
 

 

 

 یرانا ياسالم یتي جمهوریامن -يدفاع یهمکار یراهبردهامقاله پژوهشي: 

 ترکمنستان با کشور 
  2داود گلکاریان، 1دولت آبادی سید محمود رضا شمس

 10/10/89پذیرش مقاله:                                                                       71/17/89دریافت مقاله: 

  چکیده
 یتیکی،ژئوپل فرد منحصربه یتو موقع ی گستردهو خاك یآب یبا داشتن مرزها یرانا یاسالم یجمهوركشور 
جهان و منطقهه قرارگرفتهه   یتیکی ژئوپل های یتموقع ینتر از حساس یکیدر  یکیو ژئواستراتژ یکیژئواكنوم
آن را فراگرفتهه و آن را   طهرا  گسترده و متعدد ا یبا كاركردها یفعال یتیکكه مناطق ژئوپل یا گونه است، به

 یهدات معهر  تهد و جهان درآورده است و همهواره در   یا منطقه یپلماسیصورت كانون توجه و جاذبه د به
همهواره   یههمسها  یدر كشهورها  یا و فهرا منطقهه   یا منطقه یگرانحضور باز یفراوان بوده و هست. از طرف

حاضر به احصاء  رو، تحقیق ت. ازاینكرده اس یجادن ایراا یاسالم یجمهور یرا برا یبالقوه فراوان یداتتهد
در  با كشور تركمنستان پرداختهه اسهت.   انیرا یاسالم یجمهور یتیامن -یدفاع یهمکار یراهبردها یینو تب

ههای آمهاری    تحقیهق، از رو   باهد ها و احصاء راهبردهای متناسب داده وتحلیل تجزیهاین پژوهش برای 
 عوامهل  ارزیهابی ارزیهابی عوامهل داخلهی و     ههای  ماتریس تهیه)SWOTتوصیفی، استنباطی و تکنیک تحلیل
ها، بیانگر موقعیت داده وتحلیل تجزیهراهبردی استفاده گردید.  اقدام وخارجی(،تهیه ماتریس تعیین موقعیت 

و فاصهله   امنیتی فعلی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان با رویکرد تهاجمی -های دفاعیهمکاری
شرایط فعلی و مطلوب جمهوری اسالمی ایهران در   گرفتن نظركم شرایط فعلی با شرایط مطلوب بود. با در 

طهی   درنهایهت راهبرد بخشی بر اساس عوامل مذكور احصهاء گردیهد كهه    52 ابتدا  پژوهش، راستای اهدا
راهبردهای بخشی احصاء شده با نظر متخصصان و خبرگان امهر،   تقلیل وبرگزاری جلسه خبرگی و تركیب 

امنیتی جمهوری اسهالمی ایهران بها كشهور تركمنسهتان       -های دفاعیهمکاریهشت راهبرد اصلی  درنهایت
منظور پركردن شکا  موجود  های اجرایی الزم به پیشنهاد درنهایتگردیدند و  بندی اولویت وء، تبیین احصا

 و رسیدن به موقعیت مطلوب ارائه شد.
 

 SWOTراهبرد، امنیت ملی، ژئوپلیتیک، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
ای  رابطه با سایر ملل و همسایگان، و كشورهای مسلمان از اهمیت خاص و ویهژه  ایجاد وهمکاری 

كههه خداونههد در قههرآن كههریم در انتخههاب همکههار و ایجههاد رابطههه      طههور همانبرخورداراسههت.

 ظهاهَرُوا  وَ دِیهارِكُم   مِهنْ  أ خْر جُهوكُم   وَ الهديینِ  فِهی  قهات لُوكُم   الَّهذین   عَهنِ  اللَّهُ یَنْهاكُمُ إِنَّما":ندیفرما یم

 بها  رابطهه  و یدوسهت  از را شهما  تنهها  "الظَّالِمُون  هُمُ ف أُولئِکَ یَت وَلَّهُم  مَنْ وَ ت وَلَّو هُم  أ نْ إِخْراجِکُم  عَلی

 بهه  ایه  راندنهد  رونیب تانیها خانه از را شما و كردند کاریپ شما با نید امر در كه كند یم ینه یكسان

 1.است ستمگر و ظالم باشد داشته یدوست رابطه آنان با هركس و كردند كمک شما راندن رونیب

یک عنوان  بهكشوری كه بیش از دو دهه از تولد آن در صحنه سیاسی جهان عنوان  بهتركمنستان نیز 

مشهتر  زمینهی و دریهایی دارای     مهرز  كیلهومتر  8511 گذرد و بها داشهتن حهدود   كشور مستقل می

عنهوان   ای با جمهوری اسالمی ایران است، بهه  پیوندهای تاریخی، دینی، فرهنگی و اقتصادی گسترده

المللهی موضهوعیت جهدی دارد. بهرای مدهال دو كشهور        ای و بهین  یک كشور مهم در مسائل منطقه

اساسی دارند، بدین معنا كهه  ژئوپلیتیکی در منطقه نقش  ازنظرجمهوری اسالمی ایران و تركمنستان 

ای برای دسهتیابی آن كشهورها    دروازه منزله بهآن برای آسیای مركزی  تبع بهایران برای تركمنستان و 

های آزاد و گرم جهان و تركمنستان نیز راه ورود جمهوری اسهالمی ایهران   به آبویژه  بهبه جهان و 

 با ایران مرز مشتر  نسبتاً طوالنی دارد.به آسیای مركزی است و تركمنستان تنها كشوری است كه 

گردد و با تأمین آن سهایر اههدا  نظهام     هد  هر كشوری محسوب می نیتر مهمتأمین امنیت ملی 

های  ها و تهدیدات بالقوه و همچنین فرصت یابد، تأمین امنیت ملی مستلزم شناخت چالش تحقق می

 ها است. متناسب با آن 2امنیتی -های دفاعی دالمللی و اتخاذ راهبر ای و بین موجود در محیط منطقه

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

حفظ تمامیت ارضی، استقالل ملی، رفاه اقتصادی و حاكمیت ملی اسهت.  ویژه  بهمعنادار امنیت ملی 

هنه  از تمهامی ابزارههای قهدرت     رای استفاده هماعنوان نقشه یک ملت یا دولت ب راهبرد دفاعی به

 (.99: 8915شود )صدوقی، )نظامی و غیرنظامی( در تعقیب اهدا  امنیت ملی تعریف میكشور

شوند، و هركدام اهدا  مشخصی را در منطقه خود محسوب می مهم دو بازیگر تركمنستان ایران و

آمریکا، روابطش را بها   خود با غرب ودر تال  است ضمن حفظ روابط تركمنستان كنند. دنبال می

                                                           
 32 -39صفحات  23: ر.ک به تفسیر نمونه آیت ا.. مکارم شیرازی ، جلد 3سوره مبارکه ممتحنه، - 1
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3- National Security Strategy 
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 .آورد دسهت  بهه منطقه  بهتری نسبت به گذشته در تحوالت جایگاه وان خود بهبود ببخشد گهمسای 

ههای تعامهل و همکهاری     از پیچیدگی ای گرایانه واقعتواند تصویر  می تركمنستاندر  شرایط جدید 

این تحوالت لهزوم  لذا  .كشور فراهم آورد مردان دولت ای برایو رقیب منطقهكشور همسایه  با این

 بهه مها   با این شرایط را امنیتی متناسب -دفاعیهای همکاریرویکرد  و تركمنستان شناختدر  و 

 كند.می گوشزد

 51انهداز  چشهم كند و با رویکرد اهدا  مشخصی را در منطقه دنبال می ،نیز جمهوری اسالمی ایران

-را در الیهه  گراییهم اینکه برباشد.این امر عالوه ول منطقه میبه قدرت ا شدن تبدیل دنبال بهساله 

شهاید تشهدید رقابهت را در     كنهد، قهدر مسهلم موجبهات تحریهک و     های مختلف جامعه ایجاد می

 ازنظهر . تركمنسهتان هرچنهد كهه    داشهته باشهد   همهراه  بهه را  تركمنستان ازجملهكشورهای همسایه 

فرهنگی،  ابعاد ازنظرباشند. اما  به روسیه و مناطق شمالی متصل میساختاری، اقتصادی، سیاسی و ...

آینهد كهه طهی سهالیان      می حساب بههای جنوبی خود دینی، تاریخی و جغرافیایی ادامه طبیعی بخش

متمادی به دلیل نفوذ شوروی سابق ارتباط خود را با منطقه خراسان بزرگ در ایهران و از آن طریهق   

یانه( از دست داده بودند در این میهان نقهش جمههوری اسهالمی ایهران      )خاورمآسیا غرببه جنوب 

محور ارتباطی حوزه آسیای مركزی با جنوب غرب آسیا اهمیهت خاصهی برخهوردار شهده     عنوان  به

 (.  7:8917،آبادی دولت شمساست.)

 نتأمیشود و با اهدا  محسوب می ترین مهماز  كشور هرامنیت ملی برای  تأمینبا نگر  به اینکه 

هها و تهدیهدات بهالقوه و    امنیت ملی مستلزم شهناخت چهالش   تأمینیابد، می آن سایر اهدا  تحقق

 -ههای دفهاعی  المللهی و اتخهاذ سیاسهت   ای و بینهای منطقههای موجود در محیطهمچنین فرصت

 ها است.امنیتی متناسب با آن

آمریکها  تال  و  سو یکن از و تركمنستاجمهوری اسالمی ایران  كشور دووجود عالیق ژئوپلیتیکی 

 و اجهرای نقهش  جمههوری اسهالمی ایهران    بهر   نظهامی  و، اقتصادی سیاسی فشارو متحدانش برای 

در  غهرب گویای این مطلهب اسهت كهه     از سوی دیگر یک بازیگر مؤثر در تحوالت منطقهعنوان  به

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

-رغم اعالم بهی  منستان علیترك طرفی آن ایفا نماید.از امنیتی و نظامی های نقش مؤثرتری در بحران

منطقه بوده و به دلیل تضهاد   رژیم صهیونیستی در یکی از متحدین آمریکا و طرفی در سازمان ملل،

جمهوری اسالمی  ، تهدیدی پنهان علیهجمهوری اسالمی ایرانساختار حکومتی خود با  عقیدتی در
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در  اقتصهادی  وههای سیاسهی    همکاری دو كشور دارای منافع متعدد در اگرچه .تواند باشدمیایران 

كه در صورت عدم های واگرایی در روابط دو كشور همچنان وجود دارد.  اما زمینهباشند،  میمنطقه 

ذیهل را بهه دنبهال    های آینهده بهوده و تبعهات    اجرای این تحقیق امکان بروز مشکالتی در وضعیت

 خواهد داشت.

