
  131-151، صفحات 1390، بهار و تابستان 8سال چهارم، شماره المللي، دانشكده حقوق و علوم سياسي،  مطالعات اوراسياي مركزي، مركز مطالعات عالي بين

 
 

آسياي مركزي در  ي همكاري و رقابت ايران و روسيه درها   زمينه
 چارچوب ژئوپليتيك

 *فرهاد عطايي

  الملل دانشگاه تهران گروه روابط بيندانشيار
  اعظم شيباني
  الملل دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد روابط بين

  )25/2/1390 تاريخ تصويب-16/9/1389: تاريخ دريافت(
  چكيده

در بسياري از مناطق جهان بعد از جنگ  مسكو  واشنگتن ويراهبردژئو با وجود پايان يافتن رقابت
.  تازه آغاز شده استها   رسد كه در حوزه آسياي مركزي و قفقاز اين رقابتنظر مي سرد، چنين به

ي نفوذ ها   كي از حوزهعنوان ي به ها همچنان برحفظ آسياي مركزي  مهمترين دليل آن اين است كه روس
هاي  پس از فروپاشي شوروي، خأل قدرت در آسياي مركزي موجب ورود قدرت. خود اصرار دارند

ي ها اين رقابت ميان قدرت. ديگر در منطقه شد و يك بازي بزرگ جديد در منطقه شكل گرفت
ه ساختارهاي امنيتي، دهي ب هاي ژئوپليتيك، توانايي شكل  با هدف كسب برتري اي اي و فرامنطقه منطقه

تحليلي به بررسي  -رو با روش توصيفي مقاله پيش. تسلط بر منابع انرژي و توسعه حوزه نفوذ است
اي در محيط ژئوپليتيكي پس از جنگ سرد در  منطقه اي و فرا منطقه هاي  منافع و الگوهاي رفتاري قدرت

عنوان دو بازيگر اصلي در   و روسيه بهها و منافع ايران   پردازد و ضمن بررسي هدف آسياي مركزي مي
تواند در قالب طيفي از رقابت تا  كند كه مي منطقه آسياي مركزي، الگوي تعامل ميان آنها را مشخص مي

ادعاي اين مقاله آن است كه راهبرد تقابل و تضاد در روابط ايران و روسيه به سود . همكاري معنا يابد
تواند تأمين كننده منافع ايران در آسياي  ر همكاري، بهتر ميراهبرد رقابت در بست هيچ يك نيست و

                                                                              .  مركزي باشد
  ها    كليد واژه

  اي هاي فرامنطقه ايران، روسيه، آسياي مركزي، ژئوپليتيك، قدرت
                                                            
* Email: atai53@yahoo.com 
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  مقدمه
 از.  عنوان شد1899ط رودلف كيلن جغرافيدان سوئدي در سال بار توسژئوپليتيك براي اولين

، بنيانگذار 1وس هوفرها    كارل. استها    نظر او ژئوپليتيك تأثير عوامل جغرافيايي در سياست ملت
ژئوپليتيك تحقيق در خصوص رابطه ميان زمين و سياست  «:گويد مكتب آلماني ژئوپليتيك مي

و صلح ژئوپليتيك را عبارت از طراحي جغرافيايي روابط در كتاب جنگ  2ريمون آرون. »است
 هاي ديپلماتيك حاصل از  جغرافيايي منابع و تفسير نگرش- همراه با تحليل اقتصادييراهبرد

 ژئوپليتيك ).2، ص 1381 جعفري ولداني،(داند محيط زيست پيرامون آنها مي حيات جوامع بشري و
پردازد  يي و سياست يك كشور، به تفسير وقايع نيز ميعالوه بر بررسي رابطه بين عوامل جغرافيا

   ).Patricko, 1986, p. 158-160(تواند تحوالت آينده را تحليل و گمانه زني كند و مي
هاي بزرگ  اگر چه پس از پايان جنگ سرد، ژئوپليتيك همچنان جايگاه خود را براي قدرت

 در ترتيب و اولويت ابزارهاي نفوذ حفظ كرده است، اما در كنار اين موضوع، تحول مهمي نيز
. المللي پديد آمده است و مسائل اقتصادي و اقتصاد سياسي نيز اهميت زيادي يافته است بين

امروزه عنصر نظامي قدرت در مقايسه با گذشته تأثير كمتري در روابط ميان كشورهاي بزرگ 
). Brown, 1991, p. 78(دارد و كاربرد قدرت بدون توجه به توان اقتصادي معنايي ندارد

عنوان ابزار قدرت  به تحوالت پس از جنگ سرد، نخست استفاده انحصاري از قدرت نظامي 
در قرن . ملي را محدود كرده است، دوم الگوي كاربرد نيروي نظامي را دگرگون ساخته است

 الملل، كنترل توليد و صدور كاال، خدمات و بيست و يكم توانمندي اقتصادي در سطح بين
 با مناطقي منطبق است كه يراهبردمناطق ژئوپليتيك و ژئو. اي دارد سرمايه گذاري اهميت ويژه

حال اگر مناطق راهبردي دوران جنگ . توليد ناخالص قابل توجه باشند داراي منابع طبيعي و
المللي  منطبق شوند، آن مناطق موقعيت بين )ژئواكونوميك(با عامل اقتصادي ) ژئوپليتيك( سرد
هاي جهاني پيدا  راهبردصر به فردي خواهد يافت و در نتيجه نقش محوري در تدوين منح

دليل قرار داشتن ميان دو منطقه ژئوپليتيك خليج فارس و  در حال حاضر ايران به. خواهد كرد
  . آسياي مركزي و خزر از چنين موقعيت ممتازي برخوردار است

                                                            
1. Karl Haus Hofer 
2. Raymond Aron 



 133                                                                                  ...ي همكاري و رقابت ايران و روسيهها   زمينه

سياست خارجي  آتالنتيكي حاكم بر -ارودر ابتداي فروپاشي اتحاد شوروي در پرتو نگرش 
براي يلتسين و كوزيروف، رئيس . هاي آسياي مركزي مورد غفلت واقع شدند روسيه جمهوري
هاي آسياي مركزي اهميت كمتري  امور خارجه وقت روسيه روابط با جمهوري جمهور و وزير

ود ساير اين خأل قدرت با ور. داشت و موجب غيبت نسبي روسيه در آسياي مركزي شد
گرايي در  جاي غرب اما جايگزيني نگرش اوراسياگرايي به. ها به منطقه همزمان شد قدرت

