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Abstract 
The creation of new republics in Central Asia after the Soviet government fall 

changed the geopolitics of northeast Iran. Thus, the borders of the region, formerly 
known as threatening borders, evolved as an opportunity to recreate Iran's role in an 
area outside of Iran's direct influence. The end of the eight-year war between Iran and 
Iraq and the independence of the Asian countries led Tehran to consider the republics 
of the region as a new and further opportunity. Throughout this period, with the rise of 
four constructive governments, reforms, principles, and the hope of relations with the 
Central Asian region in various political-security, economic and cultural areas. 
However, the achievements were not expected. Therefore, in this study, in a 
qualitative and descriptive-analytical approach, we seek to examine the desirable 
foreign policy pattern of the Islamic Republic of Iran in the Central Asian region, and 
we seek to answer the question that what the most appropriate approach to foreign 
policy to is secure the interests of the Islamic Republic of Iran in Central Asia? In 
response to this question, the hypothesis has been examined that the cultural approach 
is more capable of developing Iranian-Asian relations through the use of semantic 
components in the form of a joint Islamic-Iranian heritage than other approaches. 
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 خارجی سیاست هاي و بایسته ایرانی-اسالمی مشترك میراث

 مرکزي آسیاي در ایران اسالمی جمهوري

 06/11/1400تاریخ دریافت:  *1 الهه کوالیی
 24/05/1401تاریخ پذیرش:  2 محمد صداقت

 چکیده
 منـاطق  ژئوپلیتیـک  شـوروي،  حکومـت  سـقوط  پـی  در مرکـزي  آسیاي در جدید هاي جمهوري ایجاد
 مرزهـاي  عنـوان  بـه  ایـن  از قبل تا که منطقه این مرزهاي ترتیب این به. داد تغییر را ایران شرقی شمال
 سـده  پنج حدود که شد اي منطقه در ایران نقش بازآفرینی براي فرصتی به تبدیل شد می شناخته تهدید
 اسـتقالل  و عـراق  و ایـران  سـاله  8 جنـگ  پایـان  زمـانی  هـم . داشـت  قرار ایران مستقیم نفوذ از خارج

 و جدیـد  فرصـت  یـک  عنوان به را منطقه این هاي جمهوري تهران شد سبب مرکزي آسیاي کشورهاي
 اصالحات، سازندگی، دولت چهار رسیدن قدرت به با و دوران این تمام در. دهد قرار توجه مورد تازه

 امنیتـی،  -سیاسـی  مختلـف  هـاي  حـوزه  در مرکـزي  آسـیاي  منطقۀ با روابط امید و تدبیر و گرایی اصول
رو در این پـژوهش   با این وجود دستاوردها مطابق انتظار نبود. از این .شد پیگیري فرهنگی و اقتصادي

تحلیلی انجام شده است بـه دنبـال بررسـی الگـوي مطلـوب       -که با روش کیفی و با رویکرد توصیفی
طـور مشـخص بـه دنبـال     خارجی جمهوري اسالمی ایران در منطقۀ آسیاي مرکزي هستیم و به سیاست

خـارجی بـراي تـامین بیشـینه منـافع       ترین رویکـرد در سیاسـت   مناسبپاسخ به این پرسش هستیم که 
مرکزي چیست؟ در پاسخ به این پرسش این فرضـیه بررسـی شـده      جمهوري اسالمی ایران در آسیاي
ایرانـی   -هاي معنایی در قالب میراث مشترك اسالمی کارگیري مولفهاست که رویکرد فرهنگی از راه به

 .مرکزي برخوردار است از ظرفیت بیشتري براي توسعه روابط ایران و آسیاي در مقایسه با سایر رویکردها
 

 .خارجی، فرهنگ ایرانی، سیاست-مرکزي، میراث اسالمی جمهوري اسالمی ایران، آسیاي واژگان کلیدي:
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 مقدمه

 شـمار  بـه  بـزرگ  خراسان خطه و ایران سرزمین از جزئی دیرباز از مرکزي آسیاي از بزرگی بخش
 و ترکـی  و پارسـی  از گونـاگون  هـاي  لهجـه  و متعـدد  اقـوام  چندفرهنگی شامل سرزمین این. رفت می

مختلـف بـه    ادیـان  تالقـی  محل چنین هم منطقه این .بود محلی و ایرانی متنوع هاي فرهنگ از اي آمیزه
 پـذیرش  ).Golden, 2011: 1بـود (  نیرومنـد  ایرانـی  فرهنـگ  نفوذ همواره وجود این رفت. با شمار می

گذاشـت بـه    برجـاي  سـرزمین  ایـن  از باشـکوه  تاریخی تمدن ایرانی، با آن آمیختن و اسالمی فرهنگ
 قـوي  حیات مناطق این در خواهی اسالم و دوستی ایران کمونیسم، دوران فشارهاي اي که با وجود گونه

مناسبی را بـراي   انداز هاي جدید در این منطقه چشم دارد. فروپاشی اتحاد شوروي و پیدایش جمهوري
 جغرافیـایی؛  بـودن  محصـور  و شـکننده  اقتصـاد  سیاسـی،  ثبـاتی  آفرینی تهران به وجود آورد. بـی  نقش

 بـا  نداشـتند  را الملل بین نظام در مستقل دولت نقش مسئولیت قبول که آمادگی را منطقه هاي جمهوري
 رشـد،  به رو اقتصاد داشتن با ایران مرکزي، آسیاي همسایگان میان در. ساخت مواجه جدي هاي چالش

 مناسـب  اي گزینـه  فرهنگـی  هـاي  نزدیکـی  و مناسب نقلی و حمل مسیرهاي آزاد، هاي آب به دسترسی
ایـن موضـوع امیـد زیـادي را در      .بود پسااستقالل انتقالی دورة از گذار به کمک و روابط توسعۀ براي

سده فراهم کرد. با این حال  5ود مرکزي پس از حد هاي تهران براي تقویت حضور در آسیاي میان مقام
مرکزي و در مقایسه با کشورهاي رقیـب ایـن    هاي آسیاي پس از گذشت سه دهه از استقالل جمهوري

رسـد جمهـوري    بینانه بوده است. بـه نظـر مـی    هاي اولیه بسیار خوش بینی شود که پیش نکته آشکار می
هـاي صـورت گرفتـه از سـوي      نیهـاي پسافروپاشـی بـا وجـود کارشـک      اسالمی ایران در تمـام سـال  

مـدتی در رابطـه بـا     اي، خود نیز داراي رویکرد منسجم و بلنـد  هاي منطقه متحد و حضور رقیب ایاالت
خــارجی جمهــوري اســالمی ایــران در  مرکــزي نبــوده اســت. بــه بیــان دیگــر سیاســت منطقــه آســیاي

رو در پژهش حاضـر   ز اینمرکزي دچار نوعی نابسامانی و آشفتگی رویکردي و گفتمانی است. ا آسیاي
مرکزي و ارائه رویکـرد مناسـب در    خارجی جمهوري اسالمی ایران در آسیاي به دنبال بررسی سیاست

اي بـه   جهت تـامین منـافع بیشـینه تهـران در ایـن منطقـه هسـتیم. بـه همـین منظـور در ابتـدا اشـاره            
گرایـی،   حات، اصـول سـازندگی، اصـال    اسالمی ایران در دوره چهار دولـت   خارجی جمهوري سیاست

خارجی ایران در منطقه را مورد بررسـی   تدبیر و امید خواهیم داشت. سپس متغیرهاي مختلف سیاست
خـارجی بـراي تـامین بیشـینه منـافع تهـران در        نیـز رویکـرد مناسـب سیاسـت     پایاندهیم. در  قرار می
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 مرکزي ارائه خواهد شد. آسیاي

 پیشینه پژوهش -الف

 بنـدي  دسـته  زیر شکل به توان می را مرکزي آسیاي و ایران روابط حوزه در انجام شده هاي پژوهش
 :کرد

 و نیـا  حـافظ . انـد  داده قـرار  توجـه  مـورد  را امنیتـی -سیاسـی  حوزه که هایی پژوهش دسته نخست؛
 مرکـزي  آسـیاي  در ایران اسالمی جمهوري ژئوپلیتیکی عالیق بررسی پژوهشی با ) در1386( همکاران

) در مقالـۀ  2013انـد. دراج و انتصـار (   پرداخته منطقه این در ایران آفرینی نقش بر نآ تاثیر چگونگی به
 عملگرایانـه  رویکـرد  بـر  قفقـاز  و مرکزي آسیاي در ایران خارجی سیاست حوزه با بررسی این در خود

 امنیتـی -سیاسـی  هـاي  معضـل  بـه  توجـه  با پژوهشی در )1391همکاران ( و یزدانی. تاکید دارند تهران
 و کـوالیی . اند پرداخته منطقه این به نسبت ایران امنیتی رویکرد بررسی به مرکزي آسیاي هاي جمهوري

 را زمینه این در تهران هاي مرکزي ظرفیت آسیاي امنیتی محیط بررسی با پژوهشی در )1398همکاران (
 .اند داده قرار توجه مورد

 ) در1373( نورمحمـدي . توجه شده اسـت اقتصادي  به مباحث که در آن هایی دسته دوم؛ پژوهش
 پژوهشـی  در. اسـت  پرداختـه  مرکزي آسیاي و ایران روابط در اقتصادي هاي ظرفیت بررسی به اي مقاله

 و ایـران  روابـط  بـر  اقتصـاد  تـاثیر  اقتصادي، دیپلماسی نقش ) با بررسی1388جامی ( پاك دامن دیگر،
 .است داده قرار توجه مورد را مرکزي آسیاي هاي جمهوري

 در )2018آبادي ( حاجی و شکوهی. اند داشته تمرکز فرهنگی حوزه بر که هایی دسته سوم؛ پژوهش
 از بـرداري  بهـره  در تهران ناکامی عوامل مرکزي آسیاي و ایران فرهنگی پیوندهاي برشمردن با پژوهشی