امنیتی مناسهب در   –( امکان بروز خطای راهبردی در تدوین و اتخاذ راهبردهای همکاری دفاعی8)

 مقابل تركمنستان وجود خواهد داشت.

جمهوری اسالمی امنیتی  -راهبردهای همکاری دفاعی تدوین برثیرگذار ( عدم شناخت عوامل تأ5)

 ا توجه به ژئوپلیتیک جدید خوددر مقابل تركمنستان بایران 

 .شود یم كشور یدفاع یها تیظرف ساختن یمنزو و محدود( باعث 9)

 -ههای دفهاعی  در همکهاری مهؤثر  های مرتبط عوامل  جنبه تمامی به( ضرورت توجه هوشمندانه 4) 

 .  تركمنستان وجمهوری اسالمی ایران امنیتی 

ههای   امنیتی در مقابله با وضهعیت  -( ضرورت یافتن راهبردهای مناسب برای همکارهای دفاعی2) 

 احتمالی آینده.

از امکانهات تركمنسهتان در حهوزه خهزر     جمهوری اسالمی ایران  برداری بهره( ضرورت تقویت 2) 

 منافع ملی خود. تأمین منظور به

 :مباني نظری

 شناسي پیشینه
 پژوهشي -مقاالت علمي -

 و رانیه ا انیه م یگستر  همکهار  های زمینه رامونیپ یلیتحل» با عنوان ای مقاله در( 8911ی )احمد

  ههای  زمینهه  وجهود  بهه  عنایهت   چنین نتیجه گرفت كهه بها   ،«ی(بر بخش انرژ دیبا تأك) تركمنستان

 ایهران  میان كم مسافت  بعد  سیاسی، خوب روابط سطح كشور، دو میان اقتصادی همکاری مختلف

 در  و خارجی  های سرمایه جلب  در جهت  تركمنستان كشور زیاد به اهتمام با توجه  و آباد عشق و

 شرایط مساوی با در گذاری سرمایههای تمامی زمینه در  ایرانجمهوری اسالمی  دادن قراراولویت 

جههت   الزم و اقتصهادی  ههای فنهی  ایهران توانهایی   اینکه به و با توجه  خارجی گذاران سرمایه سایر

 توجهه   تا مسهئولین امهر   دارد دارد، جا را این كشور گذاری سرمایههای طرح ازبرخی  مشاركت در

 كهافی  همهت  این بازار كسب و موجود روابط گستر  جهت در نموده و هافرصت بیشتری به این

 دارند. مبذول
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سؤال تحقیق خود را چنین  ،«رانیا کیتیژئوپل تیموقع نییتب» با عنوان ای مقالهدر (8995ی)ل خوجم 

و تحوالت چگونه  رییتغ نیو عوامل مؤثر در ا رانیكشور ا کیتیروند تحوالت ژئوپلمطرح كرد كه 

 ریه اخ ههای  دههه  درو  عیسر اریبس رانیا کیتیكه روند تحوالت ژئوپل آن بوداز  یحاك جینتا است؟

بهوده   یدرونه  یزا قهدرت  یهها  لیو پتانس رانیجامعه ا یو تحوالت درون رییروند تغ متأثر از شتریب

 اند. روند داشته نیرا در ا هینقش ثانو یالملل نیو ب یاست و عوامل برون مل
 ها رساله -

و تركمنستان  رانیمرز ا یکیتیژئوپل لیتحل» با عنوانرساله دكتری خود در  (8912ی )سمنانعباسی 

و  رانیمرز ا یکیتیژئوپل های یژگیو، به شناسایی «رانیا یاسالم یجمهور یمل تیو نقش آن در امن

 ردو كشهو  یمنافع مله  یمش خطآن  هیكه در سا یراهبرد یالگوپرداخت. در این رساله تركمنستان 

بهه محوریهت مفهاهیم زیهر      حفظ گردد اسیمق نین و اقتدار آنها در باالترأو تركمنستان و ش رانیا

 انیه در م یزیه مركزگراسهت كهه    نیه ا یتفکهرات راهبهرد   نتهری  از مههم  یکه . ی8تدوین گردیهد:  

و تركمنستان در حال حاضر نهه در   رانیا یاختالفات مرز. 5، نکند دایگستر  پ رانیا هایتركمن

آب در  مسئله ندهآی در زااز مسائل مهم تنش یک. ی9، خزر است یایدر میبلکه بر سر تقس یخشک

 ،نشهده اسهتفاده  كه تاكنون در جهت كاهش بحهران   یاز مشتركات اقتصاد. 4و  است یمناطق مرز

 .  است یانرژمنابع 

 نیتركمنسهتان بهر تهدو    کیتیعوامل ژئوپل ریتأث نییتب» با عنوان رساله دكتری خوددر ( 8994تافته )

عامهل ژئهوپلیتیکی كشهور تركمنسهتان كهه بهر تهدوین راهبهرد دفهاعی           2« رانیج.ا.ا یراهبرد دفاع

 جمهوری اسالمی ایران تأثیر دارند را شناسایی نمود.

و  ییبهه شناسها   ژهیه و طور به یاپژوهش و مطالعه گونه هیچ گه آن است دیمؤ قیتحق ادبیات مرور

 یجمههور  امنیتهی  –دفاعی همکاریراهبرد  نیمؤثر بر تدو یکیتیو ژئوپل ییایاحصاء عوامل جغراف

آوری اطالعههات در  جمههع  رو  همچنههین.سههتنپرداختههه ا تركمنسههتان كشههور بهها رانیهها یاسههالم

رسهد عهدم    به نظر میو ای و میدانی بوده  گذشته عمدتاً متمركز بر دو رو  كتابخانه یها پژوهش

جهامع و   طور به مربوط به كشور تركمنستاناستفاده مناسب از دانش و نظرات خبرگان فن در امور 

مطالعهات   یهن ا ضعف نقطهترین  ، مهمآمده دست بهاطالعات  یكم وتحلیل تجزیهو  یدر قالب بررس

 است.
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 مفهوم شناسي: 

معنهی   انهداز  چشمسازد و به  را محقق می تیمأموررساند،  كه ما را به هد  می است راهیراهبرد : 

اطهال    شهده  تعیین. راهبرد به طراحی یک نقشه عملیاتی برای دستیابی به اهدا  از پیش بخشد می

ی كههه مسههیر رسههیدن بههه اهههدا  اساسههی را مشههخ  ا برنامهههاز  اسههت عبههارت.راهبرد شههود یمهه

 (41:8991)حسن بیگی،كند یم

 ابزارهای و مقدورات، منابع كارگیری به و توزیع بلندمدت طراحی فرآیند :دفاعی راهبرد تدوین

 (8999،همکاران افشردی و)دفاعی است  اهدا  تأمین برای( ملی قدرت)ملی

 قهدرت  یهها  مؤلفهه  ی همهه  آن، اقهدام  حهوزه  كهه  است راهبردی ،یدفاع راهبردراهبرد دفاعی: 

 کهردی یرو بها  كهه  اسهت ( یاطالعهات  و ینظام ،یروان ،یاجتماع ،یعلم ،یاسیس اقتصادی،)یمل

 كهاركرد  با را یمل ابزارهای و منابع همه ،یتیامن -یدفاع یهااستیس راستای در یتیامن -یدفاع

 یرنظهام یغ و ینظهام  یاقهدام  تیماه دارای و گرفته بکار( یرنظامیغ و ینظام) دوگانه ای یدفاع

 (7:8912افشردی،.)است

       گیهری از فرهنه  و  امنیت ملی: امنیهت ملهی بهه معنهی تهوان یهک جامعهه در حفهظ و بههره          

 (84:8917)ربیعی،باشد. هایش میارز 

از اینکه كشور در معر  خطر قرار نگرفهت و آزاد از هرگونهه    است عبارتامنیت یک كشور: 

 (   82تهدید و با ترس از خطر باشد )همان :

است كه قادر به انجام سه كاركرد اصلی سیاست خهارجی اسهت كهه     یافته سازمانبازیگر: واحد 

گیری در مورد محیط خارج از نظهام سیاسهی كشهور، پهنج منهابع بهرای ایهن         از تصمیم عبارتند

 (  9:8917در قبال بازیگر دیگر.)غرایان زندی، موردنیازنصبات، و كاربرد ابزارها و فنون 

ازبکسهتان، تاجیکسهتان،    یافتهه  اسهتقالل آسیای مركزی: منطقهه وسهیعی اسهت كهه كشهورهای       

 (87تركمنستان، قرقیزستان و قزاقستان در آن واقع شده است.)همان:

دریاچه جهان  ترین بزرگواقع شده است. این دریا،  یااوراسمنطقه  در خزردریای خزر: دریای  

دیگهران    و پهور است )احمدی شناسی زمیندوران دوم دریای عظیم تتیس از  مانده باقیاست و 

8919 :4) 

دریای خزر: رژیم حقوقی یهک دریاچهه بهه زبهان سهاده عبارتسهت از  مجموعهه         رژیم حقوقی

دریاچهه از سهوی كشهورهای     آناز تمهامی امکانهات    بهرداری  بههره ضوابط و مقرراتی كه نحوه 
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، مجموعه مقررات حاكم بر كلیه اعمالی كهه در دریهای خهزر    دیگر بیان بهپردازد. می     ساحلی 

پهذیرد،  ها در این پهنه آبی صورت مهی های دولتگیرد و یا در ارتباط با صالحیتمی    انجام 

كنهد كهه سههم    در حقیقهت مشهخ  مهی    رژیم حقوقی دریهای خهزر  عنوان رژیم حقوقی دارد.

