
Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, 

Vol. 15, No. 2, Autumn & Winter 2023, pp. 289-313 

 

 

Iran and Turkey's Cultural Diplomacy Challenges in 

Central Asia 

Elaheh Koolaee
1
 

Professor, Regional Studies Department, Faculty of Law & Political Science, 

University of Tehran 

Yousef Bagheri 

Ph. D, Regional Studies Department, Faculty of Law & Political Science, 

University of Tehran 

(Date received: 29 June 2020 - Date approved: 6 November 2020) 

Abstract 

Introduction: After the disintegration of the USSR, Central Asia as an 

important part of this political system was exposed to serious changes and 

developments. Bankrupt economies, the persistence of outdated patterns and 

traditions of political action, and fragmented identity foundations plagued 

the Central Asian republics in the early 1990s. Regarding the issue of 

identity, during the Soviet era, Moscow worked to suppress the emergence 

of any ethnic (Turkish, Persian) or religious (Islamic) identities that would 

pose a threat to the ideology of Communism. But with the collapse of this 

union, the Central Asian republics were in a position in which Iran and 

Turkey were trying to use identity-based foreign policies to invest in new 

geographies. 

 In the meantime, the political elites of the Central Asian countries decided 

to accept the models presented by the international actors to get out of this 

impasse. The Islamic Republic of Iran and Turkey were two neighbors that 

were mentioned more than others in the minds of the leaders of these 

republics. Considering some common cultural-identity heritages of these two 

countries with these republics, both of these powers tried to penetrate this 

region by using cultural elements. 

But the cultural policies of Tehran and Ankara gradually faced serious 

obstacles. 
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Research Question: What is the main challenge facing the cultural 

diplomacy of Iran and Turkey in Central Asia? 

Research Hypothesis: For Iran, the securitization of its cultural agendas and 

for Turkey, the whisper of Ottomanism and fear of Turkey's regional 

dominance si the main challenge for their cultural diplomacy toward Central 

Asia. 

Methodology (and theoretical framework if there are): This research is 

applied based on purpose and descriptive based on data collection. Also, this 

research was done after the event. This means that the researcher studies the 

possible cause of the dependent variable and the independent and dependent 

variables that occurred in the past. In this article, Public and cultural 

diplomacy have been selected as the theoretical framework and will be 

explained subsequently. 

Results and Discussion: With the collapse of the Soviet Union, the Central 

Asian republics underwent serious changes. The fundamental question is 

"Who am I?" Or, to be more precise, the identity crisis has been raised as an 

important challenge for these republics. Moscow could not give them a new 

identity, and therefore the identity crisis was formed in parallel with the 

political, economic, and security crises in the new republics. In this situation, 

these countries sought to create an identity from the very beginning of their 

independence, so that it would be a solid foundation for them to form a 

nation-state. The near horizon of these republics was Iran and Turkey, with 

whom they had identity and cultural affinity more than others. With the 

knowledge of the elites of the Islamic Republic of Iran and the Republic of 

Turkey about this loss, the revival and consolidation of cultural relations 

along with political, economic and security relations were put on the agenda 

of Tehran and Ankara. Iran entered into cultural relations with these 

republics based on categories such as cultural, linguistic (in a more limited 

dimension), religious and historical commonalities. But the main issue for 

Iran was the security perspective. 

Turkey defined Central Asia as a land for its cultural influence due to some 

important factors such as extensive linguistic and religious commonalities 

and pursued diplomacy and cultural efforts towards this region in the 1990s. 

Turkey also faced challenges in the way of advancing its cultural policies. 

Turkish imperialism and the arrogance of Central Asian Turks is the key to 

understanding Turkey's cultural challenges in this region. Iran's cultural 

foreign policy officials should be aware of the sensitivities and security 

concerns of Central Asian leaders and remove the perception of "other" from 

Iran in all their cultural activities in these republics. To improve the status of 
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Iran's cultural diplomacy in Central Asia, this article suggests that Iran 

should follow strategies at three national, regional, and global levels. 

Conclusion: With the collapse of the Soviet Union, the countries of Central 

Asia faced deep identity crises and were unable to establish their nation-

states. Also the Central Asian republics were exposed to serious changes and 

developments. The basic question "Who am I?" Or to put it more precisely, 

the identity crisis has emerged as an important challenge for these republics.  

With these developments, the arena was available for actors like Iran and 

Turkey more than others. Because both Iran and Turkey had characteristics 

that made it possible for them to be active in Central Asia. However, due to 

the lack of proper understanding of the Central Asian environment, Iran and 

Turkey made some strategic mistakes. Ultimately, they failed to capitalize 

on the Central Asian identity crisis. However, Turkey was a little more 

successful compared to Iran.  

Keywords: Central Asia, Iran, Turkey, Cultural Diplomacy, Collapse, 

Soviet Union, Cultural Heritage. 
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 هاي دیپلماسی فرهنگی ایران و تركيه در آسياي مركزي چالش

 1الهه كوالیی
 دانشگاه تهران ،یاسیاي، دانشکدة حقوق و علوم س گروه مطالعات منطقه استاد

 یوسف باقري

 دانشگاه تهران ،یاسیاي، دانشکدة حقوق و علوم س دکتري مطالعات منطقه 
 (16/08/1399پذیرش:  خیتار - 09/04/1399: )تاریخ دریافت

 چکيده

اي مهز  ا  ایزن نمزام سیاسزی، در معزر        عنزوان پزاره   با فروپاشی اتحاد شوروي، آسیاي مرکزیي بزه  
 زاي فرسزوده،    تغییر و تحوالت جدي قزرار گرفزتا اقتدزاد اي ورشک،زته، تزداوم الگو زا و سزنت       

 ززاي آسززیاي مرکززیي را در  وززان   گ،ززیهته، جوهززوري  ززاي  ززویتی ا  زز  بنیززان کززنس سیاسززی و
بنزدي نهگگزان سیاسزی ایزن کشزور ا، اسزتقگا  ا         دچزار آشزگتگی سزا تا جوز      1990ابتداي د ز   

ب،زت بزودا جوهزوري اسز می      رفزت ا  ایزن بزن    الگو اي پیشنهادي بزا یگران  زارجی بزراي بزرون    
 ززا  ن بززه ن ززن ر گززران ایززن جوهززوري ااي بودنززد کززه بیشززتر ا  دیگززر  ایززران و ترکیززه دو  و،ززایه

 ززویتی ایززن دو کشززور بززا ایززن   -اي ا  میززرام مشززتره فر نگززی  بززه پززارهآمدنززدا بززا توجززه   مززی
گیززري ا  چاشززنی فر نزز  بززراي نگززون بززر ایززن منطقززه     بززا بهززره   ززا،  ززر دو قززدرت  جوهززوري

رو شزدا   تزدری  بزا مزوانعی جزدي روبزه       زاي فر نگزی تهزران و آنکزارا بزه      کوشیدندا اما سیاسزت  می
روي دیپلواسززی   مهزز  پززیس  ،ززتی  کززه چززالسپاسززخ بززه ایززن پرسززس   دنگززا  بززهدر ایززن پزز و س 

شززود کززه  فر نگززی ایززران و ترکیززه در آسززیاي مرکززیي چی،ززتن در پاسززخ ایززن فر ززیه مطززر  مززی 
گزري   شزدن دسزتور کار زاي فر نگزی ایزن کشزور و بزراي ترکیزه  میمز  نوع وزانی           امنیتیبراي ایران 

آن در آسززیاي گززی اي ترکیززه، چززالس اساسززی فززراروي دیپلواسززی فر ن   ززراا ا  ت،ززلط منطقززه و 
دو کشزور در   فر نگزی   رسزد در ایزن دورة سزی سزاله در عرنز  کنشزگري       نمزر مزی   مرکیي استا به

روش ایزن نوشزتار کیگزی بزا رویکزرد       آسیاي مرکیي، سرانجام نتیجز  آن، ناکزامی ن،زگی بزوده اسزتا     
ي و  زاي اسزتناد    زا بزر اسزاا داده    رویزدادي و شزیوة گزردآوري داده    تحلیلی ا  نزو  پز    -تونیگی

 مجا ي استا
 آسیاي مرکیي، اتحاد شوروي، ایران، ترکیه، دیپلواسی فر نگی، میرام فر نگیا :واژگان اصلی
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 مقدمه
دلیز  بهشزی ا   ارتلنزد اوراسزیا بزودن و منزاب  انزرسي آن اسزت و          ا ویت آسیاي مرکیي به

یا با گشزت بزه   توان در قالب با ي بیرگ جدید  آفرینی ایران و ترکیه در این منطقه را می نقس
 زاي متعزدد سپزوپلیتیکی بزر      با ي بیرگ در آسزیاي مرکزیي دان،زتا در  وزین  مینزه، آیزین      

کنندا بر زی    اي آسیاي مرکیي در چارچوب سپواسترات ي و اقتداد جهانی تأیید می برج،تگی
( بزر ا ویزت   1998یزا برسین،زکی )   (Mackinder, 2004: 298-321)نوی،ندگان مانند مکینزدر  

کننزد کزه    و فضایی سپزوپلیتیکی اشزاره مزی    2عنوان محور جهانی به 1)بالکان اوراسیایی( ارتلند 
 د د که بر این منطقه غلگه یابدا توانایی و نگون را به کشوري می

دلیز    سگب کشف مناب  عمی  انرسي در منطقه و نیی به  اي ا یر و بیشتر به  وچنین در سا 
 زاي مکینزدر و    اي،  طوط فکري متعزددي مگزرو    تحوالت مربوط با امنیت جهانی و منطقه

انزرسي آسزیاي مرکزیي، ایزن     کنند  اندا بر ی نوی،ندگان استدال  می برسین،کی را تقویت کرده
کزرده  اي تگزدی     ا و با یگران منطقه  ا، رقابت میان شرکت منطقه را به عرن  تنس میان دولت

