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های فرهنگی در سراسر این حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی، کلیه فعالیتدر دوران  :چکیده

امپراتوری وسیع در انحصار دولت مرکزی قرار داشت. این عامل باعث فاصله گرفتن اقمار این 

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، ای که به گونهامپراتوری از تمدن و هویت دیرین خود شد، 

ای میانه و قفقاز دچار نوعی سرگردانی و بحران هویت شدند. کشورهای تازه استقالل یافته آسی

خأل موجود، زمینه را برای نقش آفرینی ایران فراهم کرد. با این وجود، جمهوری اسالمی ایران به 

ای در پر کردن این خأل هویتی نداشته است. پرسشی که مطرح دالیلی، تاکنون نقش سازنده

رنگ جمهوری اسالمی پس از فروپاشی کمونیسم، چه شود این است که علیرغم حضور پرمی

عواملی باعث گردیده تا جمهوری اسالمی ایران به موفقیت مورد انتظار دست نیابد؟ و چگونه 

توان از این فرصت استفاده نمود و دست به اقدامی سازنده زد ؟ از این رو، فرضیه این تحقیق می

جمهوری اسالمی ایران و تصور ادراکی رقبا از  بر این اساس است که دو عامل ماهیت خاص نظام

ای ای و فرا منطقههای بزرگ منطقهآن به عنوان دگر متفاوت و همچنین حضور رقابت آمیز قدرت

انگاری و روش این فرضیه با استفاده از رهیافت سازه اند.بودهمهمترین موانع در این راستا 

در این راستا؛ ابتدا به ریشه یابی موانع موجود بر تحلیلی به آزمون گذاشته شده است.  –توصیفی 

سر راه ایران در جهت نقش آفرینی در این خأل هویتی پرداخته شده و سپس ارائه راهکارهایی 

 برای استفاده از این فرصت ارائه گردیده است. 

خأل هویتی، همگرایی و تبادل تمدنی، ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، رقابت  واژگان کلیدی:
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مقدمه

بر آن  حافظه انسان همچون لوح سفیدی نیست که بر آن بنویسیم و سپس آن نوشته را پاک کنیم و از نو   

حرکت کرد. در طول این  بنویسیم. امپراتوری کمونیستی طی هفتاد سال سلطه بر اقمار خود، برخالف این اصل

های فرهنگی و هنری را در سراسر این امپراتوری وسیع در دوران، دولت مرکزی، مدیریت و اجرای کلیه فعالیت

های بومی مردمانی برآمد که روزگاران درازی ( و در جهت نابودی فرهنگ97: 1387اختیار و انحصار داشت)عطایی، 

رهنگ ایران زمین( نمو پیدا کرده و حتی در رشد آن نقش بسزایی ایفا در سایه تمدن و فرهنگی کهن )تمدن و ف

کرده بودند. در واقع، اتحاد شوروی اقدام به قطع ریسمان گذشته، حال و آینده اقمار خود کرد و در چارچوب 

سعی  "تمام جهان سرای من مارکسیست است"یا  "مارکسیست واقعی، سرزمین مشخصی ندارد"شعارهایی همچون

های خود کرد. البته آنها با زور این کار را کردند، غافل از ای ناهمگن بر اساس اندیشهتحدالشکل کردن جامعهدر م

پدر جغرافیای سیاسی نوین(؛ یک منطقه برای متمایز بودن از محیط اطراف، نیازمند باوری )آنکه بقول ژان گاتمن

عی و همچنین اشکالی از خاطرات سیاسی و اغلب نیرومند متکی بر یک عقیده دینی، برخی نقطه نظرهای اجتما

به انسانی توان جامعه را (. در یک تمثیل ارگانیک، می126: 1377زاده، باشد)مجتهدای از این سه عامل میآمیخته

تشبیه کرد که دارای روح و تن است. آنچه از آداب و سنن و ادبیات و فرهنگ و تمدن برای هر ملتی وجود دارد، تار 

آید و هویت و ملیت به منزله روح یک جامعه خواهد بود. بر این اساس، روح ملیت و هویت ملی به حساب می و پود

ها نداشتند، در اجتماعی با روس -تمدنی و فرهنگی-ملی جوامع آسیای مرکزی و قفقاز که هیچ گونه پیوند تاریخی

ها، عمدا پایمال گردید.بلشویک "روسی سازی"راستای سیاست

ای که رهبران شوروی در روند تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورهای آسیای مرکزی و به هر حال، وقفۀ هفتاد ساله   

قفقاز بوجود آوردند، باعث نوعی سرگردانی و بحران هویت در این کشورها بعد از دستیابی به استقالل شد. از یک 

ستقالل آنان شده بود، امکان تداوم ساختارهای ایجاد رفت حس ناسیونالیستی که در آغاز منجر به اطرف، انتظار می

شده توسط اتحاد شوروی را ناممکن کند و از طرف دیگر شاهدیم که این ساختارهای آهنین همچنان باقی ماندند. 

ها را هدایت کردند و بعد . اشخاصی که پروژه استقالل این جمهوری1دو عامل در تداوم این ساختارها نقش داشتند؛ 

بودند و  "ک.گ.ب"ستقالل به قدرت رسیدند، دست نشانده فرهنگ روس بودند. در واقع، این رهبران، یا افسراناز ا

یا در دورانی در کمیته مرکزی حزب کمونیست منصب داشتند و بعد از به قدرت رسیدن، راه دیکتاتوری پیشین را 

ت این جوامع به خویشتن خویش جلوگیری ادامه دادند و ضمن القای تفکرات یکسان ساز مارکسیستی، از بازگش
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. با توجه به ناآگاهی این جوامع از گذشته تاریخی خود در نتیجه سیاست یکسان سازی هویتی 2؛ کردند

سال، جوامع این منطقه به  هفتادها، منطقه به ساختارهای تحمیل شده عادت کرده بود. در واقع در طول کمونیست

ها و نهادهای داخلی هم برقراری ارتباط با دنیای بیرون را عمال نداشتند و تمام جنبشنوعی زندانی بودند زیرا امکان 

 توانستند این گذشته تاریخی را احیاء کنند، سرکوب و تعطیل شده بودند. که می

ها از سلطه شوروی، راه را برای بازگشت آنها به تمدن و فرهنگگ کهگن خگویش با این وجود، آزاد شدن این جمهوری

هم کرد. فرهنگ و تمدنی که دارای نقاط اشتراک بسیاری با فرهنگ و تمدن ایران زمین است. کشورهای یاد شده فرا

های هویتی جدیدی را برای خود ایجاد نمایند. در این راستا، جمهوری اسالمی تالش دارند تا موقعیت سیاسی و قالب

های هویگت ی آسیای مرکزی و قفقاز قگادر اسگت زمینگهایران با توجه به پیوندهای تاریخی و تمدنی خود با کشورها

(. به عبگارتی، از ایگن رهگگذر؛ تنهگا 211: 1387یابی سیاسی و اجتماعی را برای این کشورها ایجاد کند )محمدی،  

شگان باشگد. تگاریخ اتبگات تواند( تکیه گاهی برای بازگشت دوباره آنها به مسیر تاریختوانست )و هنوز هم میایران می

کند که در میان کشورهای منطقه، ایران دارای بیشترین اشتراکات فرهنگی و تاریخی با مناطق آسیای مرکگزی و می

گگردد، قفقاز است. چرا که نه تنها پیش از ظهور ترکان در آسیای مرکزی که به قرن ششم و هفگتم مگیالدی بگاز می

تا اوایل قرن نگوزدهم مگیالدی نیگز،  حتی( بلکه 158: 1383فرهنگ غالب منطقه، فرهنگ ایرانی بود )امیراحمدیان، 

