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پذیرش مقاله89/10/10:

چکیده
كشور جمهوری اسالمی ایران با داشتن مرزهای آبی و خاكی گسترده و موقعیت منحصربهفرد ژئوپلیتیکی،
ژئواكنومیکی و ژئواستراتژیکی در یکی از حساسترین موقعیتهای ژئوپلیتیکی جهان و منطقهه قرارگرفتهه
است ،بهگونهای كه مناطق ژئوپلیتیک فعالی با كاركردهای گسترده و متعدد اطهرا آن را فراگرفتهه و آن را
بهصورت كانون توجه و جاذبه دیپلماسی منطقهای و جهان درآورده است و همهواره در معهر تهدیهدات
فراوان بوده و هست .از طرفی حضور بازیگران منطقهای و فهرا منطقههای در كشهورهای همسهایه همهواره
تهدیدات بالقوه فراوانی را برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد كرده است .ازاینرو ،تحقیق حاضر به احصاء
و تبیین راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان پرداختهه اسهت .در
این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها و احصاء راهبردهای متناسب باهد تحقیهق ،از رو ههای آمهاری
توصیفی ،استنباطی و تکنیک تحلیل(SWOTتهیه ماتریسههای ارزیهابی عوامهل داخلهی و ارزیهابی عوامهل
خارجی)،تهیه ماتریس تعیین موقعیت و اقدام راهبردی استفاده گردید .تجزیهوتحلیل دادهها ،بیانگر موقعیت
همکاریهای دفاعی -امنیتی فعلی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان با رویکرد تهاجمی و فاصهله
كم شرایط فعلی با شرایط مطلوب بود .با در نظر گرفتن شرایط فعلی و مطلوب جمهوری اسالمی ایهران در
راستای اهدا پژوهش ،ابتدا 52راهبرد بخشی بر اساس عوامل مذكور احصهاء گردیهد كهه درنهایهت طهی
برگزاری جلسه خبرگی و تركیب و تقلیل راهبردهای بخشی احصاء شده با نظر متخصصان و خبرگان امهر،
درنهایت هشت راهبرد اصلی همکاریهای دفاعی -امنیتی جمهوری اسهالمی ایهران بها كشهور تركمنسهتان
احصاء ،تبیین و اولویتبندی گردیدند و درنهایت پیشنهادهای اجرایی الزم بهمنظور پركردن شکا
و رسیدن به موقعیت مطلوب ارائه شد.

واژگان کلیدی :راهبرد ،امنیت ملی ،ژئوپلیتیک،

SWOT

 1استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 5دانش آموخته دكتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

موجود
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مقدمه
همکاری و ایجاد رابطه با سایر ملل و همسایگان ،و كشورهای مسلمان از اهمیت خاص و ویهژهای
برخورداراسههت.همانطههور كههه خداونههد در قههرآن كههریم در انتخههاب همکههار و ایجههاد رابطههه
میفرمایند":إِنَّما یَنْهاكُمُ اللَّهُ عَهنِ الَّهذین قهاتلُوكُم فِهی الهديینِ وَ أخْرجُهوكُم مِهنْ دِیهارِكُم وَ ظهاهَرُوا
عَلیإِخْراجِکُم أنْ توَلَّوهُم وَ مَنْ یَتوَلَّهُم فأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون" تنهها شهما را از دوسهتی و رابطهه بها
كسانی نهی میكند كه در امر دین با شما پیکار كردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندنهد یها بهه
بیرون راندن شما كمک كردند و هركس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است.

1

تركمنستان نیز بهعنوان كشوری كه بیش از دو دهه از تولد آن در صحنه سیاسی جهان بهعنوان یک
كشور مستقل میگذرد و بها داشهتن حهدود  8511كیلهومتر مهرز مشهتر زمینهی و دریهایی دارای
پیوندهای تاریخی ،دینی ،فرهنگی و اقتصادی گستردهای با جمهوری اسالمی ایران است ،بههعنهوان
یک كشور مهم در مسائل منطقهای و بهین المللهی موضهوعیت جهدی دارد .بهرای مدهال دو كشهور
جمهوری اسالمی ایران و تركمنستان ازنظر ژئوپلیتیکی در منطقه نقش اساسی دارند ،بدین معنا كهه
ایران برای تركمنستان و بهتبع آن برای آسیای مركزی بهمنزله دروازهای برای دسهتیابی آن كشهورها
به جهان و بهویژه به آبهای آزاد و گرم جهان و تركمنستان نیز راه ورود جمهوری اسهالمی ایهران
به آسیای مركزی است و تركمنستان تنها كشوری است كه با ایران مرز مشتر
تأمین امنیت ملی مهمترین هد

نسبتاً طوالنی دارد.

هر كشوری محسوب میگردد و با تأمین آن سهایر اههدا

نظهام

تحقق مییابد ،تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت چالشها و تهدیدات بالقوه و همچنین فرصتهای
موجود در محیط منطقهای و بینالمللی و اتخاذ راهبردهای دفاعی -امنیتی 2متناسب با آنها است.
از طر

دیگر ،راهبرد دفاعی -امنیتی یک جز یا بخش مهم راهبرد امنیت ملی 3برای كسب اههدا

معنادار امنیت ملی بهویژه حفظ تمامیت ارضی ،استقالل ملی ،رفاه اقتصادی و حاكمیت ملی اسهت.
راهبرد دفاعی بهعنوان نقشه یک ملت یا دولت برای استفاده هماهنه
كشور(نظامی و غیرنظامی) در تعقیب اهدا

از تمهامی ابزارههای قهدرت

امنیت ملی تعریف میشود (صدوقی.)99 :8915،

ایران و تركمنستان دو بازیگر مهم در منطقه خود محسوب میشوند ،و هركدام اهدا
دنبال میكنند .تركمنستان در تال

مشخصی را

است ضمن حفظ روابط خود با غرب و آمریکا ،روابطش را بها

 - 1سوره مبارکه ممتحنه :3،ر.ک به تفسیر نمونه آیت ا ..مکارم شیرازی  ،جلد  23صفحات 32 -39
2- Defense- Security Strategy
3- National Security Strategy
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همسایگان خود بهبود ببخشد و جایگاه بهتری نسبت به گذشته در تحوالت منطقه بهه دسهت آورد.
در شرایط جدید تركمنستان میتواند تصویر واقعگرایانهای از پیچیدگیههای تعامهل و همکهاری
با این كشور همسایه و رقیب منطقهای برای دولتمردان كشور فراهم آورد .لذا این تحوالت لهزوم
در و شناخت تركمنستان و رویکرد همکاریهای دفاعی -امنیتی متناسب با این شرایط را بهه مها
گوشزد میكند.
جمهوری اسالمی ایران نیز ،اهدا

مشخصی را در منطقه دنبال میكند و با رویکرد چشهمانهداز51

ساله به دنبال تبدیلشدن به قدرت اول منطقه میباشد.این امر عالوه بر اینکه همگرایی را در الیهه-
های مختلف جامعه ایجاد میكنهد ،قهدر مسهلم موجبهات تحریهک و شهاید تشهدید رقابهت را در
كشورهای همسایه ازجمله تركمنستان را بهه همهراه داشهته باشهد .تركمنسهتان هرچنهد كهه ازنظهر
ساختاری ،اقتصادی ،سیاسی و ...به روسیه و مناطق شمالی متصل میباشند .اما ازنظر ابعاد فرهنگی،
دینی ،تاریخی و جغرافیایی ادامه طبیعی بخشهای جنوبی خود بهحساب میآینهد كهه طهی سهالیان
متمادی به دلیل نفوذ شوروی سابق ارتباط خود را با منطقه خراسان بزرگ در ایهران و از آن طریهق
به جنوب غرب آسیا(خاورمیانه) از دست داده بودند در این میهان نقهش جمههوری اسهالمی ایهران
بهعنوان محور ارتباطی حوزه آسیای مركزی با جنوب غرب آسیا اهمیهت خاصهی برخهوردار شهده
است(.شمس دولتآبادی.)7:8917،
با نگر

به اینکه تأمین امنیت ملی برای هر كشور از مهمترین اهدا

آن سایر اهدا

محسوب میشود و با تأمین

تحقق مییابد ،تأمین امنیت ملی مستلزم شهناخت چهالشهها و تهدیهدات بهالقوه و

همچنین فرصتهای موجود در محیطهای منطقهای و بینالمللهی و اتخهاذ سیاسهتههای دفهاعی-
امنیتی متناسب با آنها است.
وجود عالیق ژئوپلیتیکی دو كشور جمهوری اسالمی ایران و تركمنستان از یکسو و تال

آمریکها

و متحدانش برای فشار سیاسی ،اقتصادی و نظهامی بهر جمههوری اسهالمی ایهران و اجهرای نقهش
بهعنوان یک بازیگر مؤثر در تحوالت منطقه از سوی دیگر گویای این مطلهب اسهت كهه غهرب در
تال