 زاي چنزدملیتی    جهزانی و شزرکت    زاي  دنگا  آن، قزدرت  ا به(Edwards, 2003: 83-89)است 
باشندا دستیابی به منزاب  نگتزی، م،زیر اي     وا ند در این رقابت بر سر انرسي حضور داشته  می

 طزوط را ب،زا د،  وزه در درون آن      بایزد آن   طوط لوله و کشاکس بر سر اینکه چزه ک،زی   
بزیرگ  یزا با گشزت بزه بزا ي     « با ي بزیرگ جدیزد  »نمران چییي است که ب،یاري ا  ناحب

 (Freire, 2010). نامند  می
در ا کننزد  در چنین با ي بیرگی، ایران و ترکیه نیی نقزس مهوزی بزراي  زویس دنگزا  مزی      

 زاي قزومی )ترکزی،     کوشید ا  رشد  ویت اي که اتحاد شوروي حضور داشت، م،کو می دوره
چزالس  توان،ت ایزدپولوسي کوونی،ز  را بزه     فارسی( یا مذ گی )اس می( جلوگیري کند که می

 زاي   اما با فروپاشی ایزن اتحزاد، جوهزوري    (Koolaee and Nabavi, 2020: 176-178).بکشد 
گیزري ا    سیاست  زارجی ایزران و ترکیزه بزا بهزره      آسیاي مرکیي در شرایطی سربرآوردند که

به دالیز    رو، گذاري بر یک جغرافیاي جدید بودندا ا  این عنانر  ویتی در ت ش براي سرمایه
اي طززوالنی در آسززیاي مرکززیي  ززروري    یززران  حضززور  ززود را بززراي دوره  تززاریهی، ا

سگب تهاج  روسی  تیاري و بعزد گ،زترش    ا به(Suvankulov and Guc, 2012: 21-43)داند می
اي تضزعیف شزدا    شک  قابز  م حمزه   شوروي در قرن بی،ت ، پیوند اي میان ایران و منطقه به

 اي برجزا مانزده ا  آن،    ر آمریکا در جوهوري وچنین پ  ا  فروپاشی اتحاد شوروي و حضو
سیاست  ارجی ایران تا حد  یادي معطوف به رویارویی با محدودسا ي کشزور بزوده اسزتا    

 زاي   بنابراین در دو د   ا یر ایران براي بهگود روابط اقتدادي، سیاسی و فر نگی با جوهوري
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2. The World Axis 
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 ایی بوده است که ایزران میزرام    حو ه ا بر  ت ش استا تورکی این کرده ت ش آسیاي مرکیي 
اي  وی ه با تاجیک،تان و ا بک،زتان(ا مجووعزه   مشتره تاریهی، فر نگی و  بانی داشته است )به

 اي فر نگی  ود  گیري ا  ظرفیت  اي سیاسی، امنیتی و اقتدادي ایران را ناچار به بهره ا  الیام
 در آسیاي مرکیي کرده استا  

 اي امنیتزی  زود    سگب سیاست ، به1991حاد شوروي در سا  ترکیه نیی تا  مان فروپاشی ات
 اي عدر جن  سرد بزود،  زیر را گزردي ن،زگت بزه آسزیاي مرکزیي         تر متأثر ا  الیام که پیس

در آسزیاي   1رسید افکار عوومی ترکیه بیشتر ن،گت به جوامز  ترکزی   نمر می نداشتا در برابر به
 ر روي پز    به  دادا شد، ح،اسیت نشان می یانگاشته م 2عنوان ملت ترکی مرکیي که بیشتر به

تري در منطقزه  ،زتند    دنگا  مناف  بیرگ گذاران ترکیه به ا  جن  سرد، افکار عوومی و سیاست
(Fiden, 2010: 81-82)      ا بر ورداري ا  پیوند اي مه   بزانی و مزذ گی، ب،زتر مناسزگی بزراي

ترکیزه ا  نه،زتین   رو،  شدا ا  این یپیشگرد دیپلواسی فر نگی ترکیه در آسیاي مرکیي برآورد م
رسزویت شزنا تا     اي آسزیاي مرکزیي را بزه    جوهوري 1990کشور ایی بود که در آغا  د   

اشزاره دارد کزه مزوجی ا      4 بزان   زاي تزره    گا ی به جوهزوري  3 اي برادر، پدیدارشدن دولت
 بان ا  آدریاتیک تا دیوار  رهرو ایدة جهان ت پا کردا ا  این  اي سیاسی ترکیه به را در  و  بهس

 اي این کشور تگدی    اي سیاسی ترکیه و رسانه بیرگ چین به مو و  جدید مگاحث در حلقه
تدری  رن   بینی آغا ین نهگگان سیاسی ایران و ترکیه به اما آن  وشا (Hale, 2000: 188)شد 

رو  با موان  جدي روبه تدری   اي فر نگی تهران و آنکارا در آسیاي مرکیي به با ت و سیاست
روي   زاي پزیس    تزرین چزالس   شدا در این پ و س در پی پاسخ به این پرسس  ،تی  که مهز  
ایزن پز و س بزر اسزاا  زدف،      دیپلواسی فر نگی ایران و ترکیه در آسیاي مرکیي چی،تن 

رویزدادي اسزت، بزدین      ا جنگه تونیگی دارد و پز   کاربردي است و بر اساا گردآوري داده
متغیزر م،زتق  و واب،زته در    و  کنزد  پ و شگر علت احتوالی متغیر واب،ته را مطالعه میه معنا ک

 اندا  وچنین این پ و س وجوه مهوی ا  مقای،ه داردا گذشته رخ داده

 پيشينۀ پژوهش
توان مدعی شد که در مورد دیپلواسی فر نگی ایران در آسزیاي    شناسانه می آسیب ير رویکردد

نگزرش امنیتزی و مگتنزی بزر قزدرت،        غلگز  گرفته استا سه وی گیِمرکیي کار جدي نورت ن
قگقا  با  وان عینکزی کزه    پنداري )دره آسیاي مرکیي و غیرتطگیقی بودن و رویکرد این  وان

 آسزیاي مرکزیي و قگقزا      ة زاي حزو     شود( آسیب بیشتر پ و س  اورمیانه مطالعه و دره می
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2.  Turkish Nation 

3.  Brother States 

4. Turkish Republic 
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تزرین آثزار منتشرشزده در ارتگزاط بزا ایزن مقالزه         در این حو ه استا در ادامه به بر ی ا  مهز  
 اپردا ی   می

 زاي   ترکیه در آسیاي مرکزیي: امکانزات و محزدودیت   »  ( در مقال2022آالرانتا و سیلوان )
جوي بلندمدت ترکیه براي  ودمهتاري را گردي، تغییر روابط و اند ج،ت نوشته« تر نقس بیرگ

 اي  ارجی چندجانگزه،   براي تقویت سیاست  اي آسیاي مرکیي قدرت جهانی و توای  دولت
 اي  ود را در آسیاي مرکزیي تشزدید کنزدا ا      این کشور را بر آن داشته تا با موفقیت فعالیت

، ترکیه روابط فر نگی، تجاري و دیپلواتیک  ود را بزا کشزور اي آسزیاي مرکزیي     1990  د 
ي  وکزاري کشزور اي   آن، یعنزی شزورا    چندجانگز  ةکننزد  گ،ترش داده استا نهزاد  وا نز   

نوی،زندگان  نمزر   به بان استا  شدن بیشتر در سا مان کشور اي تره  بان، در حا  نهادینه تره
آوردن نقس بیشتر در منطقه محزدود اسزتا تعامز      دست ترکیه براي به ةاین مقاله توانایی بالقو

تان نشزان  اقتدادي آن ک  است و واکنس کشور اي آسیاي مرکیي به ت،لط طالگزان در افغان،ز  
مانندا آنزان بزه مو زو      امنیتی در منطقه باقی می  اي د د که روسیه و چین  وچنان شریک می

( در 2020انزدا شزاریپو )   ولی در مورد ترکیه اط عات  وبی اراپزه کزرده   ،اند این مقاله نپردا ته
ت بزه نقزس و ا ویز   « کنونی آسیاي مرکزیي   نقس دیپلواسی قدرت نرم ترکیه در توسع»  مقال

آسیاي مرکیي و تزأثیر و ا ویزت آن بزراي کشزور اي       ترکیه در توسع« قدرت نرم»دیپلواسی 
را در سیاسزت  زارجی   « قزدرت نزرم  »گیري، سا وکار ا و ابیار اي  جهت اوپردا دا  منطقه می

ترکیه بر  ندگی اجتوزاعی اقتدزادي،   « قدرت نرم»کندا  وچنین تأثیر سیاست  ترکیه تحلی  می
استا شاریپو بر ایزن بزاور اسزت کزه      شدهی کشور اي آسیاي مرکیي مطالعه سیاسی و فر نگ

بر  ف دیگر با یگران سپوپلیتیزک فعزا  در آسزیاي مرکزیي، ترکیزه منزاب  مزالی ال م بزراي         
فر نگزی آن بزا اقزوام    -امزا نیدیکزی  بزانی و قزومی     ،را ندارد« قدرت نرم»کردن سیاست  دنگا 
  بان غالب استا   تره

نوی،د ب،زیاري ا     می« سیاست ایران در قگا  قگقا  و آسیاي مرکیي»  در مقال( 2022شافر )
 ا در مورد سیاست  ارجی ایران،    بر موقعیت آن در رابطه بزا  اورمیانزه و  ز  بزر      تحلی 

 اي تهران در مورد ایزن کشزور ا،    ادعاي آن براي ر گري اس می شیعه متورکی استا سیاست
سیاست ایزران در  او د دا  باغ نشان می وی ه در مورد جن  قره را بهسیاست  ارجی ایران    ،ت

