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 چکیده
نگاان سياسات خاارجي رهاورها وجاود دارد       سازی در ژسازی/خاموشرويکردهای فعّال

ساازی  فعّاال  هاِی جغرافياپايا  باا رويکردهاای دوهانا  ژیوپليتياژ ياا ژیوپاساي يژ،       ژناوم

هردند  در رويکرد ژیوپاسي يژ، بازيگران تالش دارند هويّت سياسي خود را در عرصا   مي

اي اای نقاش مياانجي    المللاي،  ای و باين های منطق المللي مبتني بر عضويت در سازمانبين

های متقابل بار اساا    زدا، پذيرش اصلِ همکاریای، اتّخاذ راهبردهایِ تنشمنازعات منطق 

يابي ب  منافع، بر اسا  ر ، در رويکرد ژیوپليتيژ، دستمنافع مهترک، شکل دهند؛ درحالي

غيرفعّاال  رننده قدرت ملّي، های زايلهردد  در هر دو رويکرد، ژنوماصلِ رقابت پيگيری مي

هااای ژیوپليتياژر فراتاار از  هردناد  تررمنسااتان ازجملا  رهاورهايي اساات را  پاويش     ماي 

محصورشادهي در  ) هاای ژیوپليتياژ  با هرفتاری های جغرافيايي داشت  است؛ زيرا،واقعيت

خهکي، فقدان تااريخ مساتقلس سياساي، سايطره پيهاينيِ نماام رمونيساتي و فقادان عما           

هايي رامروا داشت  باشد  در توانست  در سياست خارجي، رنش مواج  است، اما( استراتژيژ

شود چهره نوين سياست خارجي تررمنستان، بر اسا  سازه م هوميِ اين مقال ، روشش مي

هاای  ساازی ژناوم  هاای اقتصاادی و فعّاال   شناخت پتانسايل  ژنومِ ژیوپليتيژ، واراوی شود:

ساازیِ  ی انتقال انرژی، شناخت و فعاال يابي در اقتصاد سياسي جهان، مسيرسازی براجايگاه

زدا در های ژیورالچر، شناخت موقعيّات ژیواساتراتژيژ و اتّخااذ راهبردهاای تانش     پتانسيل

    عرص  سياست خارجي

ساازی،  سياسات خاارجي، ژیوپاساي يژ، فعّاال     تررمنستان، ژناوم ژیوپليتياژ،   ها:کلیدواژه

  سازیخاموش
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 بیان مسأله

ابط  قدرت سياسي با محيط جغرافيايي است  حقاي  جغرافيايي مورد رالمِ ژیوپليتيژ، رجانِ

  هدف باازيگر  (Yazdani,2011:181) اندرراران سياست خارجي رهورها هستندتوج  دست

ژیوپليتيژ، قلمروسازی برای هسترش حوزه ن اوذ اسات  ژیوپليتياژ بارای دساتيابي با  ياژ        

هاای  وجودآماده از موقعيات  مکاناات با   هاا و ا خارجي رارآمد، بر شناسايي محدوديتسياست

خارجي يژ رهور، ب  دو ای و جهاني، تأريد دارد  ژناوم ژیوپليتيژر سياستتحولِ منطق درحال

هاا  سازی، قادر ب  راهبریِ سياست خارجي رهورهاست  ژنااوم سازی و خاماوشصورتر فعّال

زيدهي سياساي دولتماردان   ديپلماسي، لياقت، رارآيي و مهارت ديپلماتيژ و ور) تحت شرايطي

ای، ای يا فرامنطق و شهروندان، خرد رهبری و نخبگان سياسي، ديکت  سياسي يژ قدرت منطق 

هاای سياساي، تأريرپاذيری از پخاش فرآينادهای      فضای استراتژيژ حارم بر منطق ، ناو  نماام  

هاای  رد، ژنومهردند  در هر دو رويکسياسي( با رويکردهای ژیوپليتيژ يا ژیوپاسي يژ فعّال مي

 هردند رننده قدرت ملّي رهورها، غيرفعّال ميزايل

 (  ژناوم ژیوپليتياژ،  Dusel,2012:230) ژنوم، تمامي ماواد ژنتياژ ياژ ارهانيسام اسات     

طور ر  ژنومياژ، بررساي صادها و شاايد ها اران      های بالقوه يژ رهور است  همانتوانمندی

ها و شناخت طرز رار ياژ ارهانيسام   ماریوارنش ژنتيژر هم مان برای شناسايي علل اصلي بي

هاای متخاذه با     دست  از سياستهای ژیوپليتيژ ني ، آنسازی ژنومسازی و خاموشاست؛ فعّال

ه ت ، خاموش تأرير عوامل پيشباشد ر  تحتهای جغرافيايي و انساني رهورها ميپهتوان  توان

هاا، موجاب   ل ناو  و ري يات فعّاليات آن   های ژیوپليتيژ و رنترهردند  مطالع  ژنوميا فعّال مي

شدن رهور و جلوهيری از هسترش حاوزه ن وذ و قدرت اررهذاری ديگاران در داخال   وارسين 

هاا در راساتای   توان از فعّاليت آن ژناوم های ژیوپليتيژ، ميهردد  با شناسايي ژنومرهاورها مي

در راستای توسع  حوزه ن اوذ   ني ، تبديل ب  ردهای ژیوپليتيژر رهورهای رقيب جلوهيری ررد 

 ها را ب  منابع توليد اقتدار تبديل نمود توان آن ژنومو مرزهای ژیوپليتيژ رهور، مي

پا  از فروپاشاي شاوروی، انگيا ه      ماناده اسات   تررمنستان از منمر توسع  سياسي، عقب

سانتي   های ب رگ برای ن وذ، ف وني هرفت  عالوه بر روسي  را  در منطقا  دارای ن اوذ   قدرت
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های اولي  پ  از فروپاشي در منطق  فعّال هستند، چين ني  در است و آمريکا و اروپا ر  از سال

 در دها   ( Ataee,2010:100) مرر ی سياست اقتصادی فعّالي را در پيش هرفتا  اسات  آسيای

های زيرساختي تررمنستان و انحصاار انتقاال هااز توساط روساي ،      باتوجّ  ب  محدوديت 1331

سياساات  ( Kulaee,2010:115) سااتان، نقااش من عاال و پياارو سياساات روسااي  داشااتتررمن

مانناد  خارجي تررمنستان در دوران پ  از استقالل حکايات از آن داشات را  ايان رهاور نا       

های رانتيری ليبي، عربستان و عارا،، داعيا  هساترش ن اوذ خاود در منطقا  و جهاان و        دولت

پروراناد و نا  چاون رهاورهای روچاژ      ر سار ماي  مررا ی را د هرفتن رهبری آسايای عهدهب 

 های ب رگ قارار داد الحماي  قدرتفار  با انعقاد قراردادهای پرشمار امنيتي خود را تحتخليج

(Ataee,2010:105 )     طرفاي قارار   سياست خارجي تررمنستان پ  از اساتقالل، بار پايا  باي

، منابع غني انرژی و پل ارتبااطي  دليل قدمت تاريخي و ميراث جاده ابريهماين منطق  ب  هرفت 

جمهوری نياازافف، با    بين آسيا و اروپا، مورد توج  قرار هرفت  اما، تررمنستان در زمان رياست

يژ رهور من وی تبديل شد  در بخش اقتصادی و انارژی وابساتگي با  مساکو مهاهود باود؛       

چنان وابست  ب  مسکو نيازافف، هم صورتي ر  شاخص اصلي اقتصاد انرژی تررمنستان دردورهب 

های خارجي ني  موف  نيازافف در جذب سرماي  (  تررمنستان در دورهHelen,2003:188) بود

ساازی،  جمهوری وی، برنام  اصالحات اقتصاادی و خصوصاي  نبود  بنابراين در دوران رياست

بال  های رهاورزی، پيهارفت قا رشد محدودی داشت و تنها در سيستم مالياتي و مديريت زمين

(  تررمنساتان باا اقتصاادی رانتاي و وابسات  با        Alipour,2009:92) ای رسب نماود مالحم 

ساارر  صورت غيرماردم صادرات هاز طبيعي پ  از استقالل از شوروی تحت رهبری نيازافف ب 

 جمهاوری نياازافف،  ، دوره رياست1333 صورتي ر  در دسامبر(، ب Ataee,2010:97) اداره شد