از آن زمان . سياست خارجي روسيه باعث توجه دوباره روسيه به منطقه آسياي مركزي شد
با ورود ساير .  در سياست خارجي روسيه اهميت بيشتري يافت»خارج نزديك«موضوع 
ها در اين  ها بين قدرت اي در آسياي مركزي همچنان رقابت منطقه  فرااي و منطقه هاي  قدرت

ها پس از واگذاري اروپاي شرقي به  ها اين بود كه روس علت اين رقابت. منطقه ادامه يافت
خود » حياط خلوت «عنوان حوزه نفوذ مهم و غرب همچنان بر حفظ آسياي مركزي و قفقاز به

  . كنند اصرار مي
اند، در قرن  ه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در مركز آن قرار گرفتهمنطقه اوراسيا ك

مسير ارتباطي شرق و غرب  دليل برخورداري از منابع مهم انرژي و همچنين كنترل بر جديد به
در گذشته، سلطه اتحاد شوروي فضاي مانور چنداني براي اياالت . اي دارد جهان اهميت ويژه

هاي ژئوپليتيك در اين منطقه شدت پيدا   اكنون بار ديگر رقابتگذاشت، متحد آمريكا باقي نمي
هاي متعددي كه بيشتر ريشه در گذشته داشت مانند بحران چچن و  عالوه بحران به. كرده است

  .  قره باغ، دوباره سرباز كرد
اين تحوالت ژئوپليتيكي براي جمهوري اسالمي ايران، فرصت مناسبي را فراهم كرد تا بعد 

در پي ايجاد ارتباط مستقل  ها از سايه سنگين همسايه ابرقدرت خود فراغت پيدا كند و از سال
ها با سابقه تاريخي، فرهنگي و مذهبي مشترك و  اين جمهوري. با همسايگان جديد خود برآيد
در عين حال اين . دنسياست خارجي و امنيت ملي ايران دار اي در نزديكي با ايران اهميت ويژه

هاي منطقه و حضور بازيگران  امني ها و نا دليل بحران هاي جديدي را به  تهديدها، دگرگوني
روسيه نيز آسياي مركزي را منطقه نفوذ . ه استدوجود آور اي براي امنيت ملي ايران به منطقه فرا

داند و نسبت به حفظ صلح و ثبات در منطقه و حضور ديگر بازيگران در اين منطقه  خود مي
هاي مختلف در منطقه   شد سؤال اين است كه رقابت قدرتگفتهجه به آنچه باتو. حساس است

ساز رقابت  هايي باعث همكاري و در چه مواردي زمينه در چارچوب ژئوپليتيك درچه زمينه
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ادعاي اين مقاله اين است كه، فضاي حاكم بر  ايران و روسيه در منطقه آسياي مركزي است؟
ي امنيتي و در ها  ساز همكاري ايران و روسيه در حوزه منطقه در چارچوب ژئوپليتيك زمينه
هاي اقتصادي و انرژي  اي است و در حوزه منطقه هاي فرا ارتباط با كاهش امكان نفوذ قدرت

  . ساز رقابت بين آنها است زمينه
  

  ژئوپليتيك اوراسيا
 بوده عنوان بزرگترين بخش سرزميني جهان همواره داراي اهميت ژئوپليتيكي به اوراسيا 

اي و  منطقه ي بزرگ بر امنيت ها ي قدرتها جنگ سرد، باتوجه به تأثير سياست پس از. است
هاي پيشين    منطقه اوراسيا جمهوري. رقابت آنها، بر اهميت ژئوپليتيك اوراسيا افزوده شده است

 كشورهاي ايران، اتحاد شوروي، كشورهاي منطقه بالكان، كشورهاي بلوك شرق در اروپا و نيز
اما منظور از اوراسياي مركزي فقط بخشي از منطقه اوراسيا . گيرد  افغانستان را دربر مي وتركيه
با وجود اينكه در تعريف منطقه اوراسياي مركزي و قلمرو و حدود آن اختالف نظر . است

روسيه، پنج كشور آسياي مركزي و سه كشور قفقاز تأكيد  ها، بر كشور هست، بيشتر ديدگاه
، قلمرويي 2001 در مطالعات شوراي آتالنتيك آمريكا در سال ).Fairbanks, 2001, p. 2(دارد
 تعريف شده كه از درياي سياه تا چين و از روسيه تا ايران، پاكستان و »اوراسياي مركزي«نام  به

  ).21، ص 1383احمديان،امير(افغانستان را در بردارد
الملل  طرنج را براي بازيگران صحنه بيننسكي اوراسيا در واقع نقش صفحه شيتعبير برژ به

هاي قدرت در قرن بيست و  نسكي منظومهياز ديدگاه برژ. كرد در دوران صلح سرد بازي مي
يكم شامل آمريكاي شمالي، اروپا، آسياي شرقي، آسياي جنوبي، منظومه ناهماهنگ مسلمانان و 

هاي  ختالف و رقابت ميان قدرتمناطق مورد ا منظومه اوراسيا يكي از. شود منظومه اوراسيا مي
نفوذ روسيه در قسمت اعظم قلمرو اتحاد شوروي حفظ خواهد شد و . بزرگ خواهد ماند

 ,Chohen,1991)داردي اروپا، آسيا و اسالم وجود ها هاحتمال بروز تنش بين اين منظومه با منظوم

p. 20).  
 يراهبردژئو  پيامدهايشطرنج بزرگ برتري آمريكايي و« عنوان بابرژينسكي در كتاب خود 

همگرايي بيشتر در پردازد و از گسترش ناتو به شرق و  هاي گسترش نفوذ آمريكا مي  به راه»آن
به نظر برژينسكي، اروپا قابل اعتمادترين پل ارتباطي آمريكا و اوراسيا . كند اروپا استقبال مي
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 نگاه »بالكان اوراسيا «نعنوا به  وي به آسياي مركزي و قفقاز ).222، ص 1372برژينسكي،(است
هاي غني منطقه از نفت و گاز، طال  يابي و بهره برداري از ثروت كند و معتقد است دست مي

هاي ملي، منافع گروهي، ادعاهاي تاريخي و آرزوهاي امپراتوري در اين منطقه  پروازي و بلند
آينده » بالكان اوراسيا«شود تا رقابت براي  بار خواهد آورد و باعث مي المللي را به رقابت بين

  .(Kapesein, 1992, p. 56) اي را براي آسياي مركزي رقم بزند پيچيده
گيرد كه  او چنين نتيجه مي. به رو است هاي جدي رو بنابراين اين منطقه با بحران