است تا جایگاه بهتری نسبت به گذشته در تحوالت منطقه آسیای مركزی بهه دسهت آورد و

نقش مؤثرتری در بحرانهای امنیتی و نظامی آن ایفا نماید.از طرفی تركمنستان علیرغم اعالم بهی-
طرفی در سازمان ملل ،یکی از متحدین آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه بوده و به دلیل تضهاد
عقیدتی در ساختار حکومتی خود با جمهوری اسالمی ایران ،تهدیدی پنهان علیه جمهوری اسالمی
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ایران میتواند باشد .اگرچه دو كشور دارای منافع متعدد در همکاریههای سیاسهی و اقتصهادی در
منطقه میباشند ،اما زمینههای واگرایی در روابط دو كشور همچنان وجود دارد .كه در صورت عدم
اجرای این تحقیق امکان بروز مشکالتی در وضعیتهای آینهده بهوده و تبعهات ذیهل را بهه دنبهال
خواهد داشت.
( )8امکان بروز خطای راهبردی در تدوین و اتخاذ راهبردهای همکاری دفاعی– امنیتی مناسهب در
مقابل تركمنستان وجود خواهد داشت.
( )5عدم شناخت عوامل تأثیرگذار بر تدوین راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی
ایران در مقابل تركمنستان با توجه به ژئوپلیتیک جدید خود
( )9باعث محدود و منزوی ساختن ظرفیتهای دفاعی كشور میشود.
( )4ضرورت توجه هوشمندانه بهتمامی جنبههای مرتبط عوامل مهؤثر در همکهاریههای دفهاعی-
امنیتی جمهوری اسالمی ایران و تركمنستان.
( )2ضرورت یافتن راهبردهای مناسب برای همکارهای دفاعی -امنیتی در مقابله با وضهعیتههای
احتمالی آینده.
( )2ضرورت تقویت بهرهبرداری جمهوری اسالمی ایران از امکانهات تركمنسهتان در حهوزه خهزر
بهمنظور تأمین منافع ملی خود.
مباني نظری:
پیشینهشناسي
-

مقاالت علمي -پژوهشي

احمدی ( )8911در مقالهای با عنوان «تحلیلی پیرامون زمینههای گستر

همکهاری میهان ایهران و

تركمنستان (با تأكید بر بخش انرژی)» ،چنین نتیجه گرفت كهه بها عنایهت بهه وجهود زمینههههای
مختلف همکاری اقتصادی میان دو كشور ،سطح خوب روابط سیاسی ،بعد كم مسافت میان ایهران
و عشقآباد و با توجه به اهتمام زیاد كشور تركمنستان در جهت جلب سرمایههای خارجی و در
اولویت قرار دادن جمهوری اسالمی ایران در تمامی زمینههای سرمایهگذاری در شرایط مساوی با
سایر سرمایهگذاران خارجی و با توجه به اینکه ایهران توانهاییههای فنهی و اقتصهادی الزم جههت
مشاركت در برخی از طرحهای سرمایهگذاری این كشور را دارد ،جا دارد تا مسهئولین امهر توجهه
بیشتری به این فرصتها نموده و در جهت گستر
مبذول دارند.

روابط موجود و كسب این بازار همهت كهافی
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خوجم لی()8995در مقالهای با عنوان «تبیین موقعیت ژئوپلیتیک ایران» ،سؤال تحقیق خود را چنین
مطرح كرد كه روند تحوالت ژئوپلیتیک كشور ایران و عوامل مؤثر در این تغییر و تحوالت چگونه
است؟ نتایج حاكی از آن بود كه روند تحوالت ژئوپلیتیک ایران بسیار سریع و در دهههههای اخیهر
بیشتر متأثر از روند تغییر و تحوالت درونی جامعه ایران و پتانسیلههای قهدرتزای درونهی بهوده
است و عوامل برون ملی و بینالمللی نقش ثانویه را در این روند داشتهاند.
-

رسالهها

عباسی سمنانی ( )8912در رساله دكتری خود با عنوان «تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و تركمنستان
و نقش آن در امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران» ،به شناسایی ویژگیهای ژئوپلیتیکی مرز ایران و
تركمنستان پرداخت .در این رساله الگوی راهبردی كه در سایه آن خطمشی منافع ملهی دو كشهور
ایران و تركمنستان و شأن و اقتدار آنها در باالترین مقیاس حفظ گردد بهه محوریهت مفهاهیم زیهر
تدوین گردیهد .8 :یکهی از مههمتهرین تفکهرات راهبهردی ایهن اسهت كهه مركزگریهزی در میهان
تركمنهای ایران گستر


پیدا نکند .5 ،اختالفات مرزی ایران و تركمنستان در حال حاضر نهه در

خشکی بلکه بر سر تقسیم دریای خزر است .9 ،یکی از مسائل مهم تنشزا در آینده مسئله آب در
مناطق مرزی است و  .4از مشتركات اقتصادی كه تاكنون در جهت كاهش بحهران اسهتفاده نشهده،
منابع انرژی است.
تافته ( )8994در رساله دكتری خود با عنوان «تبیین تأثیر عوامل ژئوپلیتیک تركمنسهتان بهر تهدوین
راهبرد دفاعی ج.ا.ایران»  2عامهل ژئهوپلیتیکی كشهور تركمنسهتان كهه بهر تهدوین راهبهرد دفهاعی
جمهوری اسالمی ایران تأثیر دارند را شناسایی نمود.
مرور ادبیات تحقیق مؤید آن است گه هیچگونه پژوهش و مطالعهای بهطور ویهژه بهه شناسهایی و
احصاء عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مؤثر بر تدوین راهبرد همکاری دفاعی– امنیتهی جمههوری
اسههالمی ایهران بهها كشههور تركمنسههتان نپرداختههه اسههت.همچنههین رو
پژوهشهای گذشته عمدتاً متمركز بر دو رو

جمههعآوری اطالعههات در

كتابخانهای و میدانی بوده و به نظر میرسهد عهدم

استفاده مناسب از دانش و نظرات خبرگان فن در امور مربوط به كشور تركمنستان بهطور جهامع و
در قالب بررسی و تجزیهوتحلیل كمی اطالعات بهدستآمده ،مهمترین نقطهضعف ایهن مطالعهات
است.
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 مفهوم شناسي:

راهبرد  :راهی است كه ما را به هد

میرساند ،مأموریت را محقق میسازد و به چشمانهداز معنهی

میبخشد .راهبرد به طراحی یک نقشه عملیاتی برای دستیابی به اهدا

از پیش تعیینشهده اطهال

مهیشههود.راهبرد عبههارت اسههت از برنامهههای كههه مسههیر رسههیدن بههه اهههدا

اساسههی را مشههخ

میكند(حسن بیگی)41:8991،
تدوین راهبرد دفاعی :فرآیند طراحی بلندمدت توزیع و به كارگیری منابع ،مقدورات و ابزارهای
ملی(قدرت ملی) برای تأمین اهدا

دفاعی است (افشردی و همکاران)8999،

راهبرد دفاعی :راهبرد دفاعی ،راهبردی است كهه حهوزه اقهدام آن ،همههی مؤلفههههای قهدرت
ملی(اقتصادی ،سیاسی ،علمی ،اجتماعی ،روانی ،نظامی و اطالعهاتی) اسهت كهه بها رویکهردی
دفاعی -امنیتی در راستای سیاستهای دفاعی -امنیتی ،همه منابع و ابزارهای ملی را با كهاركرد
دفاعی یا دوگانه (نظامی و غیرنظامی) بکار گرفته و دارای ماهیت اقهدامی نظهامی و غیرنظهامی
است(.افشردی)7:8912،
امنیت ملی :امنیهت ملهی بهه معنهی تهوان یهک جامعهه در حفهظ و بههرهگیهری از فرهنه

و

ارز هایش میباشد(.ربیعی)84:8917،
امنیت یک كشور :عبارت است از اینکه كشور در معر

خطر قرار نگرفهت و آزاد از هرگونهه

تهدید و با ترس از خطر باشد (همان )82:
بازیگر :واحد سازمانیافته است كه قادر به انجام سه كاركرد اصلی سیاست خهارجی اسهت كهه
عبارتند از تصمیم گیری در مورد محیط خارج از نظهام سیاسهی كشهور ،پهنج منهابع بهرای ایهن
نصبات ،و كاربرد ابزارها و فنون موردنیاز در قبال بازیگر دیگر(.غرایان زندی)9:8917،
آسیای مركزی :منطقهه وسهیعی اسهت كهه كشهورهای اسهتقاللیافتهه ازبکسهتان ،تاجیکسهتان،
تركمنستان ،قرقیزستان و قزاقستان در آن واقع شده است(.همان)87:
دریای خزر :دریای خزر در منطقه اوراسیا واقع شده است .این دریا ،بزرگترین دریاچه جهان
است و باقیمانده دریای عظیم تتیس از دوران دوم زمینشناسی است (احمدیپهور و دیگهران
)4 :8919
رژیم حقوقی دریای خزر :رژیم حقوقی یهک دریاچهه بهه زبهان سهاده عبارتسهت از مجموعهه
ضوابط و مقرراتی كه نحوه بههرهبهرداری از تمهامی امکانهات آن دریاچهه از سهوی كشهورهای

راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکمنستان

ساحلی
انجام
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میپردازد .بهبیاندیگر ،مجموعه مقررات حاكم بر كلیه اعمالی كهه در دریهای خهزر
میگیرد و یا در ارتباط با صالحیتهای دولتها در این پهنه آبی صورت مهیپهذیرد،

عنوان رژیم حقوقی دارد.رژیم حقوقی دریهای خهزر در حقیقهت مشهخ

مهیكنهد كهه سههم

كشورهای ساحلی در این دریا تا كجا با منافع دیگران تضاد پیهدا نمهیكنهد و عهالوه بهر ایهن،
كشهورهای حاشههیه خههزر تهها چههه حههد بهرای حفههظ و نگهههداری آن مسههئولیت دارنههد (ولههی-
محمدی .)99 :8991
چارچوب نظری:

روششناسي:
این تحقیق به دنبهال تهدوین راهبردههای همکهاری دفهاعی -امنیتهی جمههوری اسهالمی ایهران بها
تركمنستان بوده كه در آن محیط ملی جمهوری اسالمی ایران و كشور تركمنستان مطالعهه و روابهط
آنها تبیین میگردد و در ادامه تعامالت تركمنستان با كشورهای حوزه آسهیای مركهزی و سهپس بها
كشور جمهوری اسالمی ایران در تمامی ابعاد سیاسی ،اقتصادی فرهنگی ،نظهامی بررسهی و وزن و
رتبهای كه این تعامالت مشخ

خواهد شد و نقش مداخالت قدرتهای فرا منطقهای درگذشته و
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چالشهای امنیتی و برداشتهای دو كشور جمهوری اسالمی ایران و تركمنستان از یکدیگر كهه در
ادبیات تحقیق به آن پرداخته خواهد شد ،بنابراین نوع تحقیق كهاربردی – توسهعهای بهوده و نتهایج
تحقیق در سطح نیروهای مسلح و سازمانهای ذیربط كاربرد خواهد داشت.
رو

تحقیق این پژوهش ازلحاظ شیوه نگار

و پهرداختن بهه مسهئله تحقیهق ،رو  ,توصهیفی–

تحلیلی كه در آن پس از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به تدوین مباحث نظری متغیرهای همکهاری
دفاعی– امنیتی كشور جمهوری اسالمی ایران تركمنستان و بهعنوان مبهانی اسهتدالل پرداختهه و بها
شناخت و توصیف آنها برای تعیین كاركردشان در تدوین راهبردههای همکهاری دفهاعی -امنیتهی
جمهوری اسالمی ایران در زمینههای همکاریها ،عالئق ،فرصت ،تهدید ،قهوتت و ضهعف پرداختهه
خواهد شد.
قلمرو زمانی مبتنی بر سند چشم انداز افق  8414جمهوری اسالمی ایران میباشد و از حیث قلمهرو
مکانی در كشور جمهوری اسالمی ایران تهیه شده اسهت .ازآنجهاییكهه شهاكله ایهن تحقیهق دارای
ماهیتی تخصصی است ،جامعه آماری این پهژوهش از بهین خبرگهان و صهاحبنظهران كهه شهامل
خبرگان نظامی ،غیرنظامی و اساتید برجسته كشور در حوزههای دفاعی ،سیاسی ،روابط بهینالملهل،
ژئوپلیتیک ،جغرافیای سیاسی كه دارای ویژگیهای زیر بودند ،انتخاب گردید:
 .8دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی و یا در جایگاه شغلی سرلشکری بهه بهاال (در سهطوح
كشوری و لشکری) .5 ،داشتن تجربه كافی و انجام كار نظری و علمی در حهوزهههای راهبهردی و
حوزه دفاعی .9 ،آشنا به شرایط محیطی دو كشور جمهوری اسالمی ایران و كشهور تركمنسهتان.4 ،
دارای مدر كارشناسی ارشد و باالتر .2 ،آشنا با سیاستهای دفهاعی– امنیتهی جمههوری اسهالمی
ایران و  .2آشنا با مقدورات و توانائیههای ج.ا.ا  .بها توجهه بهه تخصصهی بهودن موضهوع تحقیهق،
محدودیت افراد خبره و صاحبنظر مرتبط با حوزه موردنظر تحقیق ،حجم جامعه آمهاری كمتهر از
یکصد نفر  49نفر برآورد گردیده است ،بنابراین همین تعداد بهصورت تمام شمار بهعنوان نمونهه
آماری تحقیق در نظر گرفته میشوند.
گردآوری اطالعات در این تحقیق با استفاده از رو های مطالعه كتابخانهای و تحقیقهات میهدانی و از
طریق ابزار پرسشنامه صورت پذیرفته است
در این تحقیق از دو رو

كتابخانهای (اسنادی) و میدانی(پیمایشی) برای گردآوری دادهها اسهتفاده

شده است .كلیه كتب علمی و تخصصی در زمینه عنوان پژوهش ،مقاالت علمی و پژوهشی ،اسهناد
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و مدار دست اول آرشیو سازمان های رسمی و سایتهای اینترنتی دانشگاهی و معتبر موردبررسی
و استفاده قرار خواهد گرفت .و از ابزارهای رو

میدانی ،تکمیل پرسشنامه با استفاده از خبرگهان

حهوزه دفههاعی-امنیتههی ،كارشناسهان وزارت امههور خارجههه و وابسهتگان نظههامی سههفارت ایههران در
تركمنستان میگردد.
گردآوری اطالعات با استفاده از رو های كتابخانهای و میدانی بهصهورت تركیبهی بهه شهرح زیهر
صورت گرفته است:
(الف) انجام مطالعات كتابخانهای شامل جمعآوری اطالعات با فیشبرداری از منابع ،بررسی اسهناد
و مدار رسمی ،مقاالت علمی و پژوهشی موجهود در كتابخانهههها و اسهناد و مهدار دسهتاول
موجود نزد سازمانها و نهادهای ذیربط در حوزهی امور دفاعی -امنیتی كشور تركمنستان.
(ب)تحقیقات میدانی با تهیه و توزیع پرسشنامه بین صاحبنظران و خبرگان مرتبط با امور دفاعی-
امنیتی كشور تركمنستان و جمعآوری نظرات آنان برای تجزیههوتحلیهل دادههها و ارائهه پاسهه بهه
سؤاالت تحقیق اقدام خواهد شد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
محقق جهت دستیابی به راهبردهای همکاری دفهاعی-امنیتهی جمههوری اسهالمی ایهران بها كشهور
تركمنستان  ،با مشورت اساتید محترم راهنمها و مشهاور و بها بررسهی ادبیهات تحقیهق ،مصهاحبه و
نظرخواهی از افراد خبره ،در مرحله اول تعداد  92عامل را باراهنمایی استاد محترم راهنما و مشاور
به دوازده نفر خبره در حوزه تحقیق دادهشده كه عواملی كه همپوشانی دارند یا در تدوین راهبردها
مؤثر نمیباشند حذ

و تعداد  15عامل تأثیرگذار بر راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری

اسالمی ایران با كشور تركمنستان احصاء شده كهه عوامهل محیطهی بهه تفکیهک عوامهل داخلهی و
خارجی مجدداً به محضر 85نفر خبره و صاحبنظر ارائه گردید كه از این عوامهل ،تعهداد  9عامهل
حذ

و تعداد  2عامل نیز اضافه گردید و درنهایت تعداد  71عامل كه مؤثر بر راهبردهای همکاری

دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان شناخته بود لحاظ و بقیه حذ

گردیهد.

سپس بر مبنای تأییدیه جامعهه خبهره در پرسهشنامههی دوم  71عامهل تأثیرگهذار بهر راهبردههای
همکههاری دفههاعی -امنیت هی جمهههوری اسههالمی ای هران بهها كشههور تركمنسههتان بهههرو

فریههدمن

بهطوركلی(بدون در نظر گرفتن بسترهای فرصتآفرین ،تهدید زا ،قهوتت و ضهعف) اولویهتبنهدی
شدهاند كه عبارتند از:
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جدول  : 2میانگین نمرهی بهدستآمده برای هرگویه و رتبهبندی آن از طریق روش فریدمن
ابعاد

عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی
عوامل فرهنگی و اجتماعی

میانگین رتبه

رتبه

گویه

ردیف
3

ساحل وسیع و دسترسی به آبهای آزاد ( موقعیت دریائی ممتاز) ج.ا.ا

3394

2

4

وسعت کشور جمهوری اسالمی ایران

3319

13

7

کمیّت و کیفیت جمعیت جمهوری اسالمی ایران

3311

12

1

موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران

33.2

7

2

موقعیت ژئواکونومیکی جمهوری اسالمی ایران

33..

23

1.

وضعیت مرزهای آبی (از حیث تحدید حدود) جمهوری اسالمی ایران

9331

23

1

تراکم و پراکنش جمعیت جمهوری اسالمی ایران

9339

9.

2

توپوگرافی جمهوری اسالمی ایران در ایجاد ساختار دفاعی -امنیتی کشور

9331

22

3

وضعیت مرزهای خشکی (از حیث تحدید حدود) جمهوری اسالمی ایران

9374

97

9

موقعیت ژئوراستراتژیکی جمهوری اسالمی ایران

9321

21

11

شکل مرز(تحدب یا تقعر) بر اساس ایجاد تفوق دفاعی -امنیتی

9322

4.

14

همگرائی و همبستگی قومیتها با ارزشهای دینی ملی و انقالبی در ج.ا.ا

332.

1.

12

منابع انسانی پایدار( ماهر– خبره  )..جمهوری اسالمی ایران

33.3

4

11

جریانات افراطی و سلفیگری در سطح منطقه

9313

94

9312

31

9333

23

9322

47

93.3

44

 17وجود زمینههای بالقوه تضادهای قومی– نژادی و عقیدتی در ج.ا.ا
19
13

وجود قوم ترکمن در استانهای شمالی جمهوری اسالمی ایران
پیشینه سوابق و تعامالت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

و کشور

ترکمنستان

 13اقلیتهای قومی– مذهبی متجانس با کشور ترکمنستان
12

ترکیب تکثر و تنوع قومی – مذهبی جمهوری اسالمی ایران

93.2

43

عوامل اقتصادی

22

تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران

9334

92

29

منابع و ذخایر زیرزمینی جمهوری اسالمی ایران

9331

91

22

نقش جمهوری اسالمی ایران در مسیر انتقال گاز کشور ترکمنستان

9313

32

9312

3.