شکوفايي »ای با نام در تررمنستان برنام  1331 (  درKulaee,2010:165) م شدالعمر اعالمادام

تغيير ررد  هدف اين برناما ، تادارک   « سال ربات ده»تدوين شد ر  مدتي بعد نام آن ب  « سال ده

 ( Ganzi, 2004:162) رايگان رارهای عمومي از قبيلبر، و هاز برای هم  شهروندان بود

خاارجي، رفتارهاای ژیوپليتياژر فراتار از     ست ر  در عرصا  سياسات  تررمنستان رهوری ا

های ژیوپليتيژ پرشمار، های جغرافيای سياسي خود داشت  است  تررمنستان با هرفتاریواقعيت
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ای، ای و فرامنطقاا خااارجي، در سااطوط منطقاا مواجاا  اساات، امااا توانساات  اساات در سياساات

محماداف،  رسايدن باردی  قادرت با ب  ايش بگذارد های خود را ب  نمهايي فراتر از واقعيترنش

يااابي باا  يکااي از اهااداف ديريناا ، يعنااي افاا ايش    اولااين اقاادام مهاام در راسااتای دساات  

ب  چند بانژ اجاازه داد   1112 های خارجي صورت هرفت  دولت در يکم ژانوي هذاریسرماي 

آميا  بودناد، زيارا    تا شعب  ارزی خارجي تأسي  رنند  اين دست اقدامات تا حدودی موفقيات 

حکايات دارد  در بخاش انارژی،     1112 های خاارجي در آمارها از اف ايش مي ان جذب سرماي 

 ميليااارد درر ساارماي  خااارجي جااذب نمااود     121 تررمنسااتان در اياان سااال بااال  باار    

(Alipour,2009:93تررمنستان در سال  ) ميلياارددرر سارماي  خاارجي را     1/1 بال  بر 1112

، شاررت ملّاي هااز    1111 توليد و صاادرات هااز خاود جاذب نماود  در اوايال      برای اف ايش 

هاای  بارداری از حاوزه  تررمنستان طراحي و ساخت تأسيسات فني و مهندسي توساع  و بهاره  

درر و طراحي و ساخت پاريهگاه هاز از مواد هاوهردی  ميليون 112 ميلياردو 1 هازی ب  ارزش

 11يا  احاداث تأسيساات صانعتي هاازی بارای تهيا         ميلياردمترمکعب هااز و ن  11ب  ظرفيت 

ه ار درر ب  رنسرسيومي  511 وميليون 372 ميلياردو 1ميلياردمتر مکعب هاز در سال ب  ارزش 

(  بخش انرژی ني ، با Ataee,2010:98) عربي واهذار رردمتحدهمتهکل از چين، رره و امارات

اولين قراردادها بين چين و  1112   درهدف راهش وابستگي ب  مسکو، مورد توج  قرار هرفت

دنبال آن بود تهديدی را متوجا  باازار   تررمنستان ب  امضا رسيد  هرچند مسير شرقي ر  چين ب 

های صادرات تررمنستان، دست ايان رهاور   شدن ه ين ررد، اما متنو اروپا( نمي) اصلي روسي 

لول  دوم صاادرات هااز تررمنساتان با      همچنين، خطس  را برای مانور در مقابل روسي  باز نمود 

برداری رسيد  اعالم آمادهي تررمنستان بارای مهااررت در   ب  بهره 1111 ايران در شهم ژانوي 

خطس لول  نابارو، از ديگر مقدّماتر خي  اقتصادی تررمنستان شاد  بناابراين، از جايگااه رهاوری     

 اساي و ديپلماتياژ، ارتقااا يافات    سطح از نمار سي وابست  ب  روسي ، ب  جايگاه يژ شريژر هم

(Kulaee,2010:116 ) محماداف باود    نوسازی بخش انرژی تررمنستان از ديگر اهداف بردی

های خارجي ب  اين بخش در چند سال اخير اف ايش داشات  شاررت ملّاي ن ات     ورود سرماي 
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  مناقصا   های ن تي و هازی اين رهور را با وهاز در ميدانهای جديد ن تتررمنستان ح ر چاه

 ( http://iraneurasia.ir) المللي هذاشتبين

وساايل  از ديگاار تغييااراتر محسااو  در امااور داخلااي و خااارجيِ رهااور تررمنسااتان باا  

تاوان با    های نياازافف اسات ماي   ها مخال ت آشکار با سياستمحمداف، ر  بسياری از آنبردی

ه اتن از  باشاي، ساخن  منهای تررمنستان، حاذف لقاب تارر   حذف تصوير نيازافف از اسکنا 

از شعارهای هميهاگي نياازافف(، تغييار سارود     ) طرفي دایم تررمنستانپيوستنِ اصل بيتاريخب 

 (  در ساپتامبر Ataee,2010:101) ملّي، بررناری تعداد زيادی از وزيران قاديمي اشااره نماود   

نساتان بيهاتر   محمداف پايان سياست ان وای خودخواست  رهور را اعالم ررد؛ تررمبردی 1117

جمهور در نهست شانگهای ظااهر  المللي حضور يافت و برای نخستين بار ریي در مجامع بين

اساسي خاود پياامي با     طرفي دایم از قانون(  تررمنستان با حذف بيKulaee,2010:360) شد

هاا  تاررمن  المللي اعالم ررد هم  رهورها فرستاد و آمادهي خود را برای حضور در روابط بين

اميدوارند با ح ظ ساختار حارميت خود، با رهورهای ب رگ جهان وارد تعامل شده و خاود را  

مرر ی تباديل رنناد  بساتن    مرر ی ب  مرر  توج  دنيا در آسيایاز رهوری جداافتاده در آسيای

هايي در مورد حضاور نيروهاای غيرنماامي    قرارداد بلندمدت هازی با هازپروم و ني  آغاز بحث

ِفهاار قاراردادن اياران، همگاي     پهتيباني نيروهای ایتالف در افغانستان در رنار تحات  ناتو برای

 ( Ataee,2010:108) هايي از تغيير رويکرد در سياست خارجي تررمنستان استنهان 

های سياست خارجي تررمنستان، بار  شود چرايي و چگونگي رنشدر اين مقال ، روشش مي

های اين رهاور  رسد پويشنمر مييژ، واراوی هردد؛ زيرا، ب اسا  سازه م هوميِ ژنوم ژیوپليت

ها در عرص  جهااني شاده   های ژیوپليتيژ، بسترساز وضعيتر مقبول تررمننه ت  سازیدر فعّال

ای است: ژنوم ژیوپليتيژ، تررمنستان و سياسات خاارجي   است  پيهين  اين تحقي ، چند مقول 

ای بدين سيا، ، تارنون مقال «ژنوم ژیوپليتيژ»هوميِ توسع   در قالب سازه م رهورهای در حال

؛ عطاايي و  1123نگاشت  نهده است  در زمين  سياست خارجي تررمنستان، نوشتارهایِ روريي،

 ؛1131 العابااااادين و صاااااابر،؛ زيااااان1123؛ عطاااااايي و شاااااجاعي،1123ع يااااا ی،

Rianovosti,2010؛Sir,2006؛Overland&Oslo,2009؛Anceschi,2009ينااااا ؛ و در زم 
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؛ 1131فيضاي،  تاوان يافات:  موف  ني  نوشتارهايي ماي  توسع خارجي رهورهای درحالِسياست

؛ 1121الادّيني، ؛ نادری قطب1131؛ اسدی،Bang&J.Mckibbin,2005؛1123؛ شيرزادی،1131

  1131راني،اصغری

 ژنوم ژئوپلیتیک

و انادازه باا هام    ها از نمار شاکل   ها سلول تهکيل شده است  سلولبدن انسان از تريليون 

پروژه ژنوم انساان   ای دارند ر  حاوی ژنوم آن است ها هست مت اوت هستند ولي هرردام از آن

درصاد شابي  هام     3323هاا  هاا ردياژ ژن  طور متوسط در تمام انسانمعلوم ساخت  است ر  ب 

فارد هار شاخص    از رم  ژنتيژ انسان مربوط ب  هويات ژنومياژ منحصارب     %121 هستند، فقط

 %121ميليارد ج ت باز تهکيل شده است، هماين   1  با درنمرهرفتن اين ر  ژنوم انسان از است

های ژنوميژ بين افراد، عامل تنو  خصوصيات جساماني اسات   ني  اهميت دارد؛ چرار  ت اوت