اسپايكمن و  .)223، ص 1372برژينسكي،(گر هژموني آمريكا در اوراسيا است ژئوپليتيك نمايان
. اند دو از اهميت اوراسيا و نياز به حفظ توازن قوا در اين منطقه سخن گفتهمكيندر هر 

به گفته . رتلند اوراسيا استها    هاي آنها تنها در اهميت نسبي ريملند در برابر تفاوت ديدگاه
اي به جهاني تغيير  منطقه  امروزه ژئوپليتيك از بعد ،طرفداران نظريه مكيندر در دوره جديد

، ص 1383، لطفيان(دهد هاي جهاني را تشكيل مي تري در اوراسيا پايه اصلي رقابتيافته، و بر
156.(  

  
  اي ژئوپليتيك در اوراسيا  منطقه عنوان به هاي آسياي مركزي  ويژگي

حدي است كه حتي برخي از  خزر تا به قفقاز و اهميت ژئوپليتيك آسياي مركزي و
ي موجب اهميت دادن به اين منطقه شده صاحبنظران در مقابل اين فرضيه كه منابع انرژ

. است، معتقدند كه اهميت ژئوپليتيك منطقه باعث اهميت يافتن منابع انرژي آن شده است
هاي پاياني قرن  هايي است كه در سال گران، مبالغه مهمترين استدالل اين دسته از تحليل

 . بيستم در خصوص ذخاير انرژي درياي خزر صورت گرفت

 عنوان قدرت جديد در حال ظهور، ايران با جايگاه در حال رشد و به ين جواري با چ هم
شمار  اي خود همچنان بزرگترين قدرت غيرغربي به منطقه هاي  اي كه با جاه طلبي روسيه

ويژه براي غرب   اين منطقه را بهيراهبردآيد، به حد كافي اهميت ژئوپليتيك و ژئو مي
تحول استقالل با دو  شورهاي آسياي مركزي پس ازك ).8، ص 1386اعظي، و(كند برجسته مي

 .اي مواجه شدند منطقه ژئوپليتيك داخلي و 
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هاي شوروي در ارتباط با مسائل سياسي، قومي، هويتي و مرزي   اول، ميراث سياست
هاي  دشواري. است كه به يكي از عوامل اختالف و مناقشه در منطقه تبديل شده است

هاي به ارث  سازي و همچنين تعارض هاي فرايند ملت الشدوران گذار، مهمتر از آن چ
هايي را رقم زده  هاي قومي در اين مناطق بحران ويژه اختالف رسيده از دوران شوروي، به

اي و  منطقه هاي  دوم خأل ناشي از فروپاشي شوروي و افزايش رقابت ميان قدرت. است
  . اي فرامنطقه

آمريكا هاي نظامي  رزه جهاني با تروريسم، احداث پايگاهطرح مبا سپتامبر و 11دنبال وقايع  به
در آسياي مركزي و سپس حضور نظامي آمريكا و ناتو در افغانستان وضعيت ژئوپليتيك 

از جمله . يي همراه استها ها و فرصت وجود آورده كه با چالش جديدي براي آسياي مركزي به
اي مركزي، آمريكا و متحدان غربي آن هاي اقتصادي به كشورهاي آسي كه به موازات كمك اين

يت رهبران ساالري مشروع كنند، تأكيد بر مردم ساالري تأكيد مي سوي مردم بر حركت جوامع به
اي براي اين  اهميت ژئوپليتيك منطقه تاكنون پيامدهاي دوسويه .دهد منطقه را كاهش مي

اي به اين مناطق  منطقه فرا اي و منطقه هاي  يكسو توجهي كه قدرت از. ها داشته است جمهوري
 نيست پذير داد كه زمينه تسلط دوباره روسيه امكان معطوف كرده بودند، اين اطمينان را به آنها مي

 . گردد نمي باز فروپاشي و وضعيت به قبل از

ها در اين منطقه موجب سردرگمي سران كشورها براي تنظيم  از سوي ديگر، رقابت قدرت
 روش آزمون و خطا، روابط نزديك با روسيه يا بكارگيريت كه سياست خارجي خود شده اس

يا  المنافع و همكاري جمعي با كشورهاي مستقل مشترك  با غرب و آمريكا و يا روي آوردن به
  ).80، ص 1386دادانديش، (كشورهاي خارج از منطقه را در پي داشته است

 منطقه آسياي مركزي را يدراهبراين ذخاير نفت و گاز طبيعي، اهميت موقعيت  عالوه بر
ازبكستان . قزاقستان و تركمنستان داراي ذخاير عظيمي از نفت و گاز هستند. دهد افزايش مي

 95وزارت انرژي آمريكا اعالم كرده است كه قزاقستان داراي .  گاز طبيعي دارديراهبرد ذخاير
، 1382 اومانسكي،( استمنابع كشف شده مكزيك  تقريبا چهار برابر بيشتر از،ميليارد بشكه نفت

هاي فسيلي،  مصرف انرژي  صعودي اتكاي كشورهاي صنعتي به با توجه به سير). 157ص 
هاي مورد توجه بازارهاي جهاني  ، منطقه آسياي مركزي يكي از كانون2030 كم تا افق دست

 - هاي بزرگ براي دستيابي به منابع خزر  رقابت قدرت ).81، ص 1386دادانديش، (مصرف است
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 آسياي مركزي ضمن اينكه تعقيب هدف تأمين نيازهاي آنان به منابع انرژي است

)(Layan, 1993, p. 1 ،درگيري.  قابل تحليل است،بيشتر در چارچوب نگاه ژئوپليتيك به جهان 
منابع . كند رقابت و گاه در چارچوب همكاري جلوه مي ژئوپليتيك گاهي در شكل تقابل و

هاي بزرگ در منطقه است و در آينده نيز  ابت و همكاري قدرتانرژي منطقه محور اصلي رق
   ).74، ص 1384 اف، سلطان(خواهد بود

  
  بازي بزرگ جديد در آسياي مركزي در چارچوب نگاه ژئوپليتيك

ها و  هاي ژئوپليتيك و ژئواكونوميك منطقه، قدرت پس از فروپاشي اتحاد شوروي، جاذبه
اي كه  منطقه بازيگران .  ديگري را نيز به اين ميدان جلب كرداي منطقه اي و فرا منطقه بازيگران 

در حاشيه و همجوار با آسياي مركزي قرار داشتند، مانند ايران، روسيه و چين، عالوه بر هدف 
بخشي از فعاليت اين . هاي امنيتي نيز هستند توسعه نفوذ خود در منطقه داراي برخي نگراني