داند،  یرا چندین گروه قومی انلی  تنیده با امنیت دا لی آن می قگقا  و آسیاي مرکیي را در  
 اي این کشور ا ارتگاط دارندا سیاست ایران در ایزن کشزور ا بزر اسزاا پزن        ایران با قومیت

 زاي   منیت ملزی ایزران، جلزوگیري ا  فعالیزت  زددولتی اقلیزت      شود: ا عام  انلی  دایت می
وی ه ترکیه و روسیه، نقس ر گري  آنربایجانی و ترکونی ایران، روابط ایران با با یگران دیگر، به

ونق  و تجزارت انزرسي در منطقزه و منزاف       جایی و حو  و یکپارچگی ایران در م،یر اي جابه
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این باورند که ایدپولوسي دینزی نقزس مهوزی در سیاسزت     افیاید ب،یاري بر  اقتداديا شافر می
 ا داندمیانلی ایران در روابط با منطقه، ارتقاي امنیت ملی  ود   دغدغ او ارجی ایران داردا 
قگقا  و آسیاي مرکیي در سیاست  زارجی ترکیزه:  مزان    »  ( در مقال2011افه و آکورات )

 بزه د پ  ا  پایان جن  سرد، ترکیزه ناچزار   نوی،ن  می« اي جدید فرا رسیده است سیاست منطقه
اي  ود شدا ا   مان به قدرت رسزیدن حزیب عزدالت و     تجدید سا تار مگهوم سیاست منطقه

دنگزا  کنزد و مشزک ت     ی رااي فعزال  ترکیه کوشیده است سیاست منطقه 2002توسعه در سا  
اي ا  روابط اقتدزادي   هپیچید  به مجووع  ا آنتنس نگر با  و،ایگان ح  کندا  ة ود را با اید

سیاسزت  زارجی     زا  آننمر  دا بهنکن سیاسی و فر نگی ترکیه با کشور اي این منطقه اشاره می
تري را در آسیاي مرکیي و قگقزا  دنگزا      تر و واق  بینانه  اي متعاد  تدری   دف جدید ترکیه به
 داوم  وکزاري اسزتا  اي، تقویت روابزط بزا منطقزه ا  راه تز     جاي رقابت منطقه کرده است و به

دیپلواسی آمو شی جوهزوري اسز می ایزران در آسزیاي     »  ( در مقال1395د شیري و طا ري )
بزه نمزر   کنندا  آمو شی در راستاي افیایس قدرت نرم توجه می  اي هبر  رورت مگادل« مرکیي

ره تودنی مشت   اي فر نگی،  بان فارسی، پیشین گیري ا  ظرفیت  تواند با بهره که ایران می  ا آن
و توان آمو ش عالی کشور ن،گت به برسا ي تدویري م گت ا   زود اقزدام کنزد و دیپلواسزی     

 آسیاي مرکیي گ،ترش د دا   آمو شی  ود را در منطق
 اي دیپلواسی فر نگزی جوهزوري    مناف  ملی و شا ص»  ( در مقال1394سیوگر و مقیوی )

ر اي فر نگی در دیپلواسی و میایزاي آن  گرفتن ابیا به نقس فر ن  و به  دمت« اس می ایران
شدن با مقاومت کوتر رو روبهند ا  ا میایاي دیپلواسی فر نگی عگارت  ا کنندا ا  نمر آن اشاره می

بودن دیپلواسی فر نگی ا  لحنی  دزوانه در کنزار جزذابیت، حضزور      در جوام  مقدد، عاري
حقزوقی غیزر دولتزیا کیزانی      تر با یگران غیررسوی، نهاد اي مدنی و اشهاص حقیقی و جدي

به نقزس و ا ویزت دیپلواسزی    « اندا ي فر نگی ایران و آسیاي مرکیي: چش »  مقال ( در1396)
کنزد و دیپلواسزی     زا اشزاره مزی    سا تن نگون دولت منمور بیشینه عوومی در سیاست  ارجی به

قزدرت نزرم   »ب ( در کتزا 1394پناه و دیگران )  داندا حق عوومی را یکی ا  مناب  قدرت نرم می
 زا   با ي بیرگ و رقابت شدید میزان قزدرت    اوراسیا را نحن« ایران در آسیاي مرکیي و قگقا 

مزدت و    زا بزراي تضزوین منزاف  کوتزاه      که ب،یاري ا  این قدرت  ،تند دانند و بر این باور می
  ایزران ظرفیزت عمیوزی در عرنز     ،ا در این میانکوشند میقدرت نرم  راهبلندمدت  ویس ا  

 اما جایگا ی در ور نداردا ،درت نرم در آسیاي مرکیي و قگقا  داردق
روابط ایران با آسزیاي  « آسیاي مرکیي در تدور سپوپلیتیکی ایران»  ( در مقال2014وستنی  )
ا ا  نمززر او کنززد را بررسززی مززی 1991سززا  در شززوروي اتحززاد دنگززا  فروپاشززی  مرکززیي بززه

گرایی، سطح  وکاري بزا ایزن منطقزه را     عو  به کشیدن ایران ا  ندور انق ب و حرکت دست
و عیت ایزران را در م،زاپ     اوا کردالوللی  ارج   افیایس داد و ایران را تا حدي ا  انیواي بین
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کنزدا در مزورد     بهشند، واکزاوي مزی    مه  ا  آن نمر که دیپلواسی آسیاي مرکیي آن را شک  می
بهشی ا  تدور سپوپلیتیکی ایران  ةد ند  شک  دیپلواسی فر نگی، نوی،نده پیوند اي فر نگی را

عوز    فر نگی اکو فرنت مناسگی براي پیشگرد دستور  س،ؤباور او ایران با اکو و مبه داندا  می
قدرت نزرم ترکیزه در   »  ( در مقال1395فر نگی  ود در منطقه داردا گودر ي و معگودي ن اد )

بزا یگران قزدرت نزرم در      بزه حلقز    زاي ترکیزه بزراي ورود    سیاسزت « آسیاي مرکیي و قگقا 
رسیدن حیب عدالت و توسعه در این کشور  قدرت به ةالوللی در دور اي و بین  اي منطقه عرنه

آسیاي مرکزیي   ة اي قدرت نرم این با یگر در حو  چگونگی سیاست  ا آنا کنند را بررسی می
نگزی ایزران و ترکیزه در     زاي فر    بر واکزاوي سیاسزت    ا ا آنکنند و قگقا  جنوبی را تحلی  می

 ،چزارچوب مگهزومی  به رو ابتدا   دا ا  ایننناکامی ن،گی آن تورکی دار  اي  تآسیاي مرکیي و عل
ناکزامی رویکزرد آنزان      زاي   تعلز بزه   اي فر نگی ایران و ترکیه و در ادامزه    پ  به سیاستس
ایزران در قگقزا    دیپلواسی جوهوري اس می »( در کتاب 1397کوالیی و  وکاران )ا  ندپردا می

اندا نوی،ندگان با اي ا  دیپلواسی عوومی پردا تهبه بررسی این مو و  به عنوان جنگه« جنوبی
بررسی مگهوم دیپلواسی علوی، عولکرد آن را در متن سیاست  ارجی ایران مورد توجزه قزرار   

ر ایزن   زاي موجزود د  اندا بر اساا مطالعه انجام شده در ایزن پز و س، ایزران ا  فرنزت    داده
 اي نگرده استا  عرنه، بهره

 چارچوب مفهومی: دیپلماسی عمومی، تمركز بر دیپلماسی فرهنگی
شزدن و   انط   دیپلواسی عوومی بیشترین ارتگاط را با دیپلواسی فر نگی داردا در اثر جهزانی 

-Baylis and Steve, 2004: 25) ا  ویت سنتی  ود را ا  دسزت داد   پیامد اي آن،  و  پدیده

اسزتا بزا حرکزت ا  دیپلواسزی     « دیپلواسی»یافته  اي تغییر ا ا  جوله این مگا ی  و  ویت(29
رو  ،زتی ا دیپلواسزی    رسوی بر پای   ور و اجگار به دیپلواسی عوومی بر اسزاا اقنزا   روبزه   

رسزانی یزا در     زا اطز     کند که  دف ا  آن  اي مورد حوایت دولت اشاره می عوومی به برنامه
ادن افکزار عوزومی در کشزور اي دیگزر اسزتا ابزیار انزلی آن نیزی انتشزار مزتن،           تأثیر قرارد

 :Dehshiri, 2014) اي فر نگی، رادیو و تلویییون و اینترنت اسزت   تدویر اي متحره، مگادله

ا در تعریگی دیگر، دیپلواسی عوومی دره عوومی مردم کشور  ارجی، انتقزا  پیزام بزه    (4-10
گزو میزان شزهروندان و نهاد زاي     و  ا و توسزع  گگزت   گذاري بر آن ا، فعالیت با  دف تأثیر آن

 دوکشور در نمر گرفته شده که دستاورد آن تقویت مناف  ملی استا

 یكاركرد دیپلماسی عمومالف( 
 زا و  نجار زاي ملزی     کارکرد دیپلواسی عوومی آن است که با  دف توسزعه و نزدور ار ش  

تدری   دا بر این اساا، بهکن میرا جذب ا  کشور در  ارج  مه  اي مردم و افراد  کشور، گروه
تأثیرگزذاري آن کشزور    ،در نتیجزه  گیزردا  مزی  اي مردمی شک   دره بهتري ا  کشور نید گروه
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الوللزی و   بزین   موقعیت برتزر در نزحن   ایجادسا   تأثیرگذاري،  مینهین افیایس  وا د یافتا ا
توانزد   دیپلواسی عوومی میا (Ghashghavi, 1389: 22) دشو مناف  ملی  وا د   ا  دفمین أت

 تزر دیپلواسزی سزنتی قابلیزت ورود بزه آن را نداشزته اسزتا         ایی وارد شود که پزیس  به عرنه
ا   دره نگزون و  کوشزد  مزی  بیشزتر و  اسزت  ومی در  دمت مناف  ملی یک کشورعو دیپلواسی