هاا تماامي اطالعاات    ژن ( dusel,2012:73) بينايم ر  ارنون در بين بسياری از مردم جهان مي

 ايان  ( Jack,2005:17) های مورد نيااز هار موجاود زناده را دارناد     روتئينمربوط ب  ساخت پ

متابوليسم بدنش ياا دفاا  در مقابال     و نمر برسدطور ب ر  موجود چ  رنندميتعيين  هاپروتئين

هاای ارراي بارای سااخت، پيهابرد و        ژنوم دساتورالعمل ع ونت و حتي رفتارش چگون  باشد

وميژ، مطالع  جامع اطالعاات ژنتياژ ياژ موجاود زناده      نگهداری يژ موجود زنده است؛ ژن

هاا، از  ساازی ژن سازی و متوقاژ های خاص، ارر يژ ژن روی ديگری و فعّالاست  وظي   ژن

طريا  من اي   هايي ر  ب (  ژنAleMohammad,2008:36) های مطالعات ژنوميژ استزمين 

هردند  هر فعّااليتي را    ند، بيان ميوسيل  پروتئين بازدارنده خاموش نهوشوند، اهر ب رنترل مي

وجود آورد  تنميم من ي، مکااني مي اسات   تواند تنميم من ي ب رند، ميازتجلي ژن جلوهيری مي

ژناوم   ( Levin,2004:34) شاود واسط  آن قسمتي از مولکول دچاار نقاص عمادی ماي    ر  ب 

رادهای ژیوپليتياژ    عناوان ژیوپليتيژ يا نقه  ژنگانِ يژ رهور، از جانب رهورهای رقيب با  

های سياست خاارجي ياژ رهاور نسابت با  رهاور هادف را راهباری         قلمداد ههت  و برنام 

دهاي  اش را ساازمان خاارجي نمايند  يعني يژ رهور بر اسا  نقه  ژنگاني خاود، سياسات  مي
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ساازی  رند و رهور رقيب باتوجّ  ب  ردهای ژیوپليتيژ موجود در آن رهور، سعي بر خنثاي مي

فرد خاود،  های ژیوپليتيژر منحصرب رهورها بر اسا  ژنوم .ی خارجي آن رهور داردهاسياست

 خاارجي هساتند   دارای يژ شخصيت سياسي و طي ي از توانِ تأريرهذاری در عرصا  سياسات  

های ژیوپليتيژر برخاست  از بافت انساني و جغرافياييِ رهور، اتخااذ  منمور رويارويي با چالشب 

 ها، ضروری است سازیِ آنسازی و خاموشر خنثيمنموراهبردهايي ب 

 های ژئوپلیتیکسازی ژنومرويکردهای دوگانه فعّال -1مدل 

 مأخذ: نگارندهان
Source: Authors  

 
 

 

عناوان باازيگر در جرياان ماذارره باا سااير       خارجي است  دولات با   داخلي بستر سياستسياست

بايد رضايت ملت را پهتوان  عمل سياسي خود در عرصا   يابي ب  منافع ملّي، ها در راستای دستدولت

زا، رضاايت  هاای ژیوپليتياژ قادرت   نماودن ژن توانندبا فعّالها ميحکومت خارجي قرار دهد سياست

راارآيي ديپلماتياژ،    ملّي را در راستای عمل سياسي خود در عرص  سياست خاارجي فاراهم نمايناد    

هاای  استراتژيژ حارم بر منطق ، ديکتا  سياساي قادرت   اراده سياسي و شخصيت رواني حکام، فضای 

 های ژیوپليتيژ در سياست خارجي مؤررند سازی ژنومای، در فعّالجهاني و منطق 
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 های ژئوپلیتیکسازی ژنومسازی/خاموشعوامل مؤثر بر فعّال -2مدل 

 مأخذ: نگارندهان

Source: Authors  

 
 

 

خارجي يژ رهور ر  در ماورای ملياتي سياسترد ژیوپليتيژ عبارت است از دستور رار ع

ردهای ژیوپليتيژ هر رهاور   دهد های جغرافيايي را مورد ارزيابي قرار ميمرزهای خود، مکان

رنند برای رسيدن ب  منافع و اهداف خود بر رادهای  باشد و رهورها سعي مياختصاصي آن مي

عناوان رادهايي   قه  ژنگانِ يژ رهور ب را هدف بگيرند  نژیوپليتيژ ديگران تأرير هذاشت  و آن

خاارجي ياژ   هاای ذهناي سياسات   ژیوپليتيژ از جانب رهورهای رقيب قلمداد ههت  و برنام 

 نمايند رهور نسبت ب  رهور هدف را راهبری مي
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 ژئوپلیتیک/ژئوپاسیفیک() های ژئوپلیتیک و بروز رفتارهای دوگانهتقابل کد/ژنوم -3مدل 

 مأخذ: نگارندهان

Source: Authors  

 
 های محیطی ترکمنستانو ظرفیت هاويژگی

وياژه  مرر ی اهميت فراوان دارد، از منابع عميم زيرزميناي با   موقعيت تررمنستان در آسيای

آياد؛ نيا ،   حساب ميمرر ی ب هاز برخوردار است و دروازه ورود رهورهای خارجي ب  آسيای

پ  از فروپاشاي   ( Zeinalabedin,2013:113) رانال ارتباطي اين منطق  با جهان خارج است

شوروی، اين رهور رمتر از ديگر همسايگان با ررود اقتصادی روبرو شد  درآمدهای اين رهور 

(  موقعيات  Kulaee,2010,162) ها غلب  رندوهاز توانست تا حدودی بر بحراناز فروش ن ت

شود، زيارا ديگار رهاورهای    يای برای اين رهور محسوب مجغرافيايي تررمنستان امتياز ويژه

مرر ی تنها از طري  افغانساتان و قسامت غرباي چاين باا جهاان خاارج از روساي  در         آسيای

هاای  تواند باا آب ر  تررمنستان ضمن دوربودن از روسي ، از طري  ايران مياند، درحاليارتباط

زمينيِ ممتااز  آزاد جهان، خاورميانا ، پارساتان و ترريا  رابطا  برقارار رناد  ايان ويژهاي سار         

فاار  و  راحتي ب  خلايج تواند ب رند، زيرا هم ميای برای آن فراهم ميتررمنستان شرايط بهين 

ای باربات برای خروج از مرر ی، روزن اقيانو  هند راه يابد و هم برای ساير رهورهای آسيای
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ي موقعيات جغرافياااي  ( Pourmehrani,2009:104) شاامار آياد محصاوربودن در خهاکي با    

شدن در مسير مرر ی تبديل هردد  واقعيآسيایتررمنستان باعث شده است اين رهور ب  دروازه

رند و مجاورت با دريای خ ر امکاان ارتبااط باا    جاده ابريهم ر  خاوردور را ب  اروپا وصل مي

 رند فار  و اقيانو  هند از طري  ايران و پارستان را فراهم ميخليج

 ر ترکمنستانهای ژئوکالچمندیتوان

 های سياسي فراهم رناد تواند جهاني عاری از درهيریژیوپليتيژ بدونِ پهتوان  فرهنگ نمي 

(Mottagh et al.,2013:69 ) ر  رهورها را در تاأمين  فرهنگ از مقوّمات مهمِّ قدرت ملّياست

تارهای يافت  برای تأريرهاذاری بار ايسا   دهد  روابط فرهنگي روشهي سازمانمنافع ملّي ياری مي

(  آراار فرهنگاي رهاورها از    Dehghani,2006:123) يژ رهور درجهت تأمين اهداف اسات 

های سارن در قلمارو دولات اسات  سارزمين     نمر جغرافيايي بيانگر سابق  تاريخي نيارانِ انسان

هال،  يآشاي  ه ارسال پيش در درياچا   2رنوني تررمنستان، از پيهاتاريخ مسکون بوده است؛ از 

دليال نقاش   اين رهور با   ( Geography of Turkmenistan,2011:30) جيحونسيردريا و 

اش بين فضاهای جغرافيايي پيراموني، توانست  است صاحب آرار باستاني هردد  در باين  ارتباطي

ای خااان از جايگاااه ويااژهمحمااد آزادی، مالن اا  و بااايرامقلااي، دولااتهااا، مختااومشخصاايت

يوساژ  سانجر سالجوقي و نيا  خواجا     يمي مقباره سالطان  برخوردارند  مرو دارای بناهای قاد 

