»مدنظر فرصت 

ه در با توجه به اینک است. شدهحاصل رقابتی(کارانه، محافظه تدافعی، چهار دسته راهبرد )تهاجمی،

-است می قرارگرفتهج.ا.ا در ناحیه تهاجمی  (SPACE) استراتژیک اقدامارزیابی موقعیت و ماتریس 

 (2شکل . )انتخاب شود این ناحیهبایستی راهبردهای 

و با کمک خبرگان  QSPMاز طریق ماتریس کمی  هاآنپس از مشخص شدن راهبردها اولویت اجرای 

 تعیین گردید
 بر عالئق ژئوپلیتیک یدتأکراهبردهای اقتصادی ج.ا.ا در آسیای مرکزی با  بندییتاولو: 2جدول شماره 

 پیشنهاد و گیرینتیجه
 :گیرینتیجه -الف

 خود وذنف و حضور بر کنندمی تالش امنیتی و اقتصادی هایمزیت از گیریبهره با غربی هایقدرت
 شورای» و «صلح برای مشارکت» هایبرنامه اجرای با ناتو راستا این در. بیفزایند مرکزیآسیای  در

 این، بر عالوه. دارد غرب راهبردی و سیاسی اهداف تأمین در سعی «آتالنتیک – اروپا مشارکت
 از انرژی انتقال برای گذاریسرمایه و اقتصادی و مالی هایکمک و آموزشی هایبرنامه ارائه با غرب
 هایسیاست و منافع جهت در که کندمی سعی منازعات وفصلحل برای کمک ارائه و غرب به شرق
 زا استقالل از پس قفقاز و مرکزی آسیای کشورهای .گردد ایران و چین روسیه، نفوذ مانع غرب
 تعامل به لتمای اقتصادی و مالی هایکمک به نیاز و روسیه سلطه بازگشت از نگرانی دلیل به سویک

 بر عالئق ژئوپلیتیک تأکیدراهبردهای جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی با  اولویت

 دسترسی آسیای مرکزی به بازارهای جهانی منظوربه ج.ا.ا استفاده راهبردی از موقعیت گذرگاهی و ساحلی :1راهبرد  1

 ها و خدمات مهندسی در آسیای مرکزیهای فناوری ج.ا.ا در مهندسی سازهقابلیت توسعه :2راهبرد  2

 بازارهای منطقه آسیای مرکزی در محدود نمودن ترکیه :2راهبرد  6

 مرکزیبا کشورهای آسیای  تجاری روابط گسترش :1راهبرد  2

 آسیای مرکزی ج.ا.ا در سیاسی حضور پایدارسازی :3راهبرد  2

 باثبات در آسیای مرکزی امنیتی محیط ایجاد :6راهبرد  3
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 هایزیرساخت دیگر، سوی از و داشتند غربی چندجانبه هایتشکل و هاسازمان و هاقدرت با
 و تیامنی مسائل و بود وابسته روسیه به بود شوروی دوران از میراثی که کشورها این اقتصادی

 اریهمک و روابط نتوانند کشورها این که بود شده موجب هابحران از برخی وجود و قومی اختالفات
 خارجی یاستس که است این یافتهاستقالل کشورهای در اهمیت حائز نکته. بگیرند نادیده را روسیه با

 اتحاد و ائتالف راهبرد و باشد مشکالت حل برای هاآن به کمک و هاحکومت بقای جهت در باید
 استقبال مورد باشد کشورها این خارجی سیاست خدمت در که زمانی تا چندجانبه هایهمکاری و

 دهمتحایاالت ویژهبه غرب و روسیه میان قفقاز و مرکزی آسیای در اساسی رقابت .گیردمی قرار
 طرواب هایمزیت از گیریبهره بر عالوه خود منافع و اهداف راستای در هاقدرت این. باشدمی آمریکا

 نهمی از. دارد وجود چندجانبه هایهمکاری در که باشندمی هاییمزیت از استفاده دنبال به دوجانبه
 روسی و غربی رویکردهای با امنیتی و اقتصادی هایسازمان و هاتشکل از بسیاری فعالیت شاهد ،رو
 اقتصادی همکاری سازمان است خارج رویکرد دو این از منطقه این در که سازمانی تنها. باشیممی

(ECO )باشدمی. 