ایهن،   بهر  عهالوه  وكنهد  كشورهای ساحلی در این دریا تا كجا با منافع دیگران تضاد پیهدا نمهی  

-دارنههد )ولههیكشهورهای حاشههیه خههزر تهها چههه حههد بهرای حفههظ و نگهههداری آن مسههئولیت   

 (.99: 8991محمدی 

  :چارچوب نظری

 
 :شناسي روش
بها  جمههوری اسهالمی ایهران    امنیتهی   -تحقیق به دنبهال تهدوین راهبردههای همکهاری دفهاعی     این 

و روابهط  و كشور تركمنستان مطالعهه  جمهوری اسالمی ایران تركمنستان بوده كه در آن محیط ملی 

تعامالت تركمنستان با كشورهای حوزه آسهیای مركهزی و سهپس بها      ادامه درگردد و آنها تبیین می

در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی فرهنگی، نظهامی بررسهی و وزن و   اسالمی ایران  جمهوریكشور 

درگذشته و  ای منطقه فراهای ای كه این تعامالت مشخ  خواهد شد و نقش مداخالت قدرترتبه
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و تركمنستان از یکدیگر كهه در  جمهوری اسالمی ایران های دو كشور های امنیتی و برداشتچالش

بهوده و نتهایج    یا توسهعه  – یكهاربرد ادبیات تحقیق به آن پرداخته خواهد شد، بنابراین نوع تحقیق 

 كاربرد خواهد داشت.   ربط ذیهای نتحقیق در سطح نیروهای مسلح و سازما

 –صهیفی تو ,شیوه نگار  و پهرداختن بهه مسهئله تحقیهق، رو      ازلحاظرو  تحقیق این پژوهش 

كه در آن پس از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به تدوین مباحث نظری متغیرهای همکهاری   تحلیلی

مبهانی اسهتدالل پرداختهه و بها     عنوان  بهامنیتی كشور جمهوری اسالمی ایران تركمنستان و  –دفاعی

 امنیتهی  -ها برای تعیین كاركردشان در تدوین راهبردههای همکهاری دفهاعی   شناخت و توصیف آن

پرداختهه   ضهعف  وها، عالئق، فرصت، تهدید، قهوتت  های همکاریزمینه درجمهوری اسالمی ایران 

 خواهد شد. 

 قلمهرو  باشد و از حیث میجمهوری اسالمی ایران  8414 افق انداز چشم سند بر یمبتنی زمان قلمرو

ایهن تحقیهق دارای   شهاكله   كهه  ازآنجهایی كشور جمهوری اسالمی ایران تهیه شده اسهت.   در یمکان

 شهامل كهه   نظهران  صهاحب خبرگهان و  جامعه آماری این پهژوهش از بهین   ، است تخصصیماهیتی 

 الملهل،  نیروابط به   ،یاسیس  ،یدفاع یها برجسته كشور در حوزه دیو اسات یرنظامیغ ،یخبرگان نظام

 های زیر بودند، انتخاب گردید:دارای ویژگیكه  یاسیس یایجغراف ک،یتیژئوپل

)در سهطوح   بهه بهاال   یسرلشکر یشغل گاهیدر جا ایو  یمشاغل راهبرد خدمت در  سابقه یدارا. 8 

و  یراهبهرد  یهها  در حهوزه  یو علم یو انجام كار نظر یكاف  داشتن تجربه. 5، (یو لشکر یكشور

. 4، تركمنسهتان  كشهور  وجمهوری اسالمی ایران دو كشور  یطیمح طیآشنا به شرا. 9ی، حوزه دفاع

جمههوری اسهالمی    یته یامن –یدفهاع  های استیبا س آشنا. 2، ارشد و باالتر یمدر  كارشناس یدارا

. بها توجهه بهه تخصصهی بهودن موضهوع تحقیهق،        ج.ا.ا ههای  یبا مقدورات و توانائ آشنا. 2و ایران 

حجم جامعه آمهاری كمتهر از   تحقیق،  موردنظرمرتبط با حوزه  نظر صاحبمحدودیت افراد خبره و 

نمونهه  عنوان  بهتمام شمار  صورت بهتعداد  نیاست، بنابراین هم دهیبرآورد گردنفر  49  نفر صد کی

 شوند.   یدر نظر گرفته م قیتحق یآمار

ای و تحقیقهات میهدانی و از    كتابخانه  های مطالعه گردآوری اطالعات در این تحقیق با استفاده از رو 

 طریق ابزار پرسشنامه صورت پذیرفته است

اسهتفاده   هاداده گردآوریبرای  ی(شیمایپ)میدانی و ی(اسناد) ایكتابخانهدر این تحقیق از دو رو  

، مقاالت علمی و پژوهشی، اسهناد  پژوهشزمینه عنوان ه است. كلیه كتب علمی و تخصصی در شد
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 یموردبررسهای اینترنتی دانشگاهی و معتبر سایترسمی و  های سازمان آرشیو اول دست مدار  و 

نامه با استفاده از خبرگهان  گرفت. و از ابزارهای رو  میدانی، تکمیل پرسش خواهد قرارو استفاده 

، كارشناسهان وزارت امههور خارجههه و وابسهتگان نظههامی سههفارت ایههران در   امنیتههی-حهوزه دفههاعی 

   گردد.تركمنستان می

 زیهر تركیبهی بهه شهرح     صهورت  به میدانی وای  های كتابخانهرو گردآوری اطالعات با استفاده از 

 گرفته است: صورت

برداری از منابع، بررسی اسهناد   آوری اطالعات با فیش ای شامل جمع )الف( انجام مطالعات كتابخانه

 اول دسهت هها و اسهناد و مهدار      و مدار  رسمی، مقاالت علمی و پژوهشی موجهود در كتابخانهه  

 امنیتی كشور تركمنستان.   -دفاعی ی امور در حوزه ربط ذیها و نهادهای  موجود نزد سازمان

 -دفاعی نظران و خبرگان مرتبط با امور )ب(تحقیقات میدانی با تهیه و توزیع پرسشنامه بین صاحب

هها و ارائهه پاسهه بهه     داده وتحلیهل  تجزیهه نظرات آنان برای  آوری جمع وامنیتی كشور تركمنستان 

 سؤاالت تحقیق اقدام خواهد شد.

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
بها كشهور    رانیه ا یاسهالم  یجمههور  یته یامن-یدفهاع  یهمکارمحقق جهت دستیابی به راهبردهای 

، با مشورت اساتید محترم راهنمها و مشهاور و بها بررسهی ادبیهات تحقیهق، مصهاحبه و        تركمنستان

استاد محترم راهنما و مشاور  ییباراهنماعامل را  92نظرخواهی از افراد خبره، در مرحله اول تعداد 

پوشانی دارند یا در تدوین راهبردها  كه عواملی كه هم شده دادهبه دوازده نفر خبره در حوزه تحقیق 

 یجمهور یتیامن -یدفاع یهمکارعامل تأثیرگذار بر راهبردهای  15باشند حذ   و تعداد  مؤثر نمی

یهک عوامهل داخلهی و    بهه تفک شده كهه عوامهل محیطهی     احصاء با كشور تركمنستان رانیا یاسالم

عامهل   9این عوامهل، تعهداد   كه از  گردید ارائه نظر صاحبو  خبره نفر 85رمحض  بهخارجی مجدداً 

 یهمکاربر راهبردهای  مؤثرعامل كه  71تعداد  تیدرنهاعامل نیز اضافه گردید و  2حذ  و تعداد 

شناخته بود لحاظ و بقیه حذ  گردیهد.   با كشور تركمنستان رانیا یاسالم یجمهور یتیامن -یدفاع

عامهل تأثیرگهذار بهر راهبردههای      71ی دوم  نامهه  جامعهه خبهره در پرسهش    هیدییتأسپس بر مبنای 

رو  فریههدمن  بههه بهها كشههور تركمنسههتان رانیهها یاسههالم یجمهههور یتههیامن -یدفههاع یهمکههار

بنهدی  ، قهوتت و ضهعف( اولویهت   زا یدتهدآفرین، گرفتن بسترهای فرصت در نظری)بدون طوركل به

 كه عبارتند از: اند شده
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 آن از طریق روش فریدمن بندی رتبهبرای هرگویه و  آمده دست بهی : میانگین نمره 2جدول 

 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد

کی
یتی

وپل
 ژئ

 و
یی

فیا
غرا

 ج
مل

عوا
 

 2 3394 ممتاز( ج.ا.اهای آزاد ) موقعیت دریائی ساحل وسیع و دسترسی به آب 3

 13 3319 وسعت کشور جمهوری اسالمی ایران 4

 12 3311 کمیّت و کیفیت جمعیت  جمهوری اسالمی ایران 7

 7 33.2 موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران 1

 23 ..33 موقعیت ژئواکونومیکی جمهوری اسالمی ایران 2

 23 9331 حدود( جمهوری اسالمی ایرانوضعیت مرزهای آبی )از حیث تحدید  .1

 .9 9339 تراکم و پراکنش جمعیت جمهوری اسالمی ایران 1

 22 9331 امنیتی کشور -در ایجاد ساختار دفاعی جمهوری اسالمی ایران توپوگرافی   2

 97 9374 وضعیت مرزهای خشکی )از حیث تحدید حدود( جمهوری اسالمی ایران 3

 21 9321 ژئوراستراتژیکی جمهوری اسالمی ایرانموقعیت  9

 .4 9322 امنیتی -شکل مرز)تحدب یا تقعر( بر اساس ایجاد تفوق دفاعی 11

عی
ما

جت
و ا

ی 
نگ

ره
ل ف

وام
ع

 

 .1 .332 های دینی ملی  و انقالبی در ج.ا.اها با ارزشو همبستگی قومیت یگرائ هم 14

 4 33.3 خبره ..( جمهوری اسالمی ایران –منابع انسانی پایدار) ماهر 12

 94 9313 گری در سطح منطقهجریانات افراطی و سلفی 11

 31 9312 نژادی و عقیدتی در ج.ا.ا –های بالقوه تضادهای قومیوجود زمینه 17

 23 9333 های شمالی جمهوری اسالمی ایرانوجود قوم ترکمن در استان 19

13 
و کشور  جمهوری اسالمی ایران پیشینه سوابق و تعامالت فرهنگی 

 ترکمنستان
9322 47 

 44 93.3 مذهبی متجانس با کشور ترکمنستان –های قومیاقلیت 13

 43 93.2 مذهبی جمهوری اسالمی ایران –ترکیب  تکثر و تنوع قومی  12

دی
صا

اقت
ل 

وام
ع

 

 92 9334 ایرانهای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی تحریم 22

 91 9331 جمهوری اسالمی ایران ینیرزمیز ریذخامنابع و  29

 32 9313 ترکمنستان کشورنقش  جمهوری اسالمی ایران در مسیر انتقال گاز  22

2. 
 دولتی )اقتصادگاز وبه صادرات نفت جمهوری اسالمی ایران اتکای اقتصادی 

 محصولی(و تك
9312 3. 