 تحلیـل  بـه  اي نوشـته  در )1396بنـدپی (  فیروزمنـدي  و میرفخرایـی . انـد کـرده  بررسی را ظرفیت این
 دیپلماسـی  بررسی به پژوهشی ) در2014( کیانی. اند پرداخته مرکزي آسیاي در ایران فرهنگی دیپلماسی

 پرداختـه  زمینه این در هاي آن چالش و ها ظرفیت و مرکزي آسیاي هاي جمهوري قبال در ایران عمومی
)) بـا مقایسـه   1399) و بصـیري و همکـاران (  1399در دو مقاله دیگر (دهشـیري و همکـاران (   .است

مرکـزي بـه ترتیـب بـا دو کشـور عربسـتان و ترکیـه بـه ابزارهـا و           دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیاي
) در پژوهشی با تمرکـز بـر   1399هاي ایران در این زمینه پرداخته شده است. زرقانی و همکاران ( اقدام
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) در پژوهشـی  2019ند. اندرسن (ا نقش دیپلماسی فرهنگی به بررسی روابط ایران و ازبکستان پرداخته
 است. دیگر رویکرد فرهنگی در روابط میان ایران و تاجیکستان را مورد توجه قرار داده

خارجی جمهوري اسـالمی   هاي سیاست هاي انجام شده به دلیل نبود نگاه نسبت به اولویت پژوهش
بال آن اسـت تـا بـا بررسـی     رو پژوهش حاضر به دن مرکزي دچار کاستی هستند. از این ایران در آسیاي

منـد در رابطـه بـا     مرکـزي بـه نـوعی الگـوي نظـام      خارجی ایران در آسـیاي  متغیرهاي موثر بر سیاست
 خارجی جمهوري اسالمی ایران در این منطقه دست یابد. سیاست

 خارجی گرایی و سیاست برساخته -ب

 نظریـه  مقابـل  در که نظریه این. شد الملل بین روابط حوزه وارد 1990 دهه اوایل از گرایی برساخته
-منطقی دیدگاهی خردگرایانه، هاي برداشت رد با شد، مطرح الملل بین روابط اصلی جریان گراي مادي

 هویـت  نقش و مادي هنجاري، ساختارهاي اهمیت بر که دهد می ارائه جهانی هاي سیاست به اجتماعی
 یـک  عنوان به گرایی برساخته. کند می تاکید ساختار-کارگزار متقابل تکوین و ها کنش منافع، ساخت در

 به گرایی بازتاب یا گرایی تامل و خردگرایی مناظره نتیجۀ الملل، بین روابط در نظري رهیافت یا پارادایم
 از خردگرایـی،  فلسـفی  و فرانظري مبانی بر گرایی تامل نقدهاي که اي گونه به است؛ پسانوشدگی ویژه
 بـه  گرایـی  برساخته که شد سبب رادیکال گرایی تامل بر خردگرایی تحلیلی و تجربی نقدهاي و سو یک

 ).Griffiths, 2007: 61( شود ارائه دو این بینابین نظري رهیافت یک عنوان
 گیـري  شـکل  چگـونگی  بـه  توجـه  و کنشـگران  اجتماعی سرشت بر تاکید با گرایی  برساخته نظریه

ــت ــا آن هوی ــاهی ه ــو نگ ــه در ن ــل و تجزی ــارجی سیاســت تحلی ــن در. دارد خ ــرد ای ــی رویک  بررس
 رفتـار  ارزیـابی  بـراي  دارد، مـادي  منـافع  در ریشـه  کـه  خردمنـد  بازیگر چارچوب در خارجی سیاست
 عملـی  آثار که است هنجارها و ها انگاره به توجه به نیاز و نارساست و ناقص ها دولت خارجی سیاست

 در مهمـی  نقش مردم فرهنگ و هنجارها ها، هویت گرایی  برساخته رویکرد در. دارد خارجی سیاست بر
اسـت. در ایـن رویکـرد     فرهنگی هاي تعامل و هنجارها از متاثر ها دولت منافع و جهانی دارند سیاست

 بـه  نسـبت  هـا  آن سیاسـت  در مهـم  نقشی ها دولت هویت گیري شکل چگونگی و معنایی ساختارهاي
 و کـرده  بررسـی  را خـود  هویت از دولت هر تعریف دارد سعی گرایی   برساخته. دارند دیگر هاي دولت

 بــر را گرایــی و ملــی نــژاد جنســیت، قومیــت، مــذهب، فرهنــگ، چــون هــایی عامــل تــأثیر چگــونگی
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بــه ایــن ترتیــب  ).Khodaverdi and Shahmohammadi, 2017: 9( کنـد  ترســیم خــارجی سیاسـت 
 الملـل  بـین  روابـط  فهـم  در گشـا  راه عـاملی  عنوان به فرهنگ به که پارادایمی است گرایی تنها برساخته

 گسـترش  الملـل  بین روابط در فرهنگی مطالعات 1990 دهه از گرایی برساخته نظریه توسعۀ با. نگرد می
 بـر  و دارد اي ویـژه  توجه الملل بین سیاست سازنده عنوان به هویت و فرهنگ به گرایی برساخته. یافت

زاده،  شود (عطـایی و سـادات واسـعی    درك فرهنگ به توجه با باید خارجی سیاست حوزه که است آن
1392 :16.( 

 در زیـادي  نقـش  توانـد  مـی  خـارجی  سیاست در معنایی هاي مولفه به اولویت با فرهنگی دیپلماسی
 سیاسـت  در فرهنگـی  دیپلماسـی  آغـاز  .باشـد  داشـته  خـارجی  سیاسـت  از گرایانه برساخت نگاه تحقق

 بـزرگ  هـاي  قدرت همۀ. کرد جستجو اول جهانی جنگ از پس هاي لسا در توان می را مدرن الملل بین
 بخشـی  عنـوان  به عمومی روابط توسعۀ به اقدام) ایتالیا و آلمان فرانسه، بریتانیا، متحد، ایاالت( زمان آن
 ,Otmazgin( کردنـد  خـود  کشـور  از نامطلوب تصاویر کاهش هدف با دیپلماتیک جدید رفتار یک از

 دیگـر  و هنـر  اطالعـات،  هـا،  ایـده  فرهنگـی  بـین  هـاي  مبادله مبناي بر دیپلماسی نوع این ).41 :2012
 را خـارجی  سیاسـت  رفتـار  و فرهنـگ  .اسـت  متقابـل  درك تقویت براي ها ملت بین فرهنگ هاي جنبه
 راه از کـه  کـرد  برآورد نمادهایی و ها ارزش اعتقادها، رسوم، و آداب از اي مجموعه صورت به توان می

 میـان  معنـا  دادوسـتد  نـوعی  فرهنـگ  حقیقـت  در. شود می منتقل دیگر نسل به نسلی از پذیري، جامعه
 توانـد  مـی  مختلـف  کشـورهاي  و اقـوام  بـین  مشـترك  فرهنـگ . رود مـی  شـمار  به جامعه یک اعضاي
 Natalia( دهـد  قـرار  توجـه  مورد متقابل درك یک عنوان به را کشورها این میان سیاسی هاي موضوع

Grincheva, 2015: 11.( شـود  مـی  ایجاد کشور دو روابط در فرهنگی دیپلماسی در که اعتمادي فضاي 
 هـاي  زمینـه  در را دولتـی  بـین  همکـاري  توانـد  می و بوده سیاسی و اقتصادي روابط از استوارتر بسیار

 از بسـیاري  سـاز  زمینـه  بسـا  چه نیست محدود فرهنگی حوزه به تنها رویکرد این. کند تقویت مختلف
 ).Xu, 2017: 46( باشد اقتصادي و سیاسی، امنیتی هاي نامه موافقت و ها پیمان

 را خـارجی  سیاست دستگاه ها، گیري تصمیم در فرهنگی هاي اولویت و ها ترجیح دادن قرار اولویت
 بـا  را خود ملی منافع و افکارعمومی اهداف بر تاثیرگذاري و دادن قرار مخاطب با ساخت خواهد قادر

 اهمیـت  از فرهنگـی  تهاجم و پذیري فرهنگ فرهنگی، گسترش ترتیب این کند. به دنبال هزینه کمترین
 مهم میان این در که چه آن .هستند برخوردار المللی بین نهادهاي و ها دولت میان روابط در توجهی قابل

 بلکـه  بـود،  نخواهد اعراب محل یافته انحطاط هاي فرهنگ که است روشن. است فرهنگی غناي است؛
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 را هـا  جـذابیت  ایـن . باشند داشته توجهی قابل عناصري پویایی، بر عالوه که هستند موفق هایی فرهنگ
 همکاران، و اردکانی فتاحی( کرد مشاهده تمدنی هنري، علمی و آثار از مختلفی انواع خلق در توان می

ایرانـی  -خارجی وجود میـراث مشـترك اسـالمی    گرایی به سیاست برپایه رویکرد برساخته ).12: 1397
مرکزي اسـت؛ کـه در صـورت     هاي ویژه در حوزه فرهنگی میان ایران و آسیاي حاکی از وجود ظرفیت

سـزایی در توسـعه روابـط     تواند تاثیر به بکارگیري رویکردهاي مناسب در قالب دیپلماسی فرهنگی می
 رف داشته باشد.میان دو ط

 مرکزي خارجی جمهوري اسالمی ایران در آسیاي سیاست -پ

ایدئولوژیک در روابط بـا   هاي مالحظه سمت به ایران اسالمی جمهوري شوروي، فروپاشی پس از
 1993 اکتبـر  در مرکـزي  آسـیاي  رفسنجانی به هاشمی سفر کرد. با مرکزي حرکت هاي آسیاي جمهوري

 همکاري سازي سازمان توانمند .شد مرکزي آسیاي در ایران خارجی سیاست محور به تبدیل گرایی عمل
هـاي   همکاري هاي بخش ترین مهم از تجن-سرخس -مشهد آهن راه خط ساخت نیز و اقتصادي (اکو)