رندگي تهديدها در آسياي مركزي بود، در حالي كه حضور كشورها متوجه كسب توانايي بازدا
، ص 1386واعظي، (گرفت تركيه در منطقه تنها با هدف كسب منافع و توسعه نفوذ صورت مي

12.(  
هاي    آسياي مركزي است كه در جستجوي هدف اي در منطقه آمريكا بازيگر اصلي فرا 

آمريكا، . ي را تحت كنترل خود بگيردا منطقه  قصد دارد فرايندهاي يراهبرداقتصادي و ژئو
هايي هستند كه توانايي اعمال قدرت و نفوذ در خارج  روسيه، چين، اتحاديه اروپا و ناتو قدرت

توانند نقش مهمي در صحنه سياسي ايفا كنند و وضعيت  از مرزهاي خود را دارند و مي
اند و  اوراسياييوذ و تأثيرگذار نف قدرت بزرگ، با روسيه و چين دو. ژئوپليتيكي آن را تغيير دهند

تواند نقش آنها را در   نميالمللي خود، هيچ بازيگر خارجي دليل جايگاه تاريخي و موقعيت بين به
 . منطقه ناديده بگيرد

گرايي مذهبي از آسياي  براي چين عالوه بر مسائل امنيتي مرتبط با احتمال تسري افراط
نين منافع اقتصادي اين كشور در آسياي مركزي، نشين چين و همچ مركزي به مناطق مسلمان

دادانديش، (هاي اصلي است   جلوگيري از افزايش حضور آمريكا در اين منطقه نيز يكي از هدف
حوزه  براي روسيه، اوراسياي مركزي قلمرو انحصاري نفوذ، حيات خلوت و ).82، ص 1386
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 ي ديگر وارد ترتيبات، سازهاوركند تا آنجا كه ممكن است كش منافع ملي آن است و تالش مي
 . براي روسيه اوراسيا معنا و مفهوم خاصي دارد. هاي آن نشوند توافق كارها و و

 1 قلمرو اعمال آيين مونرو،از نگاه كرملين، كشورهاي اين منطقه جدا شده از شوروي
ز ايران و تركيه ني ).76، ص 1383اميراحمديان ،(آيند  و خارج به حساب نميهستندروسي 
شرايط  دليل موقعيت حساس و هاي ژئوپليتيك هستند؛ يعني كشورهايي كه به قطب
- 14، صص 1384 كواليي،( اهميت دارنديراهبردپذير احتمالي براي ديگر بازيگران ژئو آسيب

31.(   
 

  هاي آمريكا در آسياي مركزي ها و سياست   هدف
ران آمريكا اتفاق نظر گذا درباره اهميت آسياي مركزي در مركز اوراسيا بين سياست

 سپتامبر به مراكز آمريكايي اهميت 11برخي معتقدند حمالت تروريستي . وجود ندارد
در سال . ها افزايش داده است  آسياي مركزي را براي آمريكايييراهبردژئوپليتيك و 

 معاون وزير امور خارجه آمريكا بيان كرد كه آمريكا منافع حياتي 2، استروب تالبوت1997
اي به برافراشتن پرچم خود در آسياي مركزي  ها عالقه آسياي مركزي ندارد وآمريكاييدر 

اما در همان زمان آمريكا مصمم بود . عنوان يكي از بازيگران بازي بزرگ اوراسيا ندارند به 
همچنين . جويانه ساير بازيگران در آسياي مركزي جلوگيري كند هاي برتري تا از سياست

 خزر را در منطقه يراهبردژئو ت انرژي جهاني نيز اهميت ژئوپليتيك وموضوع تأمين امني
 كواليي،؛ 82- 83، ص 1386دادانديش، (كرد ميآسياي مركزي و قفقاز براي آمريكا تشديد 

سپتامبر منطقه آسياي مركزي را به يك منطقه  11 وقوع حوادث  ).18- 19، صص 1384
 از يك سو و حفظ صلح و ثبات در منطقه از راهبردي براي مقابله با تهديدهاي بنيادگرايي
قرقيزستان پايگاه . هاي نظامي آمريكا در منطقه شد سوي ديگر تبديل كرد و سبب تأسيس پايگاه

هوايي ماناس و ازبكستان نيز پايگاه خان آباد را در اختيار نيروهاي آمريكايي 
توان  به صورت خالصه ميمنافع آمريكا در آسياي مركزي را  ).Hofmann, 2005, p. 7(گذاشت
  :برشمرد

                                                            
1. Monreo Doctrine         
2. Strobe Talbott  
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هاي جدا شده از اتحاد شوروي براي جلوگيري  هاي آمريكا در جمهوري  گسترش سياست- 1
  ،)Yost, 2007, p. 39(از ظهور دوباره توسعه طلبي روسيه

   جلوگيري از نفوذ ايران در منطقه آسياي مركزي،- 2
سالله (با هدف مهار و انزواي ايران   جلوگيري از انتقال منابع انرژي منطقه از راه ايران- 3

  ،)53، ص 1380حبيبي، 
  اي،  جلوگيري از گسترش تسليحات هسته- 3
   جلوگيري از رشد اسالم سياسي راديكال ضد غربي در منطقه،- 4
هاي داخلي و جلوگيري از فروپاشي كشورهايي كه ممكن است كشورهاي     مهار جنگ- 5

  مجاور را تحت تأثير قرار دهند،
مايت از رعايت حقوق بشر، مردمساالري، اقتصاد بازار آزاد و حفاظت محيط  ح- 6

  ،)83، ص 1386دادانديش، (زيست
خصوص در مورد اكتشاف و  گذاري و ايفاي نقش در رشد اقتصادي اين كشورها به  سرمايه- 7

   ).45، ص 1379شيرازي، ابوالحسن (استخراج مواد اوليه
  :و منافعش در اين منطقه از سه دسته ابزار استفاده كرده استها    آمريكا براي دستيابي به هدف

 از راه كشورهاي دوست و متحد خود چون تركيه، پاكستان، عربستان سعودي، اسرائيل و - 1
  كشورهاي اروپايي،

المللي  المللي همچون صندوق بين هاي سياسي، حقوقي و مالي بين  از راه نهادها و سازمان- 2
  خود، مليتي وابسته به  هاي چند زمان ملل متحد و شركتپول، بانك جهاني، سا

شكل مستقيم با تأسيس پايگاه نظامي و استقرار نيروهاي خود در اين مناطق و   به- 3
خصوص  هاي اين كشورها به هاي خصوصي و دولتي در زير ساخت گذاري در شركت سرمايه