21

کیفیت و کمیت شبکهها و خطوط انتقال انرژی در ج.ا.ا

931.

22

24

کمیت و کیفیت شبکه راهها و مبادی نقلوانتقال کاال در ج.ا .ایران

9343

41

23

اندازه اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

9323

49

2.

اتکای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران به صادرات نفت و گاز(اقتصاد دولتی
و تكمحصولی)

912

راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکمنستان
ابعاد
سیاست داخلی
سیاست خارجی
عوامل نظامی
ابعاد

میانگین رتبه

رتبه

گویه

ردیف
9.

نقش رهبری در نظام مردمساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران

3333

3

21

نهادینه شدن دین و آموزههای آن و ارزشهای انقالب در نظام سیاسی

3314

3

23

وحدت و انسجام ملی در جمهوری اسالمی ایران

33.2

14

27

ساختار نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران

33..

1

91

نقش احزاب و گروههای سیاسی جمهوری اسالمی ایران

2313

77

99

سیاست خارجی ج.ا.ایران بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت

3311

2

92

کیفیت تعامالت ایران با کشورهای منطقة آسیای مرکزی

3314

13

93

عدم وجود رژیم حقوقی در دریای خزر

3314

2.

3314

11

94

عضویت ایران در اتحادیههای سیاسی دفاعی منطقهای و فرا منطقهای

9321

43

32

اهمیت نظامی دریای خزر برای جمهوری اسالمی ایران

3324

17

31

فرماندهی والیتفقیه بهعنوان فرماندهی کل قوا

333.

1

97

کمیت و کیفیت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

3399

9

91

کیفیت و میزان روزآمدی فناوری در صنایع دفاعی ج.ا.ا

9331

99

93

اهمیت بسیج ملی در بخش دفاع

9312

42

3.

کیفیت دیپلماسی دفاعی -نظامی جمهوری اسالمی

93..

79

 92وجود چالشهای موجود ایران و برخی بازیگران منطقهای و فرا منطقهای

گویه

ردیف

میانگین رتبه

رتبه

جغرافیایی و ژئوپلیتیکی

9

وضعیت جغرافیایی محصور در خشکی کشور ترکمنستان

9331

93

4

موقعیت ژئواکونومیکی کشور ترکمنستان

9331

33

7

موقعیت ژئو راهبردی و عمق راهبردی کشور ترکمنستان

931.

32

3

موقعیت ارتباطی کشور ترکمنستان

9347

23

2

توپوگرافی کشور ترکمنستان

9321

27

93.3

41

2

موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان

93.3

3

3

توزیع و پراکنش جمعیتی کشور ترکمنستان

93..

21

1

وسعت کشور ترکمنستان

2331

73

 1.وجود اختالفات مرزی کشور ترکمنستان با کشورهای همسایه

کمیّت و کیفیت جمعیت کشور ترکمنستان
1

2313

71
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912
ابعاد

گویه

ردیف

میانگین رتبه

رتبه

فرهنگی واجتماعی
عوامل اقتصادی
سیاست داخلی

 12تکثر/تمرکز فرهنگی اجتماعی در جامعه کشور ترکمنستان

9313

37

 19وجود اشتراک/افتراق مذهبی با کشور ترکمنستان

9317

34

 13فرهنگ جهانیسازی و نفوذ فرهنگ غربی در کشور ترکمنستان

9379

31

 11پیشینه تاریخی روابط فرهنگی -اجتماعی با ترکمنستان(منطقه آسیای مرکزی)

2379

74

 12وجود اشتراک/افتراق قومی -نژادی زبانی با کشور ترکمنستان

2347

73

 17آسیب پذیری اقتصاد ترکمنستان با توجه به اتکای اقتصادی به منابع خارجی

9334

27

 21روابط اقتصادی ترکمنستان با کشورهای منطقهای و فرا منطقهای

9334

24

 14میزان ذخایر نفت و گاز کشور ترکمنستان

9379

33

 13اقتصاد وابسته به کشاورزی و صادرات گاز ترکمنستان(محدود و تكمحصولی)

934.

2.

 11وابستگی ت کشور ترکمنستان به مسیرهای انتقال انرژی و کاال

9391

42

2.

اقتصاد رانتی کشور ترکمنستان

2321

71

29

رویکرد نظام سیاسی به آموزههای اسالمی و اعتقادی کشور ترکمنستان

9321

24

 22روند تغییر نخبگان سیاسی در حاکمیت کشور ترکمنستان(پس از فوت نیازاف)

9333

21

 23کیفیت فرایندهای دموکراتیك(مردمساالری)و مشارکت سیاسی در ترکمنستان

9332

29

933.

22

 23وجود سایر بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در آسیای مرکزی و محیط پیرامون

33.3

12

 27روابط کشور ترکمنستان با کشورهای مشترکالمنافع

9312

91

 21روابط کشور ترکمنستان با رژیم صهیونیستی و آمریکا

934.

22

 24روابط کشور ترکمنستان با روسیه

9329

22

93

میزان بودجه نظامی کشور ترکمنستان با توجه به درآمدهای نفت و گاز

3311

19

99

توان نیروی دریائی کشور ترکمنستان

33.3

1

94

توان نیروی هوائی (فرسوده و وابسته به روسیه) کشور ترکمنستان

33.3

11

9.

وابستگی شدید نظامی کشور ترکمنستان به صنایع نظامی خارجی

33..

29

 91وضعیت برخورداری از سالح و تجهیزات پیشرفته در نیروهای نظامی ترکمنستان

9331

92

 92وضعیت برخورداری از نیروی انسانی ماهر و متخصصدر بخش نظامی ترکمنستان

9331

21

9374

93

22
سیاست خارجی
نظامی

92

جهتگیری سیاسی احزاب مطرح در کشور ترکمنستان

وابستگی ت کشور ترکمنستان از نظر تامین اقالم آمادی به روسیه

بر اساس یافتههای جداول باال(میانگین نمرهی بهدستآمده برای هرگویه و رتبهبنهدی آن از طریهق
رو

فریدمن) به ترتیب عوامل جغرافیهایی و ژئهوپلیتیکی ،عوامهل فرهنگهی و اجتمهاعی ،عوامهل

917

راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکمنستان

اقتصادی ،عوامل سیاسهت داخلهی ،عوامهل سیاسهت خهارجی و عوامهل نظهامی بررسهی و تحلیهل
میگردند.
الزم به توضیح است ،عواملی كه میانگینی كمتر از ( 9میانه مقیاس اندازهگیری) به دسهت آوردهانهد
بهعنوان عوامل غیر مؤثر از منظر خبرگان شهناختهشهده و در جهداول بهه رنه

قرمهز نمهایش داده

شدهاند.
عوامل جغرافیایي و ژئوپلیتیکي:
جدول  : 9عوامل قوّت و ضعف جغرافیایی و ژئوپلیتیکی:
ابعاد

ردیف

گویه

میانگین
رتبه

رتبه

عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی

4

ساحل وسیع و دسترسی به آبهای آزاد ( موقعیت دریائی ممتاز) ج.ا.ا

3394

2

2

وسعت کشور جمهوری اسالمی ایران

3319

13

7

کمیّت و کیفیت جمعیت جمهوری اسالمی ایران

3311

12

8

موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران

33.2

7

5

موقعیت ژئواکونومیکی جمهوری اسالمی ایران

33..

23

81

وضعیت مرزهای آبی (از حیث تحدید حدود) ج.ا.ا

9331

23

1

تراکم و پراکنش جمعیت جمهوری اسالمی ایران

9339

9.

2

توپوگرافی جمهوری اسالمی ایران در ایجاد ساختار دفاعی -امنیتی ایران

9331

22

9

وضعیت مرزهای خشکی (از حیث تحدید حدود) ج.ا.ا

9374

97

9

موقعیت ژئوراهبردی جمهوری اسالمی ایران

9321

21

88

شکل مرز(تحدب یا تقعر) بر اساس ایجاد تفوق دفاعی-امنیتی

9322

4.

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویه و رتبههبنهدی آن ،در بهین مجموعهه
عوامل قوتت و ضعف جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ،عامل"سهاحل وسهیع و دسترسهی بهه آبههای آزاد
(موقعیت دریائی ممتاز) ج.ا.ا" باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است .ایهن عامهل
همچنین توانسته در رتبهبندی كلی در بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان دومین عامل مهؤثر از
منظر خبرگان مطرح گردد .این مهم نشان میدهد كه این عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بیشتری از
خبرگان در راستای اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.
عامل «موقعیت ژئوپلیتیکی ج.ا.ا» با كسب رتبه  84در میان تمام عوامل ،عاملی مهم در بهین عوامهل
جغرافیایی و ژئوپلیتیکی قلمداد میگردد و برحسب میانگین اهمیهت و رتبهه ،از میهان عوامهل ایهن
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911

بخش «وسعت كشور جمهوری اسالمی ایران» و «كمیتت و كیفیهت جمعیهت ج.ا.ا» نیهز بها كسهب
میانگین نمرات زیاد و خیلی زیاد در رتبههای 84و  82اهمیت قرار گرفتهاند.
درمجموع ،تمامی عوامل جغرافیایی و ژئهوپلیتیکی احصهاء شهده ازنظهر خبرگهان بهر راهبردههای
همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنسهتان در حهد زیهاد و خیلهی زیهاد
تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شدهاند.
جدول  : 3عوامل فرصت و تهدید جغرافیایی و ژئوپلیتیکی
ابعاد

جغرافیایی و ژئوپلیتیکی

میانگین

رتبه

ردیف
9

وضعیت جغرافیایی محصور در خشکی کشور ترکمنستان

9331

93

2

موقعیت ژئواکونومیکی کشور ترکمنستان

9331

33

7

موقعیت ژنو راهبردی و عمق راهبردی کشور ترکمنستان

931.