ــود  دوره ایــن در مرکــزي آســیاي و ایــران  در ایــران عملگرایانــه رویکــرد ).Maleki, 2007: 179(ب
 بـر  یافت. در دوره خاتمی عـالوه  ادامه نیز خاتمی محمد سید جمهوري ریاست دوره در مرکزي آسیاي
 دهقـانی (گرفـت   قـرار  منطقـه  در ایران سیاست مبناي نیز تمدنی -فرهنگی پیوندهاي اقتصادي، منافع

 ).484: 1389 فیروزآبادي،
 مـورد  نیـز  مرکـزي  شرق، آسـیاي  به نگاه رویکرد پذیرش با نژاد احمدي جمهوري ریاست دوره در
 ترانزیتـی  و عمرانـی  هـاي  حوزه در مهم هاي فعالیت برخی شاهد دوره این گرفت. در قرار ایران توجه
 فرصـت  5+1 کشورهاي و ایران بین هستیم. در دولت یازدهم توافق منطقه هاي جمهوري و ایران میان

 فصـل  و حل اولویتداد. با این وجود  افزایش را مرکزي آسیاي  منطقه در تهران نقش داشتن و حضور
 دوره در خـارجی  سیاسـت  نـامتوازن  رویکـرد  و امید و تدبیر دولت خارجی سیاست در اي هسته مسئله

 کـار بـه  و برجام از امریکا خروج از شد. تنها پس مرکزي آسیاي منطقه به توجه کاهش پسابرجام سبب
 روحـانی  دولـت  پایانی هاي ماه در مرکزي آسیاي با روابط واشینگتن سوي از سابقه بی هاي تحریم بردن

 ).Rahimi, 2021( گرفت قرار توجه مورد دیگر بار
مرکـزي در چـارچوب اولویـت توسـعه روابـط بـا        با روي کار آمدن دولت سیزدهم منطقه آسـیاي 
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خارجی جمهوري اسالمی ایران قرار گرفت. اولین سفر خارجی  همسایگان مورد توجه دستگاه سیاست
در نشست سازمان شانگهاي به تاجیکستان انجام شد. عالوه بر این سـفر  رئیسی در چارچوب شرکت 

جمهـور قزاقسـتان، تاجیکسـتان و ترکمنسـتان بـه ایـران و امضـاي قراردادهـاي همکـاري در           رؤساي
هاي مختلف اقتصادي، تجاري، انرژي، آموزشی و فرهنگی در کنار تـالش تهـران بـراي حضـور      حوزه

مانند سازمان شانگهاي، اکو و اتحادیـۀ اقتصـادي اوراسـیایی حـاکی از     اي  فعال در سازوکارهاي منطقه
 نگاهی نو در دستگاه دیپلماسی ایران نسبت به این منطقه است.

 مرکزي خارجی جمهوري اسالمی ایران در آسیاي متغیرهاي سیاست -ت

 هـاي  مرکزي را مـورد توجـه قـرار داده اسـت. دغدغـه      هاي آسیاي ایران همواره روابط با جمهوري
 هـاي  جمهـوري  با ایران روابط هاي زمینه ترین مهم فرهنگی پیوندهاي و اقتصادي منافع امنیتی،-سیاسی
 مرکزي بوده است. آسیاي

 امنیتی-متغیر سیاسی -1

 خـزر  دریـاي  به مربوط مسائل و خارجی نیروهاي حضور یافته، سازمان جرایم اسالمی، بنیادگرایی
 شـوروي  فروپاشی .دهند می شکل را مرکزي آسیاي منطقه در ایران امنیتی-سیاسی هاي دغدغه ترین مهم

 بعـد  دو از هـا  جریـان  ایـن  کرد. حضور فراهم مرکزي آسیاي در اسالمی براي رشد بنیادگرایی را زمینه
 دیـدگاه  از. اسـت  مرکـزي  آسـیاي  در ایـران  اسـالمی  جمهوري منافع براي تهدیدي عملی و اي اندیشه
 رویکردهـاي  مقابـل  در اسـالمی  خالفت کردنزنده براي اسالم و تالش از ها گروه این خوانش نظري
 ابزارهـاي  از هـا  گـروه  ایـن  اسـتفاده  نیـز  عملـی  نظـر  از. دارد قـرار  ایـران  اسالمی جمهوري در رایج

 عالوه بر ایـن فروپاشـی   .است ایران براي جدي خطري که دارد پی در را منطقه ثباتی بی آمیز خشونت
مرکزي را بـه   آسیاي در یافته موادمخدر به عنوان نمودي از جرایم سازمان تجارت شدن شوروي، آسان

 بلکـه اثـر   اسـت،  گذاشـته  تـأثیر  مرکزي آسیاي ثبات و امنیت بر تنها نَه موادمخدر دنبال داشت. قاچاق
 ارتبـاط ). Mohapatra, 2007:168-169(دارد  ایـران  و روسـیه  چین، مانند پیرامونی مناطق بر نامطلوبی

 را آن مرکـزي  آسیاي در انسان قاچاق و اسالمی بنیادگرایی تروریسم، چون مسائلی با موادمخدر قاچاق
حضـور   .اسـت  منطقـه  ایـن  تهـران در  منـافع  علیـه  تهدیـدي  که ساخته تبدیل چندوجهی اي پدیده به
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در آسـیاي  هاي امنیتی تهران  متحد از دیگر دغدغه نیروهاي خارجی به طور ویژه ناتو به رهبري ایاالت
 کـه  شـد  مرکـزي سـبب   آسـیاي  نـاتو در  ). حضـور 1401یار و محمـدي،  مرکزي است (کوالیی، تیشه 

شود. عالوه بـر   برخوردار ایران دفاعی هاي گیري تصمیم در اي ویژه اهمیت از سازمان این هاي سیاست
 امریکـا،  نفوذ رزی منطقۀ به مرکزي آسیاي هاي جمهوري پیوستن هدف با راهبرد جادة ابریشم نوین این

 و روسـیه  چـین،  علیـه  حرکتـی  راهبـرد  این تحقق. است ناتو و امریکا هاي مداخله از دیگر محورهاي
 ).Chossudovsky, 2008( است ایران اسالمی جمهوري
 تقسـیم  آن شـدن  نظامی و خزر دریاي حقوقی رژیم بخش دو حوزة دریاي خزر به در ایران منافع

آیـد.   دسـت  به ساحلی کشورهاي همه نظر با اتفاق باید حقوقی خزر رژیم ایران معتقد است .شود می
شـده اسـت کـه     سـبب  خـزر  دریـاي  حقوقی رژیم مورد در ساحلی کشورهاي میان کامل اجماع نبود

. اسـت  خـزر  شدنمخالف نظامی ایران. گیرد قرار ساحلی کشورهاي توجه مورد نظامی ناوگان تقویت
 اسـت. تـالش   منطقه این در غیرساحلی هاي قدرت حضور مخالف روسیه کنار در عالوه بر این تهران

 رود ایـران و روسـیه بـه شـمار مـی      ملـی  امنیـت  علیـه  تهدیدي خزر دریاي در نفوذ براي متحد ایاالت
)Kucera,2012امنیتـی جمهـوري اسـالمی ایـران در     -هـاي سیاسـی   بـه دغدغـه   نگـاه  ). در مجموع با

چـین مشـاهده    و قـدرت روسـیه   دو بـا  این کشـور  هاي اولویت انمی زیادي هاي مرکزي، پیوند آسیاي
امنیتـی  -هـاي مناسـب در حـوزة سیاسـی     از طرفی تهران در مقایسه با مسکو و پکن ظرفیـت . شود می

مرکـزي منجـر    اي که به کاهش کنشگري ایران در این حوزه از تحوالت آسـیاي  اي ندارد؛ مسئله منطقه
 شده است.

 
 مرکزي امنیتی روسیه، چین و ایران در آسیاي-هاي سیاسی پیوندها و ظرفیتمقایسه  -1جدول شماره 

 
 ایران چین روسیه 

 * * * بنیادگرایی اسالمی
 * * * یافته جرایم سازمان

 * * * حضور نیروهاي خارجی
 * - * مسائل حوزة دریاي خزر

 - * * اي امنیتی منطقه-هاي سیاسی سازمان
 - - * هاي نظامی پایگاه

 
 )نگارندگان(منبع: 
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 متغیر اقتصادي -2

 اقتصادي پیوندهاي حوزه در ها بخش ترین مهم عمرانی هاي فعالیت و انرژي نقل، و حمل تجارت،
 بازار تواند می جمعیت میلیون 60 از بیش با مرکزي آسیاي .روند می شمار به مرکزي آسیاي و ایران میان

 فـراهم آورد. در  ایران در این منطقـه  پررنگ حضور براي ار باشد و زمینه ایرانی کاالهاي براي مناسبی
 اي منطقـه  تجارت توسعه به تهران عالقه نشانه اکو سازمان توسعۀ براي ایران تالش نیز اي منطقه سطح

 بـا  ایـران  اسـالمی  در بخش حمل و نقل جمهـوري  ).1388کوالیی و مؤدب، ( است مرکزي آسیاي در
آورد.  فـراهم  را آزاد هـاي  آب با مرکزي آسیاي ریلی ارتباط امکان مرکزي آسیايبه  ایران آهن راه اتصال

 مسـیرهاي  توسـعه  بـراي  گرفتـه  صورت هاي اقدام دیگر از ایران-ترکمنستان-قزاقستان آهن راه ساخت
 گـام  1399هرات در آذر -خواف آهن راه بود. افتتاح بخشی از مرکزي آسیاي و ایران میان نقلی و حمل

 ).Ramachandran, 2021(مرکزي است  آسیاي و ایران میان ارتباطی مسیرهاي توسعه براي دیگري
 دو طرف يها اولین همکاري از یکی ترکیه به ایران مسیر از ترکمنستان گاز در حوزه انرژي صدور

 سـازمان  نشسـت  حاشـیه  در 2021 نـوامبر  بود که با مخالفت واشینگتن متوقف شـد. در  زمینه این در
 میلیون 6 تا 5 روزانه ترکمنستان توافق، این براساس. شد امضا گازي معاوضه طرح اقتصادي همکاري