شارقي تررمنساتان قارار دارد از ديگار ماوارد اسات را         همداني است  اورهنج را  در شامال  

س يد، مناره مسجد جامع، مقبره همسار اميرتيماور،   مههورترين آرار آن، مقبره ايل ارسالن، قلع 

ملّاي   ايجااد ماوزه   ( Hafeznia,2003:120) الدين ربری و مقبره پيريار ولاي اسات  مقبره نجم

آباد برای معرّفي آرار باساتاني در راساتای سااماندهي با  هويات تمادني       شده عه سازماندهي

ماردان تررمنساتان راهبردهاای مناسابي را     تررمنستان، از اهميت باريي برخوردار است  دولت

 نمادهای فرهنگي  سازیِاند؛ مانند، فعّالسازی اين ژنوم اتخاذ رردهبرای فعّال

(  راهبارد  Mottagh et al.,2013:75) در ژیورالچر فرآيند قدرت فرهنگي، مورد توجّا  اسات  

نماد، انسان را ب  فراخناای ت کار بادون ه تاار      سازیِ نمادهای فرهنگي دليلي هم دارد؛ چرار ،فعّال
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ای اسات را  از   سات  (  نماد، بيانگر م اهيم فرهنگي و تااريخي برج Behzadi, 2001:52) رهاندمي

(  مهاهده نماد ياژ سارزمين   Dehshiri,2009:193) بردتوان ب  افکار هذشتگان پيها ميطري  آن

را  در محادوده   ها، در سطح جهان ني  تأريرهذار است  يژ نماد عالوه بر ايندر اذهان ديگر فرهنگ

هاسات؛  ير فرهناگ ملّي يژ سرزمين شناخت  شده است، در سطح جهاني ني  عامال ت کياژ از ساا   

 Fayyaz et) شاوند چرارا ، نمادهاا تباديل با  ياژ نهاان  از سارزمين ياا فرهناگ خااص ماي           

al.,2011:106 )  ماردان ايان رهاور در راساتای     باتوجّ  ب  پتانسيل باریِ رهور تررمنستان، دولات

مهام شاهر    هذاری تئااتر اند: نامپرورش و هسترش نمادها و نهانگانِ فرهنگي اين رهور اقدام نموده

رارهيری سبژ معمااری سانتي در   نام مالن   ر  از اديبان برجست  تررمن بوده است؛ ب آباد ب عه 

شاده،  دهاي هاای ساازمان  های مهام، تأساي  ماوزه   جمهوری، مجل  و ديگر ساختمانراخ رياست

نِ دولتماردا   1221 عنوان يادمان حماس  تررمنستان در جريان حملا  ساال  ساخت مسجدی ب رگ ب 

تررمن پ  از استقالل، اوضا  فرهنگي رهور را دهرهون رردند؛ قطع وابستگي فرهنگي با  روساي    

هاای تلوي ياون   وروشش برای شناساندنِ فرهنگ ملّي جامع  ب  مردم: رااهش مادت پخاش برناما     

های تلوي يون تررمنستان، عدم توزيع نهاريات و مطبوعاات روساي    روسي  و جايگ يني آن با برنام 

جاای زباان روساي، شناساايي     اساسي با  بخهيدن ب  زبان تررمني در قانونسطح وسيع، رسميتدر 

عناوان  هاا با   مختاومقلي، سايدنمری سايدی، زليلاي( و معرفاي آن     ) های فرهنگي تررمنشخصيت

هاای مختلاژ   های يکپارچگي خل  تررمن، تکي  بر اصالتر آداب و سنن بومي، احيای رشات  سمبل

ي، آواز، رقص و صنايع دستي(  ارنون، فرهنگ بوميِ تاررمن از حالات ضاعژ    موسيق) هنر تررمني

 Geography of) خااارج، و هاارايش عمااومي جامعاا  باا  فرهنااگ بااومي بيهااتر شااده اساات  

Turkmenistan,2011:34 ) 

ورساوم و  هويت ملّي مبنايي تمدني دارد و با عناصر مهتارک نمير زباان، تااريخ، ماذهب، آداب   

شود  تاداوم دولات تررمنساتان    ، و تصور ذهني افراد ملّت از خود، مهخص مينهادهاای اجتماعاي

المللي همسو با بقاای دولات اسات     ای و بينمورول ب  وجود هويت ملّي و وجود مقتضيات منطق 

ساازی عناصار بنياادين    دنبال ساماندهي و برجسات  برپاي  همين ادراک است ر  دولت تررمنستان ب 

(  يکااي از پياماادهای اسااتقالل تررمنسااتان، وارسااي Hafeznia,2003:113) هوياات ملّااي اساات
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رويدادهای تاريخي اين رهور بود؛ چرارا  باورهاای راياج در ماورد تااريخ تررمنساتان و توساع         

 Department of) اقتصااادی و فرهنگااي آن در دوران شااوروی باا  چااالش رهاايده شااد     

Justice,1993:2 عنوان ررن اساسي بقاای ملات   منستان ب منمور تعريژ هويت ملّي ترر(  دولت ب

ملّي، انساتيتو ملّاي نساخ خطاي،      ملّي، رتابخان  و دولت، اقدامات مختل ي را انجام داد: تأسي  موزه

ای را   عنوان مثال حماس ب  ( Hafeznia,2003:114) توسع  زبان ملّي، پژوههکده ميراث فرهنگي

هاا را در هام   رخ دارد و مقاومت سرسختان  تررمنتپ  در شهر هوگ 1221 ها دردر ارر حمل  رو 

ها ههت، پا  از اساتقالل تررمنساتان    ه ار ن ر از تررمن 15 رحمان عام بيشکست و منجر ب  قتل

تپا  تجلاي پيادا رارد      صاورت سااخت مساجد بااعممتي در هاوگ     فراموش نهد و يادماان آن با   

و بره اری يادواره او باا حضاور مقاماات از    عنوان پدر ادبيات تررمن خان ب قلينمودن مختومملقب

 ( Ibid:118) هايي استچنين رنش

 های اقتصادی کشور ترکمنستانپتانسیل

هاای قابال آبيااری و    تررمنستان رهوری صحرايي اسات باا رهااورزی فهارده در دشات     

عملکارد اقتصاادی    ( www.indexmundi.com,2013) وهااز دارابودن مناابع معتنابا  ن ات   

درصد از صادرات  21 باشد ر  بيش ازوابست  ب  فرآوری هاز طبيعي، ن ت و پنب  مي تررمنستان

اند  بازساازی وضاعيت   درصد از توليد ناخالص داخلي اين رهور را تهکيل داده 51 و بيش از

ساز اف ايش درآمد حاصل از صادرات شد و توازن مثبت در تجارت پدياد  اقتصادی رهور زمين 

 ساوم از رال صاادرات رهاور تررمنساتان را شاامل شاد       ات هااز ياژ  صاادر  1115 آمد و تاا 

(Turkmenistan Country Report,2012:11  برناما  )     هاای حماايتي از بخاش رهااورزی

درصد از توليد ناخالص داخلي رهور متعل  ب  بخش  2موجب رون  اين بخش هرديد  امروزه 

 باشاند رزی مهاغول ماي  رهاورزی است و ن ديژ با  نيماي از نياروی راار در بخاش رهااو      

(www.indexmundi.com,2013رشد  ) ر  ب  قوت خود  1111درصدی اقتصادی در  1121

هاای توليادی   های عمومي بار و عملکارد قاوی در بخاش   هذاریباقي ماند، حکايت از سرماي 

 رشاد  1111 شاود در بخش صنعت ر  حدود نيمي از توليد ناخالص داخلي را شامل ماي  دارد 
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درصد بوده است  بخش خادمات   721، 1111 ر  مي ان رشد آن درداشت ؛ درحالي درصدی 222

درصد باوده   1123، 1111ر  اين مي ان در درصدی را تجرب  ررده؛ درحالي 1427 رشد 1111 در