 داکن جذب اي کشور  بیشتري را براي دیدگاه پشتیگانانکشور را افیایس د د و 

 ب( دیپلماسی فرهنگی
در دره واسة دیپلواسی فر نگی توجه به واسگان فر ن  و دیپلواسی که پایز  ایزن مو زو  را    

فر ن  اغلب تنها با  نر، ادبیات و دیگر عنانزر  د ند  روري استا در عو ، واسة  تشکی  می
ی، فر نز   فر ن  پیوند  ورده استا با وجود این، در ب،زتر دیپلواسزی فر نگز    1پذیر مشا ده

 زاي غیرمزادي، مزادي، ن نزی و      اي ا  وی گی مجووعه» عنوان بهتر  ود  باید در حالت گ،ترده 
 زاي    نزر و ادبیزات، سزگک   »شود که  نمر گرفته  در « اح،اسی ا  جامعه یا یک گروه اجتواعی

 ززا و باور ززا را نیززی در بززر   ززاي ار ش، سززنت نمززام ززاي  نززدگی در کنززار  زز ،   نززدگی، راه
واسة  ا(UNESCO Universal Declaration on Cultural Diplomacy, 2001)«دگیززر مززی

توانزد بزه  زدمات     الولز  داردا ایزن واسه مزی    دیپلواسی، معانی متگاوتی در نمری  روابزط بزین  
معناي سیاسزت  زارجی    عنوان    عنوان نهاد( یا به )به دیپلواتیک یا  ارجی ارتگاط داشته باشد

 کار رودا  به
شود: ابیاري براي اجزراي    و س واسة دیپلواسی در معناي سومی در نمر گرفته میدر این پ

ا بزر ایزن   (Hamilton and Langhorne, 1995: 570)آمیزی   سیاست  ارجی ا  م،یر معانی نلح
 اي دیپلواسزی یزک    ا  سوي مقام ا است که  اي ا  فعالیت  دیپلواسی فر نگی مجووعهاساا، 

تقویزت   ،نه،زت   در درجز  زا   شودا  دف این فعالیزت  ان انجام میکشور یا در  وا نگی با آن
 اي فر نگزی بزا    در قلورو دیپلواسی فر نگی ا  راه تقویت مگادلهمناف  سیاست  ارجی کشور 

 کشور دیگر استا

 ابطۀ دیپلماسی عمومی با دیپلماسی فرهنگیرپ( 
ر مزردم بیگانزه متورکزی    ، بگیرد شک  می ایی که در چارچوب دیپلواسی فر نگی  بیشتر فعالیت
حزا ،    با ایزن بهشی ا  دیپلواسی عوومی در نمر گرفته شودا  عنوان بهتواند  رو می استا ا  این

 ایی که در قلوزرو دیپلواسزی    با دیپلواسی عوومی یکی نی،تا  و  فعالیتدیپلواسی فر نگی 
تواند بهشزی   ویگیرند، به  رورت در ارتگاط با مردم کشور  دف نی،ت و ن فر نگی انجام می

کنندة  الوللی تنمی   اي بین شودا براي نوونه، مذاکره در مورد پیوان ا  دیپلواسی عوومی برآورد
روابط فر نگی میان کشور ا، بهشی ا  دیپلواسی فر نگی استا در  وان حا ، ایزن کزنس ا    

                                                           
1. visible 
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 دف انجزام   یک کشور در رابطه با  وتایانشان و نه در رابطه با مردم کشور  اي سوي دیپلوات
 شوار آوردا  وچنزین  توان آن را بهشی ا  دیپلواسی عوومی به رو، به سهتی می ا ا  اینشودمی

شده در چزارچوب دیپلواسزی فر نگزی را      اي انجام تواند فعالیت دیپلواسی عوومی نه تنها می
 ,Pajtinka) اي دیپلواسی را نیزی دربرگیزرد     اي دیگر حو ه تواند فعالیت شام  شود، بلکه می

 زاي   ناپزذیر فعالیزت   در نتیجه، امزرو ه دیپلواسزی فر نگزی بهزس جزدایی      ا(101-102 :2014
اي   زاي ا یزر ا ویزت فیاینزده     دیپلواتیک  و  کشور استا  رچند این بعد دیپلواسی در د ه

وی ه در  شود، به یافته است،  وچنان در حو ة فعالیت دیپلواتیک کشور ا به آن توجه اندکی می
 با دیپلواسی اقتدادي و دفاعیامقای،ه 

 دیپلماسی فرهنگی ایران در آسياي مركزي

تنهزا    اي سپوپلیتیکی ایران داشته استا این مو و  نزه  آسیاي مرکیي جایگاه مهوی در برداشت
آن استا این «  ان  مشتره اقوام آریایی بودن»دلی   بهبلکه ناشی ا  یک ارتگاط عویق تاریهی، 

ایران در سزه  سا  ع ق  ایران به منطقه پ  ا  فروپاشی اتحاد شوروي شدا  پیوند تاریهی  مینه
در پی احیاي روابط  ود با آسیاي مرکیي بزوده اسزت و پیونزد تزاریهی  زود را      د   گذشته 

 ا(Wastnidge, 2016: 1)است   اي براي توسع  روابط دان،ته پایه

 الف( نگاهی به دیپلماسی فرهنگی ایران در آسياي مركزي

تنها در قلورو انتقزا  منزاب  طگیعزی آسزیاي مرکزیي بزه        ، نهمنطقه یافتهیران فرنت مناسگی در ا
 نگزی و امنیتزیا   تر بر اساا منزاف  مشزتره فزر    با ار اي جهانی، بلکه در ایجاد روابط نیدیک

توای  ایران به گ،ترش روابط اقتدادي، امنیتی و فر نگی با این منطقزه بزا دو مو زو  شزک      
 ویز ه ا  سزوي   اي بزه   اي منطقه شدن در طر   ا براي یکپارچه : نه،ت، این دولتگرفته است

 اي  را گرد مهار آمریکا و اعوا  تحری  سگب بهمی  بودند؛ دوم، ایران  کشور ایی مانند ایران بی
 ودي دریافزت ا  منزاب  ال م بزراي کارب،زت      ایران به رو شده بودا پایدار علیه  ود با مان  روبه

-Hunter, 2003: 133)عنوان کنشگري قدرتوند در آسیاي مرکزیي بر زوردار نی،زت     هقدرت ب

اش بوده  ترین اولویت ایران در آسیاي مرکیي حگظ امنیت و ارتقاي جایگاه اقتدادي مه ا (134
پیوند اي فر نگی و در استا ا ایران ارتگاط تاریهی طوالنی با منطقه داشته (Atal, 2003) است

 اي ایرانی در بیزان ا ویزت ایجزاد ارتگزاط بزا       ي  بانی، وی گی مشتره روایتمواردي پیوند ا
 بزان تاجیک،زتان و افغان،زتان     منطقه استا این مو و  در روابط ایران بزا  و،زایگان فارسزی   

 ا( Wastnidge, 2016: 3)مشهود است 
 زاي آسزیاي مرکزیي دربرگیرنزدة      دیپلواسی فر نگی جوهوري اس می ایران در جوهوري

 ایی مانند تولید فیل ، تئاتر، مگادل  نهگگان دانشگا ی، انتشزار و تو یز  کتزاب و تشزکی       ؤلگهم
 اي آمو شی و فر نگی، پهزس رادیزویی و تلویییزونی، آمزو ش       اي مگادله  ا، برنامه کتابهانه
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  اي  نزري و فرسزتادن  نرمنزدان نوایشزی و اجرایزی بزه  زارج          ا و جشنواره  بان، نوایشگاه
 زاي    زاي فشزرده و مجلزه     زاي اینترنتزی، فرسزتادن لزو       زا و سزایت   ور، ایجاد پایگزاه ا  کش

 اي سهنرانی، برگیاري سوینار ا، نش،زت بزا نهگگزان فکزري و فر نگزی،       الکترونیکی، برنامه
 زاي مربزوط بزه      اي شا ص دانشگا ی و مانند آن دان،زتا فعالیزت   تاجران  ارجی و چهره

می ایران در آسزیاي مرکزیي را رایینزی فر نگزی جوهزوري      دیپلواسی فر نگی جوهوري اس 
ا ایزن تعامز  فر نگزی بزا     (Dehshiri, 2014: 416)د د  اس می ایران در این کشور ا انجام می

د د  بان فارسی تا چه اندا ه در   اي فر نگی منطقه نشان می تأکید بر  بان فارسی استا ریشه
 اي فر نگی کزه جهزان امزرو  و دیزرو  را بزا        سرنوشت فر نگی آن ا ویت داشته استا اقلی

فزردي    یاد نی،تندا  بان فارسی ا  این نمر موقعیت و جایگزاه منحدزربه  کند، چندان   ویت می
 ا(Dehshiri, 2014: 417)دارد 

د د، بزا  بزان فارسزی شزک       میرام اس می که  ویت معنوي آسیاي مرکیي را تشکی  می
رو در  ا  این ا (Sanaee, 1390)فارسی ریشه دارددر  بان  گرفته استا میرام شیخ احود ی،وي

 ویت تاریهی و فر نگی آسیاي مرکیي،  بان فارسزی عزاملی مهز  و اثرگزذار و در معوزاري      
 بزان در   عنزوان یزک ملزت فارسزی     فر نگی منطقه، ا  عنانر مه  و حیاتی استا تاجیک،تان به

ده استا ولزی نگرانزی دوشزنگه ا  نیدیکزی     کانون دیپلواسی فر نگی ایران در آسیاي مرکیي بو
 دنگزا   بزه گراي تاجیک، بر این روابط تأثیري منگی داشته استا ایزران    اي اس م تهران به گروه