 حـوزه  در ).DW, 28/11/2021(فروشـد   مـی  آذربایجـان از مسـیر ایـران    جمهـوري  بـه  گاز مترمکعب
بـرد کـه    نـام  ایران -ترکمنستان -قزاقستان لولۀ خط و نفت معاوضه دو طرح از توان می نفتی همکاري

 و عمرانـی  هاي پروژه در ایرانی هاي شرکت فعال آمریکا متوقف شد. حضور مخالفت ته طرح دوم باالب
 ویژه طور به ها فعالیت این. مرکزي است آسیاي و ایران اقتصادي پیوندهاي از آخرین بخش زیرساختی

 و تـوده  سـنگ  آبـی  نیروگـاه  سـاخت  به توان می ها آن ترین مهم از که است بوده متمرکز تاجیکستان در
 ).Farrar-Wellman, 2010(کرد  اشاره کاشغر-انزاب و ساخت مسیر خاروغ تونل

با وجود گسترش روابط، جایگاه اقتصادي ایران در این منطقه چشـمگیر نیسـت. حضـور چـین و     
هاي منطقـه در چـارچوب اتحادیـه     هاي انرژي و حمل و نقل و همکاري با جمهوري روسیه در بخش
یی و سازمان شانگهاي حاکی از نقشه برجسته پکن و مسکو در این زمینـه اسـت. در   اقتصادي اوراسیا

تـري در مقایسـه بـا چـین، روسـیه و حتـی ترکیـه قـرار دارد.          بخش تجاري نیز ایران در جایگاه پایین
کـه   شریک اول ایران جایی نداشتند؛ حال آن 10هاي اخیر در میان  مرکزي در سال هاي آسیاي جمهوري
 پاکسـتان،  افغانسـتان،  ترکیه، متحد، امارات عراق، جمله از اي منطقه و همسایه ها کشورهاي الدر این س

 ایران را در اختیار داشتند. صادراتی بازار از بزرگی سهم هند و عمان
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مرکزي به کشورهاي روسیه، چین، ترکیه و ایران  میزان صادرات کشورهاي آسیاي -2جدول شماره 
2020-2015 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 16.434.923 17.776.622 16.631.536 13.819.385 9.901.669 13.373.1871 چین

 6.664.527 8.103.805 7.365.474 6.471.387 4.036.149 4.863.600 روسیه

 3.677.611 3.950.847 2.749.667 2.752.055 1.564.316 2.172.240 ترکیه

 275.822 541.595 649.472 798.087 629.918 641.037 ایران

 هاي سایت سازان توسعه تجارت ایران) (منبع: برآورد برپایه داده
  

 مرکزي از کشورهاي روسیه، چین، ترکیه و ایران میزان واردات کشورهاي آسیاي -3جدول شماره 
 2020-2015 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 20.278.048 20.954.010 18.542.217 16.724.503 11.486.035 13.703.466 روسیه

 12.392.063 14.360.666 11.776.833 9.823.346 6.310.393 7.696.894 چین

 3.101.261 3.168.050 2.635.680 2.692.376 2.164.938 2.891.897 ترکیه

 281.208 347.542 698.218 613.614 674.679 904.110 ایران

 سایت سازمان توسعه تجارت ایران)هاي  (منبع: برآورد برپایه داده
 

 1395-1399شریک اول تجاري جمهوري اسالمی ایران  10 -4جدول شماره 

 واردات صادرات

1395 1396 1397 1398 1399 1395 1396 1397 1398 1399 

 چین
8.3702 

 چین
9.012 

 چین
9.288 

 چین
9.563 

 چین
9.071 

 چین
10.753 

 چین
13.236 

 چین
10.414 

 چین
11.273 

 چین
9.845 

 امارات
7.481 

 امارات
6.771 

 عراق
8.991 

 عراق
9.027 

 عراق
7.431 

 امارات
6.407 

 امارات
10.059 

 امارات
6.618 

 امارات
8.979 

 امارات
9.754 

 
 ........................................................................................................................  
 ارزش براساس هزار دالر.  1

 ارزش براساس میلیون دالر.  2
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 1395-1399شریک اول تجاري جمهوري اسالمی ایران  10 -4جدول شماره ادامه 
 

 واردات صادرات

1395 1396 1397 1398 1399 1395 1396 1397 1398 1399 

 عراق
6.132 

 عراق
6.555 

 امارات
5.999 

 ترکیه
5.053 

 امارات
4.567 

 جنوبی کره
3.460 

 جنوبی کره
3.719 

 هند
2.761 

 ترکیه
5.031 

 ترکیه
4.399 

 ترکیه
3.248 

 جنوبی کره
4.386 

 افغانستان
2.948 

 امارات
4.368 

 ترکیه
2.534 

 ترکیه
2.738 

 ترکیه
3.222 

 ترکیه
2.636 

 هند
3.692 

 هند
2.141 

 جنوبی کره
2.877 

 ترکیه
3.963 

 جنوبی کره
2.616 

 افغانستان
2.373 

 افغانستان
2.296 

 آلمان
2.537 

 آلمان
3.094 

 آلمان
2.489 

 آلمان
2.118 

 آلمان
1.851 

 هند
2.791 

 افغانستان
2.785 

 ترکیه
2.381 

 هند
1.582 

 هند
1.281 

 هند
1.955 

 هند
2.258 

 سوئیس
2.116 

 روسیه
1.177 

 روسیه
1.070 

 افغانستان
2.459 

 هند
2.736 

 هند
2.047 

 پاکستان
1.113 

 پاکستان
1.016 

 روسیه
1.573 

 سوئیس
2.160 

 جنوبی کره
2.065 

 سوئیس
1.151 

 انگلیس
1.033 

 ژاپن
1.139 

 پاکستان
919 

 پاکستان
1.267 

 اندونزي
915 

 اندونزي
674 

 ایتالیا
1.227 

 فرانسه
1.771 

 روسیه
1.354 

 انگلیس
1.092 

 سوئیس
934 

 پاکستان
796 

 تایلند
734 

 عمان
757 

 تایلند
640 

 ج.آذربایجان
511 

 برزیل
1.208 

 هلند
1.440 

 هلند
1.173 

 ایتالیا
1.016 

 هلند
890 

 تایوان
552 

 اندونزي
649 

 اندونزي
755 

 عمان
533 

 روسیه
503 

 سوئیس
1.187 

 ایتالیا
1.437 

 ایتالیا
1.154 

 هلند
1.005 

 ایتالیا
687 

 
 سایت گمرك جمهوري اسالمی ایران)(منبع: 

  

 متغیر فرهنگی -3

فرهنگی ایرانی، روسی، ترکـی، عربـی و    مختلف هاي گفتمان نفوذ زمینه شوروي اتحاد فروپاشی با
 و مسـلمان  جمعیت غالب با مرکزي آسیاي در .هاي پیشین اتحاد شوروي ایجاد شد جمهوري غربی در
 اسـالمی  جمهـوري  فرهنگـی  نفوذ توسعه براي مناسب بستري و تمدنی تاریخی جغرافیایی، پیوندهاي

 حیـات  تجدید تواند شالوده ایرانی می-این زمینه در چارچوب میراث مشترك اسالمی .فراهم بود ایران
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 اسـتقالل  بـا  اسالمی ایـران   در این زمینه جمهوري .است  شده رنگ کم امروزه که باشد مشترکی هویت
 قومی دینی، تاریخی، پیوندهاي ؛ منطقه به اسالمی فرهنگ معرفی کنار مرکزي در آسیاي هاي جمهوري

 .)260: 1390سنایی،( داد قرار فرهنگی متنوع هاي فعالیت زمینه را مرکزي آسیاي مردم با خود زبانی و

 مرکزي ایرانی در آسیاي-میراث مشترك اسالمی -ث

بستري براي توسـعه روابـط میـان     تواند ایرانی می-گونه که اشاره شد میراث مشترك اسالمی همان
گـرا،   هاي آسیاي مرکزي باشد. این ظرفیت در قالب عناصري چون حیات دینی عقـل  ایران با جمهوري

 بندي است. تمدنی قابل دسته-هاي تاریخی هاي تشیع و مولفه میراث تصوف، جلوه

 گرا حیات دینی عقل -1

فقـه حنفـی و    .وجود دارد فقهی و کالمی گوناگون هاي فرقه تشیع و سنت اهل هاي مذهب میان در
نقل  و عقل پایه دو بر ماتریدي کالمی مرکزي هستند. روش هاي غالب در آسیاي کالم ماتریدي جریان

 اسـت. فقـه   نزدیـک  بسـیار  امامیـه  و معتزلـه  به عقل به توجه زمینه در روش ماتریدي و آرا. قرار دارد
 برخـورد  در حـدیث  اصحاب. رأي اصحاب و حدیث اصحاب: است اصلی جریان شامل دو سنت اهل

 بـه  قائـل  رأي اصـحاب  حدیث، اصحاب برخالف. دارند تکیه احادیث و نقل بر بیشتر دینی معارف با
شـیعه   فقـه  در اي مشـابه جریـان اصـولی    گونه به شان دیدگاه و هستند دینی مسائل با مواجه در اجتهاد
 شـمرده  حـدیث  اصـحاب  از شـافعی  و حنبلـی  مـالکی،  مذهب 3 سنت، اهل مذهب 4 میان در. است

رود  مـی  شـمار  بـه  رأي اصـحاب  از مرکزي حنفی به عنوان مذهب غالب در آسیاي مذهب و شوند می
)Miri and Others,2021: 5.( زمـان از دو   منـدي هـم   کالم امامیه به عنوان مکتب کالمی شیعی بر بهره

ها یا فقه اجتهادي نیـز بـه عنـوان     دارد؛ اصولیبال عقل و وحی در پیشبرد فرایند معرفت کالمی تاکید 
 وجـود  صـورت نبـود   در معتقدنـد  دهنـد و  جریان اصلی فقهی در ایران اهمیت زیادي به استدالل می