 ر  در سالدرصد رسيد درحالي 11مي ان رشد ب   1111 است  همچنين در بخش رهاورزی در

 ( Asian Development Outlook, 2014: 121) درصد بوده است 2، 1111

 های اقتصادی ترکمنستانشاخص -1جدول 

(http://www.economywatch.com 

 هامقادير شاخص ترکمنستان / شاخص

 )واحد پولملّي(TTMميليارد  412137 های رابت، پول ملّي(ب  قيمت) توليد ناخالص داخلي

 1111 درصد در 72712 های رابت، پول ملّي(ب  قيمت) رشد توليد ناخالص داخلي

GDP )بر اسا  قيمت رنوني، پول ملّي( ميليارد  1142217TTM)واحد پولملّي( 

GDP )(1111) ميليارد درر 412111 )بر اسا  قيمت رنوني، درر آمريکا 

 درصد 52215 (1111 رننده درميانگين تغيير قيمت مصرف) نرخ تورم

 درصد 12717 (1111 محصورت و خدمات در) درصد تغييرات حجم واردات

 درصد 2252 (1111 محصورت و خدمات در) درصد تغييرات حجم صادرات

 درر 1 1111 ارزش واردات ن ت تررمنستان در

 ميليارد درر آمريکا 112552 1111 ارزش صادرات ن ت تررمنستان در

 ميليون ن ر 52714 1111 ن درجمعيت تررمنستا

 )واحد پولملّي(TTMميليارد  112211 1111 درآمد عمومي تررمنستان در

 درصد 112212 1111 در GDPدرآمد عمومي دولت ب  نسبت 

 )واحد پولملّي(TTMميليارد  152715 1111 ه ين  عمومي دولت تررمنستان در

 درصد 112233 1111 در GDPنسبت ه ين  رلي ب 

 )واحد پولملّي(TTMميليارد  72313 1111 های دولت تررمنستان درمو  خالص وام/ قرضمج

 درصد GDP 22312نسبت مجمو  خالص وام/قرض تررمنستان ب 

 )واحد پولملّي(TTM 122721 1111 پول ملّي( در) مجمو  ناخالص بدهي دولت

 درصد GDP 122122نسبت مجمو  ناخالص بدهي دولت ب 

 )واحد پولملّي(TTM 1142217 1111 الص داخلي سال مالي درتوليد ناخ

 ميليارد درر آمريکا 12115 1111 حساب جاری رهور درمانده

 درصد GDP 12542حساب جاری رهور ب  نسبت مانده

http://www.economywatch.com/
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آبااد مسايرهای جدياد انتخاابي       عه استهسترش صادرات هاز برای تررمنستان، حياتي 

تاازهي  با    چناان ح اظ خواهادررد   را هام  TAPI پاروژه  تاران  خا ر و   لولا  خاطس همچون 

ای اعالم ررد ر  تررمنستان قصاد پيوساتن با  ساازمان تجاارت      طور غيرمنتمرهجمهورب ریي 

جهاني را دارد  رارشناسان نسبت ب  اين موضو  ر  آيا تررمنستان پذيرفت  خواهد شاد ياا نا ،    

تدريج است ر  تررمنستان آماده است تا ب  نهانگر اين موضو  ،های مثبتشژ دارند  اما نهان 

هاای اقتصاادی تررمنساتان از    شااخص   (http://www.iras.ir) شاود در اقتصاد جهاني ادغام 

ياابي در  ري يت و رميت باريي در سطح جهاني برخوردار نيست، اماا باا اتخااذ فناونِ جايگااه     

های اقتصادی، توانست  اسات  سازی پتانسيلالملل و تالش برای فعّالينساختار اقتصاد سياسي ب

 عنوان بازيگرِ مطرطِ اقتصادی بهناساند خود را ب 

 الملليابی در ساختار اقتصاد سیاسی بینجايگاه

ها در ايان  المللي و ملّي است و دولتاقتصاد سياسي جهاني چارچوب فهم رويدادهای بين 

 رننااادهاااای اقتصاااادی، سياساااي و امنيتاااي اقااادام مااايریهياااچاااارچوب بااا  تصاااميم

(Pourahmadi,2011:17 شناخت ه تمان حارم بر اقتصاد جهاني، راهبرد اقتصادی متناسب  )

هاا، نقاش مهمّاي در    ها و عنايت ب  دو مؤل   اهداف و امکانات در تعياين اولويات  با توانمندی

 شده تررمنستان قابل توج  نيسات و از ساال  رند  هرچند منابع ن تي ارباتفرآيند توسع  اي ا مي

اما ايان رهاور در   ( OPEC,2013:22) ميليون بهک  بوده است 211 ، ب  مي ان1111 تا 1112

، 1111 شمار چهار رهور برتر جهان است ر  دارای بيهترين ذخاير هاز طبيعي هستند  در سال

 مکعاااب باااودتريلياااون فاااوت  125 تررمنساااتان دارای ذخااااير هااااز طبيعاااي در حااادود

(www.eiu.com    همچنين تررمنستان در زمين  صادرات هاز رتب  شهم جهاان را دارد  البتا  )

، «يولوتاان جناوبي/ عثماان   »ناام  ، ب 1113 رهژ يژ ميدان جديد هازی در تررمنستان در سال

(  ذخاااير اناارژی Kulaee,2010:108) اهمياات هاااز تررمنسااتان را باايش از پاايش ساااخت 

عنوان منبع اصلي درآمد در دوران پ  از استقالل ماورد توجا  قارار هرفات  در     تررمنستان ب 

برای اف ايش رشد اقتصادی تدوين شاد، تأرياد اصالي بار جاذب       1331 ای ر  درسند توسع 

http://www.iras.ir/
http://www.eiu.com/
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 1332 (  همچناين در ساال  Kahveci,2003: 224) سارماي  در بخاش هااز ايان رهاور باود      

برای تأسي  يژ شررت مهترک برای صادرات هاز با روسي  ب  امضا رسيد؛ شاررتي   قراردادی

درصد در اختياار   4درصد سهم آن در اختيار هاز پروم روسي ،  45 ر « تررمن رو  هاز»نام ب 

(  Kulaee,2010:114) وهاز تررمنساتان باود  درصد در اختيار شررت ن ت 51شررت ايترا و 

گر راهکارهای سياست خارجي تررمنستان در عرصا  انارژی باود     جذب بازيگران جديد از دي

اولين قارارداد   1112 نام چين وارد عرص  رقابت برای هاز تررمنستان شد  دربازيگر جديدی ب 

سلول  هاز از تررمنستان ب  غرب امضا رسيد ر  در ارتباط با احداث خطبين چين و تررمنستان ب 

 وهااز باا چاين امضاا شاد     ای ح ااری جهات اساتخراج ن ات    چين بود  سپ ، قراردادهايي بر

(Koolaee & Tishehyar,2009: 10 ) 

 بشکه در روز( 1111 برحسب) میزان تولید نفت خام ترکمنستان -2جدول 

 OPEC,2013: 30مأخذ: 

 1111 1111 1111 1113 1112 سال

 11227 11121 12121 12224 11121 مي ان توليد

 

 2112-2112 ولید و صادرات گاز طبیعی ترکمنستانمیزان ذخاير، ت -3جدول 

 OPEC,2013:23-33مأخذ: 

 1111 1111 1111 1113 1112 تررمنستان

 11111 11111 2141 2411 1111 مي ان ذخاير)ميلياردمترمکعب

 24231 21351 41211 15711 22111 مترمکعب(ميليون) مي ان توليد

 11211 12221 11741 13311 55211 متر مکعب(ميليون) مي ان صادرات
 

از زمان فروپاشي شوروی، روسي  مهتری عمده انرژی تررمنستان است و مسيرهای اصالي  

خطوط لول  انرژی از روسي  ب  اتحادي  اروپا و رهورهای ديگر است  چين و ايران رهاورهای  

(  اهميت انرژی بادان  www.eiu.com) عمده واردات هاز از تررمنستان بعد از روسي  هستند

رننده در زمره اهداف و امنيت ملّي و بارای  های ب رگ و رهورهای مصرفحد است ر  قدرت

http://www.eiu.com/
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شاان رنتارل بار چناين منااط  و      باربردن وزن ژیوپليتيژ خود، عالوه بر تأمين نيازهای داخلي

 :Akhbari et al.,2011) دهناد رهورهايي را برای نيل ب  اهداف ژیوپليتيژ مد نمر قرار ماي 

92 ) 

 کشورهای خريدار گاز ترکمنستان و میزان مصرف داخلی -4جدول 

 5: 1131راد،مأخذ: فرجي

Source: Faraji rad,2012:5 
خريدارِ خارجي/ 

 مصرفر داخلي

 