   ).Shakoor, 1995, pp. 14-24(در بخش انرژي
  

  آسياي مركزي در چارچوب ژئوپليتيك  روسيه درتعامل ايران و
هاي سياسي براي همكاري  ها و انگيزه دوران جنگ سرد زمينه تغييرات ژئوپليتيك پس از

الملل، حمايت  در سطح بين. هاي مختلف فراهم كرد تر ميان ايران و روسيه را در عرصه گسترده
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يي اياالت متحده آمريكا انگيزه اصلي دو گرا جانبه قطبي و مقابله با يك  از ايجاد يك نظام چند
با هدف مشخص كردن   در ادامه ).1، ص 1383منتظري، (ها بود طرف براي اين همكاري

هاي دو    ي همكاري و رقابت ايران و روسيه در آسياي مركزي به بررسي منافع و هدفها   زمينه
  . پردازيم كشور در اين منطقه مي

  
  آسياي مركزيها و منافع روسيه در    هدف

ي روسيه در آسياي مركزي از اواخر دوران رياست جمهوري بوريس يلتسين، ها سياست
در ادامه اين روند، پوتين نيز سياست . براساس ديدگاه اوراسياگرايي تداوم پيدا كرده است

تري  خارجي و امنيتي روسيه را در مقابل آسياي مركزي با اقتدار بيشتر و به صورت شفاف
جوار روسيه و مقابله  ثبات در مناطق هم براساس آيين نظامي روسيه، ايجاد صلح و. ددنبال كر
هاي قومي، مذهبي و احياي اقتدار روسيه از اركان سياست نوين نظامي اين كشور  با مناقشه

. اي در اوراسيا تالش خواهد كرد روسيه همواره در جهت كسب برتري منطقه. است
. اند قرن نوزدهم به بعد آسياي مركزي را پاشنه آشيل خود شناختهسياستمداران روسي از پايان 

دنبال رفع تهديدهاي امنيتي  اند و به اكنون نيز از دگرگوني ژئوپليتيك آسياي مركزي نگران شده
 شوراي سياست خارجي و دفاعي روسيه منافع روسيه را ).165، ص 1383 لطفيان،(از آن هستند

 يافته از اتحاد شوروي به سه دسته منافع حياتي، داراي اهميت هاي استقالل در مقابل جمهوري
 امنيتي روسيه در شمار منافع - هاي سياسي   منافع و هدف. و كم اهميت تقسيم كرده است

  ).107، ص 1384دادانديش، (حياتي قرار دارد
  

  : امنيتي و سياسيي ها   هدف ‐الف
  :ه آسياي مركزي عبارت است ازروسيه در منطقها و منافع امنيتي و سياسي    هدف

  ،ها  حفظ تماميت ارضي و استقالل جمهوري- 
 ها در قلمرو اتحاد  ديگر قدرت- سياسي ويژه نظامي و  به- حضور و سلطه  جلوگيري از- 

  ،)143، ص 1382جانسون،  آليسون و(شوروي
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 يسون وآل(تندروگرايي  ي منطقه جهت مقابله با اسالمها امنيتي با كشور-  همكاري نظامي- 
  ).145، ص 1382جانسون، 

  هاي نظامي گسترده در كشورهاي همسايه، مناقشه هاي محلي و  جلوگيري از بروز مناقشه- 
 روسيه با كشورهاي  نظامي-  اقتصادي و اتحاد سياسي-تر سياسي  ايجاد همگرايي نزديك- 

  ، قزاقستان و قرقيزستان،سفيد
با  گيري از تجهيزات نظامي آنها  مسايه و بهره استفاده مشترك از مرزها و قلمرو كشورهاي ه- 

  خطر انداختن ثبات داخلي، هدف جلوگيري از تهديد نظامي عليه روسيه و به
رفت و آمد جنايتكاران، مواد مخدر، انتقال غيرقانوني تسليحات و قاچاق مواد   جلوگيري از- 

  خام،
با  هاي منطقه    هاي جمهوري اييهاي سياسي، اقتصادي، نظامي و ديگر توان  استفاده از ظرفيت- 

   آنها،المللي  هدف تقويت روسيه و تقويت موقعيت سياسي و بين
  ها به عامل فشار سياسي و عامل عدم توازن عليه روسيه، تبديل جمهوري  جلوگيري از- 
   نظامي در منطقه،-هاي سياسي ها در زمينه  تقويت همكاري- 
   حفظ حضور نظامي در درياي خزر،- 
 ).107، ص 1384دادانديش، (تعيين رژيم حقوقي درياي خزر نفوذ روسيه در حفظ - 

  
  : اقتصادي روسيهي ها    هدف- ب

  :هاي آسياي مركزي عبارت است از در جمهوريمنافع اقتصادي روسيه  ها و   هدف
   اين كشورها با جهان خارج از راه روسيه،   تداوم ارتباط- 
  ،)259، ص 1384كرمي، (گاز روسيه ي نفت وها   تقال لولهانتقال انرژي منطقه از راه خطوط ان - 
هاي  هاي دولت هاي روسي در منابع نفت و گاز منطقه و خنثي كردن طرح  مشاركت شركت- 

  رقيب در بخش انرژي،
هاي آسياي  عنوان تأمين كننده نيازهاي اقتصادي و فناوري جمهوري به  تقويت جايگاه روسيه - 

  ،)Weitz, 2006, p. 156(مركزي
هاي   جلوگيري از همگرايي كشورهاي آسياي مركزي با ساختارهاي غربي و ديگر سازمان- 

  المللي، اقتصادي بين
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   لزوم دسترسي به مواد خام كمياب كشورهاي منطقه، - 
  ). 96، ص 1385كواليي، ( تبديل كشورهاي منطقه به بازاري مناسب براي كاالهاي روسي- 

  
  : روسيه در آسياي مركزيها و منافع فرهنگي    هدف ‐ج

سياست . اند كشورهاي آسياي مركزي در چندين دهه گذشته تحت فرهنگ روسي زندگي كرده
با توجه به اينكه همه كشورهاي . روسيه حفظ و استمرار فرهنگ روسي در اين كشورها است

سازي و احياي فرهنگ بومي، قومي و  با هدف هويت  اي را آسياي مركزي تالش گسترده
ها و منافع فرهنگي روسيه در آسياي مركزي بدين    اند مهمترين هدف يخي خود انجام دادهتار

  :شرح است
  تباران ساكن كشورهاي آسياي مركزي،  حمايت از روس- 
   نفوذ فرهنگي از راه حفظ زبان و خط روسي در آسياي مركزي،- 
  .  آسياي مركزي جلوگيري از ايجاد تضاد ميان فرهنگ روسي با هويت سازي فرهنگي در- 
  