 هـاي عقلــی بـه احکـام دسـت یافــت     تـوان از راه اسـتنباط   مـی  موضــوعی، مـورد  در آیـه  یـا  حـدیث 
)Saeidinasab, 2014 .(و مرکـزي  آسـیاي  در ماتریـدي  کالم و حنفی فقه دار بودن به این ترتیب ریشه 

 کالمـی  و فقهـی  حـوزه  در گرا عقل هاي جریان نشانه برتري ایران در امامی کالم و اصولی جریان غلبه
 است. جغرافیایی پهنۀ دو این در
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 میراث تصوف -2

 ایـران  تصـوف  مرکز. است آمیخته عرفان و تصوف با اي جامعه هر از بیش ایران ادبیات و فرهنگ
 بنـابراین، حضـور   رفـت؛  می شمار به ایران بوداییان مرکزهاي از بلخ شهر آن مرکز و بود قدیم خراسان

 نقـش  ). تصـوف Ghadamyari, 2012: 1اسـت (  انکـار  غیرقابل ایران تاریخ و ملی تصوف در زندگی
 از یکـی  بـه  صوفیان ها مغول یورش از مرکزي بر عهده داشت. پس آسیاي در اسالم گسترش مهمی در

 بـراي  تـالش  منطقه، این بر ها روس برتري با شدند. تبدیل مرکزي آسیاي قدرت ساختار در مهم ارکان
 تبـدیل  صـوفی  هاي طریقت هاي هدف از بخشی به جامعه، در اسالمی شریعت برپایی و ها آن با مبارزه

 جملـه  از مسـلمانان  بـر  آوري خفقـان  شـرایط  و شدید هاي سرکوب ها بلشویک آمدن کار روي با. شد
 از ضـدمذهبی  هـاي  سیاست از بعضی وجود ادامه با نیز استقالل از پس. شد تحمیل صوفی هاي جریان
 ).Khalid, 2014:120اند ( داشته ابراز جریان این از را خود حمایت ها مرکزي، آن رهبران آسیاي سوي

 هاي تشیع جلوه -3

هـاي شـیعی در نقـاط     امـروزه جمعیـت  . داشته اسـت  وجود ورارود در قدیم از شیعی هاي گرایش
 تقسـیم  اسـماعیلی  و امـامی  دسـته  دو بـه  مرکزي حضور دارند. در تاجیکستان شـیعیان  مختلف آسیاي

 نـام  درج و فرزنـدان  گـذاري  نام مراسم .است مقدس و رایجی نام تاجیکستان، در» علی« نام .شوند می
 شـب  و خـتم  فـوت،  مراسـم  برگـزاري  تدفین، مراسم ازدواج، مراسم مجید، قرآن جلد پشت در ها آن

 را ازبکسـتان  جمعیت اکثریت .است ایرانی اسالمی شکل زنان به عزاداري نوع و سال و چهلم و هفتم
دهند؛ با این حال اقلیتی از شیعیان در آن کشور حضـور دارنـد کـه     می تشکیل حنفی مذهب مسلمانان

 و تبـار  ایرانـی  شـیعیان  را ازبکسـتان  شـیعیان  شتربیشتر در شهرهاي سمرقند و بخارا سکونت دارند. بی
 تشـیع هسـتند و بخـش    مذهب و ایران فرهنگ تاثیر تحت شدت به ها آن. دهند می تشکیل عشري اثنی

 شـیعیان  ).Rotar, 2004: 1-2(گیرنـد   مـی  ایرانـی  نـژاد  و شـیعی  اسالم از را خود ملی هویت از مهمی
 در. قائلنـد ) ع( رضـا  امـام  بـراي  خاصـی  ها احترام آن .اند شدهتشکیل  تبارها ترکمنستان بیشتر از آذري

 کشـور،  ایـن  در را تشـیع  پیـروان  و بیشتر است اندك بسیار بومی شیعیان تعداد قزاقستان و قرقیزستان
هـاي ضـد شـیعی،     دهند. در مجموع با وجـود تبلیـغ   تبارها تشکیل می  ویژه آذريو به ها افغان ها، ایرانی

دار در  غالب مردم منطقه نگاه مثبتی بـه تشـیع دارنـد. جریـان تصـوف بـه عنـوان یـک جریـان ریشـه          
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 .)30 :1395 محجوب، زمانی(مرکزي احترام خاصی براي اهل بیت قائلند  آسیاي

 هاي تاریخی و تمدنی مولفه -4

 اسـالم،  گـردد. بـا ورود   مرکزي با ایران به قبل از پیدایش اسالم برمـی  روابط تاریخی آسیايپیشینه 
هـاي   مغـوالن ضـربه   ورارود تبدیل به یکی از مراکز مهم سیاسی و فرهنگی جهان اسـالم شـد. حملـه   

 دیـري  کـه  یافـت  دوبـاره  رونقی منطقه این تیمور زمان در مرکزي وارد آورد. جبران ناپذیري بر آسیاي
 دوران ایـن  از .افتـاد  چادرنشین و بیابانگرد اقوام دست به نواحی این حاکمیت تیموریان از پس. نپائید

 رونـد  کـه  داد متعـددي  هـاي  نشـین  خان و ها امارت به را خود جاي ها سرزمین این یکپارچگی بعد، به
 از مرکـزي  آسـیاي  بـا  زبـانی  پیونـدهاي  .کـرد  تسـریع  نوزدهم قرن تا را فرهنگ ورارود و تمدن افول
 زبـانی  یگانـه  فارسی ایرانی، متعدد هاي زبان میان در .است ایران اسالمی جمهوري امتیازهاي ترین مهم

مرکزي  یافت. زبان فارسی نقش مهمی در تبلیغ اسالم در آسیاي دست مالحظه قابل نفوذي به که است
مرکزي، پس از اسـتقالل،   آسیايهاي فرهنگی در طول تاریخ سبب شده است کشورهاي  داشت. ارتباط

به آموزش زبان فارسی در کشورهایشان توجه داشته باشند. تعداد زیـادي از اسـاتید زبـان فارسـی در     
قلـی در ترکمنسـتان زبـان فارسـی تـدریس       اند. در دانشگاه مختـوم  هاي تاشکند تحصیل کرده دانشگاه

یز زبان و ادبیات فارسی مورد توجه اسـت  شود؛ عالوه بر این در کشورهاي قرقیزستان و قزاقستان ن می
 ).280-287: 1390(سنایی،

زندگی مشترك در یک پهنۀ جغرافیایی موجـب شـد کـه کشـورهاي حـوزه ایـران بـزرگ رسـوم         
مشترکی داشته باشند. از جمله این رسوم مشترك که در طول تاریخ از راه فرهنگ ایرانـی گسـترش و   

 نیاکان ملی عید بدخشان مردم ویژه به تاجیکستان مردم براي زنورو تثبیت یافته، عید نوروز است. عید
 و عیـدفطر  بـا  برابـر  اهمیتی کشور، این مردم براي و است قزاقی تقویم در ماه سومین نام نوریز. است

شود و تـا غـروب    مارس آغاز می 21در قرقیزستان عید نوروز از نخستین لحظه بامداد . دارد عیدقربان
 از یکـی  عنـوان  بـه  و شود می خوانده جیلباشی و ییلباشی نوروز ازبکستان یابد. در همان روز ادامه می

 ایـن  بـر  و است بهاري اعتدال روز ها، ترکمن عقیده به نوروز .احترام است و شناسایی مورد ملی اعیاد
 ).126: 1393 پناه و همکاران، حق(است  نشسته سلطنت تخت بر روز این در جمشید که باورند

مرکـزي در قالـب    هـاي آسـیاي   در مجموع پیوندهاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با جمهـوري 
دهـد. مقایسـه    ایرانی ظرفیت منحصر به فـردي را در اختیـار ایـران قـرار مـی     -میراث مشترك اسالمی
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هاي فرهنگی رقیب در این زمینه حاکی از برتري جایگـاه جمهـوري    هاي تهران با دیگر گفتمان ظرفیت
 می ایران در این حوزه است.اسال

 مرکزي هاي فرهنگی رقیب در آسیاي ظرفیت فرهنگی ج.ا. ایران در مقایسه با گفتمان -5جدول شماره 
 

 تمدنی دینی قومی/زبانی تاریخی 

 ایران
پیشینه غنی تاریخی در 
دو دوره پیشا و پسا 

 اسالمی

زبان فارسی و قوم تاجیک به 
زبان  عنوان تنها قوم فارس

 مرکزي آسیاي
 دین اسالم

نوروز به عنوان 
اي از تمدن  جلوه

 کهن ایرانی

 - دین اسالم زبان و قوم ترك - ترکیه

 روسیه
پیوندهاي تاریخی در دو 
 دوره تزاري و کمونیستی

 - - زبان و قوم روس

 - دین اسالم - - هاي عربی جریان

 - - - - متحد ایاالت
 

 )نگارندگان(منبع: 

 مرکزي آسیاي در ایران اسالمی جمهوري فرهنگی دیپلماسی -د

 اسـتفاده  آن از خـود  نفوذ تثبیت و توسعه براي ها دولت که است ابزارهایی ترین مهم از نرم قدرت
 ایفـا  خـارجی  سیاسـت  در اي برجسـته  نقـش  نـرم  قـدرت  از اي جلوه عنوان به فرهنگی حوزه. کنند می
 تـا  گرفت قرار ایران خارجی سیاست خدمت در فرهنگی دیپلماسی اسالمی، انقالب پیروزي کند. با می

 کنـد  خنثـی  نیـز  را آن علیـه  منفـی  هـاي  تبلیـغ  و هـا  اتهام ایران، هاي هدف و ها آرمان معرفی بر عالوه
مرکزي به عنوان یک منطقـه نوظهـور و واجـد پیونـدهاي      آسیاي ).453: 1399 همکاران، و دهشیري(

متعدد با ایران از اهداف اصلی دیپلماسی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران است؛ در ایـن زمینـه تهـران    
 اي انجام داد که به شرح زیر است: هاي مختلفی را در این حوزة نوین منطقه اقدام