 حجم هاز قراردادی

 مترمکعبميليون 11اف ون بر  روسي 

 مترمکعب(ميليون 11 ون بر اف 1111 تا پايان) مترمکعبميليون 5 چين

 مترمکعبميليون 11 مترمکعب، مرحل  دومميليون 2مرحل  اول  ايران

 مترمکعبميليون 11 حدود مصرف داخلي
 

را  ارناون در اختياار شاررت      Burunميادان   Nebitdag شررت ارسون موبيل در حاوزه 

 حضاور داشات اماا از    در تررمنساتان  Garashsyzlyk-1 ايتاليايي اني است و همچنين پاروژه 

رارآمادن دولات   های خود را در تررمنستان متوقژ ررد  با ايان وجاود، باا روی   فعّاليت 1111

جمهاور  های ریاي  دنبال راي نيب  1111 ، اين شررت در نهايت در1112 جديد تررمنستان در

تررمنستان، دفتار خاود را بازههاايي رارد  همچناين شاررت شاورون ماذاررات خاود را باا           

(  Shadivand,2011:24) منستان در خصوص توساع  ميادان يورتاان جناوبي اداما  داد     ترر

ای برخوردار امروزه تررمنستان با داشتن ذخاير هازی قابل توج  در بازار انرژی از اهميت ويژه

همچنين اين رهور با برخورداری از ذخاایر عمايم هااز و     (؛Ansarirad,2001:196) باشدمي

 رروتمناااادترين جمهااااوریِ شااااوروی ساااااب  اساااات ن اااات، ماااادعي اساااات راااا  

(TaghaviAsl,2008:126 ) باارداری از منااابع هاااز طبيعااي در دريااای خاا ر، در زميناا  بهااره

ترين عامل برقراری ارتباطر آمريکاا و  ترين منابع هاز طبيعي در اختيار تررمنستان است  مهممهم

خا ر، باار ديگار اجارای طارط       متحده برای انتقال هااز حاوزه  تررمنستان، انرژی است  ايارت
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مررا ی را از طريا  ترريا  با  بازارهاای      ر  هاز تررمنستان و رهورهای آسايای « ترن  خ ر»

در جرياان سا ر    1125 دهد مطرط ررده است  تررمنستان و چين در فروردينجهاني انتقال مي

خت ياژ  نيازافف ب  پکن، قرارداد همکاری در زمين  هاز طبيعاي امضااا رردناد  همچناين ساا     

ريلومتر ر  هاز تررمنستان را از طري  ازبکساتان و ق اقساتان با      1211 طول تقريبيسلول  ب خط

 ( HasanTash,2008:3) آغاز شده است 1117 رند ازارومچي در غرب رهور چين منتقل مي

ميليارددرر آمريکا برآورد هرديد را  شاررت ملّاي ن ات      11 سلول  حدوده ين  احداث اين خط

(  سران  توليد ناخاالص  Safavi,2010:37) هذار آن مي باشندن و ميتسوبيهي ژاپن سرماي چي

درصد بوده است  ميا ان   1121 درر و رشد توليد ناخالص داخلي آن 112411 داخلي اين رهور

 باااوده اسااات 1111 ميلياااارد درر در 54 تولياااد ناخاااالص داخلاااي تررمنساااتان معاااادل 

(www.uis.unesco.org ) خارجي تررمستان انارژی اسات واسات اده از   سياستاصلي  محور 

دوم ن ت، باعث شده تا اين رهور تالش رناد   درج اهرم صادرات هاز در درج  نخست و در 

در معاادرت سياساي   های چند ملّيتي جايگااه خاود را   عنوان محوری برای مهاررت شررتب 

هااايي در چنااين راانش   (Beheshtipour ،http://beheshtipour.blogfa.com) بيهااتررند

الملل رمژ عرص  ديپلماسي انرژی، ب  ارتقای جايگاهر تررمنستان در ساختار اقتصاد سياسي بين

 نموده است 

دهناد  تولياد   رشدی را نهاان ماي  های اقتصادی رهور تررمنستان، روند روب ديگر شاخص

 از رشاد  1115   نسابت با   ميليارد درر بوده ر 12 ، بال  بر1112 ناخالص داخلي اين رهور در

تان در ساال    1111111 (  توليد پنب  با  Sanaee,2011:33) درصدی برخوردار بوده است 11

هايي دسات  رسيده است  رارشناسان اين جمهوری در زمين  اف ايش ري يت بذر پنب  ب  موفقيت

رخوبي برخاوردار  رنند  دامداری اين منطق  از توسع  بسيااند و چهارده نو  پنب  تولياد مييافت 

ساوم ايان صانايع    هيارد و ياژ  از توليد ملّي را دربرمي %11 است  صنايع اين جمهوری حدود

باشاند   رهي تخام پنبا  فعّاال ماي    رني و روغنپاکمؤسس  در زمين  ريسندهي و پنب  21 شامل

مؤسس  دولتي در امور هاز و ن ات و پتروشايمي و تولياد بار، فعّاال       12 سوم ديگر شامليژ

(  تغيياار ساااختار آموزشااي و تقوياات توانااايي فکااری، از TaghaviAsl,2008:125) سااتنده
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هاای اقتصاادی و صانعتي    منمور رشد شاخصمحورهای بااهميت توسع  رهور تررمنستان، ب 

بوده است  اين رهور برای رسيدن ب  ساطح اساتاندارد در اقتصااد، ساعي رارد ساطح علماي        

برای دستيابي ب  اين منماور از ظرفيات ديگار رهاورها نيا       های خود را ارتقاا دهد و دانهگاه

 ( Sanaee,2011:31) است اده نمود

 سازی مسیريابی و مسیرسازیِ انتقال انرژیفعّال

مرر ی/ خا ر و مسايرهای انتقاال از مباحاث مهام اسات        آسيای بحث انتقال انرژی منطق 

های مختل ي بارای  م ايا و فرصتمهخص است ر  در مسيرِ راری راهبردیِ انرژی قرارهرفتن، 

همراه دارد، ازجمل  درآمدهای اقتصادی قابل توجا  و نيا  امتيازهاايي را      ن ع ب رهورهای ذی

 Ahmadipour et) هيارد لحاظ راهبردی و سياسي در اختيار رهورهای معبر انرژی قرار ميب 

al.,2011:81 ) ير انتقاال و رنتارل مساير    الملل، مالکيت مسا جا ر  در اقتصاد سياسي بيناز آن

تواند منافع راهبردی وسيعي مانند دسترسي با   خطوط انتقال انرژی مانند مالکيت بر انرژی، مي

های مطمئن، درآمدهای تران يتي قابال  هذاریتر برای تأمين نيازهای داخلي، سرماي انرژی ارزان

وان اهرم فهار سياسي و امنيتاي  عنتوج  و قدرت ن وذ بر جريان منابع انرژی و است اده از آن ب 

هاايي چاون رباات مبتناي بار      (  با استناد با  نمريا   ValiGholizade,2012:106) داشت  باشد

های بنيادين قادرت هژماون در هار عصاری را رنتارل مناابع،       توان يکي از شاخصتوسع ، مي

ی ژناومِ  سااز فعّاال  (؛ بناابراين، Safavi,2010:43) خطوط و مسيرهای انتقاال انارژی دانسات   

آفريني در اين عرص ، با  ارتقاای جايگااه رهاورها در عرصا       مسيرسازیِ انتقال انرژی و نقش

 نمايد الملل رمژ فراواني ميبين

ای موسوم ب  بناد نااف فاوردی    در دوران شوروی صادرات هاز تررمنستان از طري  سامان 

نوردياد  هااز   و شوروی را درماي سلول  ر  تمام قلمرهرفت؛ يعني يژ سامان  متحد خطانجام مي

مرر ی، با هذر از ازبکساتان و ق اقساتان   سلول  مرر  آسيایتوليدشده در تررمنستان از طري  خط

سلولا  سيبرياا غارب اروپاا     يافت  سپ  با  خاط  و روسي ، ب  بخش اروپايي شوروی جريان مي

اقماری در شر، اروپاا و  های داد هاز توليدشده در شوروی ب  دولتشد ر  امکان ميمتصل مي



 117                  تررمنستان خارجي درسياست تحول ژیوپليتيژر هایزمين      سال اول                    

عناوان  اروپا برسد  پ  از استقالل ني ، درآمدهای حاصل از اين بخش با   نهايتاً ب  بخش غربي

ای را  بالفاصال    ترين نقط  اتکای تررمنستان برای توسع  اقتصادی تلقي شد  اماا مساأل   عمده