32

4

موقعیت ارتباطی کشور ترکمنستان

9347

23

5

توپوگرافی کشور ترکمنستان

9321

27

81

وجود اختالفات مرزی کشور ترکمنستان با کشورهای همسایه

93.3

41

2

موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان

93.3

3

9

توزیع و پراکنش جمعیتی کشور ترکمنستان

93..

21

8

وسعت کشور ترکمنستان

2331

73

2313

71

1

گویه

کمیّت و کیفیت جمعیت کشور ترکمنستان

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویه و رتبههبنهدی آن ،در بهین مجموعهه
عوامل فرصت و تهدید جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ،عامل «موقعیهت ژئهوپلیتیکی كشهور تركمنسهتان»
باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است .این عامل همچنین توانسته در رتبههبنهدی
كلی در بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان نهمین عامل مؤثر از منظر خبرگان مطرح گردد .ایهن
مهم نشان میدهد كه این عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بیشتری از خبرگهان در راسهتای اهمیهتش
در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.عوامل «كمیتت و كیفیت جمعیت كشور تركمنسهتان »
و « وسعت كشور تركمنستان » میانگین نمره كمتر از ( 9میانههی مقیهاس انهدازهگیهری) بهه دسهت
آوردهاند و بهعنوان عوامل غیر مؤثر از منظر خبرگان شناخته شدهاند.

919

راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکمنستان
جدول  :2عوامل قوّت و ضعف فرهنگی و اجتماعی
ابعاد

عوامل فرهنگی و اجتماعی

ردیف

گویه

میانگین

رتبه

82

همگرائی و همبستگی قومیتها با ارزشهای دینی ملی و انقالبی در ج.ا.ا

332.

1.

82

منابع انسانی پایدار( ماهر– خبره  )..جمهوری اسالمی ایران

33.3

4

81

جریانات افراطی و سلفی گری در سطح منطقه

9313

94

87

وجود زمینههای بالقوه تضادهای قومی– نژادی و عقیدتی در ج.ا.ا

9312

31

89

وجود قوم ترکمن در استانهای شمالی جمهوری اسالمی ایران

9333

23

9322

47

84

اقلیتهای قومی – مذهبی متجانس با کشور ترکمنستان

93.3

44

85

ترکیب تکثر و تنوع قومی– مذهبی جمهوری اسالمی ایران

93.2

43

89

پیشینه سوابق و تعامالت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ترکمنستان

و کشور

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویه و رتبهبندی آن در بین مجموعه
عوامل قوتت و ضعف فرهنگی و اجتماعی ،عامل « منابع انسانی پایدار( ماهر– خبره) جمهوری
اسالمی ایران» باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است .این عامل همچنین توانسته
در رتبهبندی كلی در بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان ششمین عامل مؤثر از منظر خبرگان
مطرح گردد .این مهم نشان میدهد كه این عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بیشتری از خبرگان در
راستای اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.

عامل «همگرائی و همبستگی قومیتها با ارز های دینی ملی و انقالبی در جمهوری اسالمی ایران
» با كسب رتبه  81در میان تمام عوامل ،عاملی مهم در بین عوامل فرهنگی و اجتماعی قلمداد می-
گردد.
درمجموع ،تمامی عوامهل جغرافیهایی و ژئهوپلیتیکی احصاءشهده ازنظهر خبرگهان بهر راهبردههای
همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنسهتان در حهد زیهاد و خیلهی زیهاد
تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شدهاند.
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981

جدول  : 4عوامل فرصت و تهدید فرهنگی و اجتماعی
ابعاد
فرهنگی و اجتماعی

میانگین

رتبه

گویه

ردیف
82

تکثر/تمرکز فرهنگی اجتماعی در جامعه کشور ترکمنستان

9313

37

89

وجود اشتراک/افتراق مذهبی با کشور ترکمنستان

9317

34

84

فرهنگ جهانیسازی و نفوذ فرهنگ غربی در کشور ترکمنستان

9379

31

88

پیشینه تاریخی روابط فرهنگی-اجتماعی با ترکمنستان(منطقه آسیای مرکزی)

2379

74

85

وجود اشتراک/افتراق قومی -نژادی زبانی با کشور ترکمنستان

2347

73

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویهه و رتبههبنهدی آن در بهین مجموعهه
عوامل فرصت و تهدید فرهنگی و اجتماعی ،عامهل « وجهود اشهترا

افتهرا

مهذهبی بها كشهور

تركمنستان » میانگین اهمیت بیشتری را در مقایسه با سایر عوامل به خود اختصاص داده است .این
عامل همچنین توانسته در رتبهبندی كلی در بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان چهل و ششمین
عامل مؤثر از منظر خبرگان مطرح گردد .عوامل شماره  84و 82نیز اختال

چندانی با عامهل مهذكر

و از حیث اهمیت ندارند.
عوامل « پیشینه تاریخی روابط فرهنگی -اجتماعی با تركمنستان(منطقه آسیای مركهزی)» و« وجهود
اشترا

افترا قومی -نژادی زبانی با كشور تركمنستان » میانگین نمره كمتر از ( 9میانههی مقیهاس

اندازهگیری) به دست آوردهاند و بهعنوان عوامل غیر مؤثر از منظر خبرگان شناخته شدهاند.
جدول  : 7عوامل قوّت و ضعف اقتصادی
ابعاد

عوامل اقتصادی

میانگین رتبه

رتبه

ردیف
52

تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران

9334

92

59

منابع و ذخایر زیرزمینی جمهوری اسالمی ایران

9331

91

55

نقش جمهوری اسالمی ایران در مسیر انتقال گاز کشور ترکمنستان

9313

32

9312

3.

58

کیفیت و کمیت شبکهها و خطوط انتقال انرژی در ج.ا.ا

931.

22

52

کمیت و کیفیت شبکه راهها و مبادی نقلوانتقال کاال در ج.ا .ا

9343

41

54

اندازه اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

9323

49

51

گویه

اتکای اقتصادی ج.ا.ایران به صادرات نفت و گاز(اقتصاد دولتی و تك-
محصولی)

988

راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکمنستان

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویهه و رتبههبنهدی آن در بهین مجموعهه
عوامل قوتت و ضعف اقتصادی ،عوامل"منابع و ذخهایر زیرزمینهی ج.ا.ا" و «تحهریمههای اقتصهادی
علیه ج.ا.ا» باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است .این عوامل همچنین توانسته در
رتبهبندی كلی در بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان سیویک و سی و دومین عوامهل مهؤثر از
منظر خبرگان مطرح گردد.
درمجموع ،تمامی عوامل اقتصادی احصاءشده ازنظر خبرگان بر راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی
جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان در حهد زیهاد و خیلهی زیهاد تأثیرگهذار بهوده و واجهد
اهمیت تلقی شدهاند.
جدول  : 1عوامل فرصت و تهدید اقتصادی
ابعاد

اقتصادی

ردیف

گویه

میانگین

رتبه

87

آسیب پذیری اقتصاد ترکمنستان با توجه به اتکای اقتصادی به منابع خارجی

9334

27

58

روابط اقتصادی ترکمنستان با کشورهای منطقهای و فرامنطقهای

9334

24

82

میزان ذخایر نفت و گاز کشور ترکمنستان

9379

33

934.

2.

89

اقتصاد وابسته به کشاورزی و صادرات گاز ترکمنستان(محدود و
تكمحصولی)

81

وابستگی کشور ترکمنستان به مسیرهای انتقال انرژی و کاال

9391

42

51

اقتصاد رانتی کشور ترکمنستان

2321

71

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویهه و رتبههبنهدی آن در بهین مجموعهه
عوامل فرصت و تهدید اقتصادی ،عامهل «روابهط اقتصهادی تركمنسهتان بها كشهورهای منطقههای و
فرامنطقهای » باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است .این عامل همچنهین توانسهته
در رتبهبندی كلی در بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان بیست و ششمین عامهل مهؤثر از منظهر
خبرگان مطرح گردد .این مهم نشان میدهد كه این عامل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد بیشهتری از
خبرگان در راستای اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است .عامهل « اقتصهاد رانتهی
كشور تركمنستان » میانگین نمره كمتر از ( 9میانهی مقیاس اندازهگیری) به دست آورده و بهعنهوان
عامل غیر مؤثر از منظر خبرگان شناخته شده است.
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جدول  : 3عوامل قوّت و ضعف سیاست داخلی
ابعاد

سیاست داخلی

میانگین رتبه

رتبه

گویه

ردیف
91

نقش رهبری در نظام مردمساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران

3333

3

51

نهادینه شدن دین و آموزههای آن و ارزشهای انقالب در نظام سیاسی

3314

3

59

وحدت و انسجام ملی در جمهوری اسالمی ایران

33.2

14

57

ساختار نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران

33..