 ازبکستان -1

 از پـس  اول دهـۀ  در فرهنگـی  حـوزه  در ایـران  اسـالمی  مهـوري ج بـا  ازبکستان جمهوري روابط
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 هـاي  مقـام  هـاي  تفاهم سوء یا ها حساسیت مشکالتی که بیشتر از و مسایل دلیل به کشور، این استقالل
 و زبان ).294 :1390سنایی، . (بود همراه نسبی شد با رکود ناشی می ایران با تعامل چگونگی در ازبکی
 در کـه  ايگونـه  بـه  شود؛ می محسوب ازبکستان و ایران ملت مشترك هاي نقطه از یکی فارسی ادبیات

 را فارسی زبان دانشجو، 3061 و نخست زبان عنوان به را فارسی زبان دانشجو، 323 تعداد 1385 سال
 استاد 43 سال، این در چنین هم. اند فراگرفته ازبکستان مختلف هاي دانشگاه در خود دوم زبان عنوان به
 15 در دانشجو هزار سه از بیش 1393 سال در زمینه همین در. اند بوده مشغول فارسی زبان تدریس به

 بـه  دانشـجو،  350 و دوم زبـان  عنوان به را فارسی ازبکستان، مختلف شهرهاي در دبیرستان و دانشگاه
 مدارس در را تاجیکی-فارسی ادبیات آموز، دانش هزار 130 حدود چنین هم. فراگرفتند اول زبان عنوان

 شناسی شرق دانشکده از فارسی زبان دانشجوي 10 تا 5 تعداد سال هر عالوه بر این. آموختند تاجیکی
 :1393 دهشـیري، ( کننـد  مـی  سفر تهران به فارسی زبان افزایی دانش دوره گذراندن منظور به ازبکستان

 زبان فارسـی در ایـن کشـور   تاشکند براي گسترش  در ایران فرهنگی ). در این زمینه رایزنی430-429
 زبـان  آمـوزش  مـدرس  تربیـت  هـاي  دوره برگـزاري  بـه  اقدام علمی، مراکز و سعدي بنیاد همکاري با

 این علمی مرکز چند و دولتی هاي دانشگاه در ایران هاي اتاق و فارسی زبان هاي کرسی تاسیس فارسی،
 تاشـکند،  اسـالمی  دانشـگاه  ند،تاشـک  مـدرس  تربیت دولتی دانشگاه شناسی، شرق دانشگاه مانند کشور

 کرده است بیرونی ابوریحان و شناسی شرق پژوهشگاه جهان، هاي ن زبا دانشگاه ازبکستان، ملی دانشگاه
 ).43 :1399زرقانی و همکاران، (

ایرانـی در شـهرهایی   -در حوزه گردشگري میراث تاریخی، آداب و رسوم و تبلور فرهنگ اسالمی
خوارزم، بخارا و ترمذ در ازبکستان و مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، یزد و کرمان مانند سمرقند، خیوه، 

در ایران؛ این بخش را به ظرفیتی ویژه در زمینه توسعه روابط فرهنگی دو جانبه تبدیل کرده است. این 
رهـاي  هـایی نیـز بـا برقـراري تو     هاي دو کشور قرار دارد و در این زمینه اقـدام  مورد تاکید مقام  مسئله

 ).1399مهر  19گردشگري صورت گرفته است (موسسه فرهنگی اکو، 

 تاجیکستان -2

مرکزي دیپلماسی فرهنگی ایران بیش از همه بر تاجیکسـتان متمرکـز    هاي آسیاي در میان جمهوري
 سـامانیان  دورة در ویـژه  بـه  کـه  است ایرانی تمدن و فرهنگ از ناپذیر جدایی بخش است. تاجیکستان

 علمـی  همکاري ). اولین قراردادAnderson, 2019: 10(است  بوده ایرانی تمدن و فرهنگ تاریخ، مرکز
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 ایران تالش با. شد بسته مشهد دانشگاه و تاجیکستان علوم آکادمی میان و 1996تاجیکستان در سال  با
 هـاي  رشـته  در کتـاب  جلد هزار چندین با هایی کتابخانه اوراتپه و کوالب خجند، دوشنبه، شهرهاي در

 دانشـگاه  و تاجیکسـتان  دولتی دانشگاه ادبیات دانشکده در ایران هاي اتاق و اندازي راه علمی گوناگون
 علـوم،  وزارت میـان  همکـاري  سـند  1381 سـال  در ).109: 1391 ملکیـان، ( شـد  دایـر  خجند دولتی

 بـورس  اعطاي و دانشجو و استاد تبادل خصوص در تاجیکستان معارف وزارت با فناوري و تحقیقات
هـا   تـوافقی بـراي افـزایش تعـداد بورسـیه      1390 سـال  در چنین هم. شد امضا دانشجویان به تحصیلی

نامـه و   تـوان بـه امضـاي تفـاهم     هاي همکاري در حوزه دانشـگاهی مـی   صورت گرفت. از دیگر حوزه
ه کرد (جامعـه  اشار  المصطفی  هاي تاجیکستان با دانشگاه اندیشی میان دانشگاه هاي هم برگزاري نشست

 ).1393المصطفی العالمیه، 
 دیگـر  از دوشـنبه  در ایران اسالمی جمهوري سفارت به وابسته تاجیکی فارسی فرهنگ پژوهشگاه

 1374 سـال  در مرکـز  ایـن  .اسـت  ملـت  دو میـان  فرهنگـی  مناسبات توسعه جهت در ایران هاي اقدام
 تمدن شرقی حوزة در فرهنگی جدید ادبیات ایجاد به کمک راه از کشور دو تعمیق روابط. شد تأسیس

 ایرانی دانشمندان هايمقاله و ها کتاب انتشار و ترجمه اندیشه، و پژوهشگاه نامۀ هاي مجله ایرانی، نشر
 فرهنگـی  امـور  در همکـاري  تاجیـک،  هـاي پژوهشـگران   کتـاب  تألیف در مشارکت سیریلیک، خط به

 در امـور  دکتـري  دورة تاجیک و ایرانی دانشجویان به کمک و ها همایش براي مقاله تهیه مانند سفارت
 آثـار  توزیـع  و مشـترك  هـاي  زمینه در فرهنگی مرکزهاي و ها دانشگاه ها،  آکادمی با پژوهشی، همکاري

 ).https://pertoj.comاست ( بوده خود فعالیت دورة طول در پژوهشگاه این کارنامۀ جمله ایرانی از
 الفباي فارسـی  آموزش براي درسی هاي کتاب انتشار و تولید به ایران تاجیکستان، استقالل زمان از

 را هـا  کتـاب  ایـن  مختلف هاي در دوره ایران فرهنگی رایزنی .است کرده کمک فراوانی تاجیکستان در
 هـاي  کـالس  از و کند تربیت ها آن آموزش براي را تاجیک تا معلمان است و تالش داشته کرده منتشر

 نوبـت  چندین در ایران فارسی ادب و زبان فرهنگستان .است کرده مادي حمایت ها کتاب این آموزش
 اصـطالحات  و زبـان  کمیتـۀ  بـه  را شـده  ایجـاد  تـازه  فارسـی  اصـطالح  هـزاران  بـا  هایی لغت فرهنگ

دولـت   توسـط  فرهنگـی  قرارداد امضاي از کتاب در این حوزه پس اولین .است داده هدیه تاجیکستان
 :Clark, 2015شد ( منتشر و طراحی 1992 ژوئن در تاجیکستان ملی آشتی دولت رفسنجانی و هاشمی

 مشـترك،  تلویزیـون  تشـکیل  براي تالش تاجیکی، رادیو اندازي ). در بخش هنري و رسانه نیز راه166
اسـت   حـوزه  ایـن  در هـا  قـدام ا تـرین  مهـم  از نمایشـی  هاي گروه همکاري و سینمایی تولیدات پخش

https://pertoj.com/
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 ).106-108: 1391(ملکیان، 
 بـه  جدیـدي  ابعـاد  روحـانی  دولـت  در 2014 سـال  در تاجیکسـتان  و ایـران  فرهنگـی  نامـه  تفاهم
 دادوسـتدهاي  و هـا  همکـاري  هـاي  برنامـه  قـرارداد،  این براساس. داد کشور دو فرهنگی هاي همکاري
 2018 سـال  تـا  بـود  قـرار  کـه  2014سال  قرارداد. شود می امضا باریک سال سه هر کشور دو فرهنگی

 فرهنگی، هاي هفته فرهنگی، هاي فیلم، نمایشگاه هاي زمینه در همکاري چون مواردي باشد، داشته ادامه
 و حفـظ  علمـی،  هـاي  همکـاري  تاجیکسـتان،  و ایـران  هاي جشنواره در کشور دو مشارکت فیلم، هفته

بـر   در را تجسـمی  هنرهـاي  و موسـیقی  نمایشـی،  هنرهـاي  خطـی،  هـاي  کتـاب  و تاریخی آثار مرمت
 ).256: 1398 احمدي،(گرفت  می

 ترکمنستان -3

 شود. نسـخه  می محسوب ترکمنستان و ایران میان فرهنگی همکاري هاي مولفه از یکی فارسی زبان
 موضـوع  ایـن  و شده نگاشته فارسی الفباي با ترکمن پرآوازه شاعر »قلی مختوم« از مانده برجاي خطی
بصیري و همکـاران،  ( است ایرانی تمدن و فرهنگ با ترکمنی فرهنگ و زبان دیرینه ارتباط دهنده نشان

 نهادهاي توسط ترکمنستان در متعددي فارسی زبان آموزش مراکز اشتراك، این به توجه . با)46 :1399
 تـرکمن  مـدارس  در خـارجی  زبـان  یک عنوان به فارسی زبان چنین هم. است شده دایر ایران فرهنگی
 بلندمـدت  هـاي  همکاري نامه موافقت 1381 سال در ).27: 1395 طاهري، و دهشیري( شود می تدریس