ي  بارای انتقاال   عنوان معضلِ رهور مورد توج  قرار هرفت، وابساتگي با  روسا   مطرط شد و ب 

در اختيار روساي   سلول (  چرار  پ  از فروپاشي شوروی، اين خطAtaee,2010:91) انرژی بود

ای داخلاي باود   قرار هرفت و اين امر سبب شد انتقال انرژی از تررمنستان ر  تا آن زمان مسأل 

ن زماان، امنيات   ب  موضوعي ديپلماتيژ تبديل شود و اهميتي سياسي و هاه امنيتي بيابد  از همي

عناوان دسترساي با  مناابع     انرژی ب  محوری مهم در منطق  تبديل شد  امنيت انرژی بيهاتر با   

های ژیوپليتياژ ايان اساتراتژی    شود  جنب انرژی مورد نياز برای توسع  قدرت ملّي تعريژ مي

هت های روسي  در جهيرد  تالشفرض ميرالن، رنترل بر منابع انرژی و خطوط عرض  را پيش

هاای  ح ظ انحصار خود در انتقال انرژی از منطق  پيهين شوروی، ازجمل  تررمنستان و وارنش

آمي  و هاه ضد انحصارطلبان  داشات تاأرير عميقاي بار رواباط      طرف مقابل ر  هاه حالتي تسليم

(  اين روند عمالً در تضاد با خواسات  Kulaee,2010:106) متقابل تررمنستان با روسي  داشت 

ساازیِ مناافع   تررمن برای حدِّارثرسازیِ درآماد صاادرات هااز و از آن طريا ، بيهاين       رهبران

ها ب  فکر خطوط لول  و مسيرهای جاايگ ين بارای   هرفت؛ ب  همين جهت آناقتصادی قرار مي

خاوبي با    دست  رهورهايي است ر  در اين زمين  ب صادرات هاز خود افتادند  تررمنستان از آن

اند؛ بناابراين، تحرراات   نميرِ خود شدهِ موقعيت رممردان آن متوج ت  و دولتاي ای نقش پرداخ

اند  هونااهونيِ خطاوط   آفريني، متمرر  نمودهسازی چنين ژنومِ قدرتديپلماسي خود را بر فعّال

 رند انتقالِ انرژی، حکايت از بيدارسازیِ يژ ژنومِ جغرافياپاي ، مي

رفاتن    تاپي و فعّاليت در عرص  ديپلماسي انرژی، باا ازباين  سلولايده بازسازی و پيگيریِ خط

، از جانب س  رهورتررمنساتان، افغانساتان و پارساتان، در    1111 طالبان در رابل در پايان سال

سلول  هازی بود ر  ريلومتر خط 1211 دستور رار قرار هرفت  بانژ توسع  آسيا متعهد ب  ساخت

هند چهارمين رهوری بود ر  ب  پروژه  ررد؛را ب  هم وصل ميتررمنستان، افغانستان و پارستان 

سامت آسايای   آبادر تررمنساتان با   سلول  از ميدان هازی دولتملح  شد  اين خط 1112 تاپي در

ريلااومتر( و  715) ريلااومتر(، افغانسااتان 145) ريلااومتر از تررمنسااتان 1221 طااولجنااوبي، باا 
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ميلياارد   11 شاود و ساارن  حادود   يلکا در هند ختم ميريلومتر( شرو ، و ب  فاز 211) پارستان

برخاي ايان    رنندهان در جنوب آسيا تران يات خواهاد شاد    مترمکعب هاز طبيعي برای مصرف

هاای پرارساي و متخاصام    رنناد را  جنااط   پروژه را تحت عنوان چسب سحر و جادو ياد ماي 

بين رهورهای منطقا  خواهاد   رند و منجر ب  اف ايش همگرايي در ای را ب  هم متصل ميمنطق 

رارد، اماا   طور جدی از ايان طارط حمايات ماي    هرچند آمريکا ب  ( Faraji rad,2012:3) شد

مانادن ايان پاروژه شاد      سلولا ، باعاث معلا    رارآمدن طالبان و مهکالتر تأمين امنيت خطروی

بود  با تغييار  شدن روابط هند و پارستان و رهژ منابع هازی در پارستان ني  م يد بر علت تيره

 1111 ساپتامبر  11 سلولا  در نام  نهايي اين خطالمللي، سرانجام موافقتای و بينمعادرت منطق 

 11 ريلاومتر و ظرفيات انتقاال آن    1715 سلولا  هاازی  امضا رسيد  طول اين خاط آباد ب در عه 

 شااودمااي ميليااارد درر ساااخت  2 ای بااال  باارميليااارد مترمکعااب خواهااد بااود راا  بااا ه يناا 

(Ataee,2010:93 ) توسط آمريکا مطرط شاد  آمريکاا پا  از     1333 سلول  ماورای خ ردرخط

لولا  ن ات باارو / ت لاي / جيهاان خواسات را         ناما  خاطس  رسب موفقيت در امضای موافقت

يگازی را ني  ب  موازات آن بسازد  اين طرط بر مبناای انتقاال هااز تررمنساتان از زيار      لول خطس

خ ر ب  آذربايجان، هرجستان، ترري  و در نهايت ب  اروپا استوار باود  از نمار واشانگتن    دريای 

هاای  تر امنيت انرژی ر  حاصل مجاری بيهتر انتقال انرژی است، مناافع دولات  سيستم هسترده

(  ايان  Shaymergenov,2006:15) رناد هذاران خارجي را بيهتر تاآمين ماي  محلي و سرماي 

نحصار روسي  مطرط شد، ولي در رنار آن، هدف ديگار آمريکاا، يعناي    طرط با هدف شکستن ا

ت نبودن رژيم حقوقي خ ر و مهاکال داد  مهخصرردن ايران را ني  مورد توج  قرار ميمن وی

لول  از بستر دريا ازجمل  عوامل مخال ت روسي  و ايران با اين محيطي ناشي از عبور خطزيست

 ( Olcott,2006:212) طرط است

از استقالل تررمنستان، مسيری ر  توسط رارشناسان برای صادرات هاز تررمنساتان با     پ 

اروپا از نمر تجاری و اقتصادی مناسب تهخيص داده شد، مساير اياران و ترريا  با  بازارهاای      

 لول  باتوجّ  ب  روابط خوب ايران و تررمنستان، برای تررمنستان هم اولويتاروپا بود  اين خط

ای لولا  آغاز شد  هدف، ساخت خاط  1335 و 1334 لول  درات در مورد اين خطداشت  مذارر
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ميلياردمترمکعاب   12 لولا  ارهای اروپا بود  ظرفيت اين خطريلومتر از ايران ب  باز 1411 طولب 

های اولي  در ايان راساتا در حاال    شد  اقدامدر نمرهرفت  شد ر  از تررمنستان و ايران تآمين مي

تاالش   ناههان خود را از پروژه رناار رهايد  دليال آن،    1332 بود ر  تررمنستان درري ی برنام 

لول  تررمن/ايراني وجود داشات و  يران بود  اما ايده ساخت يژ خطرردن اآمريکا برای من وی

(  هم ماان باا   Kulaee,2010:110) امضا برسدررپژ/ رردروی ب  لول خطسبب شد ر  قرارداد 

آباد/ سرخ / خنجيران از ميدان جديد دولت لول خطازی تررمنستان و چين، سلول  هافتتاط خط

 ,Victor) افتتااط شاد   1111ژانويا    2شرقي تررمنستان ب  ايران در آباد درجنوبهازی دولت

jaffe & Hayes,2006: 213 )  غير روسي، توانست انحصار روساي  را با     لول خطافتتاط اين

 چالش بکهد 

 تقال انرژی پیشنهادی و در دستورِ کارِ ترکمنستانخطوط ان-5جدول 

 2: 1131راد،مأخذ: فرجي

Source: Faraji rad, 2012:6 
 مسير لول خط

 اتريش مجارستان، روماني، بلغارستان، ترري ، هرجستان، آذربايجان، نابورو لول خط

 ق اقستان، آذربايجان تررمنستان، تران  خ ر لول خط

 شتليژ در بخش شرقي ب  بليژ در بخش غربي تررمنستان شر، ا غرب لول خط

 روسي  ق اقستان، تررمنستان، ساحلي دريای خ ر لول خط

 های آزادسازیِ چالشِ عدم دسترسی به آبراهبرد خنثی

هاای آزاد از معضاالتي اسات را  صاادرات راار و مناابع        دسترسي مستقيم تررمنستان ب  آبعدم