 22 .931 ها و خطوط انتقال  انرژی در ج.ا.اشبکهکیفیت و کمیت  21

 41 9343 کاال در ج.ا. ایران وانتقال نقلو مبادی  ها راهکمیت و کیفیت شبکه  24

 49 9323 اندازه اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 23
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 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد 

لی
اخ

ت د
اس

سی
 

 3 3333 دینی در  جمهوری اسالمی ایران یساالر مردمنقش رهبری در نظام  .9

 3 3314 های انقالب در نظام سیاسیهای آن و ارزشنهادینه شدن دین و آموزه 21

 14 33.2 اسالمی ایران یجمهور دروحدت و انسجام ملی  23

 1 ..33 ساختار نظام سیاسی  جمهوری اسالمی ایران 27

 77 2313 اسالمی ایرانهای سیاسی جمهوری نقش احزاب و گروه 91

ت
اس

سی
 

جی
ار

خ
 

 2 3311 سیاست خارجی ج.ا.ایران بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت 99

 13 3314 آسیای مرکزی  کیفیت تعامالت ایران با کشورهای منطقة 92

 .2 3314 عدم وجود رژیم حقوقی در دریای خزر 93

 11 3314 یا منطقه فراای و های موجود ایران و برخی بازیگران منطقهوجود چالش 92

 43 9321 یا منطقه فراو  یا منطقههای سیاسی دفاعی عضویت ایران در اتحادیه 94

مل
عوا

 
می

ظا
ن

 

 17 3324 اهمیت نظامی دریای خزر برای جمهوری اسالمی ایران 32

 1 .333 فرماندهی کل قواعنوان  به هیفق تیوالفرماندهی  31

 9 3399 مسلح جمهوری اسالمی ایران کمیت و کیفیت نیروهای 97

 99 9331 در صنایع  دفاعی ج.ا.ا یفناورکیفیت و میزان روزآمدی  91

 42 9312 اهمیت بسیج ملی در بخش دفاع 93

 79 ..93 نظامی جمهوری اسالمی -کیفیت دیپلماسی دفاعی .3
 

 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد
کی

یتی
وپل

 ژئ
 و

یی
فیا

غرا
ج

 
 93 9331 کشور ترکمنستانخشکی  وضعیت جغرافیایی محصور در 9

 33 9331 موقعیت ژئواکونومیکی کشور ترکمنستان 4

 32 .931 موقعیت ژئو راهبردی و عمق راهبردی کشور ترکمنستان 7

 23 9347 موقعیت ارتباطی کشور ترکمنستان 3

 27 9321 توپوگرافی کشور ترکمنستان 2

 41 93.3 با کشورهای همسایه کشور ترکمنستانوجود اختالفات مرزی  .1

 3 93.3 موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ترکمنستان 2

 21 ..93 کشور ترکمنستانتوزیع و پراکنش جمعیتی  3

 73 2331 وسعت کشور ترکمنستان 1

1 

 کمیّت و کیفیت جمعیت کشور ترکمنستان

 

 

2313 71 
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 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد

عی
ما

جت
 وا

ی  
نگ

ره
ف

 

 37 9313 تکثر/تمرکز فرهنگی اجتماعی در جامعه کشور ترکمنستان 12

 34 9317 وجود اشتراک/افتراق  مذهبی با کشور ترکمنستان 19

 31 9379 و نفوذ فرهنگ غربی در کشور ترکمنستان یساز یجهانفرهنگ  13

 74 2379 )منطقه آسیای مرکزی(ترکمنستان بااجتماعی  -فرهنگی روابط یخیتارپیشینه  11

 73 2347 نژادی  زبانی با کشور ترکمنستان -وجود اشتراک/افتراق قومی 12

مل
عوا

 
دی

صا
اقت

 

 27 9334 پذیری اقتصاد ترکمنستان با توجه به  اتکای اقتصادی به منابع خارجی آسیب 17

 24 9334 یا منطقه فراای و روابط اقتصادی ترکمنستان با کشورهای منطقه 21

 33 9379 ذخایر نفت و گاز کشور ترکمنستانمیزان  14

 .2 .934 (یمحصول تك و محدوداقتصاد وابسته به کشاورزی و صادرات گاز ترکمنستان) 13

 42 9391 وابستگی ت کشور ترکمنستان  به مسیرهای انتقال انرژی و کاال 11

 71 2321 اقتصاد رانتی کشور ترکمنستان .2

لی
اخ

ت د
اس

سی
 

 24 9321 های اسالمی و اعتقادی کشور ترکمنستاننظام سیاسی به آموزهرویکرد  29

 21 9333 فوت نیازاف( از پسکشور ترکمنستان) تیحاکم درروند تغییر نخبگان سیاسی  22

 29 9332 ترکمنستان در یاسیس مشارکت وساالری(دموکراتیك)مردم فرایندهای کیفیت 23

 22 .933 در کشور ترکمنستانگیری سیاسی احزاب مطرح جهت 22

جی
ار

 خ
ت

اس
سی

 

 12 33.3 ای در آسیای مرکزی و محیط پیرامونای و فرامنطقهوجود سایر بازیگران منطقه 23

 91 9312 المنافع مشترکروابط کشور ترکمنستان با کشورهای  27

 22 .934 روابط کشور ترکمنستان با رژیم صهیونیستی و آمریکا 21

 22 9329 کشور ترکمنستان  با روسیهروابط  24
می

ظا
ن

 

 19 3311 گاز ومیزان بودجه نظامی کشور ترکمنستان  با توجه  به درآمدهای نفت  93

 1 33.3 کشور ترکمنستانتوان نیروی دریائی  99

 11 33.3 توان نیروی هوائی )فرسوده و وابسته به روسیه( کشور ترکمنستان 94

 29 ..33 کشور ترکمنستان به صنایع نظامی خارجی وابستگی شدید نظامی .9

 92 9331 نیروهای نظامی ترکمنستان در و تجهیزات پیشرفته سالح از وضعیت برخورداری 91

 21 9331 بخش نظامی ترکمنستان درو متخصص ماهر انسانی نیروی از برخورداری وضعیت 92

 93 9374 تامین اقالم آمادی به روسیهوابستگی ت کشور ترکمنستان از نظر  92
 

آن از طریهق   بنهدی  رتبهبرای هرگویه و  آمده دست بهی )میانگین نمرهجداول باال های یافتهر اساس ب

 عوامهل ی، و اجتمهاع  یفرهنگه  عوامهل ی، کیتیژئهوپل  و ییایه جغرافرو  فریدمن( به ترتیب عوامل 



 ترکمنستان با کشور یرانا یاسالم یتی جمهوریامن -یدفاع یهمکار یراهبردها  917 

     ی بررسهی و تحلیهل   نظهام  عوامهل ی و خهارج  اسهت یسی، عوامهل  داخله  اسهت یسی، عوامل اقتصاد 

 گردند.می

انهد  گیری( به دسهت آورده مقیاس اندازه )میانه 9 از كمترملی كه میانگینی الزم به توضیح است، عوا

جهداول بهه رنه  قرمهز نمهایش داده      و در  شهده  شهناخته از منظر خبرگان مؤثر  عوامل غیرعنوان  به

 .اند شده

 یتیکي:و ژئوپل یایيعوامل جغراف

 یتیکی:و ژئوپل یاییجغرافقوّت و ضعف عوامل :  9جدول 

 گویه ردیف ابعاد
میانگین 

 رتبه
 رتبه

کی
یتی

وپل
 ژئ

 و
یی

فیا
غرا

 ج
مل

عوا
 

 2 3394 های آزاد ) موقعیت دریائی ممتاز( ج.ا.اساحل وسیع و دسترسی به آب 4

 13 3319 وسعت کشور جمهوری اسالمی ایران 2

 12 3311 جمعیت  جمهوری اسالمی ایرانکمیّت و کیفیت  7

 7 33.2 موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران 8

 23 ..33 موقعیت ژئواکونومیکی جمهوری اسالمی ایران 5

 23 9331 وضعیت مرزهای آبی )از حیث تحدید حدود( ج.ا.ا 81

 .9 9339 تراکم و پراکنش جمعیت جمهوری اسالمی ایران 1

 22 9331 امنیتی ایران -در ایجاد ساختار دفاعیجمهوری اسالمی ایران توپوگرافی   2

 97 9374 وضعیت مرزهای خشکی )از حیث تحدید حدود( ج.ا.ا 9

 21 9321 ی جمهوری اسالمی ایرانموقعیت ژئوراهبرد 9

 .4 9322 امنیتی-شکل مرز)تحدب یا تقعر( بر اساس ایجاد تفوق دفاعی 88

، در بهین مجموعهه   آن یبنهد و رتبهه  هیهرگو یبرا آمده دست بهنمره  نیانگیمنتایج جدول  اساس بر

آزاد  ههای بهه آب  یو دسترسه  یعسهاحل وسه  "یتیکی، عاملو ژئوپل یاییجغرافقوتت و ضعف عوامل 

باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است. ایهن عامهل    "ممتاز( ج.ا.ا یائیدر یت)موقع

از  مهؤثر دومین عامل عنوان  بهكلی در بین تمامی عوامل احصاء شده  بندی رتبهانسته در همچنین تو

كه این عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بیشتری از  دهد میمنظر خبرگان مطرح گردد. این مهم نشان 

 خبرگان در راستای اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.

در میان تمام عوامل، عاملی مهم در بهین عوامهل    84با كسب رتبه « ج.ا.ا یکیتیژئوپل تیموقع»عامل 

میانگین اهمیهت و رتبهه، از میهان عوامهل ایهن       برحسبو  گردد میجغرافیایی و ژئوپلیتیکی قلمداد 



 8991،  پاییز 77سال هفدهم،  شماره  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   911 

 
نیهز بها كسهب    « ج.ا.ا  تیه جمع تیه فیو ك تیتكم»و « رانیا یاسالم یكشور جمهور وسعت»بخش 

 اند.اهمیت قرار گرفته 82و  84هاینمرات زیاد و خیلی زیاد در رتبه میانگین

بهر راهبردههای    خبرگهان  ازنظهر ی و ژئهوپلیتیکی احصهاء شهده    مجموع، تمامی عوامل جغرافیایدر 

در حهد زیهاد و خیلهی زیهاد      با كشور تركمنسهتان جمهوری اسالمی ایران  یتیامن -یدفاع یهمکار

 اند.تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شده
 یتیکیو ژئوپل یاییجغراففرصت و تهدید عوامل :  3جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف ابعاد

کی
یتی

وپل
 ژئ

 و
یی

فیا
غرا

ج
 

 93 9331 وضعیت جغرافیایی محصور در خشکی کشور ترکمنستان 9

 33 9331 ترکمنستانموقعیت ژئواکونومیکی  کشور  2

 32 .931 و عمق راهبردی  کشور ترکمنستان یراهبرد ژنوموقعیت  7

 23 9347 موقعیت ارتباطی کشور ترکمنستان 4

 27 9321 توپوگرافی کشور ترکمنستان 5

 41 93.3 با کشورهای همسایه کشور ترکمنستانوجود اختالفات مرزی  81

 3 93.3 ترکمنستانموقعیت ژئوپلیتیکی کشور  2

 21 ..93 توزیع و پراکنش جمعیتی کشور ترکمنستان 9

 73 2331 وسعت کشور ترکمنستان 8

 71 2313 کمیّت و کیفیت جمعیت کشور ترکمنستان 1

، در بهین مجموعهه   آن یبنهد و رتبهه  هیهرگو یبرا آمده دست بهنمره  نیانگیمبر اساس نتایج جدول 