دو  آن کـه در  شـد  منعقـد  ترکمنسـتان  و ایـران  دولت میان فرهنگی و فنی-علمی بازرگانی،-اقتصادي
 میـان  اي رسـانه  و علمی و آموزشی فرهنگی، مبادلۀ برنامه یک بار، یک سال دو هر کردند توافق کشور

چنین هر سال هفته فرهنگی و جشـنواره فـیلم جمهـوري اسـالمی ایـران و       کنند. هم تدوین کشور دو
شـود. در مجمـوع ترجمـه و انتشـار آثـار       آباد برگـزار مـی   چندین نمایشگاه فرهنگی و هنري در عشق

آمـوزش زبـان فارسـی،    هـاي   هاي ترکمنی و فارسی، برگزاري کالس بزرگان مشترك دو کشور به زبان
ها مانند نـوروز، مـیالد پیـامبر، حضـرت علـی (ع) و حضـرت زهـرا (س)، برگـزاري          برگزاري جشن

هـاي   هـاي متعـدد فرهنگـی و هنـري و ترجمـه فـیلم       هاي مشترك فرهنگی، برپایی نمایشگاه  کنفرانس
 و پنـاه  حق( بوده استهاي فرهنگی انجام شده ایران در ترکمنستان  ترین فعالیت سینمایی ایرانی از مهم

 ).122-123: 1393 همکاران،
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 قرقیزستان -4

از نظر باورهاي برخاسـته از   .است فراوان قرقیزستان و ایران ملت دو فرهنگی و تاریخی هاي پیوند
هـا   هاي داستانی، مردم قرقیزستان نسبت به ایران نگـرش مثبتـی دارنـد و بـه نـوعی بـا ایرانـی        اسطوره

ها،  کنند. قرقیزها بر این نظرند که همسر مناس، قهرمان حماسی آن وندي میاحساس نزدیکی و خویشا
گـذار اسـتقالل و موجودیـت     زبان بوده است. ایـن زن و شـوهر دالور، پایـه    دختر خان بخاراي فارس

 ها بـه هـم پیونـد خـورده اسـت. روابـط       زبان قرقیزها هستند. با این ازدواج سرنوشت قرقیزها و فارس
 اولـین  اسـاس،  همین بر .است بوده برخوردار رشدي روبه روند از تاکنون قرقیزستان و ایران فرهنگی
جمهـور وقـت    شد. در سفر حسن روحـانی رئـیس   امضا 1993 سال در کشور دو فرهنگی نامه موافقت

-هـاي سیاسـی   ساله میـان دو طـرف در حـوزه    10یک سند همکاري  1395ایران به بیشکک در سال 
دانشـگاهی،  -هاي فرهنگی مانند علمی مضا رسید. در این سند بسیاري از زمینهاقتصادي و فرهنگی به ا

 ).3/10/1395رسانی دولت،  هنري، نمایشی و ورزشی مورد توجه قرار گرفت (پایگاه اطالع
 حـال  در دهـد.  هاي مهم همکاري میـان دو کشـور را تشـکیل مـی     روابط دانشگاهی یکی از حوزه

 و آرابـایف  دانشـگاه  انسانی، دانشگاه علوم اسالویانی، شامل دانشگاه قرقیزستان هاي در دانشگاه حاضر
 میـان  چنـین  اسـت. هـم   دایـر  خبرنگـاري  و شناسی اسالم فارسی، زبان کرسی قرقیزستان ملی دانشگاه
 مسـئوالن  امضـاي  بـه  همکـاري  نامـه  تفـاهم  اسالویانی و آرابایف هاي دانشگاه و) س( الزهرا دانشگاه
 دانشـگاه  ملـی،  قرقیزسـتان یعنـی دانشـگاه    دانشـگاه  سـه  تحصـیلی  مدارك عالوه بر این .است رسیده

 و تحقیقـات  و علـوم  وزارت تائیـد  اسـالویانی مـورد   قرقیـزي -روسی و دانشگاه اف رزاق تکنیک پلی
 شناسـی  اسـالم  دانشگاهی رشتۀ ). ایجاد2/5/1395بنیاد سعدي، ( است ایران اسالمی جمهوري فناوري

 و شناسی اسالم موسسۀ کردن فعال نیز و شود می تدریس فارسی زبان به که قرقیزستان ملی دانشگاه در
اسـت.   قرقیزستان در ایران فرهنگی و علمی هاياقدام از بیشکک انسانی علوم دانشگاه در شناسی ایران

 رایـن زبـان د   آمـوزش  بخـش  تاسـیس  به توان گرفته در حوزه زبان فارسی می انجام اقدامات دیگر از
 ).260: 1390 سنایی،(کرد  اشاره قرقیزستان خارجه امور وزارت

 قزاقستان -5

زبـان و   بـا  نزدیکـی  آمدن پدید بزرگ سبب خراسان حوزه در قزاقستان جنوبی قرار گرفتن بخش
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 آغـاز  1993 سال در کشور دو میان فرهنگی مراودات بر این اساس نخستین .است شده ایرانی فرهنگ
 جمله از که است یافته افزایش قزاقستان و ایران دانشگاهی و فرهنگی ارتباطات اخیر هاي سال در. شد
 گونـاگون  هـاي  نمایشگاه و ها جشنواره ها، همایش برگزاري و آثار ترجمه دانشجو، تبادل به توان می آن

 آزاد طباطبـایی،  خمینـی، عالمـه   امـام  تهران، بهشتی، شهید جمله از ایران هاي دانشگاه کرد. میان اشاره
 نظربـایف  و ژیمپو اوراسیا، آباي، فارابی، جمله از قزاقستان هاي دانشگاه و) س( الزهرا گیالن، اسالمی،

 شـده  بسته علمی سمینارهاي برگزاري و دانشجو و استاد تبادل جهت علمی هاي همکاري قراردادهاي
 ).51-52 :1399بصیري، (است 

هاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران در   هاي فعالیت بخش گسترش زبان و ادبیات فارسی از دیگر
 شـاهنامه  نیشـابوري،  خیـام  عمـر  حکـیم  رباعیات قالب در فارسی زبان و شعر قزاقستان است. امروزه

 توجـه  مـورد  نظـامی  و عطار موالنا، سعدي، مانند ایرانی شعر بزرگان دیگر و حافظ غزلیات فردوسی،
داد. به همین دلیل در حوزة توسعۀ زبـان فارسـی تـاکنون     قرار نقزاقستا مردم عموم و فرهنگی جامعه

 بـه  ایـران  سفیر سفر از بعد و 1380 سال در هاي مختلفی میان دو طرف صورت گرفته است. همکاري
 مـردم  عالقـه . باشـد  منطقـه  آن دولتـی  دانشـگاه  اول زبان فارسی، زبان که شد قزاقستان توافق جنوب

 هـاي  سـال  در که جاست آن تا قزاقستان در ایران فرهنگی رایزنی هاي تالش و فارسی زبان به قزاقستان
 .انـد  گرفته یاد را فارسی زبان قزاقستان هاي مدرسه و ها دانشگاه در آموز فارسی نفر هزار 2 حدود اخیر
هـاي فرهنگـی، آموزشـی و     و گسـترش روابـط در حـوزه    فارسی زبان گسترش جهت در سعدي بنیاد

هاي قزاقستان از جمله دانشگاه فارابی و دانشـگاه   هاي مختلقی را با دانشگاه نامه تفاهمپژوهشی تاکنون 
 ایـران  فرهنگـی  رایزنی هاي فعالیت دیگر از ).25/11/1400ملی اوراسیا امضا کرده است (بنیاد سعدي، 

 در فارسـی  ادبیـات  و زبـان  متعـدد  هـاي  کرسـی  از افـزاري  سخت و افزاري نرم حمایت در این حوزه
. دارد شـنیداري  و دیـداري  واحـد  و کتابخانـه  آموزشـی،  واحـد  آلمـاتی  در ایران. است بوده قزاقستان

 ایـن  در کـه  تبارهایی ایرانی زیاد تعداد به توجه با نیز چیمکنت شهر در ایرانیان فرهنگی مرکز چنین هم
. در جهـت  )460: 1399 همکـاران،  و دهشیري( دارد زیادي اهمیت کنند، می زندگی آن اطراف و شهر

جمهوري قزاقسـتان   توسعۀ بیشتر روابط فرهنگی میان دو کشور، در سفر قاسم ژومارت توکایف رئیس
هاي فرهنگی میـان وزارت فرهنـگ ایـران و وزارت فرهنـگ و      نامه مبادله تفاهم 2022به ایران در بهار 

 ).1401خرداد  30ورزش قزاقستان امضا شد (خبرگزاري جمهوري اسالمی، 
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هاي  منافع حاصل از کاربست رویکرد فرهنگی در روابط با جمهوري -ذ

 مرکزي آسیاي

گیرهاي فرهنگی منافع مختلفی براي ایران و  ایران؛ توجه به جهت-با وجود میراث مشترك اسالمی
 بندي کرد: ها را به ترتیب زیر دسته توان آن مرکزي به دنبال خواهد داشت که می هاي آسیاي جمهوري

 مرکزي هاي مشترك میان ایران و آسیاي احیاي ارزش -1

ایرانی پیوندي چنـد صـد سـاله را میـان مردمـان دو منطقـه فـراهم آورده اسـت.          –اسالمی تمدن
 .آورد فـراهم  تـازه  شـرایط  بـا  متناسـب  پیونـدها  ایـن  احیـاي  براي تاریخی شوروي فرصتی فروپاشی
 فعـال  را اقـوام  ایـن  تـاریخی  حافظـه  گذشـته،  از یادآوري اندك که است اي گونه به پیوندها استواري

سازد؛ موضوعی که توسـعه   می آشکار با ایران را ها آن مشترك تمدن فرهنگ و اساس و اصل و کند می
 ).Koolaee, 2012: 170روابط دو طرف را به همراه خواهد داشت (