1

98

نقش احزاب و گروههای سیاسی جمهوری اسالمی ایران

2313

77

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویهه و رتبههبنهدی آن در بهین مجموعهه
عوامل قوتت و ضعف سیاست داخلی ،عامهل" نقهش رهبهری در نظهام مهردمسهاالری دینهی ج.ا.ا"
باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است .این عامل همچنین توانسته در رتبههبنهدی
كلی در بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان چهارمین عامل مؤثر از منظر خبرگان مطهرح گهردد.
این مهم نشان میدهد كه این عامل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد بیشهتری از خبرگهان در راسهتای
اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.
برحسب میانگین اهمیت و رتبه ،از میان عوامل این بخش «ساختار نظام سیاسی جمهوری اسهالمی
ایران» و «نهادینه شدن دین و آموزههای آن و ارز های انقالب در نظهام سیاسهی» نیهز بها كسهب
میانگین نمرات زیاد و خیلی زیاد در رتبههای  1و  9اهمیت قرارگرفتهاند .درمجموع ،بهجز عامل «
نقش احزاب و گروههای سیاسی جمهوری اسالمی ایران »تمامی عوامل سیاسهت داخلهی احصهاء
شده ازنظر خبرگان بر راهبردهای همکهاری دفهاعی -امنیتهی جمههوری اسهالمی ایهران بها كشهور
تركمنستان در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شدهاند.
جدول  : 1.عوامل فرصت و تهدید سیاست داخلی
ابعاد

سیاست داخلی

ردیف

گویه

میانگین

رتبه

59

رویکرد نظام سیاسی به آموزههای اسالمی و اعتقادی کشور ترکمنستان

9321

24

9333

21

9332

29

933.

22

52
54
55

روند تغییر نخبگان سیاسی در حاکمیت کشور ترکمنستان (پس از فوت
نیازاف)
کیفیت فرایندهای دموکراتیك(مردمساالری) و مشارکت سیاسی در
ترکمنستان
جهتگیری سیاسی احزاب مطرح در کشور ترکمنستان

989

راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکمنستان

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویهه و رتبههبنهدی آن در بهین مجموعهه
عوامل فرصت و تهدید سیاست داخل ی ،همهه عوامهل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد از خبرگهان در
راستای اهمیتشان در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نمودهاند .ولی حائز رتبه خوبی نیستند.
جدول : 11عوامل قوّت و ضعف سیاست خارجی
گویه

ابعاد ردیف

میانگین رتبه رتبه

سیاست خارجی

95

کیفیت تعامالت ایران با کشورهای منطقةآسیای مرکزی

3314

13

99

سیاست خارجی ج.ا.ایران بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت

3311

2

94

عدم وجود رژیم حقوقی در دریای خزر

3314

2.

92

وجود چالشهای موجود ایران و برخی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای

3314

11

92

عضویت ایران در اتحادیههای سیاسی دفاعی منطقهای و فرامنطقهای

9321

43

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویهه و رتبههبنهدی آن در بهین مجموعهه
عوامل قوتت و ضعف سیاست خارجی ،عامل" سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بهر مبنهای
عزت ،حکمت و مصلحت "باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصهاص داده اسهت .ایهن عامهل
همچنین توانسته در رتبهبندی كلی در بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان پنجمین عامل مؤثر از
منظر خبرگان مطرح گردد .این مهم نشان میدهد كه این عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بیشتری از
خبرگان در راستای اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.
برحسب میانگین اهمیت و رتبه ،از میان عوامل این بخش«وجهود چهالشههای موجهود جمههوری
اسالمی ایران و برخی بازیگران منطقهای و فرامنطقههای» و«كیفیهت تعهامالت ایهران بها كشهورهای
منطقة آسیای مركزی » و« عدم وجود رژیم حقوقی در دریای خزر » نیز با كسب میهانگین نمهرات
زیاد و خیلی زیاد در

رتبههای88و 89و 51اهمیهت قهرار گرفتههانهد.درمجموع ،تمهامی عوامهل

سیاست خارجی احصاء شده ازنظر خبرگان بهر راهبردههای همکهاری دفهاعی -امنیتهی جمههوری
اسالمی ایران با كشور تركمنستان در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذار بهوده و واجهد اهمیهت تلقهی
شدهاند.
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جدول  : 12عوامل فرصت و تهدید سیاست خارجی
ابعاد

گویه

ردیف

وجود سایر بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در آسیای مرکزی و محیط

میانگین رتبه رتبه

سیاست خارجی

33.3

12

57

روابط کشور ترکمنستان با کشورهای مشترکالمنافع

9312

91

51

روابط کشور ترکمنستان با رژیم صهیونیستی و آمریکا

934.

22

52

روابط کشور ترکمنستان با روسیه

9329

22

59

پیرامون

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویه و رتبههبنهدی آن ،در بهین مجموعهه
عوامل فرصت و تهدید سیاست خارجی ،همه عوامهل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد از خبرگهان در
راستای اهمیتشان در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نمودهاند .و از میان همه آنهها عامهل « وجهود
سایر بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در آسیای مركزی و محهیط پیرامهون » حهائز رتبهه  85شهده
است.
جدول  :19عوامل قوّت و ضعف نظامی
ابعاد

عوامل نظامی

میانگین رتبه

رتبه

گویه

ردیف
41

اهمیت نظامی دریای خزر برای جمهوری اسالمی ایران

3324

17

45

فرماندهی والیتفقیه بهعنوان فرماندهی کل قوا

333.

1

97

کمیت و کیفیت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

3399

9

99

کیفیت و میزان روزآمدی فناوری در صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران

9331

99

49

اهمیت بسیج ملی در بخش دفاع

9312

42

91

اهمیت نظامی دریای خزر برای جمهوری اسالمی ایران

9343

39

48

کیفیت دیپلماسی دفاعی-نظامی جمهوری اسالمی

93..

79

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویه و رتبههبنهدی آن ،در بهین مجموعهه
عوامل قوتت و ضعف نظامی ،عامل" فرماندهی والیت فقیه بهعنوان فرمانهدهی كهل قهوا" بهاالترین
میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است .این عامل همچنین توانسته در رتبههبنهدی كلهی در
بین تمامی عوامل احصاء شده بهعنوان اولین و مهمترین عامل مؤثر از منظر خبرگان مطهرح گهردد.
این مهم نشان می دهد كه این عامل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد بیشهتری از خبرگهان در راسهتای
اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.

982

راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکمنستان

عامل «كمیت و كیفیت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایهران » بها كسهب رتبهه  9در میهان تمهام
عوامل ،عاملی مهم در بین عوامل نظامی قلمداد میگردد .درمجموع ،تمامی عوامهل نظهامی احصهاء
شده ازنظر خبرگان بر راهبردهای همکهاری دفهاعی -امنیتهی جمههوری اسهالمی ایهران بها كشهور
تركمنستان در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شدهاند.
جدول  : 13عوامل فرصت و تهدید نظامی
ابعاد

نظامی

میانگین رتبه

رتبه

ردیف
94

میزان بودجه نظامی کشور ترکمنستان با توجه به درآمدهای نفت و گاز

3311

19

99

توان نیروی دریائی کشور ترکمنستان

33.3

1

92

توان نیروی هوائی (فرسوده و وابسته به روسیه) کشور ترکمنستان

33.3

11

91

وابستگی شدید نظامی کشور ترکمنستان به صنایع نظامی خارجی

33..

29

9331

92

9331

21

9374

93

98
95
92

گویه

وضععیت برخععورداری از سععالح و تجهیععزات پیشععرفته در نیروهععای نظععامی
ترکمنستان
وضعیت برخورداری از نیعروی انسعانی معاهرو متخصعص در بخعش نظعامی
ترکمنستان
وابستگی کشور ترکمنستان ازنظر تأمین اقالم آمادی به روسیه

بر اساس نتایج جدول میانگین نمره بهدستآمده برای هرگویهه و رتبههبنهدی آن در بهین مجموعهه
عوامل فرصت و تهدید نظامی ،عامل« توان نیروی دریهائی كشهور تركمنسهتان » بهاالترین میهانگین
اهمیت را به خود اختصاص داده است .این عامل همچنین توانسته در رتبهبندی كلی در بین تمامی
عوامل احصاء شده بهعنوان هشتمین عامل مؤثر از منظر خبرگان مطرح گردد .این مهم نشان می-
دهد كه این عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بیشتری از خبرگان در راستای اهمیهتش در مقایسهه بها
دیگر عوامل دریافت نموده است .درمجموع تمامی عوامل نظامی احصاء شهده ازنظهر خبرگهان بهر
راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران بها كشهور تركمنسهتان در حهد زیهاد و
خیلی زیاد تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شدهاند.
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نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف-نتیجه گیری

راهبردهای همکاری دفاعی– امنیتی جمهوری اسالمی ایران با تركمنستان كدامند؟ با توجه به
اهدا

كلی احصاء شده ،راهبردهای همکاری دفاعی– امنیتی ایران با تركمنستان به این شرح

تدوین میگردد:
R

راهبردهای اصلی مرتبط با همکاریهای دفاعی – امنیتی جمهوری اسالمی ايران و کشور ترکمنستان