  ها و منافع جمهوري اسالمي ايران در آسياي مركزي   هدف
هاي جديد و در عين حال  هاي جديد در آسياي مركزي، فرصت گيري دولت شكل

هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي براي جمهوري اسالمي ايران  منحصر به فردي را در عرصه
قه، وضعيت جديد و قابل اعتنايي براي در منطقه ايجاد كرده و بر مبناي تحوالت در منط

وجود آورده است، اما موقعيت كامال برتر روسيه در منطقه آسياي مركزي و  ايران به
حساسيت آشكار اين كشور به تعامالت و تحوالت اين منطقه باعث شده است كه ايران با 

ي ايران با توجه جمهوري اسالم. رويكرد عملگرايي در اين حوزه به تأمين منافع خود بپردازد
هايي كه در اثر ظهور كشورهاي  ها و چالش المللي خود، فرصت اي و بين منطقه به موقعيت 

ها و منافع خود را در منطقه    وجود آمده بود هدف آسياي مركزي در همسايگي خود به
  :  تعريف كرده استاينگونه
   : امنيتي ايران-سياسيي ها   هدف ‐الف
  :آسياي مركزي عبارت است از  امنيتي ايران در- سيها و منافع سيا   هدف
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   حفظ تماميت ارضي كشورهاي منطقه،- 
يك از  هاي قومي در هر درگيري ها و  استقرار صلح، تحكيم ثبات سياسي، مهار بحران- 

  ،)102، ص 1374، محسنين(هاي آسياي مركزي جمهوري
 ,Jacquelyn) مركزينطقه آسياي جلوگيري از گسترش تروريسم و خطر بنيادگرايي طالبان به م-

2003, p. 308) ،   
  ها،   گرانه براي استقرار صلح در منطقه و حل و فصل اختالف هاي ميانجي  حضور در تالش- 
المللي براي جلوگيري از حضور نظامي ثابت و يا موقت  اي و بين منطقه  ايجاد زمينه تالش - 

  ان،هاي بزرگ در نزديكي مرزهاي خاكي و آبي اير قدرت
  هاي منطقه،  ايجاد روابط نزديك سياسي بر پايه اعتماد متقابل با جمهوري- 
همكاري با كشورهاي منطقه براي جلوگيري از حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر و اسلحه در - 

  كل منطقه و جلوگيري از ورود آن به مرزهاي ايران،
اي   درياي خزر به گونهبا هدف تدوين رژيم حقوقي  همكاري نزديك با كشورهاي ساحلي - 

  شكل كامل رعايت شود، كه حقوق ايران به
  تالش براي اجماع سازي جهت غيرنظامي كردن درياي خزر،- 
هايي مانند اكو و سازمان كشورهاي  در قالب سازمان اي  منطقه هاي  جلب و گسترش همكاري- 

  . ساحلي درياي خزر
حقوقي درياي خزر در شمار منافع حياتي رژيم  توان گفت كه منافع امنيتي و طور كلي مي به

 ). 167-168، صص 1380،  شيرازيطاهري و ميرحيدر(شود ايران در منطقه محسوب مي

  
  : اقتصادي ايراني ها    هدف‐ب

  :ها و منافع اقتصادي ايران در آسياي مركزي عبارت است از   هدف
جمله معاوضه  صاد ايران ازآسياي مركزي در اقت هاي نسبي اقتصادي در    استفاده از فرصت- 

  هاي نفتي، نفت و فراورده
حضور فعال در بازارهاي   ايجاد و گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي آسياي مركزي و- 

  اين كشورها،
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ند به ايجاد روابط مهايي كه عالق سازي و همكاري مشترك با كشورها و شركت  زمينه- 
  ،)ايفاي نقش پل ارتباطي(كزي هستداقتصادي و سرمايه گذاري در كشورهاي آسياي مر

  هاي منطقه، هاي زيربنايي در جمهوري  گسترش همكاري فني و آموزشي و انجام پروژه- 
  هاي آسياي مركزي،   تسهيل در حمل و نقل كاال از راه ايران براي جمهوري- 
ها و كشورهاي ساحلي درياي خزر براي استفاده از مسير ايران در  نظر جمهوري  جلب- 

 ).15، ص 1382امير احمديان، (اث خط انتقال نفت و گاز منطقه و درياي خزراحد

  
  : آسياي مركزي ها و منافع فرهنگي ايران در   هدف ‐ ج

هاي مربوط به واحدهاي ملي  آسياي مركزي مانند بخشي از حوزه تمدني ايران، فراتر از معادله
. از اهميت زيادي برخوردار استو مرزهاي جغرافيايي سياسي، براي جمهوري اسالمي ايران 

از نظر تاريخي آسياي مركزي در گذشته همواره بخشي از فضاي فرهنگي و تمدني ايران بوده 
 تشكيل اتحاد شوروي، اگر چه .و در حال حاضر نيز در ارتباط مستقيم با اين فضا قرار دارد

 اين مناطق قطع كرد، اما بيش از هفتاد سال ارتباط سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي ايران را با
هاي جديد در اين منطقه دوباره توجه به فرهنگ غني  با فروپاشي شوروي و تشكيل دولت

. ايراني در وراي مرزهاي شمالي ايران در دستور كار نهادهاي مختلف كشور قرارگرفت
 صورت زير هاي فرهنگي ايران را در آسياي مركزي به   صورت خالصه برخي منافع و هدف به
  :توان عنوان كرد مي
ها و گسترش و تقويت روابط نزديك  هاي مذهبي در ميان جمهوري  احياي اسالم و علقه- 

  ، ها فرهنگي با هريك از جمهوري
خصوص تاجيكستان و  زبانان اين كشورها به  گسترش و احياي زبان فارسي در ميان فارسي- 

  ازبكستان،
 و بقاياي تمدن ايران قديم در هريك از  حفظ و نگهداري آثار خطي و بناهاي تاريخي- 

  ها، جمهوري
هاي مسلمان  هاي فرهنگي، ديني و هنري ميان ملت  گسترش، تحكيم و تداوم علقه- 

  ها با مردم ايران،   زبانان اين جمهوري خصوص فارسي به
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 ).34، ص 1375هرزيگ، (سازي مردم كشورهاي آسياي مركزي  همكاري در هويت- 

  
  و منافع ايران و روسيه در آسياي مركزيها    مقايسه هدف

كنند اما از  المللي تالش مي هايشان در عرصه بين   كشورها براي دستيابي به منافع و هدف
آنجا كه ساير كشورها نيز در تالش براي كسب منافعشان هستند منافع كشورها در محيط 