کوشزیده بزا    ایجاد پیوند اي فر نگی با قیاق،تان، ترکون،تان و قرقییسزتان بزوده اسزتا ایزران    
 (اWestindge, 2014)ا بک،تان نیی روابط فر نگی مناسگی ایجاد کند 

 اسزز م ایرانززی دور ا   .در دیپلواسززی فر نگززی ایززران توجززه بززه اسزز م نیززی وجززود دارد 
 زاي منطقزه، اسز م تنزدرو را دشزون       مولد تروری،  استا ا  سوي دیگر، دولت گراییِ اطافر

 توانزد قزدرت آنزان را بزه چزالس بکشزد و         دانند کزه مزی   ترین عواملی می انلی  ود و ا  مه 
 ا (Payraus and Ibamov, 2010: 92)امان سیاسزی را در ایزن کشزور ا متیلزی  کنزد      ثگات و س

ا ر گزران  در منطقزه دنگزا  کنزد   شزکلی ا  دیپلواسزی فر نگزی را     بر این اساا ایران کوشزیده 
جوهوري اس می بیس ا  دیگر اعضزاي سزا مان  وکزاري اقتدزادي بزر پیونزد اي فر نگزی        

گرایزی   عنوان بهشی ا  را گرد  زود بزراي تزروی  منطقزه     هدارندا ایران بکشور اي عضو تأکید 
منطقزه اسزتا تأسزی      وسیل  اکو، طرفدار جدي تقویت پیونزد اي فر نگزی و تزاریهی در    به

 اي فر نگی مانند جشزن نزورو     مؤس،  فر نگی اکو با تورکی بر اشکا  مشتره ادبی و سنت
فر نگی ایران در این سزا مان فزرا      اي  در سراسر منطقه، فرنت بیشتري براي ارتقاي برنامه

 ا( Koolaee and Moaddab, 2009) کرد
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 دیپلماسی فرهنگی تركيه در آسياي مركزي هنگاهی ب

انلی و رقیب اشاره کرد که  ر کدام انو  و توان به سه  ویت  در سیاست  ارجی ترکیه، می
گرایزی و   تزره  نگرایزی، پزا   کننزد: اسز م   گیري سیاست  زارجی متگزاوتی را عر زه مزی     جهت
گرایی نتوان،ت به اندا ة دو رویکرد دیگر اعتگار یا حوایت یابد؛ در حزالی   تره گراییا پان کوا 

اي ا  د ز    طزور فیاینزده   گرایی به ده استا اس مپارادای  م،لط بو 1923گرایی ا  سا   که کوا 
ما یزت ایزن    شزنا ت  (Kavalski, 2010: 180). گرایی را دچار چالس کرده اسزت  کوا  1990
کند تحو  سیاست  زارجی    ا، کوک می  ا و رویکرد ا و سیاست  ارجی برآمده ا  آن  ویت

 ترکیه در آسیاي مرکیي را بهتر دره کنی ا
گرایی در نتیج  افو  امپراتوري ع وانی در ربز  آ زر قزرن نزو د   پدیزدار شزدا        تره پان

گرایزی را   تزره  پراتزوري بیابنزد، پزان   کوشیدند را ی براي توقف افو  ام روشنگکران ع وانی می
 منمور تقویت  ،ت  ترکی آن اراپه کردند  اي ناب،نده در امپراتوري و به جایگیینی براي  ویت

(Landau, 1974: 195)  گرایی به رقابت بزا   تره ، پان1923ا پ  ا  تأسی  ترکی  جدید در سا
 راطزی آن را اقتگزاا کردنزد   ویز ه راسزت اف   گزرا، بزه    زاي راسزت   گرایی پردا تا جریان کوا 

(Poulton, 1997: 130-134)عنوان سزر مین   آسیاي مرکیي بهبر  1923پ  ا  سا    ا تره ا پان
اي  را که موجودي اف،زانه « گرگ  اک،تري» ا نواد   ا تورکی کردندا آن تاریهی و باستانی تره

  رمولزوا و رمزواا   مؤثر در پرورش اقوام تره بوده را برگییدند، مشابه نقس گرگ در اف،ان
 ا(Kavalski, 2010: 195)ه میراثی مشتره دارند  ا،  و  اقوام تر تره در دیدگاه پان
شود که باید به اتحاد سیاسزی اقزوام تزره  بزان      رو، م،ئل  یگانگی  ویتی مطر  می ا  این

که نزوعی  شود   اي سیاست  ارجی مطر  می بینجامدا ا  این دیدگاه مجووع  روشنی ا   دف
 زاي   سوي دولزت  آنکارا را به گرایی سیاست  ارجی تره پان اي تره استا  حاد میان دولتات

ا در مجوزو ،  (Kavalski, 2010: 195)انزد  بزرد کزه در آسزیاي مرکزیي متورکزی شزده       تره مزی 
عنوان رویکرد سیاست  ارجی،  رگی بزه پزارادایوی معتگزر تگزدی  نشزد، امزا        گرایی به تره پان

گرایی در میان نهگگان مطر  سیاسزت  زارجی ت گیزت شزد و      ا کوا یافت  اي آن ادامه اندیشه
گرایی مجووع  اولویت سیاسزت  زارجی فزرا       چارچوب سیاست  ارجی غالب ماندا کوا 

گیري غربی بود که  و  نهگگان سیاست  ارجی ترکیه بر   ا نوعی جهت کرد که اساا  و  آن
بینی کوالی ریشه دواندا آتاتوره این  تی در جهانآن اتگاق نمر داشتندا اما  ویت ترکی ترکیه ح

کار را  دفوند انجام داده بود و پیامد آن براي سیاست  ارجی ترکیه پز  ا  فروپاشزی اتحزاد    
گرایزی بزه    شزدن اسز م   گرایزی، نگزران تگزدی     تزره  شوروي پدیدار شدا آتاتوره بیس ا  پزان 
 ا با  دف جلزوگیري ا     ا کوالی (Kinross, 1964) چارچوب غالب سیاست  ارجی ترکیه بود

گرایانزه و بزه  وزین سزگب،       ا بیس ا  اندا ه اس م نمر آن با گشت به امپراتوري ع وانی، که به
مانده بود، به ر گري آتاتوره و گرو ی ا  مور انی که وي برگییزده بزود،    بیس ا  اندا ه عقب
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دان،تند، بلکزه   تولی میاس م در آنا  ا را وارثان تودن و فر ن  بیرگ ترکی پیس ا  تنها تره نه
 زا معرفزی    عنوان سر مین پزدري آن  شرق    گ،ترش دادند و آسیاي مرکیي به ويس را به  آن
ترکزی را بزه سزهره     بنابراین اگرچزه آتزاتوره سیاسزت پزان     ا(Poulton, 1997: 105, 287)شد 
میان ترکیزه و کشزور اي    کرد و این م،ئله، ارتگاط  ا انرار می گرفت، بر میرام ترکی تره می

 زاي  گتزه را    فروپاشی اتحاد شوروي، این جریانتره آسیاي مرکیي را در  ود نهگته داشتا 
 بیدار کردا اکنون  مان آن فرارسیده بود که به اولویت مه  سیاست  ارجی ترکیه تگدی  شودا

 زاي جدیزد شزرو  بزه آ مزودن تک رگرایزی،        پ  ا  فروپاشی اتحاد شزوروي، جوهزوري  
و آیندة  زود در آسزیاي مرکزیي و     گرایی، دین و اقتداد با ار کردند و ترکیه، نقس کنونی ملی

 ,Ataov)عنوان یک وظیگه، م،ئولیت و فرنت و مناف  در نمر گرفت  جوهوري آنربایجان را به

 زویتی مشزتره را در دسزتور کزار      -ا براي این  دف، ترکیه توجه به میزرام فر نگزی  (1997
تزا   کیز اتیا  آدر دیز جد یجهزان ترکز   جادیا اجراي طر براي ود قرار دادا سیاست  ارجی  

 اي نوادین متنوعی در پیس گرفتا ایجاد بلزوه جدیزدي ا  کشزور ا     ، ترکیه اقدامنیچ وارید
بود که ر گران ترکیه و چهزار جوهزوري    2 اي ترکی و آغا  نش،ت 1«ترکی بودگی»دربارة ایدة 

ترکیه این ا (Balci and Liles, 2018: 11-26)آورد  ه گرد   می بان آسیاي مرکیي را ساالن تره
کزردا ایزن    دنگزا  مزی   -4 بزان  شوراي  وکاري کشور اي تره -3 ط را ا  م،یر شوراي ترکی

 زاي جزام  بزین     دولتی و با  دف ارتقزاي  وکزاري   سا مانی بین عنوان به 2009شورا در سا  
 ا(Balci and Liles, 2018: 11-26)  بان تأسی  شد کشور اي تره
 زاي    زاي سیاسزی و سیاسزت    گیزري  جهزت  5عنوان گامی مه  براي نهادسزا ي  در ادامه، به

تأسزی    1992سانویز    24در  6نام تیکا الوللی به  اي ترکیه، سا مان توسعه و  وکاري بین منطقه
بزا  شد که براي توسع  کوک به این کشور ا بودا مأموریت انلی تیکا تضوین  وکاري ترکیزه  

 اي اقتداد، آمو ش، فر ن ،  نزر، تزاریخ، پز و س،  بزان،       بان در حو ه  اي تره جوهوري
 ی،زت، علز  و    گردشگري، حکورانی، امور قضایی، امنیت، ارتگاطزات، محزیط  گرایی،  الگگا، قوم

 بزان در سزوم اکتگزر     در نهوین نش،ت رؤساي کشور اي تره .(Aras, 2000: 45فناوري بود )
انجزام   نزام شزوراي ترکزی     بان به  ن، تأسی  شوراي  وکاري کشور اي ترهدر نهجوا 2009
تزأثیر منگزی    بزان منطقزه،    تا جیک،تان بر روابط ترکیه با این کشزور فارسزی   یدا ل  جن شدا 