« كشهور تركمنسهتان   یکیتیژئهوپل  تیه موقع»یتیکی، عامل و ژئوپل یاییجغراففرصت و تهدید عوامل 

 بنهدی  رتبهه باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است. این عامل همچنین توانسته در 

گان مطرح گردد. ایهن  از منظر خبر مؤثرنهمین عامل عنوان  بهكلی در بین تمامی عوامل احصاء شده 

عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بیشتری از خبرگهان در راسهتای اهمیهتش     دهد كه اینمیمهم نشان 

«  كشور تركمنسهتان  تیجمع تیفیو ك تیتكم»در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.عوامل 

( بهه دسهت   گیهری  انهدازه ی مقیهاس  )میانهه  9میانگین نمره كمتر از « وسعت كشور تركمنستان » و 

 اند.از منظر خبرگان شناخته شدهمؤثر عوامل غیر عنوان  بهاند و آورده
  



 ترکمنستان با کشور یرانا یاسالم یتی جمهوریامن -یدفاع یهمکار یراهبردها  919 

 یو اجتماع یعوامل قوّت و ضعف فرهنگ: 2جدول  

 رتبه میانگین گویه ردیف ابعاد

عی
ما

جت
و ا

ی 
نگ

ره
ل ف

وام
ع

 

 .1 .332 های دینی ملی  و انقالبی در ج.ا.اها با ارزشهمگرائی و همبستگی قومیت 82

 4 33.3 خبره ..( جمهوری اسالمی ایران –منابع انسانی پایدار) ماهر 82

 94 9313 در سطح منطقه یگر یسلفجریانات افراطی و  81

 31 9312 نژادی و عقیدتی در ج.ا.ا –های بالقوه تضادهای قومیوجود زمینه 87

 23 9333 های شمالی جمهوری اسالمی ایرانوجود قوم ترکمن در استان 89

89 
و کشور  جمهوری اسالمی ایران پیشینه سوابق و تعامالت فرهنگی 

 ترکمنستان
9322 47 

 44 93.3 مذهبی متجانس با کشور ترکمنستان –های قومی اقلیت 84

 43 93.2 مذهبی جمهوری اسالمی ایران –ترکیب  تکثر و تنوع قومی 85
 

 

مجموعه  نیآن در ب بندی رتبهو  هیهرگو یبرا آمده دست بهنمره  نیانگیجدول م جینتا اساس بر

 جمهوری( خبره –) ماهرداریپا یمنابع انسان»  عامل ،یو اجتماع یعوامل قوتت و ضعف فرهنگ

توانسته  نیعامل همچن نیاست. ا هرا به خود اختصاص داد تیاهم نیانگیم نیباالتر «رانیا یاسالم

از منظر خبرگان مؤثر عامل  ششمینعنوان  بهعوامل احصاء شده  یتمام نیدر بی كل بندی رتبه در

از خبرگان در  یشتریب ادیو ز ادیز یلیعامل نظرات خ نیدهد كه ایم مهم نشان نیمطرح گردد. ا

 .تنموده اس افتیعوامل در گریبا د سهیدر مقا تشیاهم یراستا

جمهوری اسالمی ایران در  یو انقالب یمل ینید هایبا ارز  هاتیقوم یو همبستگ یهمگرائ» عامل

-یقلمداد م یو اجتماع یعوامل فرهنگ نیمهم در ب یتمام عوامل، عامل انیدر م 81با كسب رتبه  «

 .گردد

 یراهبردهها  بهر  خبرگهان  ازنظهر احصاءشهده   یکیتیو ژئهوپل  ییایه عوامهل جغراف  یتمام ،درمجموع 

 ادیه ز یله یو خ ادیه ز حهد  دربا كشور تركمنسهتان  جمهوری اسالمی ایران  یتیامن -یدفاع یهمکار

 اند.شده یتلق تیبوده و واجد اهم رگذاریتأث
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 یو اجتماع یفرهنگ فرصت و تهدیدعوامل :  4جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف ابعاد

عی
ما

جت
و ا

ی 
نگ

ره
ف

 

 37 9313 تکثر/تمرکز فرهنگی اجتماعی در جامعه کشور ترکمنستان 82

 34 9317 ترکمنستانوجود اشتراک/افتراق  مذهبی با کشور  89

 31 9379 و نفوذ فرهنگ غربی در کشور ترکمنستان یساز یجهانفرهنگ  84

 74 2379 اجتماعی با ترکمنستان)منطقه آسیای مرکزی(-پیشینه تاریخی روابط فرهنگی 88

 73 2347 نژادی  زبانی با کشور ترکمنستان -وجود اشتراک/افتراق قومی 85
 

مجموعهه   نیدر به  آن یبنهد و رتبهه  هیه هرگو یبرا آمده دست بهنمره  نیانگیجدول م جیبر اساس نتا

بها كشهور    یافتهرا   مهذهب   وجهود اشهترا    » عامهل   ،یاجتماع و یفرهنگ دیعوامل فرصت و تهد

 نیبه خود اختصاص داده است. ابیشتری را در مقایسه با سایر عوامل  تیاهم نیانگیم« تركمنستان 

 چهل و ششمینعنوان  بهعوامل احصاء شده  یتمام نیدر ب یكل بندی رتبهدر  نستهتوا نیعامل همچن

 نیز اختال  چندانی با عامهل مهذكر   82و 84عوامل شماره از منظر خبرگان مطرح گردد. مؤثر عامل 

 و از حیث اهمیت ندارند.

وجهود  » و(« یمركهز  یایبا تركمنستان)منطقه آس یاجتماع -یروابط فرهنگ یخیتار نهیشیپ»  عوامل

 اسیه مق یانهه ی)م 9نمره كمتر از  نیانگیم« با كشور تركمنستان  یزبان ینژاد -یافترا  قوم اشترا  

 اند.از منظر خبرگان شناخته شدهمؤثر  ریعوامل غعنوان  بهاند و ( به دست آوردهیریگاندازه
  یوامل قوّت و ضعف اقتصاد: ع 7جدول  

 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد

دی
صا

اقت
ل 

وام
ع

 

 92 9334 های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایرانتحریم 52

 91 9331 جمهوری اسالمی ایران  ینیرزمیز ریذخامنابع و  59

 32 9313 کشور ترکمنستاننقش  جمهوری اسالمی ایران در مسیر انتقال گاز  55

51 
-و تك دولتی )اقتصادگاز وج.ا.ایران به صادرات نفت  یاقتصاد یاتکا

 محصولی(
9312 3. 

 22 .931 ها و خطوط انتقال  انرژی در ج.ا.اشبکه تیکم وکیفیت  58

 41 9343 کاال در ج.ا. ا وانتقال نقلو مبادی  ها راهکمیت و کیفیت شبکه  52

 49 9323 اندازه اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 54



 ترکمنستان با کشور یرانا یاسالم یتی جمهوریامن -یدفاع یهمکار یراهبردها  988 

در بهین مجموعهه    آن یبنهد رتبهه  و هیه هرگو یبرا آمده دست بهنمره  نیانگیمبر اساس نتایج جدول  

 یاقتصهاد  ههای میتحهر »و  "ج.ا.ا زیرزمینهی ذخهایر  منابع و "ی، عواملاقتصادقوتت و ضعف عوامل 

باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است. این عوامل همچنین توانسته در « ج.ا.ا هیعل

از مهؤثر  و سی و دومین عوامهل   ویک سیعنوان  بهامی عوامل احصاء شده كلی در بین تم بندی رتبه

 منظر خبرگان مطرح گردد.

 یتیامن -یدفاع یهمکارخبرگان بر راهبردهای  ازنظراحصاءشده  ، تمامی عوامل اقتصادیدرمجموع

در حهد زیهاد و خیلهی زیهاد تأثیرگهذار بهوده و واجهد         با كشور تركمنستانجمهوری اسالمی ایران 

 اند.اهمیت تلقی شده

 یاقتصاد فرصت و تهدیدعوامل :  1جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف ابعاد

دی
صا

اقت
 

 27 9334 پذیری اقتصاد ترکمنستان با توجه به اتکای اقتصادی به منابع خارجی آسیب 87

 24 9334 ایای و فرامنطقهکشورهای منطقهروابط اقتصادی ترکمنستان با  58

 33 9379 میزان ذخایر نفت و گاز کشور ترکمنستان 82

89 
اقتصاد وابسته به کشاورزی و صادرات گاز ترکمنستان)محدود و 

 (یمحصول تك
934. 2. 

 42 9391 کشور ترکمنستان  به مسیرهای انتقال انرژی و کاال وابستگی 81

 71 2321 کشور ترکمنستاناقتصاد رانتی  51
 

در بهین مجموعهه    آن یبنهد و رتبهه  هیه هرگو یبراآمده  دست بهنمره  نیانگیمبر اساس نتایج جدول 

و  ایمنطقهه  یتركمنسهتان بها كشهورها   ی روابهط اقتصهاد  »فرصت و تهدید اقتصادی، عامهل  عوامل 

باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است. این عامل همچنهین توانسهته   « ای فرامنطقه

از منظهر  مهؤثر  بیست و ششمین عامهل  عنوان  بهكلی در بین تمامی عوامل احصاء شده  بندی رتبهدر 

دهد كه این عامل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد بیشهتری از       می خبرگان مطرح گردد. این مهم نشان

 یاقتصهاد رانته   »ر راستای اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است. عامهل  خبرگان د

عنهوان   بهگیری( به دست آورده و ی مقیاس اندازه)میانه 9میانگین نمره كمتر از «  كشور تركمنستان

 از منظر خبرگان شناخته شده است.مؤثر عامل غیر 
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 قوّت و ضعف سیاست داخلیعوامل :  3جدول 

 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد

لی
اخ

ت د
اس

سی
 

 3 3333 دینی در  جمهوری اسالمی ایران یساالر مردمنقش رهبری در نظام   91

 3 3314 های انقالب در نظام سیاسیهای آن و ارزشنهادینه شدن دین و آموزه  51

 14 33.2 وحدت و انسجام ملی در  جمهوری اسالمی ایران  59

 1 ..33 ساختار نظام سیاسی  جمهوری اسالمی ایران  57

 77 2313 های سیاسی  جمهوری اسالمی ایراننقش احزاب و گروه  98
 

 

در بهین مجموعهه    آن یبنهد و رتبهه  هیه هرگو یبراآمده  دست بهنمره  نیانگیمبر اساس نتایج جدول 

 "ج.ا.ا ینه ید سهاالری  مهردم در نظهام   ینقهش رهبهر   "ی، عامهل داخل استیسقوتت و ضعف عوامل 

 بنهدی  رتبهه باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است. این عامل همچنین توانسته در 

از منظر خبرگان مطهرح گهردد.   مؤثر چهارمین عامل عنوان  بهكلی در بین تمامی عوامل احصاء شده 

ری از خبرگهان در راسهتای   دهد كه این عامل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد بیشهت     میاین مهم نشان 

 اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.