  :كند  چهار صورت بروز مياين برخورد منافع كشورها به در. كند الملل باهم برخورد مي بين
  منافع مشترك، -1
  منافع موازي،  -2 
  منافع اختالف زا،  -3
  .منافع متضاد -4

منافع متضاد باعث . شود ساز همكاري بين كشورها مي منافع مشترك و موازي زمينه
زا، نوع تعامل كشورها با هم بستگي  اما در ارتباط با منافع اختالف. شود رقابت بين آنها مي

هاي درگير دارد، كشورها در اين مورد دو گزينه پيش رو دارند يا  گيري طرف  جهتبه
اينكه بدون در نظر گرفتن مالحظات طرف ديگر به رقابت با يكديگر بپردازند و يا اينكه با 

طبق . در نظر گرفتن مالحظات يكديگر به رقابت با يكديگر در بستر همكاري بپردازند
آسياي مركزي كه منطقه مشترك و  دو كشور روسيه و ايران درآنچه كه بيان شد، منافع 

مورد توجه دو طرف است در برخورد با يكديگر به يكي از چهار حالت ذكر شده نمايان 
ها و منافع دو كشور ايران و روسيه در منطقه اين نتيجه حاصل    از مقايسه هدف. شود مي
ه در چارچوب ژئوپليتيك حاكم بر ها و منافع همسوي ايران و روسي   هدف شود كه مي

امنيتي است كه برخي از مهمترين آنها - ها و منافع سياسي   منطقه در شرايط كنوني هدف
  :اين موارد است

  هاي مشترك منافع و امنيت ملي ايران و روسيه، حوزه مقابله با نفوذ آمريكا، تركيه و اسرائيل در -
 تأثيرگذاري جمهوري اسالمي ايران در حل و قش وافزايش ن روابط دوجانبه در گيري از بهره -

  اي، هاي منطقه فصل بحران
  هاي روسيه و كشورهاي آسياي مركزي، هاي تندرو اسالمي در جمهوري كنترل گروه -
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  . آسياي مركزي مقابله با توسعه ناتو به سمت شرق، قفقاز و -
زي در برخي از هاي آسياي مرك موضوعاتي مانند همكاري اقتصادي ايران و جمهوري

شود، مانند حمل و نقل كاال از راه ايران به  ها كه موجب تضعيف جايگاه روسيه مي زمينه
هاي اسالمي، تالش در جهت  هاي فرهنگي مثل كمك به رشد گرايش بازار جهاني، همكاري

اي بدون  منطقه هاي  ها، جلب و گسترش همكاري   هويت سازي براي مردم اين جمهوري
 و تدوين رژيم حقوقي درياي خزر با رعايت كامل حقوق ايران از جمله منافع حضور روسيه

   ).93، ص 1386دادانديش، (زاي ايران با روسيه در آسياي مركزي است اختالف
 اينكه ايران خواهان غير نظامي ؛شود فقط يك مورد منافع متضاد بين دو كشور مشاهده مي

. حفظ حضور نظامي خود در درياي خزر استدنبال  كردن درياي خزر است اما روسيه به
زا است نه منافع  از نوع منافع مشترك، موازي و اختالف بنابراين منافع دو كشور بيشتر

 اي باشد كه امتيازهاي كسب شده براي هر گونه تواند به پس تعامل آنها در منطقه مي. متضاد
ت به طرف مقابل طرف لزوما از كيسه طرف ديگر نرود، بلكه هر قدر يك طرف نسب

تري بزند،  زني دست به انتخاب راهبرد مناسب اطالعات بيشتري داشته باشد و در پرتو چانه
  . منفعت بيشتري كسب خواهد كرد

 

  همكاري  ‐
دهد كه موضوعاتي  روسيه در آسياي مركزي نشان مي ها و منافع ايران و   مقايسه هدف

هاي  هاي قومي در جمهوري ها و درگيري نمانند استقرار صلح، ثبات سياسي و كنترل بحرا
هاي خارجي، جلوگيري  امنيتي ديگر قدرت منطقه، جلوگيري از نفوذ سياسي، اقتصادي و

از رفت و آمد غيرقانوني مواد مخدر و اسلحه در حوزه منافع مشترك و موازي دو كشور 
هاي اقتصادي  توسعه همكاري. ساز همكاري دو كشور است بنابراين اين موارد زمينه. است

هاي آسياي مركزي و تأمين نيازهاي مصرفي آنها كه روسيه  و تجاري ايران با جمهوري
  . پاسخگوي آنها نيست، نيز فراهم كننده زمينه همكاري بين آنها است

هاي فرهنگي دو طرف نيز تا جايي كه ضديت با منافع ديگري در  در زمينه فعاليت
در موارد بيان شده كه زمينه . انند با هم همكاري كنندتو  دو كشور مي،منطقه نداشته باشد
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تواند تأمين كننده هرچه  همكاري ايران و روسيه در منطقه وجود دارد؛ همكاري آنها مي
  . بيشتر و بهتر منافع دو طرف در آسياي مركزي باشد

  
  رقابت ‐ 

سياي مركزي هاي هريك از دو كشور ايران و روسيه در آ ها و برنامه   تحقق منافع، هدف
موضوعاتي . آورد وجود مي ها به هاي تعارض و تقابل با طرف ديگر را در برخي از زمينه زمينه

 كه موجب تضعيف مواردهاي آسياي مركزي در برخي  مانند همكاري اقتصادي ايران و جمهوري
 و نقل شود؛ مانند انتقال و حمل و نقل نفت و گاز منطقه از مسير ايران، حمل جايگاه روسيه مي

اي بدون حضور روسيه،  هاي منطقه كاال از راه ايران به بازار جهاني، جلب و گسترش همكاري
هاي اسالمي، تالش در جهت  هاي فرهنگي مثل كمك به احياي اسالم و رشد گرايش همكاري
ها و تدوين رژيم حقوقي درياي خزر با رعايت كامل  سازي براي مردم اين جمهوري هويت

  .زاي ايران با روسيه در منطقه آسياي مركزي است ز جمله منافع اختالفحقوق ايران ا
ساز رقابت بين آنها  كشور واقع شده است؛ زمينه زاي دو مواردي كه در حوزه منافع اختالف

. كسب كند كند كه بيشترين ميزان منفعت را در اين موارد است، و هريك از آنها سعي مي
المللي و گفتمان  اي، يعني محيط بين كه متغيرهاي واسطهوجود اين وضعيت حاكي از آن است 