گذاشته بودا اما براي تقویت پیوند اي فر نگی و تاریهی دو کشور، یک مرکی مطالعاتی ترکیزه  
ویک و با حوایت تیکا تأسزی  شزدا  وچنزین دیزدار رسزوی      اس  تاجیک-در دانشگاه روسی

                                                           
1. Turkishness 

2. Turkish Summits 

3. Turk Kenesi 

4. The Cooperation Council of Turkic Speaking States= Turkic Council 

5. Institutionalizing 

6. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) 
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نیرویی تزا ه بزه روابزط دو     2006جوهور تاجیک،تان ا  ترکیه در سانوی   علی رحوان، رپی  امام
اي بر پای  انو  اساسی روابط دوستانه میان دو کشور  نامه کشور بهشیدا در این دیدار، موافقت

 امضا شدا 
 بزان، ایجزاد     زاي تزره   ترکیزه در مزورد جوهزوري    در مجوو ، اساا سیاسزت  زارجی  

 اي  بانی بوده اسزتا  ویشزاوندي  بزانی کزه ا       واسط  مشابهت م،یر اي تعاملی قدرتوند به
 زاي فر نگزی ترکیزه و     اي مه  ا   وکزاري  الوللی پذیرفته شده، مؤلگه سوي ترکیه و مناب  بین

در کنزار ایزن الگو زاي     .(Caman and Akyurt, 2011: 50ن بوده است ) با  اي تره جوهوري
 اي فر نگی را در ارتگاط  اي ا  فعالیت نورت دوجانگه طیف گ،ترده تعام  چندجانگه، ترکیه به

 زاي    اي ترکیزه در کنزار رسزانه     انه  اي آسیاي مرکیي دنگا  کرده استا سگارت با جوهوري
یولزو، کانزا  تلویییزونی آوا  و    سزامان   اي اوراسیا،  اي ما واره مانند شگکه بان این کشور  تره

سزیایی در تزروی  و پیشزگرد دیپلواسزی فر نگزی ایزن کشزور در         تی سه  به آر کانا  کردي تی
  بان دارندا  اي تره  جوهوري

 مهم دیپلماسی فرهنگی ایران در آسياي مركزي مشکل
 شدن دستور كار فرهنگی ایران امنيتی

الب با یگري م،تق ، اسز می، تجدیزدنمرطلب و   پ  ا  انق ب اس می ایران، این کشور در ق
 زاي سیاسزت  زارجی ایزران پز  ا  انقز ب،        ترین وی گی پدیدار شدا یکی ا  مه غیرمتعهد 

سزوي  گرایس قوي به استق   ا  راه حرکت ا  اپت ف و  وکاري نیدیک بزا جهزان غزرب بزه    
نه شرقی، نزه  »ن ا  روي تهرا سیاست تجدیدنمرطلگانه و مو    دآمریکایی استا ن،ه  پیس

سا ي یک جوهوري مگتنزی بزر انزو  و     شوو  عنوان جهان باید به را « غربی، جوهوري اس می
 زاي   دلیز  تهدیزد ایزدپولوسیک بزراي نمزام       اي اس می و شیعی دان،تا این ن،هه بزه  ار ش
بزراوردي  ا در شرایط جدید (Sadri, 1999: 29-46)اندا ي انق بی بود  اي و جهانی چش  منطقه

 اي فر نگی ایران براي ر گران آسیاي مرکیي ایجاد شدا به بیان دیگزر،   ایدپولوسیک ا  سیاست
 ا را متوجه ندور انقز ب   ن ن، فر نگی ایران در آسیاي مرکیي اي  ت ش  ر بح ی در مورد

کندا تگلیغات منگی گ،تردة غرب علیه ایران و بر روابزط بزا کشزور اي حزو ة      گري میو شیعی
شود به بنیادگرایی   ر قلورویی که ایران در آن وارد میمرکیي و قگقا  تأثیر نهاده استا  سیايآ

 بان است و بیشترین پیوند فر نگی را در میزان   در تاجیک،تان که فارسیا شود اس می مته  می
 کزه  ایران اجا ة سا ت م،جد و مدرسه داده نشد؛ در حزالی  کشور اي منطقه با ایران دارد، به 

استا ت،لط تعگیر ایدپولوسیک بر دیپلواسی  اي در این کشور انجام داده   اي گ،ترده ترکیه اقدام
 ,Mirfakhraee and Firuzmandi)در آسیاي مرکیي است  فر نگی ایران چالس مه  این کشور

 ا (443 :2017
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م  دیگزر  با توجه به رشد اس م افراطی و  وچنین اس م دولتی در این منطقه، در کنار عوا
 ا بزا ایزران، رویکزرد     )مانند فشار آمریکا و اسراپی  بر کشور اي منطقه براي تأثیر بر روابط آن

عنوان تهدید جدي علیه حاکویت آنزان، سزتیی م،زتور آنزان بزا       ر گران این کشور ا به اس م به
سز  بزه   اس م و پافشاري بر حذف مقول  دین در روابطشان با ایزران( نشزان ا  آن دارد کزه تو   

 ,Kebriaee)نوایزد   عنوان یک فرنت در بهگود روابط ایران و آسیاي مرکیي دشوار می اس م به

در ابعزاد  « اسز م سیاسزی  »شایان توجه اینکه انق ب اس می ایران معزرف نزوعی   ا (68 :2011
 1979جهانی استا ا  این دیدگاه رابرت بهرت،  گرنگار مؤس،  اجتوا  جهانی کزه در سزا    

نشزان  « اسز م سیاسزی  »دید بر این باور بود: این انق ب با عر    ایران را ا  نیدیک می انق ب
کنند و بر اساا آن   اي مردمی سقوط می وسیل  جنگس  اي دیکتاتوري قدرتوند نیی به داد رسی 

سزگب   گیري ا  مناب  دا لی بزه رشزد و شزکوفایی برسزند و بزه      توانند با بهره اس م کشور ا می
، دنیزاي غزرب نگزران گ،زترش آن  ،زتند      طلگی و قدرت جنگس مردمی حی  استق   وین رو

(Yazdani and Fattahi, 1387: 123)    ا این نگرش ن،گت به سیاست  زارجی ایزران در منطقزه
شود که بر اساا آن ایران براي گ،ترش اس م سیاسی و  عنوان نگرشی ا طارگرا محاسگه می به

 ا(Sajjadpoor, 1992: 97-100)کوشد  تقویت بنیادگرایی در منطقه می
 اي سیاسی حزاک  بزر منطقزه را بزا تهدیزد سزقوط        توان،ت نمام بنابراین چنین الگویی می

ت،لط مذ ب انق بی تشی  بر سا تار اي سیاسزت  رو کندا ر گران سیاسی آسیاي مرکیي  روبه
ر نگی متأثر ا  رویکزرد  الوللی ف دنگا  آن تعیین دستور کار اي بین دا لی و  ارجی ایران و به

 اي آسزیاي مرکزیي در برابزر     رسی اندا  را تهدیدي براي ثگات و امنیت  ود دان،ته گرایی شیعه
رویکرد فر نگی آغا ین ایران که بزا تگلیغزات غزرب  وزراه بزود، ا  ایزران  دور شزدند و بزه         

دسزتور کار زاي    کزردن  ا نکت  دیگزر کزه در امنیتزی جلزوه     اي بدی  مانند ترکیه پردا تند گیینه
گزرددا   ي دارد به  نگرش سیاسی نهگگان سیاسی آسیاي مرکیي برمزی اریسه  ب، فر نگی ایران

دار اتحاد شوروي استا  رچند با فروپاشی   اي آسیاي مرکیي میرام سا تار سیاسی جوهوري
 زاي جدیزد    تدری  آشکار شد که حکومت اتحاد شوروي احیاب گوناگونی شک  گرفت، اما به

اندا در عوز ، حزیب کوونی،زت در آسزیاي      را به ارم برده  اي حیب کوونی،ت  وی گی وان 
انتمامی ایزن کشزور ا بزه کارکرد زاي پیشزین       -مرکیي تنها نامس تغییر یافت و دستگاه امنیتی

ادامه دادا ر گران این کشور ا  وچنان به  یر نهاد اجتواعی کزه قزدرت را بزه چزالس بکشزد،      
(ا چیرگی چنزین نگرشزی بزر سزا ت     11: 1398)ندراللهی و دیگران،  د ند اجا ه فعالیت نوی
ناپذیري در برابر تغییر اي دا لی و  زارجی در ایزن کشزور ا منجزر شزده       قدرت، به انعطاف

 اي عربی بر حگظ قدرت سیاسزی انزرار    استا براي نوونه،  و  این کشور ا در برابر انق ب 
دسزت آوردنزد، موفزق بزه انجزام        زاي رنگزی بزه    نق باي که این کشور ا ا  ا کردندا با تجربه 

  اي پیشگیرانه شدندا اقدام
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 زاي   کردن دستور کار اي فر نگی ایران سه  دارد، فعالیت نکت  دیگري که در امنیتی جلوه
اي براي تغییر الگو اي حاک  در   اي چندین سا   جوم با یگران فرامنطقه آمریکا استا تجربه

ر گرانشان ا  جاماندن ا  توسعه و کنشگري فعزا  در جهزان،  زرورت    این کشور ا و نگرانی 
تزوان دو دوره    ایی براي گ،ترش روابط  ارجی را احیا کردا در این  مینه، می تگیین چارچوب

ا  شیوة کنشزگري بزا یگران  زارجی در آسزیاي مرکزیي را ا  یکزدیگر با شزنا ت: در دورة        
ویز ه   اي بزه  کیي، شا د حضزور کنشزگران منطقزه   آغا ین پ  ا  استق   کشور اي آسیاي مر