هایی از آسیای مرکزی و قفقاز متعلق به ایران بوده که این امر نشانگر این حقیقگت اسگت کگه کشگورهای ایگن بخش

نکته جالب اینکه در طی حدود  (. 663: 1377اند)تاروک، منطقه، پیوندهای تاریخی و فرهنگی طوالنی با ایران داشته

سیاسی ایران، خارج از محگدوده امگروزی و در آسگیای مرکگزی  ساله ایران، مرکز تقل اصلی 2500ز تاریخ یک سوم ا

کند. (. تاریخ از اشتراکات فراوان بین ایرانیان و مردمان این منطقه حکایت می354: 1390قرار داشته است)محمدی، 

نتوانسته در پُر کردن خأل قدرت بوجگود آمگده در جمهوری اسالمی ایران اما با وجود این اشتراکات گسترده، تاکنون 

بستر مناسبی را برای پذیرش رخنه خارجی و حضور بیگانگگان "این منطقه نقش مهمی ایفا کند و در نتیجه این فضا

 (.                       117: 1384) شیرازی، "فراهم آورده است

 انگاریچارچوب نظری: نظریه سازه

، در عرصه نظری 1990الملل است که در دهه های جدید در رشته روابط بینانگاری، یکی از نظریهنظریه سازه  

الملل گرا)جریان اصلی( روابط بینهای جریان خردالملل ظهور یافت. این نظریه، اوال به رد چشم اندازروابط بین

کنند. تانیا، از منظر جامعه شناسی به ی تاکید میپردازد که صرفا بر ساخت مادی جهت تحلیل مسائل سیاسمی

پردازد. تالثا، از اهمیت نقش عوامل هنجاری، بین االذهانی و معنایی در کنار عوامل الملل میتحلیل سیاست بین
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نماید. رابعا، بر اهمیت نقش هویت شکل گرفته برای بازیگران سیاسی در مادی جهت تحلیل مسائل سیاسی بحث می

 کندکارگزار تاکید می-ها اشاره دارد و در نهایت، بر قوام متقابل ساختارمنافع و تهدیدات از سوی آن برساختن

(Price & Smith, 1998: 259) الملل دارای ابعاد جامعه شناختی و این نظریه بر این باور است که نظام بین

اند. هویت به این بعد جامعه شناسانه نداشتهالملل توجه چندانی های روابط بینفرهنگی مهمی است که سایر نظریه

های الملل است و در حقیقت همین ویژگیهای بازیگران متاتر از ابعاد جامعه شناسانه و فرهنگی روابط بینو اولویت

های (. بر طبق داده144: 1388کنند که بازیگران سیاسی چگونه عمل کنند)چرنوف، فرهنگی و هنجارها تعیین می

سانه این نظریه، جهان فضایی طبیعی که در آن همه چیز از جمله روابط در سطوح گوناگون از پیش شناجامعه

ها و منافع بازیگران از طریق تعامل ها، هویتشود بلکه بر عکس، تفسیرها، برداشتتعیین شده باشند تصور نمی

رند که تعامل اجتماعی بین بازیگران انگاران بر این باو(. سازه154: 1391شوند)گریفیتس، اجتماعی برساخته می

ها معانی خاصی را برای یکدیگر برسازند. شاید نمود بارز شود که آنالملل موجب میگوناگون در عرصه روابط بین

برای ایاالت  ای بریتانیاموشک هسته 500 "گوید: این حقیقت در این جمله الکساندر ونت متبلور باشد که می

                                                            (Wendt, 1995: 73)."ای کره شمالی استموشک هسته 5تر از متحده امریکا کم خطر 

 های خاصی است.گیری دارند که عمومًا برآمده از مؤلفههای جمعی، مبنائی برای شکلدر این رهیافت، هویت   

 به افراد مشترک آگاهی بر مشتمل سو یک از که است هویتی، جمعی شناختی، هویت جامعه نظریات براساس

 حس یا احساس بر دایرر، دیگ سوی از و باشدمی خود خاص هایویژگی با اجتماعی موجودیت یک به شان وابستگی

 خاص هایویژگی با اجتماعی نهاد یک به خود تعلق از باید افراد تنها. در این آگاهی مشترک، نه است جمعی تعلق

 یک این نوع از هویت، برای .باشند مندهبهر نیز آن به نسبت دلبستگی احساس یک از باید بلکهد، باشن داشته آگاهی

 -2است  همکاری اعضا، برای میان اولیه آمادگی ساز زمینه -1باشد:کارکرد می دارای چهار اجتماعی نهاد یا رژیم

 موجب -4نماید؛ می آسان را اکثریت تصمیمات پذیرش -3است؛  رژیم یک برای الزم هایحمایت کنندة تأمین

ای و وابستگی متقابل با بروز این نوع هویت، همکاری منطقه (.15: 1379شود)واعظی، می اعضا میان همبستگی

از این گذارد. ای تاتیر میگردد که خود بر امنیت منطقهای میشکل گرفته و سپس منجر به ایجاد سازه منطقه

ها؛ پایه و اساس ها برای همدیگر قایلند و نه توزیع قدرت. هویتها بر اساس معنایی است که آندولت منظر، روابط

دهند و منافع نیز سرچشمه رفتارها و اقدامات ها، منافع را شکل میشوند. در این دیدگاه؛ هویتمنافع تلقی می

امنیت و منفعت را شکل گانه هویت، هستند و هر کشور بر اساس ایدئولوژی خود، ساختار سه

و در روابط خارجی به تعریف دوست و دشمن می پردازد اما ممکن است به  (McSweeny,1999: 27)دهدمی

تدریج هر کدام از این ساختار سه گانه نیز دچارتغییر گردند که در نتیجه، بقیه ساختار و ایدئولوژی نیز دچار تغییر 
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ترین بحث هویت است که هرکشور بر اساس آن منفعت و امنیت محوریشود. باید توجه داشت که در این بین می

 کند.خود را تعریف می

 

 

 

 

 :ساختار سه گانه هویت، امنیت و منفعت 1شکل 

 

پردازند یا اقدام به همکاری ها به منازعه با یکدیگر میانگاری برای فهم اینکه چرا دولتاساس پارادایم سازه بر   

ها چه تصوری از منافع خویش و محیطی که در آن زندگی نمایند، باید به بررسی این نکته پرداخت که این دولتمی

خارجی( و  )در سیاستشودهای سیاسی و دفاعی مشخص میکنند دارند، چگونه این تصور تبدیل به خط مشیمی

 الملل هستند.ها شکل دهنده نتایج در روابط بینهای دولتاندرکنشچگونه 

 

 هویت ابرازی   مقاصد تصوری            امنیت یا ناامنی             

 : رابطه هویت و امنیت2شکل 

  

در این نوشتار، ابتدا در یک چارچوب تاریخی، اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران با کشورهای منطقه آسیای میانه    

کنیم سپس موانع نفوذ ایران در این منطقه را بیان کرده و در نهایت راهکارهایی برای گگذر از و قفقاز را شناسایی می

 نماییم.این موانع ارائه می

 گذری به تاریخ -1

برای بررسی و اتبات اشتراکات فرهنگی و تمدنی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ناچاریم گذری به    

درباره پیوستگی تاریخی ایران و کشورهای آسیای  "قبله عالم؛ ژئوپلتیک ایران "تاریخ داشته باشیم. نویسنده کتاب 

های ممتاز فرهنگ و تمدن ایرانی سه هزار سال، کانون های آسیای مرکزی به مدتگوید؛ بیشتر بخشمرکزی می

و به همین خاطر، ایران تا به امروز نقش اند ای تحت کنترل سیاسی ایران قرار داشتهبوده و اغلب اوقات تا اندازه

ین (. سرزم160: 1373ای دارد)فولر، تاریخی خود را فراموش نکرده و به تحوالت آسیای مرکزی و قفقاز عالقۀ ویژه

آسیای مرکزی و قفقاز در زمان هخامنشیان تحت سلطه یا نظارت ایرانیان بوده است. کورش کبیر )بنیانگذار سلسله 
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هخامنشی( و جانشینانش حکومت خود را گستراندند و یک امپراتوری نو پدید آوردند. آنان قلمرو خود را به چهل 

های میان ماورای تار( تقسیم کردند که سرزمینهای خودمخساتراپی)مشترک المنافع نیمه مستقل، پادشاهی

شود، ماورای اردن و سوریه، بین النهرین و قبرس، آمودریا، سند، ماورای قفقاز تا حدود آنچه امروز ملداوی خوانده می

 های کاین وضع بعد از هخامنشیان نیز ادامه پیدا کرد. به گونه گرفت.گبت و لیبیه و جنوب خلیج فارس را در بر می

بعد از تصرف ایران توسط تا زمان ساسانیان قسمتهای آسیای مرکزی و قفقاز تحت نظارت امپراتوری ایران بودند. 