 یاسهالم  یجمهور یاسیساختار نظام س»میانگین اهمیت و رتبه، از میان عوامل این بخش  برحسب

نیهز بها كسهب    « یاسه یانقالب در نظهام س  هایآن و ارز  هایو آموزه نیشدن د نهینهاد»و « رانیا

 »عامل  جز به، درمجموعاند. اهمیت قرارگرفته 9و  1های ر رتبهزیاد و خیلی زیاد دمیانگین نمرات 

ی احصهاء  داخله  اسهت یستمامی عوامل «جمهوری اسالمی ایران   یاسیس هاینقش احزاب و گروه

بها كشهور   جمههوری اسهالمی ایهران     یته یامن -یدفهاع  یهمکهار خبرگان بر راهبردهای  ازنظرشده 

 اند.و خیلی زیاد تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شده در حد زیاد تركمنستان
 فرصت و تهدید سیاست داخلیعوامل :  .1جدول 

 رتبه میانگین گویه ردیف ابعاد

ی
خل

 دا
ت

اس
سی

 

 24 9321 اسالمی و اعتقادی کشور ترکمنستان یها آموزهرویکرد نظام سیاسی به  59

52 
ترکمنستان  )پس از فوت روند تغییر نخبگان سیاسی در حاکمیت کشور 

 نیازاف(
9333 21 

54 
( و مشارکت سیاسی در یساالر مردمکیفیت فرایندهای دموکراتیك)

 ترکمنستان
9332 29 

 22 .933 گیری سیاسی احزاب  مطرح در کشور ترکمنستانجهت 55



 ترکمنستان با کشور یرانا یاسالم یتی جمهوریامن -یدفاع یهمکار یراهبردها  989 

در بهین مجموعهه    آن بنهدی  رتبهه و  هیه هرگو یبراآمده  دست بهنمره  نیانگیمبر اساس نتایج جدول  

ی، همهه عوامهل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد از خبرگهان در        داخل استیسفرصت و تهدید عوامل 

 اند. ولی حائز رتبه خوبی نیستند.شان در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نمودهراستای اهمیت
 قوّت و ضعف سیاست خارجیعوامل : 11جدول 

 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد

جی
ار

 خ
ت

اس
سی

 

 13 3314 آسیای مرکزی کیفیت تعامالت ایران با کشورهای منطقة 95

 2 3311 سیاست خارجی ج.ا.ایران بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت 99

 .2 3314 عدم وجود رژیم حقوقی در دریای خزر 94

 11 3314 ایای و  فرامنطقههای موجود ایران و برخی بازیگران منطقهوجود چالش 92

 43 9321 ایو فرامنطقه ایقههای سیاسی دفاعی منطاتحادیه عضویت ایران در 92

 

در بهین مجموعهه    آن یبنهد و رتبهه  هیه هرگو یبراآمده  دست بهنمره  نیانگیمبر اساس نتایج جدول 

 یبهر مبنها  جمهوری اسالمی ایران  یخارج استیس "خارجی، عامل استیسقوتت و ضعف عوامل 

باالترین میانگین اهمیت را به خود اختصهاص داده اسهت. ایهن عامهل     " عزت، حکمت و مصلحت

از مؤثر پنجمین عامل عنوان  بهكلی در بین تمامی عوامل احصاء شده  بندی رتبههمچنین توانسته در 

 دهد كه این عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بیشتری از می منظر خبرگان مطرح گردد. این مهم نشان

 خبرگان در راستای اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.

جمههوری  ههای موجهود   وجهود چهالش  »میانگین اهمیت و رتبه، از میان عوامل این بخش برحسب

كیفیهت تعهامالت ایهران بها كشهورهای      »و« ایای و فرامنطقهه و برخی بازیگران منطقهاسالمی ایران 

نیز با كسب میهانگین نمهرات   « دریای خزر  م وجود رژیم حقوقی درعد» و« آسیای مركزی   منطقة

، تمهامی عوامهل   درمجموعانهد. اهمیهت قهرار گرفتهه    51و 89و88هایرتبه     زیاد و خیلی زیاد در 

جمههوری   یته یامن -یدفهاع  یهمکهار خبرگان بهر راهبردههای    ازنظرخارجی احصاء شده  استیس

در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذار بهوده و واجهد اهمیهت تلقهی      با كشور تركمنستاناسالمی ایران 

 اند.شده
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 یخارجفرصت و تهدید سیاست عوامل :  12جدول 

 رتبه رتبه نیانگیم گویه ردیف ابعاد

جی
ار

 خ
ت

اس
سی

 

59 
ای در آسیای مرکزی و محیط ای و فرامنطقهوجود سایر بازیگران منطقه

 پیرامون
33.3 12 

 91 9312 المنافع مشترکروابط  کشور ترکمنستان  با کشورهای  57

 22 .934 روابط کشور ترکمنستان  با رژیم صهیونیستی و آمریکا 51

 22 9329 روابط کشور ترکمنستان  با روسیه 52
 

، در بهین مجموعهه   آن یبنهد رتبهه  و هیهرگو یبراآمده  دست بهنمره  نیانگیمنتایج جدول  اساس بر

خارجی، همه عوامهل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد از خبرگهان در        استیسفرصت و تهدید عوامل 

وجهود  » هها عامهل   اند. و از میان همه آنراستای اهمیتشان در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده

شهده   85 رتبهه  حهائز « مركزی و محهیط پیرامهون    آسیایای در ای و فرامنطقهسایر بازیگران منطقه

 ت.اس
 قوّت و ضعف نظامیعوامل : 19جدول 

 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد

می
ظا

ل ن
وام

ع
 

 17 3324 اهمیت نظامی دریای خزر برای جمهوری اسالمی ایران  41

 1 .333 فرماندهی کل قواعنوان  به هیفق تیوالفرماندهی   45

 9 3399 کمیت و کیفیت نیروهای مسلح  جمهوری اسالمی ایران  97

 99 9331 در صنایع  دفاعی جمهوری اسالمی ایران یفناور کیفیت و میزان روزآمدی  99

 42 9312 اهمیت بسیج ملی در بخش دفاع  49

 39 9343 اهمیت نظامی دریای خزر برای جمهوری اسالمی ایران  91

 79 ..93 نظامی  جمهوری اسالمی-کیفیت دیپلماسی دفاعی  48

، در بهین مجموعهه   آن یبنهد و رتبهه  هیهرگو یبراآمده  دست بهنمره  نیانگیمنتایج جدول  اساس بر

بهاالترین   "كهل قهوا   یفرمانهده عنوان  به فقیه والیت یفرمانده "قوتت و ضعف نظامی، عاملعوامل 

كلهی در   بنهدی  رتبهه میانگین اهمیت را به خود اختصاص داده است. این عامل همچنین توانسته در 

از منظر خبرگان مطهرح گهردد.   مؤثر عامل  ترین مهماولین و عنوان  بهبین تمامی عوامل احصاء شده 

دهد كه این عامل نظهرات خیلهی زیهاد و زیهاد بیشهتری از خبرگهان در راسهتای        می این مهم نشان

 اهمیتش در مقایسه با دیگر عوامل دریافت نموده است.



 ترکمنستان با کشور یرانا یاسالم یتی جمهوریامن -یدفاع یهمکار یراهبردها  982 

در میهان تمهام    9بها كسهب رتبهه    « جمهوری اسالمی ایهران  نیروهای مسلح  كیفیت وكمیت »عامل  

احصهاء  ، تمامی عوامهل نظهامی   درمجموعگردد. عوامل، عاملی مهم در بین عوامل نظامی قلمداد می

بها كشهور   جمههوری اسهالمی ایهران     یته یامن -یدفهاع  یهمکهار خبرگان بر راهبردهای  ازنظرشده 

 اند.در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شده تركمنستان
 فرصت و تهدید نظامیعوامل :  13جدول 

 رتبه میانگین رتبه گویه ردیف ابعاد

می
ظا

ن
 

 19 3311 گاز ومیزان بودجه نظامی  کشور ترکمنستان  با توجه  به درآمدهای نفت  94

 1 33.3 توان نیروی دریائی کشور ترکمنستان 99

 11 33.3 توان نیروی هوائی )فرسوده و وابسته به روسیه( کشور ترکمنستان 92

 29 ..33 وابستگی شدید نظامی  کشور ترکمنستان به صنایع نظامی خارجی 91

98 
تجهیععزات  پیشععرفته در نیروهععای نظععامی  و سععالحوضععیت برخععورداری از  

 ترکمنستان
9331 92 

95 
نیعروی انسعانی معاهرو متخصعص در بخعش نظعامی       وضعیت برخورداری از 

 ترکمنستان
9331 21 

 93 9374 اقالم آمادی به روسیه نیتأم ازنظروابستگی کشور ترکمنستان   92
 

در بهین مجموعهه    آن یبنهد و رتبهه  هیه گوهر یبراآمده  دست بهنمره  نیانگیمبر اساس نتایج جدول 

بهاالترین میهانگین   « دریهائی كشهور تركمنسهتان    توان نیروی » فرصت و تهدید نظامی، عاملعوامل 

بندی كلی در بین تمامی اهمیت را به خود اختصاص داده است. این عامل همچنین توانسته در رتبه

-می   از منظر خبرگان مطرح گردد. این مهم نشان مؤثر هشتمین عامل عنوان  بهعوامل احصاء شده 

شتری از خبرگان در راستای اهمیهتش در مقایسهه بها    دهد كه این عامل نظرات خیلی زیاد و زیاد بی

بهر   خبرگهان  ازنظهر تمامی عوامل نظامی احصاء شهده   درمجموعدیگر عوامل دریافت نموده است. 