ایران، ترکیه،  ند و روسیه  ،تی  که نقس بیشتري در سپهر سیاسی، اقتدادي و حتی اجتواعی 
اي   اي فراوانی ا  سوي کشزور اي فرامنطقزه   آسیاي مرکیي دارندا با آغا   یارة سوم، کوشس

آمریکا، اتحادی  اروپا و ساپن اشزاره  توان به  براي حضور فعا  در این منطقه شک  گرفت که می
 کردا  

عواملی ا  جوله یا ده سپتامگر ایاالت متحد را به حضور در آسزیاي مرکزیي ترغیزب کزردا     
نیی آمریکا در منطقزه حضزور داشزت، تگزاوتی اساسزی در چگزونگی آن        1990 رچند در د   

گیزري ا    د بزا بهزره  وجود داردا آمریکزا در دورة جدیزد کوشزی    2000 اي پ  ا   ن،گت سا  به
را تحقزق   ابیار ایس، دورسا تن آسیاي مرکیي ا  م،کو و حگظ ثگات سیاسی در این کشور ا

ا در این چارچوب، مگار ه با اس م تندرو، جلوگیري ا  حضزور ایزران، تز ش در م،زیر     بهشد
تان  زاي لیگرالزی و کنتزر  افغان،ز     قط  ع پق موجود میان ایران و آسیاي مرکیي، تروی  ار ش

 (ا 180: 1387است )فرجی،   اي آمریکا بوده   اي انلی سیاست  دف

 تركيه در آسياي مركزي اساسی دیپلماسی فرهنگی  مشکل
 هراس از تسلط تركيهگري و  نوعثمانی

ترکزی کزه بزر  وگ،زتگی و       زاي پزان   پردا ان واب،ته به جریان بر  ف تدور ب،یاري ا  نمریه
کردنزد، بزا گذشزت سزه د زه ا        آرمان تاریهی تأکید مزی یک  وانعن بهتگار   وگرایی اقوام تره

 اي آسزیاي مرکزیي اسزتقگالی ا  ایزن      فروپاشی اتحاد شوروي، روشن شده است که جوهوري
این م،ئله در چند بعد نوزود پیزدا کزرد؛ ا  جولزه حضزورنیافتن در کنگزرة       اندا   ا نکرده برنامه

فزتن کانزا  ترکیزه بزراي     نگی ترکیزه و نپزذیر   اي فر   بان، مهالگت با سیاست کشور اي تره
 ا(Adami and Nuri, 2013: 22)ارتگاط با غرب 

مشک ت روابط ترکیه با این کشور ا  1992 بان در سا   در نش،ت سران کشور اي تره 
ا ایزن  (Robinz, 1998)کشور بزود   براي این« لحم  تو  »ا نش،ت سران تري یافت نوود جدي

 زاي   اي براي طر  اقزدام  جاي اینکه  مینه تا برگیاري این نش،ت بهنش،ت پیامی نوادین داش
 زاي   جویان  جدید باشد، تنها به یادداشتی واحد )اع میز  آنکزارا( انجامیزد کزه نکتزه       وکاري

 وچنزین اگرچزه   کزردا   به ار ش و ا ویت ادام   وکزاري اشزاره مزی    مشهدی نداشت و تنها
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 ا وجزود نزداردا  بزان و     شوند، شگا تی میان آن می جوام  آسیاي مرکیي و ترکیه، تره معرفی
چنان محک  نی،ت کزه  زویتی مشزتره را نشزان       اي این جوام  بود،  قومیت که بنیان شگا ت

 اي روشنی در میان   اي آلتایی تعلق دارند، ولی تگاوت  اي ترکی به گروه  بان د دا  و   بان
قزومی میزان ترکیزه و جوامز  آسزیاي مرکزیي        اي  ا پیوند(Dewdeny, 1993) ا وجود دارد  آن

 اي شوروي براي ا برنامه ا ا     جدا افتادند  اي تره در طو  سده  عیف استا این قومیت
 اي ملی، قزومی یزا    گروه   اي مدنوعی در آسیاي مرکیي و براي تضعیف قابلیت ایجاد  ویت

 ,Winrow).سزرعت بهشزید   کشیدن سلط  نمام کوونی،تی، به این روند  مذ گی براي به چالس

 ا ترجیح د ند  ویت ملزی ویز ة     اي آن استق   ناگهانی این کشور ا سگب شد دولت (1992
 ا اراپه   ود را برپا کنند و نه آنکه به  ویتی تکیه کنند که ا  سوي کشوري دیگر )ترکیه( به آن

 ا(Malashenko, 1998: 163-167)شود  می
ا   اع می  ود توای  نداشتند این فر  را بپذیرند که ر گران آسیاي مرکیي با وجود مو

به  یان دیگر کشور ا تر با ترکیه  شود روابط نیدیک یک  ویت مشتره ترکی در عو  منجر می
 ا که ا  سلطه و نگون روسیه  زارج   ا این جوهوري(Olcott, et al. 1999)در اولویت قرار گیرد 

تنها بر این باور بودند کزه   د بودندا این کشور ا نهشده بودند، در پی کارب،ت حاکویت ملی  و
ت گیزت   دنگزا   بزه گزذاري دریافزت کننزد، بلکزه      توانند ا  کشور اي دیگزر کوزک و سزرمایه    می

و نگران بودند که  رگونه اتحاد با ترکیه موجب شزود کزه سزلط   ویزت       اي ملی  ود  ویت
 اي بد دا کوونی،تی جاي  ود را به سلط  یک  ویت ترکیه

 اي ترکیه در جوام  آسیاي مرکیي در جهت نگزون و تأثیرگزذاري بزوده اسزتا       و  ت ش
این جوام  داشته اسزتا ب،زیاري ا  نهگگزان ترکیزه      ترکیه در حو ة مذ ب نیی ورود جدي به

 اي دیگري را براي تقویت  ویت اسز می    اي آسیاي مرکیي دولت ترسیدند که جوهوري می
دادن نگون در آسیاي مرکیي، ظرفیت ترکیزه بزراي حضزور     ا دست سگب تراِ  ود برگیینندا به

دارایی را گردي در ایزن کشزور تگزدی  شزدا تورگزوت او ا  در       مذ گی در این منطقه، به یک
اي در آسیاي مرکیي و قگقا  کوشیدا سزپ    گیري ا  ظرفیت برج،ت  را گردي اس م ترکیه بهره

 اي مذ گی ترکیه در کشور اي این منطقه  ت ش ر گران ترکیه در دورة حیب عدالت و توسعه
 چندان کردندارا دو

را با  دف یاري مزذ گی بزه    1شوراي اس می اوراسیا 1994براي نوونه، این کشور در سا  
 ایی در دستیابی بزه   مردم منطقه و ا  جوله مردم آسیاي مرکیي تأسی  کردا این شورا موفقیت

ر ن در م،اپلی مانند تاریخ تعطی ت انلی م،لوانان، سزا تا کنندگا  ایی در میان مشارکت توافق
 زاي   فرد اس می، ر گران روحزانی و آرمزان   و برنام  آمو شی اس می، تروی  میرام منحدربه

دسزت آورده اسزتا ایزن م،زئله بزه ترکیزه اجزا ه داد تزا دیزدگاه           بزه تزر ترکزی    جهان گ،ترده
                                                           
1. Eurasian Islamic Council 
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وجوي نگون  نکارا در آنجا در ج،تق  کند که آفرد  ود ا  اس م را به کشور ایی منت منحدربه
ا نهاد مذ گی دیانت نیی واجد دستاورد اي جزدي در  (Korkut, 2010: 117-139)سیاسی است 

آسیاي مرکیي بوده است ا جوله در سا تن یزا با سزا ي م،زجد ا، آمزو ش نهگگزان جدیزد       
 اس می و مانند آنا

 اي دینزی  دونزی و دولتزی     اي مذ گی نهاد  ا ن،گت به فعالیت اعتوادي تدری  بی اما به
ترکیزه در آسززیاي مرکززیي افززیایس یافززتا نهگگززان حززاک  در آسززیاي و قگقززا   نززو   زز  در  

 ده  ،تندا پیرو ي حیب عدالت و   اي  ود غیردینی و در طر  تگکرشان شوروي گیري جهت
ردا امزا حتزی   تدور این نهگگان را ا  الگوي غیردینی ترکیه مهزدوش کز   2002توسعه در سا  

نهگگزان   1990پیس ا  ورود حیب عدالت و توسعه به نحن  سیاسزی ترکیزه و ا  میانز  د ز      
بزردن مشزروعیت    ترکزی را ت شزی بزراي  یرسزؤا       اي پزان  کشور اي آسیاي مرکیي گگتوان

ا یک دیپلوات اروپایی بر این باور است که ترکیزه توایز  دارد   اند  ایشان درنمر گرفته حکومت
رو،  ا ا  ایزن (Arabnews, 2018)عنوان حیات  لوت  زود در نمزر بگیزرد     رکیي را بهآسیاي م

 وزراه بزا ایزن     اي فر نگزی ترکیزه    ادراه ر گران سیاسی آسیاي مرکیي ن،گت به دستورعو 
 ا اسزتا ا  دیزد نهگگزان و     وجوي نگون و ت،لط بر آن فر  اساسی است که ترکیه در ج،ت

را جزایگیین  جوامعشان ا  ت،لط م،کو با پذیرش سزلط  آنکزا   اي آسیاي مرکیي، ر ایی  توده
 نهوا د شدا 

 كردن دیپلماسی فرهنگی ایران   تالش براي غيرامنيتی
 اي فر نگی ایران در آسیاي مرکیي ا  عوامز   زارجی )آمریکزا و     است که کنس  واقعیت این

شزنا ت   و دا لزی )نگزود  اي(  اي، ترکیه و عرب،زتان در ابعزاد منطقزه    اسراپی  در ابعاد فرامنطقه
مناسب ا  محیط فر نگی آسیاي مرکیي و مطالگات  ویتی این جوام  و ت،لط رویکردي واحد 