های شمالی حرکت کردند و شهرها و نواحی آسیای مرکزی شامل خراسان اعراب، سپاهیان اسالم به سمت قسمت

 22هم که یزگرد سوم به آنجا رفته بود، در سالبزرگ و سرزمین ماوراءالنهر را به تصرف خود درآوردند. شهر مرو 

های مردم با حضور دین اسالم در این منطقه، اندیشه(. 87: 1372هجری قمری بدست مسلمانان افتاد )ورهرام، 

عرب زبان، ایران و اقوام ترک آسیای مرکزی به هم نزدیک شدند و سه قوم عرب، ترک و ایرانی جهان بی نظیر و 

( اما این پایان کار نبود. در واقع، تحکیم و تشدید 164: 1383را بوجود آوردند)امیراحمدیان،  تمدن واحد اسالمی

میالدی، پس از یک قرن به نفع نژاد ایرانی پایان  751در سال  "تالس"تسلط اعراب بر ماوراءالنهر پس از پیکار 

حان عرب خارج شد و بدست ایرانیانی که یافت چرا که در سومین ربع قرن بعد در بخارا و سمرقند قدرت از دست فات

(.245:  1368از احفاد و فرزندان سغدیان کهن بودند، افتاد)گروسه، 

های ایرانی تباری همچون های ایرانی در درون خالفت، حکومتدر دوره عباسیان با آغاز فعالیت جنبش   

های گیری حکومترفتند. اما این موج شکلسامانیان)بازماندگان ساسانیان(، صفاریان و دیلمیان در ایران شکل گ

های ترک تبار و سنی مذهب راه ای در فالت ایران شد. بدین گونه که شماری از تیرهایرانی تبار، گرفتار تند باد تازه

برده -خود را به سرزمین ایران هموار ساختند. نخستین آنها غزنویان بودند که حکومتشان به دست نوادگان آلپتکین

هایی که در ماوراءالنهر توان گفت که تا قبل از حملۀ مغول، تمامی سلسلهبرپا شد. با این وجود می-مانیشاه سا

)تراب شونداند، جدای از بحث ترک بودن، بخشی از تشکیل دهندگان تاریخ و تمدن ایران محسوب میحکومت کرده

ایرانیان را تقریبا در چارچوب مرزهای ایران بعدها صفویان یکپارچگی سیاسی ( البته 85: 1373زاده و دیگران، 

-گنجه و خغور سعد)ارمنستان(-شماخی، قراباغ-شیروان"دوران ساسانی تجدید کردند. در دوره شاه عباس کبیر

 (.65: 1375جزو بیگلربیگی )ایالت(های ایران بودند ) مجتهد زاده،  "ایروان

آسیای مرکزی در مشترک المنافع -های خزرمهوریتوان گفت که مردم کشورهای ایران و جبطور کلی می   

های سلجوقی و غزنوی و مغوالن و تا همین امپراتوری هخامنشی، اشکانی، ساسانی، در خالفت عباسی، در امپراتوری

و تنها زمانیکه دو پیمان  انداواخر در مشترک المنافع امپراتوری صفوی زندگی مشترک درازمدتی را تجربه کرده

ها امضاء شد، به از دست رفتن مناطق خودمختار و وابسته به ایران در ( با روس1828( و ترکمانچای)1813گلستان)
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روسیه تزاری پس هایی چون گرجستان، ارمنستان و آران)جمهوری آذربایجان(. ماورای قفقاز منجر گردید. سرزمین

آغاز کرد و شهرهای تاشکند، سمرقند، بخارا، هایی را به سوی آسیا های خود با ناپلئون، یورشاز پایان دوران جنگ

های ماورای قفقاز، گوگ تپه، مرو و منطقه پامیر را که قبال ایرانی نشین و ترک نشین بودند و خیوه، خوقند، بخش

هایی که بدون هیچ نظارتی باقی مانده نشینهای مسلمان بخارا و خیوه و خوقند و بخشزیر نظر دولت ایران و خان

نام ترکستان روس  1865شدند را تصرف کرد و در سالوسط سران قبایل کوچندة ازبک و ترکمن اداره میبودند و ت

 (. 9-10: 1373را بر این مناطق نهاد)تراب زاده و دیگران، 

 

 ها در آسیای مرکزیایرانیان و ترک-2

نه بوده که ترکان اویغوری ترکان از چه زمانی وارد آسیای مرکزی شدند؟ روند تُرک شدن آسیای مرکزی اینگو   

پس از انقراض سلطنت و قدرتشان در مغولستان، در کاشغر و ماوراءالنهر اقامت گزیدند و در عین حال، وضع محلی و 

کیش مردمان این دیار را محترم شمرده و تغییری در آن ایجاد نکردند. بر خالف ترکان اویغوری، ترکان قراخانی که 

موطن گزیدند با قبول دیانت اسالم، حالت و وضع  "ایسی گل"و  "ایلی"ر و منطقۀ در جنوب غربی و مغرب کاشم

آن سرزمین را تغییر دادند. مسلمان نمودن مردم این مناطق مترادف بود با تُرک کردن اهالی این منطقه و نابود 

مان یعنی پس از پس روند ترک شدن آسیای مرکزی را باید از همین ز (.250: 1368کردن گذشتۀ آنها )گروسه، 

(. مرحله نهایی گسترش ترکان به 163: 1383افول سامانیان و روی کار آمدن قراخانیان دانست)امیراحمدیان، 

ها گروسه معتقد است که اویغوری (.17: 1373)تراب زاده و دیگران، آسیای مرکزی نیز با تهاجم مغوالن تکمیل شد

قبول و اکتساب مذهب مانوی و مواعظ مانویت از ایران و فلسفه )اولین ترکانی که به آسیای مرکزی آمدند( با 

مسیحی و مزدائی و عامل هنری ایرانیان سریعا به مرحلۀ تمدن رسیدند. الفبای سغدی که خود از الفبای سریانی 

 ترکیب شده بود را نیز اقتباس کردند و به آن حالتی خاص بخشیدند که خط اویغوری خوانده شد که بعدها جانشین

را بوجود آورد  -باشدکه نخستین ادبیات ترک می-"ادبیات ملی"گردید و یک  "اورخون"الفبای کهنه ترکی)توکیو( 

(. 219-221: 1368ها بر سایر قبایل ترک و مغوالن شد) گروسه، و باعث برتری اویغوری

توانیم بعدها حتی در زمانی که ترکان بر در حقیقت، ترکان مغلوب فرهنگ و تمدن غنی ایرانیان شدند. این را می   

ایران فرمانروایی کردند، هم مشاهده کنیم. گرچه از دید تبار و تمدن، غزنویان همانند جانشینان سلجوقی خود، با 