در حهد زیهاد و    بها كشهور تركمنسهتان   جمهوری اسالمی ایران  یتیامن -یدفاع یهمکارراهبردهای 

 ند.اخیلی زیاد تأثیرگذار بوده و واجد اهمیت تلقی شده
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  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

به  با توجه با تركمنستان كدامند؟جمهوری اسالمی ایران  یتیامن –دفاعی همکاری یراهبردها

 شرح ینبا تركمنستان به ا رانیا یتیامن –یدفاع یهمکاراهدا  كلی احصاء شده، راهبردهای 

 گردد: تدوین می

R و  کشور ترکمنستانجمهوری اسالمی ايران امنیتی  –های دفاعی همکاری مرتبط با اصلی  راهبردهای  

1 

  : تفو  دریائی و موقعیت محوری خزراول راهبرد

، ژئواستراتژیکی، ژئواكونومیکی و موقعیت ممتاز دریایی ژئوپلیتیکی فرد منحصربهموقعیت گیری از بهره

امنیتی و استفاده از موقعیت راهبردی دریای خهزر و   –های دفاعیبرای ایجاد وابستگی متقابل همکاری

جمههوری  بهه موقعیهت    بخشی استحکامهای آزاد جهت دسترسی به آب منظور بهسواحل وسیع دریایی 

امنیتهی دو كشهور بهرای حهذ  حضهور       –ههای دفهاعی  گیری و توسعه همکاریبا شکلاسالمی ایران 

كشهور  خشهکی   محصور بهودن در  های محدودیتای، برای فائق آمدن به ای و فرامنطقهبازیگران منطقه

 تركمنستان

2 

 ها و تدوین رژیم حقوقی مناسب خزردیدگاهحل اختال   هفتم: راهبرد

امنیتهی دو كشهور در    –گیری همکهاری دفهاعی  گیری از ظرفیت همگرائی و همبستگی برای شکلبهره

حهل اختالفهات مهرزی بها كشهور      راستای تدوین و تحقق رژیم حقوقی مناسهب دریهای خهزر، بهرای     

جلهوگیری از  منظهور   بهه المللی، با استفاده از دیپلماسی فعال سیاسی و قوانین و مقررات بین تركمنستان

كشهورهای معانهد بها     سوءاسهتفاده ایجاد تنش سیاسی، نظامی بین دو كشهور و همچنهین جلهوگیری از    

 بین دو كشور افکنی اختال جهت  مهوری اسالمی ایرانج

3 

 و انسجام ملی دو كشور گرائی هم،  وحدت:  دوم راهبرد

از  اسهتفاده  وی اسالم ناب محمدی)ص( امحتو بر تکیهو انسجام مردمی با  تقویت وحدت شیعه و سنی

همگرایهی   ارتقهاء  ووفها   ، تحکیم انسهجام منظور  بههای فرهنگی، های ملی و مذهبی، و قرابتظرفیت

های اسالمی گرایی، افراطگریو سلفی های تکفیریاز اشاعه اندیشه جلوگیری منظور به، كشور دومردم 

گیهری  شکل باجمهوری اسالمی ایران معاند با  های حکومت واستکبار جهانی  انگیز تفرقههای فعالیت و

چنهین  ههای تکفیهری وهم  بارزه همزمان و یکپارچه دو كشور با اندیشهامنیتی جهت م –همکاری دفاعی

جهت ایجاد امنیت پایدار و اقتدار انسجام وحدت قومی، مذهبی و نژادی اشاعه مشروعیت الهی اسالم و

 دو كشور در منطقه
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R و  کشور ترکمنستانجمهوری اسالمی ايران امنیتی  –های دفاعی همکاری مرتبط با اصلی  راهبردهای  

4 

  پنجم:  تامین امنیت مرز دو كشور راهبرد

گیهری از قهدرت   بها بههره  جمهوری اسهالمی ایهران   اشرا  اطالعاتی  و اطالعاتیارتقاء امنیت  و حفظ

جلهوگیری از  منظهور   بهه اشیه مهرزی و بسهیج مردمهی،    ح استفاده از نیروهای بومیو در منطقه  فناوری

سازی داخلهی   ناامندر جمهوری اسالمی ایران های اطالعاتی كشورهای معاند با سرویس  سوءاستفاده

ستای تحقهق اههدا  رژیهم صهیونیسهتی و آمریکها ، و      ، در راصحرا تركمندر  گرایی قومیتو تحریک 

جمهوری اسالمی ایران ها و اشتراكات قومی، مذهبی و نژادی قوم تركمن گیری از ظرفیتهمچنین بهره

 –گیری همکاری دفاعیامنیت مرز دو كشور از طریق شکل تأمیندر بخش شمالی و حاشیه خزر جهت 

 كشور تركمنستانو جمهوری اسالمی ایران امنیتی دو كشور 

5 

 هشتم : توان بازدارندگی و تمركز فرماندهی و بسیج نیروها راهبرد

گیهری از  نظهامی و تسهلیحاتی بها بههره     ههای  آوری فهن  روزآمدسازیهای ظالمانه ،با با توجه به تحریم

 تأكیهد های وارداتی تجهیزات از تركمنستان برای ج.ا.ا، ، جهت ارتقاء توان بازدارندگی، ایجاد و ظرفیت

های مشتر ، منابع و ابزارهای قدرت گیری از ظرفیتبر منافع مشتر  با بازیگران ذینفع، استفاده و بهره

گیری همکاری ا شکلامنیتی ب -دفاعی خألهایو تمركز فرماندهی و بسیج نیروهای دو كشور برای رفع 

 و تركمنستان در برابر تهدیدات مشتر جمهوری اسالمی ایران امنیتی ،  –دفاعی

6 

 توسعه روابط اقتصادیسوم :ترانزیت و  راهبرد

جههت اتصهال كشهورهای محهاط شهده در      جمهوری اسهالمی ایهران   های ژئوپلیتیکی استفاده از مزیت

های جاده ابریشم و گیری از توانمندیبهره باالمللی های بینخشکی و كشورهای آسیای مركزی به آب

و جمههوری اسهالمی ایهران    بهه   بخشهی  اسهتحکام منظور  بهامیرآباد به تركمنستان و قزاقستان  خط ریلی

 كشور تركمنسهتان با جمهوری اسالمی ایران همگرایی بیشتر  توسعه روابط اقتصادی وو تقویت قدرت 

گهذاری مشهتر ، وجهود    سهرمایه  هایاعم از وجود زمینه دو كشور،های اقتصادی با استفاده از ظرفیت

ههای خورشهیدی و بهادی، منهابع     انهرژی  بستر مناسب صادرات منابع معدنی و محصوالت كشهاورزی، 

 دو كشورها و قدرت اقتصادی تر در جهت تقویت زیرساختایفای نقش پررن  ومشتر  نفت و گاز 

یک شریک اقتصهادی مناسهب در مقابهل    عنوان  بهن برای انتخاب ج.ا.ایران همچنین ترغیب تركمنستا و

 سایر بازیگران

7 

 ششم: دیپلماسی دفاعی راهبرد

امنیتی متوازن و اصولی بر اساس سه محور اصلی عزت ،  –دفاعی جانبه همهبرقراری روابط و همکاری 

دیپلماسی سایر بازیگران با  سازی خندیدو كشور ج .ا.ا و تركمنستان برای  مابین فیمصلحت و حکمت 

-های دینی مردم مسلمان تركمنستان، با شهکل از طریق عدم انطبا  ارز  لیبرالیسمتفکرات سکوالر و 
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امنیتی دو كشور و ایجاد وحدت رویهه در سیاسهت خهارجی     –گیری مناسب و توسعه همکاری دفاعی

حضهور و نفهوذ بهازیگران،     تهأثیر  سهازی  خندیافزایش وحدت و انسجام ملی دو كشور جهت منظور  به

جمههوری اسهالمی   ای معانهد بها   ای و فرامنطقهگیری اجماع بازیگران منطقهجلوگیری از شکل باهد 

هایی برای و اتخاذ سیاستجمهوری اسالمی ایران زایی در روابط خارجی ها و تنشو رفع چالشایران 

 جمهوری اسالمی ایران گیری ائتال  علیه و آمریکا در شکل صهیونیستیدوری تركمنستان با رژیم 

8 

 دینی ساالری مردمراهبرد چهارم:  الگوی 

و اشهتراكات قهومی، مهذهبی، نهژادی و میهرار مشهتر  و        همبستگی،  گرائی همگیری از ظرفیت بهره

 وههای فرهنگهی   ههای موجهود اعهم از قرابهت    افزایش تعامالت فرهنگی با توجه بهه ظرفیهت  همچنین 

برای غلبهه بهر تهدیهدات     های مشتر  علمی و فرهنگی، تبادل استاد و دانشجواسطوره ، وجودتاریخی

یهک كشهور همسهایه و    عنوان  بهدینی و ثبات سیاسی  ساالری مردمفرهنگی مهاجم غربی و ارائه الگوی 

ههای  توسهعه همکهاری  گیهری و  با شکل زا تنشهای تقویت همگرایی و كاهش سیاستمنظور  بهبرادر، 

 كشور تركمنستانو جمهوری اسالمی ایران امنیتی دو كشور  –دفاعی

 

   ها پیشنهاد -ب 

 الف( پیشنهاد به دانشگاه عالی دفاع ملی:)

دفهاع ملهی و تحقیقهات راهبهردی، نتهایج ایهن        و پژوهشهگاه (( معاونت آموز  دانشگاه عالی 8))

امنیتی با كشهور   -های دفاعیگیری در دیپلماسی دفاعی و ارتقای همکاری منظور بهره  پژوهش را به

 تركمنستان به مراجع ذیصالح لشکری و كشوری ارائه نماید.

شهتیبانی  اهمیهت رابطهه بها همسهایگان و كشهورهای پیرامهونی، وزارت دفهاع و پ       به  با توجه(( 5))

نیروهای مسلح، ستاد كل نیروهای مسلح،ارتش جمهوری اسهالمی ایهران، سهپاه پاسهداران انقهالب      

هها   سازی و تبدیل راهبردها به برنامه عملیاتی و اجرایهی آن  ها نسبت به پیاده اسالمی و سایر سازمان

 اقدام نمایند.