راهبرد اول :تفو دریائی و موقعیت محوری خزر
بهرهگیری از موقعیت منحصربهفرد ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی ،ژئواكونومیکی و موقعیت ممتاز دریایی
برای ایجاد وابستگی متقابل همکاریهای دفاعی– امنیتی و استفاده از موقعیت راهبردی دریای خهزر و

 1سواحل وسیع دریایی بهمنظور دسترسی به آبهای آزاد جهت استحکامبخشی بهه موقعیهت جمههوری
اسالمی ایران با شکلگیری و توسعه همکاریههای دفهاعی– امنیتهی دو كشهور بهرای حهذ

حضهور

بازیگران منطقهای و فرامنطقهای ،برای فائق آمدن به محدودیتهای محصور بهودن در خشهکی كشهور
تركمنستان
راهبرد هفتم :حل اختال

دیدگاهها و تدوین رژیم حقوقی مناسب خزر

بهرهگیری از ظرفیت همگرائی و همبستگی برای شکلگیری همکهاری دفهاعی– امنیتهی دو كشهور در
2

راستای تدوین و تحقق رژیم حقوقی مناسهب دریهای خهزر ،بهرای حهل اختالفهات مهرزی بها كشهور
تركمنستان با استفاده از دیپلماسی فعال سیاسی و قوانین و مقررات بینالمللی ،بههمنظهور جلهوگیری از
ایجاد تنش سیاسی ،نظامی بین دو كشهور و همچنهین جلهوگیری از سوءاسهتفاده كشهورهای معانهد بها
جمهوری اسالمی ایران جهت اختال افکنی بین دو كشور
راهبرد دوم  :وحدت  ،همگرائی و انسجام ملی دو كشور
تقویت وحدت شیعه و سنی و انسجام مردمی با تکیهبر محتوای اسالم ناب محمدی(ص) و اسهتفاده از
ظرفیتهای ملی و مذهبی ،و قرابتهای فرهنگی ،بهمنظور تحکیم انسهجام ،وفها و ارتقهاء همگرایهی
مردم دو كشور ،بهمنظور جلوگیری از اشاعه اندیشههای تکفیری و سلفیگری ،افراطگراییهای اسالمی

 3و فعالیتهای تفرقهانگیز استکبار جهانی و حکومتهای معاند با جمهوری اسالمی ایران با شکلگیهری
همکاری دفاعی– امنیتی جهت مبارزه همزمان و یکپارچه دو كشور با اندیشهههای تکفیهری وهمچنهین
اشاعه مشروعیت الهی اسالم وانسجام وحدت قومی ،مذهبی و نژادی جهت ایجاد امنیت پایدار و اقتدار
دو كشور در منطقه

راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکمنستان
R

987

راهبردهای اصلی مرتبط با همکاریهای دفاعی – امنیتی جمهوری اسالمی ايران و کشور ترکمنستان

راهبرد پنجم :تامین امنیت مرز دو كشور
حفظ و ارتقاء امنیت اطالعاتی و اشرا

اطالعاتی جمهوری اسهالمی ایهران بها بههرهگیهری از قهدرت

فناوری در منطقه و استفاده از نیروهای بومی حاشیه مهرزی و بسهیج مردمهی ،بههمنظهور جلهوگیری از
4

سوءاستفاده سرویسهای اطالعاتی كشورهای معاند با جمهوری اسالمی ایران در ناامن سازی داخلهی
و تحریک قومیتگرایی در تركمنصحرا ،در راستای تحقهق اههدا

رژیهم صهیونیسهتی و آمریکها  ،و

همچنین بهرهگیری از ظرفیتها و اشتراكات قومی ،مذهبی و نژادی قوم تركمن جمهوری اسالمی ایران
در بخش شمالی و حاشیه خزر جهت تأمین امنیت مرز دو كشور از طریق شکلگیری همکاری دفاعی–
امنیتی دو كشور جمهوری اسالمی ایران و كشور تركمنستان
راهبرد هشتم  :توان بازدارندگی و تمركز فرماندهی و بسیج نیروها
با توجه به تحریمهای ظالمانه ،با روزآمدسازی فهنآوریههای نظهامی و تسهلیحاتی بها بههرهگیهری از
5

ظرفیتهای وارداتی تجهیزات از تركمنستان برای ج.ا.ا ، ،جهت ارتقاء توان بازدارندگی ،ایجاد و تأكیهد
بر منافع مشتر با بازیگران ذینفع ،استفاده و بهرهگیری از ظرفیتهای مشتر  ،منابع و ابزارهای قدرت
و تمركز فرماندهی و بسیج نیروهای دو كشور برای رفع خألهای دفاعی -امنیتی با شکلگیری همکاری
دفاعی– امنیتی  ،جمهوری اسالمی ایران و تركمنستان در برابر تهدیدات مشتر
راهبرد سوم :ترانزیت و توسعه روابط اقتصادی
استفاده از مزیتهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسهالمی ایهران جههت اتصهال كشهورهای محهاط شهده در
خشکی و كشورهای آسیای مركزی به آبهای بینالمللی با بهرهگیری از توانمندیهای جاده ابریشم و
خط ریلی امیرآباد به تركمنستان و قزاقستان بهمنظور اسهتحکامبخشهی بهه جمههوری اسهالمی ایهران و

6

تقویت قدرت و توسعه روابط اقتصادی و همگرایی بیشتر جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنسهتان
با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی دو كشور ،اعم از وجود زمینههای سهرمایهگهذاری مشهتر  ،وجهود
بستر مناسب صادرات منابع معدنی و محصوالت كشهاورزی ،انهرژیههای خورشهیدی و بهادی ،منهابع
مشتر

نفت و گاز و ایفای نقش پررن تر در جهت تقویت زیرساختها و قدرت اقتصادی دو كشور

و همچنین ترغیب تركمنستان برای انتخاب ج.ا.ایران بهعنوان یک شریک اقتصهادی مناسهب در مقابهل
سایر بازیگران
راهبرد ششم :دیپلماسی دفاعی
7

برقراری روابط و همکاری همهجانبه دفاعی– امنیتی متوازن و اصولی بر اساس سه محور اصلی عزت ،
مصلحت و حکمت فیمابین دو كشور ج .ا.ا و تركمنستان برای خندیسازی دیپلماسی سایر بازیگران با
تفکرات سکوالر و لیبرالیسم از طریق عدم انطبا ارز های دینی مردم مسلمان تركمنستان ،با شهکل-
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راهبردهای اصلی مرتبط با همکاریهای دفاعی – امنیتی جمهوری اسالمی ايران و کشور ترکمنستان

گیری مناسب و توسعه همکاری دفاعی– امنیتی دو كشور و ایجاد وحدت رویهه در سیاسهت خهارجی
بهمنظور افزایش وحدت و انسجام ملی دو كشور جهت خندیسهازی تهأثیر حضهور و نفهوذ بهازیگران،
باهد

جلوگیری از شکلگیری اجماع بازیگران منطقهای و فرامنطقهای معانهد بها جمههوری اسهالمی

ایران و رفع چالشها و تنشزایی در روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران و اتخاذ سیاستهایی برای
دوری تركمنستان با رژیم صهیونیستی و آمریکا در شکلگیری ائتال

علیه جمهوری اسالمی ایران

راهبرد چهارم :الگوی مردمساالری دینی
بهرهگیری از ظرفیت همگرائی  ،همبستگی و اشهتراكات قهومی ،مهذهبی ،نهژادی و میهرار مشهتر و
همچنین افزایش تعامالت فرهنگی با توجه بهه ظرفیهتههای موجهود اعهم از قرابهتههای فرهنگهی و

 8تاریخی ،وجود اسطورههای مشتر

علمی و فرهنگی ،تبادل استاد و دانشجو برای غلبهه بهر تهدیهدات

فرهنگی مهاجم غربی و ارائه الگوی مردمساالری دینی و ثبات سیاسی بهعنوان یهک كشهور همسهایه و
برادر ،بهمنظور تقویت همگرایی و كاهش سیاستهای تنشزا با شکلگیهری و توسهعه همکهاریههای
دفاعی– امنیتی دو كشور جمهوری اسالمی ایران و كشور تركمنستان
ب -پیشنهادها

(الف) پیشنهاد به دانشگاه عالی دفاع ملی:
(( ))8معاونت آموز

دانشگاه عالی و پژوهشهگاه دفهاع ملهی و تحقیقهات راهبهردی ،نتهایج ایهن

پژوهش را بهمنظور بهرهگیری در دیپلماسی دفاعی و ارتقای همکاریهای دفاعی -امنیتی با كشهور
تركمنستان به مراجع ذیصالح لشکری و كشوری ارائه نماید.
(( ))5با توجه به اهمیهت رابطهه بها همسهایگان و كشهورهای پیرامهونی ،وزارت دفهاع و پشهتیبانی
نیروهای مسلح ،ستاد كل نیروهای مسلح،ارتش جمهوری اسهالمی ایهران ،سهپاه پاسهداران انقهالب
اسالمی و سایر سازمانها نسبت به پیادهسازی و تبدیل راهبردها به برنامه عملیاتی و اجرایهی آنهها
اقدام نمایند.
(( ))9نتایج تحقیق در قالب خالصههای پژوهشی به اداره دوم و وابستگی نظامی جمهوری اسالمی
ایران در تركمنستان جهت بازنگری در روندها و سیاستها ارائه شود.
(ب) پیشنهاد به طراحان دفاعی -امنیتی كشور:
(( ))8با توجه به اینکه در این پژوهش جهتگیری كلی راهبهردیههای همکهاری دفهاعی -امنیتهی
جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان تعیین شدهاست ،لذا پیشنهاد میشود طراحان راهبهردی
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دفاعی -امنیتی كشور از نتایج بهدستآمده این تحقیق در راستای طرحریزی راهبردی همکاریهای
دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان استفاده نمایند.
(( ))5با توجه به كار پژوهشی وسیع صورت گرفته در این تحقیق و بهرهگیری و استفاده مناسب از
نرمافزارهای آماری و رو های علمی محاسبات آماری ،لذا به طراحان دفاعی  -امنیتهی كشهور یها
سایر پژوهشگرانی كه در آینده تصمیم به تدوین راهبردیهای همکاری دفاعی -امنیتهی جمههوری
اسالمی ایران با كشور تركمنستان پیشنهاد میشود بهمنظور جلوگیری از اتال
دقت باالی پژوهش ،از رو