یگانه بودند، ولی چنان تکیه سنگینی بر فرهنگ و تمدن ایرانی زدند و ای با تمدن ایرانی بایرانیان متفاوت و تا اندازه

آن را پرورش دادند و گستراندند که این پهنۀ فرهنگی بی آنکه پیکرة جغرافیایی)فیزیکی( خود را بازسازی کرده 

در تایید (. 23:  1385باشد، به قلب سیاسی، علمی، ادبی، فرهنگی و فلسفی دنیای اسالم تبدیل شد)مجتهدزاده، 
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ایران را تُرک نکردند... بلکه با اشتیاق و -ترکمانانی که سلطان ایران شدند-گوید؛ سلجوقیاناین بیان، رنه گروسه می

میل، خودشان را ایرانی نمودند و مانند پادشاهان عظیم الشأن سابق سلسلۀ ساسانی سعی نمودند فرهنگ و معارف 

(. بنابراین همانگونه که پیش از ظهور ترکان 275: 1368وظ نمایند)گروسه، ایران را از تهدید و تجاوز ترکمانان محف

در آسیای مرکزی، فرهنگ غالب منطقه، فرهنگ ایرانی بود ترکان نیز بعد از ورود به این منطقه، مغلوب فرهنگ غنی 

ید فراموش شود این (.  با وجود این همه اشتراکات آنچه نبا161: 1383ایرانی و زبان پارسی شدند )امیراحمدیان، 

ای در روابط کشورهاست ولی عامل است که؛ هر چند اشتراکات فرهنگی، قومی و تاریخی و... عامل تسهیل کننده

های اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی ، نظامی و ... محدودة مانور و منافع هر تعیین کننده و اصلی نیست بلکه توانایی

(. پس صِرف داشتن اشتراکات با 99: 1386کند)حیدری، المللی تعیین مینای و بیقدرتی را در سطح ملی، منطقه

شود در حالیکه میزان قدرت و تدبیر در کشورهای مورد بحث، تنها یک فاکتور بالقوه برای نفوذ ایران محسوب می

 تواند این فرصت بالقوه را به حالت بالفعل تبدیل کند.استفاده از آن می

 های آسیای مرکزی و قفقاز در دوران اتحاد شورویروابط ایران با کشور-3

در روسیه و بخصوص با روی کار آمدن استالین، روابط قَمرهای این امپراتوری با بیرون  1917با وقوع انقالب اکتبر 

به پایین ترین سطح ممکن رسید. میزان سفرها به این مناطق و از این مناطق به بیرون نزول پیدا کرد. جای تردید 

میلیون مسلمان به  40های کنونی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل در برداشتن بیش از ت که جمهورینیس

ها مواجه شدند. قواعدی مانند نفی سبیل در با محدودیت بیشتری از جانب کمونیست "دگر هویتی "عنوان 

بالقوه خطری برای اتحاد شوروی به کرد، بصورت های اسالمی که ردِ سلطه بیگانه بر مسلمان را گوشزد میآموزه

رفت. به همین خاطر استالین و جانشینانش سیاست خشنی را در رابطه با مسلمانان این منطقه در پیش شمار می

های دینی را تعطیل کردند، روحانیون دینی را اعدام، زندانی و یا تبعید کردند، سیاست گرفتند. مساجد و مدرسه

را در آسیای مرکزی را به اجرا درآوردند. همۀ این اقدامات مانع برقراری ارتباط  جایگزینی جمعیتی روس تبار

شد. در دورة حکومت رژیم سابق در ایران، ارتباط مسلمانان این منطقه با هم کیشان خود در بیرون از مرزها می

ود. رهبران شوروی ایران را ایران با این مناطق بسیار پایین بود و در چارچوب روابط ایران با مسکو قابل تحلیل ب

شناختند و هر گونه دخالت ایران در این بعنوان کشوری کاپیتالیستی و متحد امپریالیسم آمریکا در منطقه می

نسبت به این مناطق، از انجام هر گونه اقدامی که به  مسکوتابیدند. شاه ایران نیز به دلیل حساسیت منطقه را بر نمی

کرد.دداری میتحریک مسکو بیانجامد، خو
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انقالب اسالمی ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز-4

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه نگاه در ایران در رابطه با این منطقۀ نوظهور)کشورهای استقالل یافته    

کست کمونیسم به . نگاه ایدئولوژیکی: در این نگاه ش1از شوروی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز( وجود داشت؛

شد که با فروپاشی شوروی به طور خودکار اسالم در منطقه ظهور و شد و تصور میمعنای پیروزی اسالم تلقی می

هایش در رابطه با این منطقه را بر اساس شد تا رهبری ایران سیاستکند. چنین تحلیلی موجب میگسترش پیدا می

این دیدگاه واقع بینانه تر از دیدگاه قبلی است. تمرکز در این دیدگاه . نگاه فرهنگی: 2اصول اسالمی پی ریزی کند؛ 

. 3های آموزشی، ارائه بورس تحصیلی و تبادالت دانشجویی و... بود؛بر روابط فرهنگی مانند تبادالت علمی، همکاری

های اقتصادی اهمیت داشت نگاه مبتنی بر عملگرایی اقتصادی: در این دیدگاه همکاری

داد. از شناخت، اما در بعضی از مناطق، مالحظاتی را مدنظر قرار میبحث صدور انقالب اسالمی مرز نمی هر چند   

جمله مناطقی که تاتیر انقالب اسالمی بر آن بسیار کم رنگ و بصورت غیرمستقیم بوده است، منطقه آسیای مرکزی 

بود، اما نوک تیز پیکان انقالبیون  "رقی، نه غربینه ش"و قفقاز است. در اوایل انقالب هر چند شعار اصلی انقالبیون 

توانست در دو جبهه به نبرد با دو متوجه غرب و بخصوص آمریکا بود. واقعیت این است که انقالب نوپای اسالمی نمی

ابرقدرت شرق و غرب بپردازد. بنابراین رهبران ایران با در پیش گرفتن یک سیاست واقع گرایانه/عمل گرایانه در 

طه با همسایه شمالی، از تحریک آن خودداری کردند.                            راب

ها قبل از وقوع انقالب اسالمی مسلمانان آسیای مرکزی از دههنکته مهمی که نباید فراموش کنیم این است که،    

های اسالمی را شروع کرده بودند. این فرایند بیش از آنکه تحت تاتیر عامل خارجی باشد، پروسۀ احیای آموزه

؛ توان گفتفرایندی درون زا بوده و نیروی بیرونی تنها در برانگیختن و تحریک آن نقش داشته است. بنابراین می

ای در تأتیرگذاری بر رفتار مسلمانان شوروی داشته است. با روی کار آمدن انقالب اسالمی همواره نقشی حاشیه

گرا در روسیه، مناسبات ایران و روسیه از یک سو تحت تأتیر مناسبات روسیه و غرب و مناسبات ایران و یلتسین غرب

ها و مواضع حاکم ها نیز مبین دیدگاههای سران جمهوریغرب از سوی دیگر قرار گرفت. در ضمن، مواضع و دیدگاه

(. از این رو، در شرایطی که غرب با تعریف انقالب اسالمی به عنوان یک دگر هویتی 65: 1375در مسکو بود)هانتر، 

به شدت با نفوذ ایران در سایر کشورها مخالف بود، راه نفوذ و نقش آفرینی ایران در مناطقی چون آسیای  متفاوت

کرد.مرکزی و قفقاز را سد می

بعنوان یکی از دستاوردهای  "ی بومیاعطای خودباوری فرهنگی با تکیه بر اندیشه"توان گفت؛ بطور کلی می   

های مسلمان نشین آسیای (، بیشترین نقش را در رابطه با جمهوری35: 1383نظری انقالب اسالمی)دهشیری، 
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های مسلمان در قبال اسالمی ایران با نفی خودباختگی فرهنگی ملت انقالبمرکزی و قفقاز ایفا کرده است. 