جمهوری اسالمی ابستگی نظامی های پژوهشی به اداره دوم و و(( نتایج تحقیق در قالب خالصه9))

 ها ارائه شود.در تركمنستان جهت بازنگری در روندها و سیاستایران 

 امنیتی كشور: -)ب(  پیشنهاد به طراحان دفاعی 

امنیتهی   -ههای همکهاری دفهاعی   گیری كلی راهبهردی  (( با توجه به اینکه در این پژوهش جهت8))

شود طراحان راهبهردی   است، لذا پیشنهاد می یین شدهجمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان تع
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های ریزی راهبردی همکاری این تحقیق در راستای طرحآمده  دست بهامنیتی كشور از نتایج  -دفاعی 

 امنیتی جمهوری اسالمی ایران با كشور تركمنستان استفاده نمایند. -دفاعی

 از مناسب استفاده و یریگ بهرهو  قیقتح نیا وسیع صورت گرفته در كار پژوهشی به توجه با(( 5))

امنیتهی كشهور یها     -ی، لذا به طراحان دفاعی آمار محاسبات یعلم یها رو  و یآمار یها افزار نرم

امنیتهی جمههوری    -های همکاری دفاعیتصمیم به تدوین راهبردی آینده درسایر پژوهشگرانی كه 

جلوگیری از اتال  زمهان و اطمینهان از   منظور  بهشود اسالمی ایران با كشور تركمنستان پیشنهاد می

ههای همکهاری   دقت باالی پژوهش، از رو  بکار برده شده در این تحقیق برای تهدوین راهبهردی  

 امنیتی كشور استفاده نمایند. -دفاعی

ههای  راهبهردی  (مطلهوب  تیوضهع  بها  موجود وضع) یریگ جهت بردار كم فاصله به توجه با(( 9))

 امنیتهی  -یدفاع طراحان بهلذا  ،با كشور تركمنستانجمهوری اسالمی ایران نیتی ام -همکاری دفاعی

از بهین  منظور  به تا شود یم شنهادیپ ارشد سطوح راهبردی نیروهای مسلح گیرندگان تصمیمو  كشور

استفاده  منظور بهتوجه الزم را به تخصی  منابع مناسب  مطلوب، تیوضع كوتاه تا فاصله نیابردن 

كهم   منظهور  بهه های جدید و تقویت بیشتر نقاط قوت فرصت خلق و های موجودمناسب از فرصت

 .گیرد قرار موردتوجهكردن تهدیدات 

تقویت نیروههای  (( با توجه به روابط مناسب تركمنستان با رژیم صهیونیستی و آمریکا، پیشنهاد 4))

پیشهگیری از  منظهور   بهه  تركمنستاندر جوار مرزها و عمق كشور جمهوری اسالمی ایران اطالعاتی 

 شود.های احتمالی و كمک به اشرافیت اطالعاتی داده میبحران

 :كشور یراهبرد رانیمد و نیمسئول به شنهادیپ)پ(  

های آماری در خصوص مشهخ  شهدن   (( با توجه به كار پژوهشی گسترده و استفاده از رو 8))

 نهایتاً فرصت ساز و از طرفی مشخ  شدن نقاط ضعف در مقابل تركمنستان وعوامل  تهدید زا و 

شود كهه بها   امنیتی ج.ا. ایران با تركمنستان، لذا پیشنهاد می -گیری راهبردهای همکاری دفاعیجهت

در  را كشهور امنیتی  -توان سایر راهبرد دفاعیهای خبرگی میانجام كار پژوهشی محدود و نشست

 طراحی كرد   مقابل تركمنستان

با توجه به روابط نزدیک تركمنستان با رژم صهیونیستی و آمریکا و از طرفی عهدم عضهویت    ((5))

جمههوری اسهالمی   المللهی الزم اسهت   ای و بینهای نظامی منطقهجمهوری اسالمی ایران در پیمان

 زیر استفاده نمایید   شرح بههای داخلی و خارجی برای برقراری توازن قدرت از ظرفیتایران 
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 كشورهای همسایه خزر  سایر وامنیتی با كشور آذربایجان  -( برقراری روابط دفاعی5 8) 

ههای پیشهرفته نظهامی بها     نظامی و دستیابی به سامانه فناوریارتقاء گذاری الزم برای سرمایه (5 5) 

 های داخلی .استفاده از تمام ظرفیت بر تکیه

در منطقهه آسهیای مركهزی و    جمهوری اسالمی ایران جایگاه  ارتقاء وحفظ ( تداوم فعالیت در 5 9)

 امنیتی   -روابط دفاعی خصوصاًحوزه قفقاز از منظر سیاسی، اقتصادی و 

در نهوار  جمهوری اسالمی ایهران  در  صحرا تركمن(( با توجه به سکونت اقوام تركمن در منطقه 9))

ریهزی الزم و  طوح راهبهردی كشهور بها برنامهه    شهود مسهئولین سه   ، پیشنهاد میتركمنستان بامرزی 

را در نوار مرزی شهمال شهر  كشهور، در     جانبه همه وتوسعه متوازن  موردنیازاختصاص اعتبارات 

بها مركزیهت    مهوردنظر ایجاد امنیت   پایدار و همگرایی منطقه منظور  بهقدرت ملی  های مؤلفهابعاد 

 كشور اقدام نماید. 

بها آذربایجهان الزم اسهت تها      كشهور تركمنسهتان  (( با توجه به اشتراكات قومی،زبانی و دینهی  4)) 

توسعه روابط با كشور آذربایجهان   و رشدهای ایجاد، نسبت به بررسی زمینهجمهوری اسالمی ایران 

 ید.های كشور آذربایجان نیز به نحو مطلوب استفاده نماتال  نموده و در توازن روابط از ظرفیت

گسهتر  نفهوذ    بسهط و  آسیای مركهزی و آذربایجهان و   كشورهایافزایش ارتباط با منظور  به(( 2))

در این دو منطقه، در مقابل نزدیکی تركمنستان با رژم صهیونیستی و آمریکا جمهوری اسالمی ایران 

زیتهی ویهژه   هها اسهتفاده از موقعیهت تران   یکهی از راه  ها در این مناطق فعال هستند،زمینه همهكه در 

 ونقهل  حمهل لذا الزم است مسئولین ح.ا.ا نسهبت بهه توسهعه سهامانه      .استجمهوری اسالمی ایران 

 ازپهیش  بهیش خطوط ریلی سواحل جنوب شرقی به مرزهای شهمال شهرقی كشهور     خصوصاًزمینی 

 تال  نمایند

جمههوری  بهه   ایجاد توازن ترانزیتی و از طرفی گره زدن منافع تركمنستانمنظور  به(( الزم است 2))

و غهرب در تركمنسهتان در مقابهل     آمریکها های مقابله بها راهبهرد   یکی از راهعنوان  بهاسالمی ایران 

ای و ریلهی از  جهاده  ونقهل  حمهل نسبت با ایجاد، گستر  و توسعة خطوط جمهوری اسالمی ایران 

 جد اقدام نمود.  طور بهمرزهای شمال شرقی به سمت مرزهای آبی جنوب و جنوب شرقی كشور 

ههای  كردن نقش رژم صهیونیستی و آمریکا در مقابلهه بها اندیشهه    رن  كم(( الزم است تا برای 7))

بهر   تأكیهد ضهمن  جمهوری اسالمی ایران انقالب اسالمی در منطقه جنوب غرب آسیا) خاورمیانه(، 

المی، برقهراری  ملل مسهلمان منطقهه در بیهداری اسه     حق بهاتحاد امَت اسالمی و حمایت از مواضع 
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ههای  سرسپرده را در یکی از اولویهت  های رژیماز  آزادشدهروابط و تعامل و همکاری با كشورهای  

 . دهد قرارسیاست خارجی خود 

های مشتر ، نیاز اسهت  قوم تركمن و اسطوره خصوصاً(( با توجه به اشتراكات دینی دو كشور 1))

خود نسهبت بهه   ستان ارتقاء یافته و در تعامالت با تركمنجمهوری اسالمی ایران كه روابط فرهنگی 

 داشته باشد.  قوم تركمن توجه خاصی 

-از ظرفیتجمهوری اسالمی ایران های اقتصادی دو كشور الزم است (( با توجه به توانمندی9))

گذاری دوجانبه استفاده نموده و سرمایه صورت بههای موجود طرفین برای ارتقاء روابط اقتصادی 

تال   دوجانبهافزایش امنیت  جهت در دن منافع تركمنستان با جمهوری اسالمی ایرانبا گره ز

 نمایند.
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  ( 8994مکارم شیرازی،ناصهر )"  چهاپ بیسهت و سهوم ، نشهر      7و 54،جلهد  " تفسعیر نمونعه

 دارالکتب االسالمیه،تهران

 :ها رساله -

 ( ،8998بوالحسنی، خسرو ،)"رکیعه در تعدوین راهبعرد دفعاعی     عوامل ژئوپلیتیکی ت تأثیر

 ، تهران دانشگاه عالی دفاع ملی،  "ج.مهوری اسالمی ایران



 ترکمنستان با کشور یرانا یاسالم یتی جمهوریامن -یدفاع یهمکار یراهبردها  959 

 
 خعزر بعر تعدوین راهبعرد      عوامل ژئوپلیتیك دریای تأثیر"(.8992اصغر،) بیک بیلندی، علی

 ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی،دانشکده دفاع."دفاعی جمهوری اسالمی ایران

 (،8912پورشاسب، عبدالعلی )"  تههران دانشهگاه   "ایعران دکترین نظامی جمهوری اسعالمی ،

 عالی دفاع ملی،  

 (،...8918تركمانی، ذبیح ا )آن بر امنیت جمهعوری   تأثیرای ترکیه و شناخت سیاست منطقه

 ، تهران دانشگاه عالی دفاع ملی،"اسالمی ایران

 ( ،8992تافته،گودرز)"   راهبردهعای   تعدوین  درتأثیر عوامل ژئوپلیتیك کشور ترکمنسعتان

 تهران دانشگاه عالی دفاع ملی "می ایراندفاعی جمهوری اسال

  عالیق ژئوپلیتیك و راهبرد ملعی) معورد :   "(، 8917،) ی، سید محمود رضها آباد دولتشمس

  ، ، تهران، دانشگاه عالی دفاعی ملی "ایران نسبت به آسیای مرکزی

 :گزارشات پژوهشی 

 های تحقیقاتي:پروژه -

  (،5111انهدرولیاروپولوس) ،"   فصعلنامه   ی آنهعا  تیمحعدود اصالحات دفعاعی روسعیه و

  "قفقاز الملل نیبی امور ها یبررس

 تععدوین راهبععرد "(،8919)دوره اول سیاسههت دفههاعی و اول اندیشههه نظههامی() پژوهشههگران

، بعا تأکیعد   جانبه همهتوسعه  باهدفسرزمینی ساحل دریای عمان) آمایش امنیتی -دفاعی

 عالی دفاع ملی ، تهران دانشگاه "بر بخش دفاع(

         ،(8918،)پژوهشگران دانشگاه بهارایالن رژیهم صهیونیسهتی ترجمهه غالمرضها رفعهت نهژاد، 

 پژوهشکده مطالعات راهبردی  ،"سیاست خارجی ترکیه در قبال کشورهای خاورمیانه"

 ، 8912ترجمه عسگر قهرمان پور،  "الگوی سیاست دفاعی اروپایی "شپارد الیزابت  

 



 8991،  پاییز 77سال هفدهم،  شماره  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   954 
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