 گري مقابله با تهدید سلفی -2

هـا و مراکـز فرهنگـی     اسـالمی در مسـاجد، دانشـگاه    افراطـی  اتحاد شـوروي ادبیـات   فروپاشی با
 مسـائل  اهمیـت  بـر  مرکـزي  آسـیاي  در اسـالمی  پیکارجویـان  نامه مرکزي افزایش یافت. در مرام آسیاي

هـا   خوانش این گـروه  ).Lang, 2013: 22( سیاسی و تشکیل دولت یا خالفت اسالمی تاکید شده است
رو  رو کاربسـت اسـالمی میانـه    ایران است. از ایـن  از اسالم نیز تهدیدي جدي براي جمهوري اسالمی

 رسد. مبتنی بر رویکردهاي فرهنگی و عقالئی براي مقابله با آن ضروري به نظر می

 مرکزي هراسی در میان نخبگان حاکم در آسیاي سازي ایران خنثی -3

 ار سیاسـی  اسـالم  منطقـه  هـاي  جمهـوري  مرکـزي رهبـران   هاي جدیـد در آسـیاي   با استقرار دولت
ها مبنـی بـر تـالش تهـران بـراي       به همین جهت از همان ابتدا اتهام .دانستند خود می رقیب ترین جدي

هاي مشابه با مدل جمهوري اسالمی در میان نخبگان منطقـه مطـرح بـود (کـوالیی و      استقرار حکومت
ها را اثبات  هپایه بودن این دیدگا ). عملکرد ایران در دوره پسافروپاشی بی260-261: 1393خوانساري، 

رسـد   رو بـه نظـر مـی    هاي اعتمادساز ضـروري اسـت. از ایـن    ساخته است؛ با این وجود پیگیري اقدام
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تمدنی و ساختن شالوده روابط بر پایه این میراث غنـی و درخشـان   -سازي پیوندهاي فرهنگی برجسته
نجـر بـه تصویرسـازي    مرکـزي، م  در کنار تبیین اهداف و رویکردهاي ایران در ارتباط با منطقه آسـیاي 

ها در قبال نقـش تهـران در    مثبت از جمهوري اسالمی ایران در میان نخبگان منطقه و کاهش حساسیت
 مرکزي خواهد شد. آسیاي

 اي منطقه هاي بومی و معنایی در نهادسازي مولفه کارگیريبه -4

 در گرایـی  منطقـه  رونـدهاي  یافتن اهمیت خارجی و بازیگران سبب توجه اتحاد شوروي فروپاشی
راسـتاي گسـترش    در متعددي هاي سازمان منطقه، هاي جمهوري استقالل ابتداي از. شد مرکزي آسیاي

 -امنیتـی  و اقتصادي سیاسی، هاي حوزه ها در است که کارکرد اغلب آن شده ایجاد منطقه در همگرایی
 فرهنگی رویکردهاي بر تمرکز). Patnaik, 2019: 1( است بوده خارجی هاي قدرت هدایت با و نظامی

 در اي منطقـه  نهادسـازي  بـومی در  هـاي  ظرفیـت  و هـاي معنـایی   مولفـه کاربسـت   بـه  گرایی، منطقه به
 روابـط  توسـعه  و سازوکارها این ها، مانایی شد. پیشینه و پویایی این مولفه منجر خواهد مرکزي آسیاي
 .داشت خواهد دنبال به را اي منطقه

  نتیجه

-سیاسـی  بخش سه در را منطقه کشورهاي با روابط ایران مرکزي، آسیاي هاي جمهوري استقالل با
 دریاي به مربوط مسائل اسالمی، بنیادگرایی یافته، سازمان جرائم. کرد دنبال فرهنگی و اقتصادي امنیتی،

هـاي   ترین محورهاي روابط ایران با جمهوري مهم از مرکزي آسیاي در خارجی نیروهاي حضور و خزر
 در را متعددي هاي تالش ایران اسالمی جمهوري اقتصاد، بخش در امنیتی بود.-منطقه در حوزه سیاسی

 حمـل  بخش در روابط توسعه براي تالش انرژي، انتقال زمینه در همکاري. است داده انجام ها سال این
در حـوزه  . اسـت  اقتصـادي  حوزه در تهران هاي تالش از حاکی تجاري و عمرانی هاي نقلی، فعالیت و

 بـا  زبـانی  و دینـی  تـاریخی،  تمـدنی،  هـاي  گسـتره  در بسـیار  هـاي  پیونـد  داشـتن  با فرهنگی نیز ایران
 گرفتـه  صـورت  هاي تالش و پیوندها این وجود با. است برخوردار مانندي بی  ظرفیت از مرکزي آسیاي

 تهران پیش نرفت وچنان که انتظار بود  ایران، روابط دو طرف آن در حاکم مختلف هاي دولت سوي از
هاي خارجی مانند  نیست. این مسئله را در کنار مولفه برخوردار مرکزي آسیاي در اي شایسته موقعیت از
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هـا و   اي باید بیش از همه در نبود توجه به ظرفیـت  هاي منطقه هاي واشینگتن و حضور رقیب کارشکنی
برنـامگی   اي که آشفتگی، بـی  مسئلهنداشتن رویکرد مناسب در روابط با کشورهاي منطقه جستجو کرد. 

 اي را در پی داشته است. خارجی تهران در این حوزه نوین منطقه بودن سیاست و مقطعی
روسـیه   ویـژه  بـه  و چـین  جملـه  از برجسـته  هـاي  قدرت وجود سبب به امنیتی-سیاسی بخش در
-سیاسی هاي دغدغه  پوشانی نسبی هم طرفی از. نیست فراهم ایران براي کنشگري هاي چندانی فرصت
 در. اسـت  بخـش  ایـن  در تهـران  منـافع  کننـده  تامین اي گونه به چین و روسیه کشور دو با ایران امنیتی
هاي صورت گرفته از جانب تهران، فاصله زیادي میان ایران با کشورهاي  اقتصادي با وجود اقدام حوزه

اي  کشورها روابط تجاري گسـترده برتر در این بخش یعنی روسیه، چین و حتی ترکیه وجود دارد. این 
هاي منطقه دارند و در این میان روسیه و چین بازیگران مسلط در حوزة انرژي و حمـل و   با جمهوري

هـایی چـون اتحادیـه اقتصـادي اوراسـیایی و سـازمان        نقل منطقه هستند. عالوه بر این وجود سـازمان 
 مرکزي است. دي آسیايدهنده نقش برتر این دو کشور در حوزه اقتصا شانگهاي نشان

اي نـوین در عرصـه سیاسـت     خـارجی و حـوزه   فرهنگی به عنوان رکن چهـارم سیاسـت   مولفۀ اما
فرهنگـی در   پیوندهاي. است مرکزي آسیاي منطقه در ایران اسالمی جمهوري مزیت ترین مهم الملل بین

 بـا  مقایسـه  در را اي ویـژه  ظرفیـت  مرکزي آسیاي هاي جمهوري با ایرانی-قالب میراث مشترك اسالمی
 رویکـرد  ایـن  هـاي  مزیـت  طرفـی  از. دهد می قرار ایران اسالمی جمهوري اختیار در رقیب هاي قدرت
 عربـی  تُرکی، هاي گفتمان با رقابت و اسالم از اعتدالی برداشت ارائه راه از تکفیر اندیشه با مقابله مانند

بـه   نسـبت  کمتـري  نگرانی چین و روسیه یعنی مرکزي آسیاي برتر قدرت دو که شود می سبب غربی و
 توجه بـه وجـود   با ترتیب این به. باشند داشته اقتصادي و امنیتی-سیاسی رویکردهاي با مقایسه در آن

رسـد بـه    نظـر مـی   بـه  چـین؛  و روسـیه  قدرت دو کمتر حساسیت فرد در کنار به منحصر هاي ظرفیت
مرکزي  جمهوري اسالمی ایران در آسیايخارجی  کارگیري مولفۀ فرهنگی به عنوان رکن اصلی سیاست

سـازي منـافع    هاي بـاالتري بـراي بیشـینه    امنیتی و اقتصادي از ظرفیت-هاي سیاسی در مقایسه با مولفه
هـا و   تواند بسترهاي الزم براي توسعه روابط در دیگر حـوزه  تهران در این منطقه برخوردار است و می

 .معنایی را نیز فراهم آوردهاي  اي بر پایه مولفه حتی نهادسازي منطقه
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ن اي دیپلماسـی فرهنگـی ایـران و عربسـتا     بررسـی مقایسـه  «)، 1399دهشیري، محمدرضا و همکـاران (  −
 .  445-464، صص 2، شماره 13، دوره مرکزي مطالعات اوراسیاي، »مرکزي سعودي در آسیاي

 ، تهران: سمت. خارجی جمهوري اسالمی ایران سیاست)، 1389فیروزآبادي، سیدجالل ( دهقانی −

اهمیت نقش و دیپلماسـی فرهنگـی در بسـط روابـط ایـران و      «)، 1399زرقانی، سید هادي و همکاران ( −
 . 31-56، سال دهم، شماره دوم، صص هاي سیاسی معاصر پژوهش ،»ازبکستان
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 روابـط  فرهنگـی  نظریـه  تـا  فرهنگـی  روابـط  از« ،)1392( نسـیم  زاده، واسـعی  سـادات  و فرهـاد  عطایی، −
 شـماره  ،المللـی  بـین  سیاسـی  تحقیقات فصلنامه ،»الملل بین روابط در فرهنگ نقش بر مروري: الملل بین

  .19-46صص  پانزدهم،

 قـدرت  مفهوم تحلیل« ،)1397( جواد سید زاده، جمعه امام و حسین مسعودنیا، حسین، اردکانی، فتاحی −
 سـال  ،نـرم  قدرت مطالعات ،)»هوشمند و نرم سخت،( ناي جوزف دیدگاه از آن دهنده تشکیل منابع و

 . 130-153صص  هجدهم، شماره هشتم،

سازمان پیمان آتالنتیک شـمالی، دگرگـونی    )،1400محمدي ( محمود و یارالهه، ماندانا تیشه ،ییکوال −
 .چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، در ساختار، ماموریت و کارکردها
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