ای تأکید کرد. انقالب اسالمی با تجدید های شرق و غرب، بر ضرورت تکیه بر استقالل فکری، فرهنگی و اندیشهقدرت

تکایی و ی خودباوری، خوداحیات فرهنگی اسالم براساس اعتدال، خودباوری دینی و اتکاء به نفس توانست روحیه

پذیری و تبّری از غاصبان حقوق ی بیگانگان، نفی ستماعتماد به نفس را در مسلمانان تقویت نماید و با نفی سلطه

( توانست برای ملل مستعمره و مظلوم 37: 1383)دهشیری، ها به خویشتن خویش مسلمانان و بازگرداندن ملت

باشد. این تأتیر را در رابطه با مسلمانان شوروی، نشریه  مخصوصا ملل مسلمان تحت سلطه، الگوی خوبی برای رهایی

مسلمانان شوروی هم اکنون معتقدند که ایران اسالمی با "کند؛ چنین اعالم می 1984لوموند فرانسوی در فوریه 

باشند توانند امیدوار انقالب خود توانسته است اسطورة آمریکا یعنی شیطان بزرگ را در هم شکند؛ از این رو آنها می

 (. 143: 1387) محمدی،   "ها خود را آزاد سازندکه روزی بتوانند از شرِ شیطان دوم یعنی سلطۀ روس

 موانع نفوذ ایران در آسیای مرکزی و قفقاز)موانع برخاسته از ماهیت خالص انقالب اسالمی(-5

 "اسالم غیرفعال یا صرفا فرهنگی"در مقابل  "اسالم معتقد".5-1

کنند. آنها ای مرکزی و قفقاز با اسالم به مثابه نمودی از از هویت قومی یا ملی خود برخورد میمسلمانان آسی   

شوندو احترامشان به مناسک دینی و عبادی مسلمانند چرا که از نظر تاریخی عضوی از جامعه مسلمانان محسوب می

های مذهبی ورای عادات و اعمال موزهاز روی عادت یا احترام به راه و رسم فرهنگی و ملی است. آنها نسبت به آ

است. اسالمی  "اسالم معتقد"( در حالیکه اسالمِ انقالب اسالمی (Demir, 2009: 93مذهبی، آگاهی ناچیزی دارند 

ها وارد کند.خواهد دین را در تمام حوزهکه می

 "فارس زبانان سنی"و  "شیعیان ترک تبار"، "ترک تباران سنی". 5-2

های شیعه ایران با هیچکدام از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز همگونی فرهنگی تام ندارد. بعنوان مثال آذری   

اند. علیرغم پیوندهای تاریخی و تمدنی، این اند و بقیه هم ترک تباران سنیهای فارس زبان سنیترک تبارند، تاجیک

ایران در این منطقه باشد. تواند مانعی بر سرِ راه نفوذعامل بصورت بالقوه می

 

 های الئیک، سرکوبگر و مخالف اسالم. حکومت5-3

پس از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای مشترک المنافع، ایدئولوژی سیاسی اقتدارگراییِ سکوالر جانشین    

توان گفت که کلیه رهبران این منطقه )بجز ارمنستان( به این نتیجه کمونیسم در آسیای مرکزی و قفقاز شد. می

فرمانروایی اقتدارگرایانه برای مرحله انتقال از ای از رسیدند که با توجه به شرایط موجود در کشورهایشان، دوره
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به سختی می "گوید؛ ای مینویسنده (.173: 1387دموکراسی ضرورت دارد )حاجی یوسفی، -کمونیسم به لیبرال

ای را در ازبکستان پیدا کرد که عضوی از آن توسط نیروهای امنیتی داخلی بازداشت، مورد سوال، توان خانواده

. هدف اصلی، سرکوب رسمی بنیادگرایی اسالمی است که "زندانی خودسرانه و یا ضرب و شتم قرار نگرفته باشد

تروریستی می زند. هرچند که برخی معتقدند که برچسب بنیادگرایی اسالمی صرفا دست به اقدامات خشونت آمیز و 

اساس گزارشی که از بر (. (Johnson, 2008:208 استرویه داخلی های بحث برانگیز بییک نقاب برای سرکوب

نه رو، های مذهبی میاهای آسیای مرکزی بین جنبشالمللی )آی سی جی( منتشر شد، دولتسوی گروه بحران بین

.شوندخشن و تندرو تمایز قائل نمیغیر

رهبران آسیای مرکزی و قفقاز که از عامل اسالم به عنوان ابزار وحدت بخش و هویت آفرین بهره گرفتند بعد از    

برای (. 1389)عطری، دستیابی به استقالل، فعالیت احزاب شکل گرفته بر اساس باورهای دینی را ممنوع کردند

. هدف از وضع این قانون، کنترل قانون مذهبی جدیدی را به اجرا گذاشت 2009ان در ماه مارس مثال؛ تاجیکست

ت از اسالم، ای که فقط نسخه تائید شده دول؛ به گونهبودهای مذهبی این کشور گروههای فعالیتبر روی سختگیرانه 

نوان یک شاخصه از فرهنگ خارجی دولت روسری و پوشش موی سر را به عشود. طبق این قانون، قانونی تلقی می

های این کشور غیرقانونی اعالم کرده و دانشجویانی را که برخالف این قانون رفتار کنند اخراج در مدارس و دانشگاه

وزیر علوم و آموزش قزاقستان قبال بر ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور تأکید کرده بود. وزیر . همچنین کندمی

گوید: قزاقستان یک کشور دموکرات و سکوالر است و استفاده از حجاب توسط ان میعلوم و آموزش قزاقست

دهنده تعلق آنان به یک مذهب خاص است که این امر با اهداف و چهارچوب آموزش در مدارس ما آموزان نشاندانش

ین و مذهب خاص باشد آموزان به یک ددهنده تعلق دانشهایی که نشانافزاید: پوشیدن لباسناسازگار است. وی می

 در مدارس ممنوع است.

 

. شکاف دو قَرنی در روابط فرهنگی و تمدنی5-4

ها در قرن نوزدهم، آسیای مرکزی را ضمیمه خاک خود کردند، با محدود کردن سفر به منطقه و از زمانیکه روس   

( 1388منطقه و با وارد کردن ماهرانه سانسور و با قرار دادن محاکم و مدارس مذهبی زیر نظارت دولت )اُلکات، 

ی فرهنگ و تمدنشان )مخصوصا ایران( شدند. این های اصلموجب ایجاد شکاف فرهنگی بین این مناطق با سرچشمه

دوری و شکاف با انقالب کمونیستی تقویت شد و با روی کار آمدن استالین و در پیش گرفتن رویۀ مبتنی بر برچیدن 

تشکیالت و مناسک مذهبی، تعطیل کردن مدارس و نهادهای دینی و اعدام و زندانی یا تبعید علمای دینی تقویت و 

 های فراوان گورباچف به اوج رسید.با سخت گیری
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های بزرگ آمیز قدرتموانع نفوذ ایران در آسیای مرکزی و قفقاز)موانع برخاسته از حضور رقابت -6

 ای(.ای و فرامنطقهمنطقه

ای( جهت حضور و نفوذ در زیرسیستم ای و فرامنطقههای خارجی)منطقهبا فروپاشی شوروی، راه برای قدرت   

و قفقاز باز شد و به دالیل گوناگونی از جمله غنای منابع انرژی و بهره مندی از موقعیت راهبردی،  آسیای مرکزی

ای و فرا (. بازیگران منطقه127:  1384منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت )شیرازی، 

پا، ترکیه، اسرائیل، چین، هند، عربستان، ژاپن و ای در این منطقه شامل؛ آمریکا، روسیه، ایران، اتحادیه ارومنطقه