بینی و باور اي ایدپولوسیک آن بر اسزته اسزت(    بر سیاست  ارجی فر نگی ایران که ا  جهان
شزده بزر    موجب نگرانی نهگگان سیاسی آسیاي مرکیي شزده اسزتا بزه بیزانی، بزاوري امنیتزی      

رو، متولیزان سیاسزت  زارجی      اي فر نگی ایزران سزایه افکنزده اسزتا ا  ایزن      مجووع  کنس
 اي امنیتزی ر گزران آسزیاي مرکزیي، در       ا و دغدغه فر نگی کشور باید با آگا ی ا  ح،اسیت

ا  ایران برداشت  1«دیگري» ا ت ش کنند برآورد   اي فر نگی  ویس در این جوهوري فعالیت
ا  ایزران بزراي کشزور اي آسزیاي مرکزیي ثابزت نی،زت و بزر اسزاا           «دیگري»شودا  ویت 

گزرفتن    اي کشور امکان تغییر وجود داردا پیشنهاد این پز و س ایزن اسزت کزه درپزیس      کنس
  ایس در آسیاي مرکیي را امن جلوه د د: تواند ایران و فعالیت  مان سه رویکرد  یر می   

 

                                                           
1. Other  
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 سطح ملی
  که مزورد توافزق  وز    ی جوهوري اس می ایراننگفر  یپلواسیسند جام  د کی نیتدو -
)سا مان فر ن  و ارتگاطات اس می، رایینی فر نگزی جوهزوري   عرنه این  انیو متول انیمجر

 ؛باشداس می ایران، مرکی تقریب مذا ب و مانند آن( 
 جزاد یا بزراي  انزه یجو را گرد من،ج  و مدزالحه  نیتدو در مورد یمل يوگو ا گگت انجام -
 يمر  زا  يدر ورا یفر نگز  یپلواسز ید انیز مجر انیز نمزر در م  و وحزدت  ییافیا    ی، وا نگ
 ؛رانیا یاس م يجوهور
که  یتا  مان اثر استؤم دیپلواسی فر نگی  ال م ي،مرکی يایآس یفر نگ طیمح ییشناسا -

 نیز بزا ا  بر زوردي کارآمزد   توان نوی ایجاد نشود، يمرکی يایآس یا  سپهر فر نگ یدره درست
عامز   دو ثر ا  أمتز کارگیاران حو ة دیپلواسزی فر نگزی ا  ایزن محزیط     شنا ت  اشتمنطقه دا

و  کپارچزه ی يرا واحزد  يمرکزی  يایآس متولیان سیاست  ارجی ایران، است: الف( دهید بیآس
رفتزار   اسزت؛ ب( آن اثزر گذاشزته    فر نگی طیبر مح یکه کوتر تحوالت جهانپندارند  میثابت 

  زا  امکان ي،ابعاد  وکار مناسببر اساا شنا ت  فعا  و  نه يیمرک آسیايدر ارتگاط با  رانیا
ا   یا  اح،زاا جامانزدگ   بر اسزته  ییا  تکاپو یبلکه ناش ،رانیا ی ارج استیس تنگنا ايو 
و معطزوف بزه    حینزح  یبزه کنشز  ا در واق  ایزران  عرب،تان است و هیترک مانند یگیرق گرانیبا 

 ییکه مجووعزه رفتار زا  لب ،افتهیدست ن يمرکی يایدر آس یفر نگ یپلواسی دف در رابطه با د
 شک  گرفته استا منطقه نیکنشگران در ا دیگرن،گت به عولکرد  یواکنش

بزه   اد وا ز  ی اص  زود را مز   را کار اي و  ا الیام یطیم،ئله که  ر مح نیتوجه به ا -
 یفر نگز  اتحیز  یمتوجه گونزاگون  یدبا یفر نگ یپلواسیسند د نیتدو انیمتول ،تر روشن یانیب

ا دنز کن اجزرا  زاص آن را   يرا گرد زا  ،متناسب با  ر کشور و منطقه و کشور ا و مناطق باشند
 یکز توانزد ی  نوزی قیاق،تان  الگويبا   بان یفارس ک،تانتاجی ی درفر نگ یپلواسید ،نوونه براي
 اباشد

 اي سطح منطقه

رفزت ا    بزرون  اهِانجام شزودا یزک ر   کیپلواتید ي جديگو او گگت دیبا یین يا در سطح منطقه
 ی،آمو ش ي ا توجه به سا وکار ااست يا منطقه يدر سا وکار ا حضور آن ،رانیا هب یتینگاه امن
 یکز یسزا  نید  نهی متواند  می (اکوسا مان  وکاري اقتدادي )در قالب  يو  نر یفر نگ ی،علو

کشزور  ) دوجانگه ي ا يا   وکار سیچندجانگه ب ي ا ان   وکاريدر باشدا منطقه  يکشور ا
 اکزه در آن کشزور    یفر نگز  یزی گرا جانگزه  کیز که این ون  ااستنلح سا   تین ن (به کشور
در  ،کننزد  یمدادره م د و سود شکوه را به ا  سرشار  خیآثار و تار ، ادیگان،دانشوندان ، ا اسطوره
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 یمشزتره فر نگز   رامیز چزون م  يا دهیز با پد که در آن با د یرن  م یفر نگ ییگرا ب،تر منطقه
 رو  ،تی ا  بهرو

 سطح جهانی
 يتز ش بزرا   رانیا یاس م يجوهور یفر نگ یپلواسید کردن یتیامنریغ برايالیام  نیتر ییابتدا

 يایآسز  ي ا يتا کشور بتواند به روابط  ود با جوهور است ياقتداد -یاسیس ي روج ا  انیوا
متحزد در   االتیز ا ماننزد  ییکشور ا سويا   یمنگ نگرشیا  آنجا که  ادسامان بهش    يمرکی
 ی زارج  اسزت یروابزط و س بزر   اي، منطقه سطح در و عرب،تان هیترک يو کشور ا یجهان سطح
ي بزر  ا و منطقه جهانی  اي تعام  گ،ترش کرد  بات ش  باید ،افکنده است هیسا رانیا يا منطقه

 آن چیره شدا 

  نتيجه
ر و تحزوالت جزدي    اي آسیاي مرکیي در معزر  تغییز   با فروپاشی اتحاد شوروي، جوهوري

تر، بحران  ویتی به چالشی مه  بزراي   یا به بیانی دقیق« من کی،ت ن»گرفتندا سؤا  اساسی قرار 
 ایی مانند قراردادن  شوروي در دوران ت،لط  ود با اقدام ا تگدی  شدا در واق ،  این جوهوري

 زا ا    ي قومیت ا، ت ش براي جداسا   اي قومی نامتجان  در کنار یکدیگر در جوهوري گروه
بهزس  ویزت    عنوان عام  مه  و قزوام  به یافته علیه دین  اي سا مان و اقداممیرام پیشین  ود 

 اي سزنتی آسزیاي مرکزیي آسزیب رسزاند، ولزی نتوان،زت  ویزت          ، به  ویت ا این جوهوري
 زاي سیاسزی، اقتدزادي و امنیتزی در       زا بد زدا بنزابراین بزه مزوا ات بحزران       جدیدي بزه آن 

   شک  گرفتا یین یتیبحران  واي جدید،   جوهوري
-دنگا   لق  ویتی بودند تا بنیانی قوي براي تشکی  دولزت  استق   به این کشور ا ا  آغا 
ا افق نیدیک فراروي این کشور ا ایران و ترکیه بودند که بزیس ا  دیگزران   ملت براي آنان باشد

گگزان جوهزوري اسز می ایزران و      اي  ویتی و فر نگی با آنان داشتندا بزا آگزا ی نه   نیدیکی
تحکی  روابط فر نگی در کنار روابط سیاسزی، اقتدزادي    جوهوري ترکیه ا  این شرایط، احیا و

 زایی ماننزد    و امنیتی در دستور کار تهران و آنکارا قزرار گرفزتا ایزران بزا اسزتناد بزه مو زو        
فر نگزی بزا ایزن     پیوند اي فر نگی،  بانی )محزدودتر(، دینزی و تزاریهی کهزن، وارد روابزط     

 زا و   ن، نگاه امنیتی بود کزه متزأثر ا  تگلیغزات قزدرت     ا شدا اما م،ئل  مه  براي ایرا جوهوري
 اي فر نگی ایزران سزایه     اي جهانی بر نگرش نهگگان سیاسی آسیاي مرکیي بر فعالیت رسانه

اي  رداري رسزانه بز  ایران و بهزره   سنی و گ،ترش نگاه انق بی-افکنده بودا به بیانی، دوگان  شیعه
 استا    فر نگی ایران در این منطقه بودهترین عوام  ناکامی دیپلواسی  غرب ا  آن، ا  مه 

ترکیه نیی متأثر ا  عواملی چون  بان و دین، آسیاي مرکیي را قلورویی براي نگون فر نگزی  
ایزن  در  1990 اي فر نگی را در د ز    کرد و بر این اساا دیپلواسی و ت ش  ود تعریف می
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 وا ی ر گران سیاسی این کشزور ا بزه    کردا اما با توجه به توامیت می منطقه ب،یار جدي دنگا 
وی ه ا  سوي حیب عزدالت و توسزعه،    گري به نوع وانی  مو و  قدرت و  وچنین، احیاي ایدة

در روابزط  نهگگان سیاسی آسیاي مرکیي  راسان ا  سزلط  فر نگزی و سزپ  سیاسزی ترکیزه،      
ب،زتر فر نگزی آمزادة    رو،  تري عو  کردنزدا ا  ایزن   ا این کشور با احتیاط جديفر نگی  ود ب

 آسیاي مرکیي ا  نگون فر نگی ایران و ترکیه تا حد  یادي دور ماندا
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