روسيه در  زاي دو كشور ايران و اي بر تعديل منافع اختالف حاكم بر منطقه تأثيرات تعيين كننده
اهميت روابط دوجانبه براي دو كشور يك عامل مثبت و تأثيرگذار در . آسياي مركزي دارد

اي و  المللي، محيط منطقه تأثير شرايط محيط بين. تتعامل ايران و روسيه در آسياي مركزي اس
روسيه و نقش آمريكا، اسرائيل و تركيه در آسياي  روابط دو كشور ايران و محيط داخلي و

 . دهد شدت كاهش مي مركزي، احتمال تعارض و مقابله بين ايران و روسيه را به

  
  رقابت در بستر همكاري 

هاي خود در آسياي     روسيه در تأمين منافع و هدفگونه كه بيان شد، براي ايران و همان
زا ممكن  هاي رقابت، كه موارد اختالف هم زمينه هاي همكاري وجود دارد و مركزي هم زمينه

 ايران اما از آنجا كه راهبرد تقابل در فراگرد روابط. است به تعارض و تقابل دو طرف بينجامد
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مايي ندارد و در مقابل راهبرد همكاري جايگاه و روسيه در آسياي مركزي زمينه بروز و خودن
 زا دو گزينه رقابت بر بستر همكاري و اي دارد؛ بنابراين در ارتباط با منافع اختالف ويژه

دليل مجاورت  هر دو كشور به. رقابت بدون توجه به مالحظات روسيه براي ايران وجود دارد
ها و عملكرد يكديگر  زيادي از نيتبا يكديگر و سابقه تاريخي مشترك، شناخت و اطالعات 

 همچنين اهميت راهبردي و ژئوپليتيك .قابل كتمان است قدرت روسيه براي ايران غير. دارند
الملل در حال گذار  موقعيت شناور روسيه در نظام بين. ايران براي روسيه غيرقابل انكار است

اي براي ايران  ر منطقهعنوان يك قدرت برت به و تالش اين كشور براي حفظ جايگاه خود 
اي و  از طرفي، روسيه نيز به هدف ايران براي كسب منزلت منطقه. خوبي روشن است به

توان گفت رقابت بدون توجه به منافع ديگري تأمين كننده  بنابراين مي. المللي آگاه است بين
ايي  رقابت بر بستر همكاري كارراهبرديك از دو كشور نيست؛ بلكه  حداكثر منافع هيچ

 . بيشتري دارد

  
  نتيجه 

ها را در بسياري از مناطق  فروپاشي نظام دوقطبي و پايان جنگ سرد، هرچند رقابت قدرت
از بين برد؛ اما فضاي ژئوپليتيك و ژئواكونوميك نويني را در آسياي مركزي براي رقابت 

اين حياط خلوت پيش از  اين قلمرو كه تا. اي فراهم كرد اي و فرامنطقه هاي بزرگ منطقه قدرت
اي نيز نفوذ اين كشور را در منطقه يادشده  منطقه هاي بزرگ فرا آمد و قدرت شمار مي روسيه به

يي همچون روسيه، ها   به رسميت شناخته بودند، اكنون پذيراي بازي بزرگ جديد ميان قدرت
  .)1384كوالئي، (آمريكا، چين، ايران و تركيه است

قالب بازي بزرگ در اين منطقه   بازيگر مهم و داراي منافع درروسيه دو در اين ميان ايران و
. گيرد زا را در بر مي هستند كه منافع آنها در برخورد با يكديگر طيفي از منافع موازي تا اختالف

نظر  اما به. وجود بياورد كشور حالت تقابل را به تواند با ايجاد رقابت بين دو زا مي منافع اختالف
يل برتري منافع مشترك ميان دو كشور، مسكو و تهران الگوهاي مشاركتي را بر دل رسد كه به مي

در اين ميان، ايران جهت . دانند الگوهاي رقابتي در تنظيم روابط دوجانبه ميان خود مقدم مي
 رقابت راهبردزايي دارد با  تحقق آن دسته از منافع ملي خود در آسياي مركزي كه ماهيت اختالف
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هاي دوران پس  ها و بررسي تجربه. رسد الحظات روسيه به نتيجه مطلوب نميبدون توجه به م
دهد كه اين دسته از منافع ايران در آسياي مركزي از راه تقابل با روسيه  از فروپاشي نشان مي

المللي و داخلي دو كشور هرگونه تعارض و  اي و بين منطقه كند؛ زيرا شرايط  تحقق پيدا نمي
  .كند داند و رد مي  نميمقابله را به مصلحت

دنبال كسب منافع بيشتر  هاي روسيه كه به    از اين رو ايران با توجه به شناخت خود از تاكتيك
اصول  كه با تأكيد بر اي انتخاب كند گونه در منطقه و جهان است، بايد راهبرد خود را به

 طيفي بين همكاري اهبردراين . زني و تمركز بر منافع مشترك بيشترين منافع را كسب كند چانه
دهد كه بر حسب شرايط بايد از ميان اين طيف، راهبرد مناسب انتخاب  و رقابت را تشكيل مي

 تقابل منجر شوند، اما اگر با راهبردتوانند به  زا اگر مديريت نشوند، مي منافع اختالف. شود
ي منافع ملي خود را در  رقابت در بستر همكارراهبردتواند با انتخاب  تدبير عمل شود ايران مي

  .تعامل با روسيه در آسياي مركزي تأمين كند
هايي كه در دستيابي  گرايانه و پرهيز از اقدام  پس ايران با درپيش گرفتن سياست عمل

تواند منافع خود را تأمين كند و در مقابل  روسيه به منافعش در منطقه اخالل ايجاد كند، بهتر مي
ن منافع ايران در منطقه، با توجه به نقش غير قابل انكار ايران در حفظ روسيه نيز با در نظر گرفت

هايش خواهد    صلح و ثبات منطقه و همچنين موقعيت با اهميت ژئوپليتيك ايران، بهتر به هدف
اند كه در عمل نمودهايي از  رسد دو طرف به اين درك متقابل رسيده نظر مي به. رسيد

در . هاي امنيتي قابل ديدن است منطقه بيشتر از حوزه رف درجويانه دو ط هاي همكاري سياست
 همكاري با راهبردبندي نهايي نتيجه حاصله از پژوهش حاضر اين است كه بكارگيري  يك جمع

روسيه در آسياي مركزي تأمين كننده منافع جمهوري اسالمي ايران است، ضمن توجه و تأكيد 
  رقابت برراهبرد ناچار است براي تأمين منافع بيشتر ها ايران اين نكته كه در برخي از حوزه بر

  . زني را بكار گيرد بستر همكاري و چانه
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