شوند. در این میان نقش چند کشور از جمله آمریکا، روسیه، ایران و ترکیه بارزتر است و بقیه هم به پاکستان می

نوعی سعی در نفوذ در این منطقه دارند، اما به دالیل مختلفی از جمله؛ مشکالت جغرافیایی و نداشتن نزدیکی 

های نظامی و اقتصادی، کشورهای آسیای فرهنگی در درجۀ دوم اهمیت قرار دارند. با توجه به ضعف تاریخی و

مرکزی و قفقاز از قدرت مانور محدودی در عرصه سیاست خارجی برخوردار هستند. به همین دلیل، فشار بازیگران 

سأله در رابطه با ایران، دارای اهمیت ای در سیاست خارجی آنها بسیار تاتیرگذار است. این مای و فرامنطقهمنطقه

های ها و سیاستهای ایران در این منطقه بوسیلۀ فعالیت( چرا که فعالیت73: 1385بسیاری است)سیمبر، 

ها و امیدهای گیرند. این عامل فرصتای متنفذ در این منطقه، تحت تأتیر قرار میای و فرامنطقههای منطقهقدرت

 .(Demir, 2009: 100) کنده اهدافش در این منطقه محدود میایران را در دست یابی ب

 

:آمریکا 6-1

اگرچه با فروپاشی شوروی، خطر ابرقدرت شمالی برای ایران از بین رفته است، اما در شرایط حضور آمریکا در    

(. هدف اصلی استراتژیک آمریکا در آسیای 202: 1377باشد)برزگر، منطقه، ایران با تهدیدات جدیدی مواجه می

های سابق کوشد تا جمهورین منطقه است. آمریکا میمرکزی و قفقاز، دور نگاه داشتن دو کشور روسیه و ایران از ای

شوروی در حوزه ی نفوذ غرب بمانند و ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه ای)متحد ناتو( تقویت شود. راهبرد آمریکا 

(. ایران بعد از انقالب بعنوان یک کشور 75: 1385در منطقه نه اقتصادی، بلکه استراتژیک و سیاسی است) سیمبر، 

گرای تهدیدآمیز در منطقه شناخته شد. این احتمال که ممکن است ایران با استفاده از قدرت و نفوذ خود، بعد بنیاد

از فروپاشی شوروی خأل شکل گرفته را پُر کند، بعنوان یک سوال و تهدید بزرگ نزد آمریکا و جهان غرب مطرح بوده 

ایران به عنوان یک خطر برای منطقه آسیای میانه  ایاالت متحده آمریکا با تلقی کردن (Demir, 2009: 98)است.

ای بدون حضور ایران و قفقاز، سعی در کمک کردن به کشورهای این منطقه و برقراری پیوندها و نهادهای منطقه

در واقع، اساس سیاست آمریکا در منطق اسیای میانه و قفقاز را  )Shelala,2013:26)Cordesman, داشته است.
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هراسی را که  هاجهت، غربیو به همین (162: 1388تشکیل داده است)شفایی،  "همه چیز بدون ایران"سیاست 

 نسبت به حضور ایران در منطقه دارند، نسبت به هیچ کس دیگری حتی روسیه ندارند. 

کند:رکزی و قفقاز چند هدف را دنبال میآمریکا با حضور در آسیای م   

 ها بر این منطقه جلوگیری کنند؛از سیطرة دوباره روس 

 حلقۀ محاصره ایران را تنگ تر و از نفوذ بنیادگرایی اسالمی ناشی از انقالب ایران در منطقه جلوگیری کند؛ 

 ریق جهان را کنترل و از کنترل خود را بر منابع و مسیرهای انتقال انرژی جهان حفظ کند تا از این ط

 ظهور رقیب بالقوه برای هژمونی شان جلوگیری نمایند؛ 

  پروژه گسترش لیبرال دموکراسی را پیش ببرد؛

 های منابع بی تباتی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز فراوانند. این منطقه بصورت بالقوه مستعد درگیری

است. تقویت حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بعد فرقه ای، نژادی، دینی و در نهایت رشد تروریسم 

تر به افغانستان، نشان از ترس آمریکا از نفوذ و گسترش سپتامبر، جدای از بحث دسترسی آسان 11از 

المللی در افغانستان، واشنگتن تروریسم در این منطقه دارد؛ هم اکنون نیز با برنامه کاهش نیروهای بین

ها را در مقابل تهدیدات احتمالی محافظت آسیای مرکزی دارد تا آن هایسعی در تقویت دولت

 (Mankoff, 2013: 1)نماید

 ای در شرق آسیا است؛کنترل چین بعنوان کشوری که در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت منطقه

 نرژی های جدید برای ناتو در حوزة امنیت اکنترل و وابسته نگهداشتن اروپا از طریق تعریف مأموریت

منطقه؛ 

 .... کنترل کلی روسیه و جلوگیری از تبدیل شدن دوبارة آن به یک ابرقدرت رقیب و

های نظامی در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان به هر حال حضور پایدار نظامی آمریکا در منطقه و ایجاد پایگاه   

دهد و در راه نقش آفرینی فعال ایران در منطقه آسیای های امنیتی ایران را افزایش میسپتامبر چالش 11بعد از 

(. Khan, 2004: 53نماید)هایی را ایجاد میمرکزی و قفقاز محدودیت



: ترکیه6-2

ظهور کشورهای جدید در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بعد از فروپاشی شوروی، این منطقه را به مثابه منبعی    

دیگری بمنظور پُر  "بازی بزرگ"ای تبدیل نمود. این بار جدید برای رقابت و نفوذ اقتصادی در بین بازیگران منطقه

شکل گرفت. سه بازیگر اصلی منطقه یعنی روسیه، ایران و ترکیه هر کدام به نحوی کردن خأل قدرت پیش آمده 
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ای همانند دوران سعی کردند از این موقعیت به نفع خود بهره برداری کنند. روسیه سعی کرد این منطقه را تا اندازه

ا جزئی از خاک خود جنگ سرد در کنترل اقتصادی و سیاسی خود نگه دارد. ترکیه هم سعی نمود این مجموعه ر

های نوظهور کند ولی قلمداد کند هر چند که شرایط موجود اجازه نداد که ترکیه ادعای مالکیت نسبت به جمهوری

کرد. ایران نیز شرایط بوجود آمده را فرصتی برای رهایی از انزوا شکی نیست که ترکیه اینچنین هدفی را دنبال می

گرفت. بنابراین ایران به سمت روسیه در منطقه در تضاد با اعمال ترکیه قرار میدید. در این میان اقدامات ایران می

 .آمریکا نیز ترکیه را بعنوان حافظ منافع غرب در منطقه برگزید حرکت کرد و

میلیون  50درصد از  60رود. بیش از ای ایران در آسیای مرکزی و قفقاز به شمار میترکیه مهم ترین رقیب منطقه   

را در رابطه با آنها داشته  "برادر بزرگتر"موجود در منطقه آسیای میانه، ترک هستند و ترکیه همیشه ادعای مسلمان 

 های جدید را به رسمیت شناخت.)است. ترکیه اولین کشوری بود که بعد از فروپاشی شوروی، استقالل جمهوری

(Wheeler, 2013:3 حتی استقالل جمهوری آذربایجان را قبل از تسلط کامل و عملی بر اوضاع داخلی به رسمیت

قره باغ به شدت از آذربایجان حمایت کرد و همزمان بی طرفی ایران در این جنگ، -شناخت. در جنگ ناگورنو

 ها را به سمت ترکیه سوق داد.                                  آذری

های خود را برای توسعۀ اقتصادی، اجنماعی و یه بعد از فروپاشی شوروی هر کدام تالش کردند تا مدلایران و ترک   