زمهان و اطمینهان از

بکار برده شده در این تحقیق برای تهدوین راهبهردیههای همکهاری

دفاعی -امنیتی كشور استفاده نمایند.
(( ))9با توجه به فاصله كم بردار جهت گیری (وضع موجود بها وضهعیت مطلهوب) راهبهردیههای
همکاری دفاعی -امنیتی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان ،لذا به طراحان دفاعی -امنیتهی
كشور و تصمیمگیرندگان ارشد سطوح راهبردی نیروهای مسلح پیشنهاد میشود تا بهمنظور از بهین
بردن این فاصله كوتاه تا وضعیت مطلوب ،توجه الزم را به تخصی

منابع مناسب بهمنظور استفاده

مناسب از فرصتهای موجود و خلق فرصتهای جدید و تقویت بیشتر نقاط قوت بههمنظهور كهم
كردن تهدیدات موردتوجه قرار گیرد.

(( ))4با توجه به روابط مناسب تركمنستان با رژیم صهیونیستی و آمریکا ،پیشنهاد تقویت نیروههای
اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران در جوار مرزها و عمق كشور تركمنستان بههمنظهور پیشهگیری از
بحرانهای احتمالی و كمک به اشرافیت اطالعاتی داده میشود.
(پ) پیشنهاد به مسئولین و مدیران راهبردی كشور:

(( ))8با توجه به كار پژوهشی گسترده و استفاده از رو های آماری در خصوص مشهخ
عوامل تهدید زا و فرصت ساز و از طرفی مشخ

شهدن

شدن نقاط ضعف در مقابل تركمنستان و نهایتاً

جهتگیری راهبردهای همکاری دفاعی -امنیتی ج.ا .ایران با تركمنستان ،لذا پیشنهاد میشود كهه بها
انجام كار پژوهشی محدود و نشستهای خبرگی میتوان سایر راهبرد دفاعی -امنیتی كشهور را در
مقابل تركمنستان طراحی كرد
(( ))5با توجه به روابط نزدیک تركمنستان با رژم صهیونیستی و آمریکا و از طرفی عهدم عضهویت
جمهوری اسالمی ایران در پیمانهای نظامی منطقهای و بینالمللهی الزم اسهت جمههوری اسهالمی
ایران برای برقراری توازن قدرت از ظرفیتهای داخلی و خارجی به شرح زیر استفاده نمایید
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( )5 8برقراری روابط دفاعی -امنیتی با كشور آذربایجان و سایر كشورهای همسایه خزر
( )5 5سرمایهگذاری الزم برای ارتقاء فناوری نظامی و دستیابی به سامانهههای پیشهرفته نظهامی بها
تکیهبر استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی .
( )5 9تداوم فعالیت در حفظ و ارتقاء جایگاه جمهوری اسالمی ایران در منطقهه آسهیای مركهزی و
حوزه قفقاز از منظر سیاسی ،اقتصادی و خصوصاً روابط دفاعی -امنیتی
(( ))9با توجه به سکونت اقوام تركمن در منطقه تركمنصحرا در جمهوری اسالمی ایهران در نهوار
مرزی با تركمنستان ،پیشنهاد میشهود مسهئولین سهطوح راهبهردی كشهور بها برنامههریهزی الزم و
اختصاص اعتبارات موردنیاز توسعه متوازن و همهجانبه را در نوار مرزی شهمال شهر كشهور ،در
ابعاد مؤلفههای قدرت ملی بهمنظور ایجاد امنیت پایدار و همگرایی منطقه مهوردنظر بها مركزیهت
كشور اقدام نماید.
(( ))4با توجه به اشتراكات قومی،زبانی و دینهی كشهور تركمنسهتان بها آذربایجهان الزم اسهت تها
جمهوری اسالمی ایران نسبت به بررسی زمینههای ایجاد ،رشد و توسعه روابط با كشور آذربایجهان
تال

نموده و در توازن روابط از ظرفیتهای كشور آذربایجان نیز به نحو مطلوب استفاده نماید.

(( ))2بهمنظور افزایش ارتباط با كشورهای آسیای مركهزی و آذربایجهان و بسهط و گسهتر

نفهوذ

جمهوری اسالمی ایران در این دو منطقه ،در مقابل نزدیکی تركمنستان با رژم صهیونیستی و آمریکا
كه در همه زمینهها در این مناطق فعال هستند ،یکهی از راههها اسهتفاده از موقعیهت ترانزیتهی ویهژه
جمهوری اسالمی ایران است .لذا الزم است مسئولین ح.ا.ا نسهبت بهه توسهعه سهامانه حمهلونقهل
زمینی خصوصاً خطوط ریلی سواحل جنوب شرقی به مرزهای شهمال شهرقی كشهور بهیشازپهیش
تال

نمایند

(( ))2الزم است بهمنظور ایجاد توازن ترانزیتی و از طرفی گره زدن منافع تركمنستان بهه جمههوری
اسالمی ایران بهعنوان یکی از راههای مقابله بها راهبهرد آمریکها و غهرب در تركمنسهتان در مقابهل
جمهوری اسالمی ایران نسبت با ایجاد ،گستر

و توسعة خطوط حمهلونقهل جهادهای و ریلهی از

مرزهای شمال شرقی به سمت مرزهای آبی جنوب و جنوب شرقی كشور بهطور جد اقدام نمود.
(( ))7الزم است تا برای كمرن

كردن نقش رژم صهیونیستی و آمریکا در مقابلهه بها اندیشههههای

انقالب اسالمی در منطقه جنوب غرب آسیا( خاورمیانه) ،جمهوری اسالمی ایران ضهمن تأكیهد بهر
اتحاد امَت اسالمی و حمایت از مواضع بهحق ملل مسهلمان منطقهه در بیهداری اسهالمی ،برقهراری
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روابط و تعامل و همکاری با كشورهای آزادشده از رژیمهای سرسپرده را در یکی از اولویهتههای
سیاست خارجی خود قرار دهد.
(( ))1با توجه به اشتراكات دینی دو كشور خصوصاً قوم تركمن و اسطورههای مشتر  ،نیاز اسهت
كه روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با تركمنستان ارتقاء یافته و در تعامالت خود نسهبت بهه
قوم تركمن توجه خاصی داشته باشد.
(( ))9با توجه به توانمندیهای اقتصادی دو كشور الزم است جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت-
های موجود طرفین برای ارتقاء روابط اقتصادی بهصورت سرمایهگذاری دوجانبه استفاده نموده و
با گره زدن منافع تركمنستان با جمهوری اسالمی ایران در جهت افزایش امنیت دوجانبه تال
نمایند.
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 تركمانی ،ذبیح ا )8918(،...شناخت سیاست منطقهای ترکیه و تأثیر آن بر امنیت جمهعوری
اسالمی ایران" ،تهران دانشگاه عالی دفاع ملی،
 تافته،گودرز ")8992( ،تأثیر عوامل ژئوپلیتیك کشور ترکمنسعتان در تعدوین راهبردهعای
دفاعی جمهوری اسالمی ایران" تهران دانشگاه عالی دفاع ملی
 شمس دولتآبادی ،سید محمود رضها" ،)8917(،عالیق ژئوپلیتیك و راهبرد ملعی( معورد :
ایران نسبت به آسیای مرکزی"  ،تهران ،دانشگاه عالی دفاعی ملی،
 گزارشات پژوهشی:
 -پروژههای تحقیقاتي:

 انهدرولیاروپولوس" ،)5111(،اصالحات دفعاعی روسعیه و محعدودیتهعای آن فصعلنامه
بررسیهای امور بینالملل قفقاز"
 پژوهشههگران (دوره اول سیاسههت دفههاعی و اول اندیشههه نظههامی)("،)8919تععدوین راهبععرد
دفاعی -امنیتی آمایش سرزمینی ساحل دریای عمان(باهدف توسعه همهجانبه ،بعا تأکیعد
بر بخش دفاع)"  ،تهران دانشگاه عالی دفاع ملی
 پژوهشگران دانشگاه بهارایالن رژیهم صهیونیسهتی ترجمهه غالمرضها رفعهت نهژاد،)8918(، ،
"سیاست خارجی ترکیه در قبال کشورهای خاورمیانه" ،پژوهشکده مطالعات راهبردی
 شپارد الیزابت  "،الگوی سیاست دفاعی اروپایی" ترجمه عسگر قهرمان پور8912 ،
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