ای العادهوقف های ژئوپلیتیکیواقعیت است که ج.ا.ا دارای پتانسیل و ظرفیتتحقیق گویای این نتایج 
 تعقیب منظورهب یتیکیژئوپل عالئق بری مبتن یران،ای اسالمی جمهورینی آفرنقش است. در این راستا

 نتوانسته است مشخص گردید. راهبردهای گذشته ج.ا.ا روشن آسیای مرکزی در ملیاهداف و منافع 
رای این بعالئق ژئوپلیتیک ارتقاء بخشد.  برمبنایآفرینی این کشور را در آسیای مرکزی که نقش
 ،ملی راهبرد ویتیکی عالیق ژئوپلبین و شناخت روابط  یینتب منظوربه نخست گام درمنظور 

 وجود به مذکور حوزه درها بخش یهکلی از مشترک درککرد تا که کمک می یراهبرد هایمشیخط
ین شد تعی ملی راهبرد تدوین دری عنوان مالحظات اساسبه هامشیگردید، سپس این خطآید تعیین 

 گردید. نتیجه تحقیق، بیست هدف راهبردی واقدام  ملینسبت به تدوین راهبردهای  درنهایتو 
 دهد.نشان می برای ج.ا.ا، را در آسیای مرکزی اقتصادی در سطح ملیراهبرد شش 

 ها:پیشنهاد -ب
تعقیب اهداف  ظورمنبهآفرینی خود را یستی نقشعالئق ژئوپلیتیک با برتکیهجمهوری اسالمی ایران با 

 ؛دنبال نمایند شدهارائهو منافع ملی در آسیای مرکزی با توجه به اهداف اقتصادی و راهبردهای 
ه در ل اهدافی کآید و تا حصو عمل بهبنابراین شایسته است به اولویت اجرای راهبردها توجه ویژه 

اثر اجرای هر راهبرد باید حاصل شود، مدام از فرآیند اجرای راهبرد بازخورد گرفته شود و با تغییر 
 نمودن راهبرد اقدام گردد. روزبهشرایط محیطی نسبت به 
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 فهرست منابع 

 :منابع فارسی -الف

، فصلنامه مطالعات "کشورهای عضوسازمان همکاری شانگهای از منظر منافع "باقری مقدم، غالمرضا،  -

 22شماره سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز، 

و  دفتر مطالعات سیاسیترجمه: مسعود کشاورز، تهران، ، "ای بر راهبردمقدمه" (،1633بوفر، آندره ) -

 المللیبین

 عالئق ژئوپلیتیک و راهبرد ملی"، (1655) آبادیو سیدمحمودرضا شمس دولت حافظ نیا، محمدرضا -

 63شماره مطالعات دفاعی راهبردی،  فصلنامه ،"مطالعه موردی: ایران نسبت به آسیای مرکزی

 ، مشهد، پاپلی"اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک"، (1611) نیا، محمدرضاحافظ -

 مؤسسه ،تهران ،"خارجی هایقدرت نقش: خزر منطقه در آمریکا نقش" ،(1651) سالله امین، حبیبی -

 خزر دریای مطالعات

 قاضی، تهران، علمی فرهنگی ابوالفضل، ترجمه: "اصول علم سیاست"(، 1631) دو ورژه، موریس -

اییان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر علی پارس :، ترجمه"مدیریت راهبردی"، (1652دیوید، فرد آر ) -

 های فرهنگیپژوهش

 کتاب در سابق، شوروی هایجمهوری در امنیتی ترتیبات و ساختارها" ،(1656) محمود شوری، -

 معاصر ابرار المللیبین سسهمؤ تهران، ،"1 المنافعمشترک مستقل کشورهای

 ، تهران، سمت"ژئوپلیتیک"، (1651) ا...عزتی، عزت -

 ، تهران، فرهنگی فرا"اثربخشراهبرد "، (1656) غالمرضاکیانی، و غفاریان، وفا  -

 المللی، کورش بایندر، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین"بزرگ راهبرد"، (1611) کالینز، جان. ام -

 امور وزارت انتشارات و چاپ مؤسسه ،تهران ،"روسیه در حکومت و سیاست" ،(1613) الهه کوالیی، -

 خارجه

 تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، "مقوالتی در راهبرد ملی"، (1631) الریجانی، محمدجواد -
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