هر "آمریکا نیز در راستای سیاست مهار و شعار  .(Demir, 2009: 97) های نوظهور معرفی کنندسیاسی جمهوری

یق به الگوبرداری از سیستم سکوالر ، دائما کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را تشو"کسی و هر چیزی منهای ایران

ها نفوذ بیشتر ترکیه را مساوی با تضمین منافع غرب در این منطقه کند. آمریکاییترکیه در امر مملکتداری می

دانند. مزیت ایران نسبت به ترکیه این است که ترکیه مرز مشترک با کشورهای منطقه ندارد و درست به همین می

ان در آسیای مرکزی و قفقاز مزیت جغرافیایی اجتناب ناپذیری را برای این کشور در جهت، مرزهای طوالنی ایر

(. از طرف دیگر، مزیت ترکیه نسبت به ایران، حمایت هژمون از نفوذ 78: 1385مقابل ترکیه ایجاد می کند )سیمبر، 

ها . تبلیغات غربیترکیه در منطقه است. ایران یک کشور منزوی شده توسط غرب است و ترکیه از شرکای غرب

ملت موفق مدرن و یک مدل -بخصوص آمریکا نیز باعث شده تا کشورهای آسیای مرکزی به ترکیه بعنوان یک دولت

 نمونه برای توسعه نگاه کنند.

: روسیه6-3

. بعد از فروپاشی شوروی به دلیل تهدیدات امنیتی آمریکا علیه ایران، ج.ا.ایران به سمت روسیه گرایش پیدا کرد   

روسیه که بعد از فروپاشی شوروی برای مدتی هر چند کوتاه سیاست نگاه به غرب را در دستور کار خود قرار داده 

بود، اندکی بعد یعنی با روی کار آمدن پوتین، درصدد افزایش نفوذ خود در آسیای میانه از طریق اجرای موفقیت 
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د. مسکو برای افزایش نفوذ خود ذز منطقه چند اقدام باید های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی برآمآمیز مکانیزم

کرد؛ تانیا باید حضور نظامی غرب در آسیای مرکزی و قفقاز داد؛ اوال باید با کشورهای این منطقه ائتالف میانجام می

آمدهای  داد. رفت وکرد؛ و تالثا باید منافع ژئواکونومیکی خود را بر منافع ژئوپلتیکی ترجیح میرا محدود می

های رنگین و در نهایت های منطقه و مسکو در زمان پوتین، مخالفت با انقالبدیپلماتیک نسبتا زیاد بین جمهوری

اقدام در جهت نابودی آنها ، حمله به گرجستان غرب گراو روابط اقتصادی فعال با کشورهای منطقه، نشان از اهمیت 

از جانب  "خارج نزدیک"واقع، نامیدن این منطقه تحت عنوان های روسیۀ نوین دارد. در این منطقه در سیاست

کند و از نفوذ غرب بخصوص آمریکا روسیه، نشان از آن دارد که روسیه این منطقه را حیات خلوت خود قلمداد می

را  هایی همچون نفوذ ناتو به شرق هراس دارد. بنابر این یکی از مهم ترین دالیلی که روسیه و ایراندر غالب سیاست

. در واقع، مخالفت Demir, 2009: 100) دهد، غرب مخصوصا آمریکا است )به نزدیکی در آسیای مرکزی سوق می

 کند. های این دو کشور را در منطقه به هم نزدیک میبا گسترش نفوذ غرب به شرق است که سیاست

یران در آسیای مرکزی و قفقاز حساس ها نیز نسبت به نفوذ انکتۀ مهمی که نباید فراموش شود این است که روس   

ها نگران این مسئله هستند که حضور ایران باعث رشد بنیادگرایی در منطقه و سپس کشیده شدن دامنۀ هستند. آن

اند که هایشان نشان دادهها در بیست سال اخیر دایما در سیاستهای مسلمان نشین روسیه شود. روسآن به قسمت

هایی نسبت به نفوذ ایران در منطقه کنند و اگر در برههک استراتژیک در منطقه نگاه نمیبه ایران بعنوان یک شری

 اند فقط به خاطر ایجاد توازن با غرب و ترکیه در منطقه بوده است.   تساهل به خرج داده

 راهکارهایی برای افزایش نقش آفرینی ج.ا. ایران در منطقه آسیای میانه و قفقاز -7

 ایران باید در صدد توسعۀ روابط مثبت و سازنده و عملگرا با همسایگان خود بخصوص همسایگان شمالی باشد) -1   

Maleki, 2007:2 & Peyrouse, 2014)  .) در این راستا باید رهیافگت و رویکگرد غیگر ایگدئولوژیک بگه منطقگه

های ترک نشین آسیای مرکگزی ف است که جمهوریآسیای مرکزی و قفقاز اتخاذ نماید. ایران بخوبی بر این نکته واق

میانجیگری میان حکومت مرکزی . موفقیت ج.ا.ایران در خواهان نوعی تغییر و تحوالت تدریجی و نه رادیکالی هستند

و حزب مقاومت اسالمی تاجیکستان در جنگ داخلی تاجیکستان و همچنین میانجیگری میان آذربایجان و ارمنستان 

های موفقی از مشی عملگرایانه ایران در رابگط بگا همسگایگان شگمالی و تگوان تاتیرگگذاری و غ، نمونهدر مسئله قره با

کند... بلکه مهم مهم نیست که چه کسی در ایران حکومت می"روند. به بیانی احیای نفوذ در این منطقه به شمار می

اینکه لزومگا شگرایط ایگدئولوژیکی را لحگاظ  این است که ایران باید به نتایج عملی سیاست خارجی خود بیاندیشد نه

Demir(  ,2009 :101( "کند.
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ایران بایستی به گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بپردازد. کشورهای آسیای مرکزی و -2 

قفقاز از لحاظ اقتصادی ضعیف هستندو فعال اولویت اول آنها توسعۀ اقتصادی است. آنها محصور در خشکی هستند و 

های شوروی سابق، از به خاطر وابستگی به زیرساختهمان مقدار اندک انرژی و منابع طبیعی که دارند، مجبورند 

همان مسیرهای قدیمی یعنی از خاک روسیه صادر کنند. وابستگی به مسیرهای روسیه برای آنها شکننده است. از 

المللی است. های آزاد بیننقطه نظر اقتصادی، ایران پل اقتصادی کشورهای آسیای میانه و قفقاز به خلیج فارس و آب

باشد. از این رو و همچنین به منظور کاهش ع ایران یک مسیر ترانزیتی مهم برای کاالهای صادراتی منطقه میدر واق

کشورهای منطقه آسیای میانه و قفقاز مثل  (European parliament, 2014:33)وابستگی به روسیه

نادر و نقل و انتقال دریایی به تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکمنستان تا حدود زیادی برای دسترسی به ب

باشد که در مرحله نیز می "تالیف قلوب"لذا این کار نوعی  )Shelala,2013:28)Cordesman,اندایران وابسته

 کند.بعد نفوذ فرهنگی ایران را در این منطقه تسهیل می

دهد که در جنوب و بطور کلی امکان ائتالف با همسایگان شمالی بیشتر است چرا که تاریخ نشان میبرای ایران -3   

(. ایران 57: 1388توانند با هم کنار بیایند)تائب، در منطقه خاورمیانه، ایرانیان و اعراب با هم رقیب هستند و نمی

ارتباط ژرفای ژئوپلیتیک شمالی ایران به ژرفای باید بین ژئوپلتیک شمالی و جنوبی خود توازن ایجاد کند. همچنین 

( عالوه بر سود اقتصادی که نصیب ایران و همسایگان شمالی و 119: 1387ژئوپلیتیک جنوبی آن)مجتهد زاده، 

های مهار، تواند از سیاستزند. با این کار ایران میکند، امنیت ایران را به امنیت همسایگانش گِره میجنوبی آن می

تهدید آمریکا بگریزد.  تحریم و

ایران باید حمایت روسیه و بیطرفی آمریکا و همکاری ترکیه را برای دست زدن به هر گونه اقدامی در آسیای -4   

مرکزی و قفقاز، با خود داشته باشد. در غیر اینصورت احتمال موفقیت بسیار کم است. نقش و نفوذ تاریخی روسیه در 

، "دیکته کردن". همچنان که قدرت آمریکا نیز غیرقابل انکار است. قدرتی که توانایی این منطقه غیرقابل انکار است

 اجماع سازی، اقناع و تهدید، همه را با هم دارد. 

تواند بسیار خطرناک باشد. باری بوزان در بحث منطقۀ امنیتی ایران فاقد ساختار مشخصی است و این می-5  

ای در شکل گیری اولیه منطقۀ ست؛ ظرفیت تعامل، نقش بسیار سازندهای معتقد اهای امنیتی منطقهمجموعه

داند )بوزان و امنیتی دارد. وی ظرفیت پایین تعامل در یک منطقه را شرط الزم وجود منطقه امنیتی فاقد ساختار می

ر آنها حضور هایی که ایران د(. در واقع، شکل گیری هر گونه دسته بندی امنیتی در زیرسیستم76-80: 1388ویور، 

باشد. چرا که ژئوپلتیک ایران و همسایگانش با توجه به می "هژمونِ رژیم ساز"دارد، منوط به موافقت و پشتیبانی 

است. از طرف دیگر بوزان و اُلی ویور معتقدند؛ شرط عمل  "امنیتی شده"اهمیتش در امور جهانی، یک ژئوپلتیک 
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ای منوط به این است که سطح جهانی آن را تحت پوشش قرار ندهد )بوزان و کردن یک مجموعۀ امنیتی منطقه

ا ( و این امر تنها از طریق افزایش تعامالت امکان پذیر است. بنابراین ایران باید تعامالت خود را ب76-80: 1388ویور، 

های بزرگ بخصوص همسایگانش در جهت ایجاد یک مجموعۀ امنیتی پایدار افزایش بدهد. حساسیت کمتر قدرت

دهد آمریکا نسبت به ژئوپلتیک شمالی در مقایسه با حساسیت روزافزون جهانی نسبت به ژئوپلتیک جنوبی نشان می

 شتر است.امکان ایجاد یک مجموعۀ امنیتی با همکاری همسایگان شمالی بسیار بی

ملت ببیند که چراغ -ها بازی کند. یعنی روسیه را یک دولتج.ا.ایران باید طبق قواعد بازی رئالیستی با روس-6  

ای جز ضربه به اخالقی به روسیه نتیجه-باشد. نگاه ایدئالیستیراهنمای سیاست خارجی اش، منافع ملی اش می

ها با کشورهای غربی شاهد دیدگاه منفعت محور و بی گاه روسمنافع ملی ما ندارد، همانگونه که در همراهی گاه 

 حاکم بر رفتار سیاست خارجی روسیه هستیم. 

 گیرینتیجه

دهد که ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارای نقاط مشترک فرهنگی و تمدنی فراوانی تاریخ نشان می   

باشند. با این وجود، ج.ا.ایران نتوانسته است در پُر کردن خأل هویت و به تبع آن خأل قدرتی که بعد از فروپاشی می

نقش آفرینی کند. در این نوشتار دو مانع عمده بر سرِ راه  رفتشوروی در منطقه بوجود آمد، آنگونه که انتظار می

شیعی نظام -نقش آفرینی ج.ا.ایران در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. اول؛ ماهیت ایدئولوژیک و اسالمی

های ج.ا.ایران به عنوان یک دگر هویتی در برابر ماهیت کمونیستی) قبل از فروپاشی شوروی( و ماهیت سکوالر دولت

ای که رقیب و یا مخالف نفوذ ایران در منطقه هستند. مخالف ای و فرامنطقههای منطقهمنطقه و دیگری؛ نفوذ قدرت

عمدة نفوذ ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، غرب و در رأس آن آمریکاست که دارای اختالف دیرینه با نظام 

های ضد ایرانی مختلفی را در پیش گرفته و مانع نقش تج.ا.ایران است. آمریکا در طول سی سال گذشته سیاس

 های ژئوپلتیکی اطراف شده است. آفرینی ایران در حوزه

گگذرد، تنهگا در چگارچوب معگادالت میگان این مقاله بر این عقیده است که آنچه در آسگیای مرکگزی و قفقگاز می   

بل بحث و بررسی است. بنابراین ج.ا.ایگران بایگد بگر ای صاحب نفوذ در این منطقه قاای و فرامنطقههای منطقهقدرت

این نکته واقف باشد. چرا که با وجود اختالف دیدگاه و منافعی که این بازیگران در منطقه دارند، دسگت زدن بگه هگر 

دخالت ندادن احساسات ایدئولوژیک در روابط شوند؛ اقدامی باید حساب شده باشد. در این راستا موارد زیر توصیه می

ای و سگاخت و های مگاهوارهبا کشورهای منطقه، احیای نقاط مشترک فرهنگی و تمدنی از طریق راه انگدازی شگبکه

تمدنی و فرهنگی  -ها، نشریات و هر ابزار ممکن فاقد حساسیتی که بتواند نقاط مشترک تاریخیها، فیلمپخش برنامه

هایی بین نخبگان فرهنگی دو طرف و تبادل اسگتاد و دو طرف را رونمایی و تقویت کند، برگزاری سمینارها و نشست
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هایی کگه در های اقتصادی با هدف تألیف قلوب و خویشگتن داری در برخگورد بگا قگدرتها و کمکدانشجو، همکاری

 منطقه ذی نفع هستند.

 

 و ماخذمنابع 

 فارسی

 ها:کتاب

 ( ،1990اُلکات، مارتا بریل ،)"در: اسپوزیتو،  "هراسد؟آسیای مرکزی شوروی: آیا مسکو از نفوذ ایران می

، ترجمۀ محسن مدیر شانه چی، تهران: انتشارات مرکز انقالب ایران و بازتاب جهانی آن، 1388جان، 

بازشناسی اسالم و ایران.

 ( ،1388بوزان، باری و ویور، الی ،)ترجمۀ رحمان قهرمان المللیا؛ ساختار امنیت بینهمناطق و قدرت ،

پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ( ،1373تراب زاده و دیگران ،)تهران: دفتر مطالعات ماهیت تحوالت در آسیای مرکزی و قفقاز ،

.المللیسیاسی و بین

 ( ،1388چرنوف، فرد ،)رضا طیب، تهران: نشر نی، ترجمه علیالمللنظریه و زبرنظریه در روابط بین.

 ( ،1387حاجی یوسفی، امیرمحمد ،)(2001سیاست خارجی ج.ا.ایران در پرتو تحوالت منطقه ای-

المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین(1991

 ( ،1373فولر، گراهام ،)ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.قبله عالم؛ ژئوپلتیک ایران ،

 ( ،1368گروسه، رنه ،)ترجمۀ عبدالحسین میکده، تهران: شرکت انتشارات امپراتوری صحرانوردان ،

علمی و فرهنگی.

 ( ،1391گریفیتس، مارتین ،)ترجمه علیرضا طیب، الملل برای سده بیست و یکمنظریه روابط بین ،

تهران: نشر نی.

  (،1390محمدی، منوچهر ،)اندیشه اسالمی. ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ وبازتاب جهانی انقالب اسالمی

  (،1387محمدی، منوچهر ،)تهران: الملل و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانآینده نظام بین ،

انتشارات وزارت خارجه.
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  ،تهران: انتشارات آستان قدس تاریخ آسیای مرکزی در دوران اسالمی، 1372ورهرام، غالمرضا ،

 رضوی.

هامقاله 
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