(  تررمنساتان اقادام با  تهيا      Alipour,2009:93) کل مواج  ساخت  اسات انرژی اين رهور را با مه

آهان ايان رهاور    ال خطوط راههای رزم نموده است، مانندر ساخت يژ فرودهاه ب رگ، اتصزيرساخت

 هاا المللاي و بازساازی و توساع  راه   باشي، احداث هتل بينآهن ايران، بازسازی بندر تررمنراه ب  خط

(Zeinalabedin,2013:114عدم  ) هاای آزاد، باعاث شاده اسات مساير      دسترسي تررمنستان با  آب

ونقل ريلاي  (  توسع  صنعت حملAtaee,2010:81) ارتباطي ايران برای تررمنستان حای  اهميت شود
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ونقال در  حمال  ساازِ محصاوريت در خهاکي اسات  اماروزه مهمتارين وسايل        از راهبردهای خنثاي 

شاود و باا   باشي در رناره خ ر آغااز ماي  ن اصلي در غرب، از تررمنآهن است  خط آهتررمنستان، راه

نيا  باا    1332 پيونادد  در آهان ازبکساتان ماي   آباد و مرو و چارجو، در مهر، ب  شبک  راههذر از عه 

تارين درياای آزاد،   آهن ايران متصل شد و با  ن دياژ  آهن تجن/ سرخ / مههد ب  شبک  راهافتتاط راه

های مرزی ديگر موردر مهامّ اسات  اولاين    راهبردر ههايشِ بازارچ  رسي پيدا ررد فار  دستيعني خليج

 در دی« هاودان( ) بااجگيران/ هاودان  »نقط  ر  در مرز ايران و تررمنستان ههايش يافت، نقطا  مارزی   

(  بعد از بازههاايي مارز، باا موافقات دو رهاور، مساير       Mohammadpour,2006:150) بود 1171

هاای خاارجي با  ايجااد     منمور جاذب سارماي   دولت تررمنستان ب  د بازسازی شد آباباجگيران/ عه 

هاذاری خاارجي   هاايي بارای تساهيل سارماي     مناط  آزاد تجاری در ه ت منطق  دست زد و معافيات 

مررا ی قابال ذرار اسات  ايان      درنمرهرفت  ني  استراتژیِ تبديل تررمنستان ب  مرر  تران يات آسايای  

شدن در مسير جاده ابريهم، مجااورت باا خا ر    عيت جغرافيايي تررمنستان، واقعسياست باتوجّ  ب  موق

 شااودهيااری ماايفااار  و اقيااانو  هنااد از طرياا  ايااران و پارسااتان پاايو امکااان ارتباااط بااا خلاايج

(Sanaee,2011:31 )    را رهبری تررمنستان پ  از استقالل، بخش انارژی و درآمادهای حاصال از آن

مررا ی را در اختياار   رد توج  قرار داد  روسي ، انحصار خطوط لول  در آسيایعنوان محور توسع  موب 

دارد؛ بنابراين، ارتباط مستقيم تررمنساتان باا بازارهاای مصارف را غيارممکن و با  ابا اری سياساي و         

راردن  اقتصادی برای روسي  جهت اعمال فهار بر اين رهاور تباديل رارد  تررمنساتان بارای جاذاب      

هاذاران غرباي و نيا  رااهش وابساتگي با  روساي ، ياافتن         بخش هاز، برای سرماي هذاری در سرماي 

 ( Kulaee,2010:109) مسيرهای جديد برای صادرات هاز را مورد توج  قرار داد

 زدايیراهبرد توسعه روابط سیاسی با محوريت تنش

ا بار  فروپاشي شوروی، فرصتي را پديد آورد تا تعامالت سياسي ايان رهاور باا ديگار رهاوره     

عضاويت جامعا  رهاورهای    با   1331 دساامبر  11 زدايي هسترش يابد  تررمنساتان در اسا  تنش

عضويت سازمان ملل، اراو، ساازمان رن اران  اساالمي، باناژ      ب  1331 المنافع و درمستقل مهترک

عضاو مجماع عماومي     121 المللي پول درآمد و با پيهنهاد خود و رأی مواف جهاني و صندو، بين
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 ( Hafeznia,2003:113) طارف شاناخت  شاد   عناوان دولات باي   ب  1335 ملل، در دسامبر سازمان

رغم فهاارهای  ای ر  عليهون داد  ب ب  همسايگان نهان  ایويژهنيازافف عنايت  در دوران تررمنستان

 های اقتصادی وسياسي در ساطح قابال قباولي پيهارفت     مختلژ، روابط تررمنستان با ايران درزمين 

چرار  تررمنستان باا اتخااذ    ؛بودمهم رژيم حقوقي دريای مازندران بسيار  ويژه در موردسأل  ب اين م

 جداهانا  باا روساي  وارد معاملا  نهاود؛      ،ق اقساتان  ربايجان وذمانند آ رردتالش  بينان واقعموضعي 

رياد  أران تمازناد  رهور سااحلي درياای   5 جانب  بينبر ت اهمي هم  ضمن تأريد بر منافع ملّي، بلک ،

ای را در پيش هرفت را   تررمنستان با افغانستان و ازبکستان و تاجيکستان ني  روابط هسترده  داشت

و هنادوچين از آن نمونا  باود     زاد آ هاای درياای نساتان و پارساتان و   اارسال هااز با  افغ   هایطرط

داشات تاا در هار    تررمنستان از همان زمان ر  ب  فکر مسيرهای جايگ ين انتقال انرژی باود، ساعي   

 ( Ataee,2010:102) طرط، حدِّاقلّ يکي از اعضای ارو را وارد رند

مررا ی و ق قااز، مانناد ازبکساتان و     پ  از فروپاشي شوروی، برخاي رهاورهای آسايای   

ارمنستان، تالش رردند تا يا پيوندهای خود را با روسي  مساتحکم و امنيات و اقتصااد خاود را     

يجان، با يافتن شررای جديد و بيهتر غرباي، هام خاود را از سالط      تضمين رنند، يا مانند آذربا

روسي  دور سازند و هم رمبودهای حاصل از جدايي از مسکو را، جبران رنند  ايان جرياان در   

رهورهايي ر  از ذخاير طبيعي ني  برخوردار بودند بيش از ديگران مهخص بود  آذربايجاان باا   

 ای بلندماادت در اياان راه هااام برداشاات  هااای غربااي و بسااتن قراردادهاا  دعااوت شااررت 

(Pomfert,2003:75 )  ها خود را تاا ميا ان زياادی تحات     برخي سياست واسط قرقي ستان ب

فرد، تاالش رارد تاا حاد     رارهرفتن رويکردی منحصرب حمايت غرب قرار داد  تررمنستان با ب 

راارهرفتن  رد و از با  المللاي خاارج نگااه دا   ای و باين ممکن خود را از هر هون  اتحااد منطقا   

انگي  باا همساايگانش خاودداری رناد  نياازافف باا راربساتر سياسات         سياست خارجي چالش

زا از هراقادامي  های تنشداشتن خود از اتحادها و ایتالفطرفي دایم، تالش ررد تا با جدانگاهبي

وربودن ر  امکان داشت جريان صادرات هاز تررمنستان را ب  خطر بينادازد دوری رناد  محصا   

تررمنستان در خهکي و ني  نيازمندبودن صادرات هاز ب  احداث خطوط لول  منجر ب  وابستگي 

شديد درآمدهای تررمنستان ب  روابط با رهورهای همساي  شد  تررمنستان تالش ررد سياست 
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هون  تهنجي را با همسايگانش ايجاد نکند  نيازافف خارجي خود را ب  شکلي تنميم رند ر  هيچ

های قومي و مرزی تاريخي باا همساايگانش تاا حاد     ي تالش ررد تا با رنارهذاشتن اختالفحت

ای جدا نگاه دارد  روابط خوب تررمنستان با اياران، روساي  و   های منطق امکان خود را از تنش

آمي  در ايجاد رابط  باا غارب و   های احتياطرارهرفتن سياستساير رهورهای منطق  در رنار ب 

حاري است ر  نيازافف از ايجاد هرهون  تهنجي در منطق  دوری ماي رارد  تررمنساتان    آمريکا، 

الملل هم خود داشتن خود از نمام بينبا اتخاذر استراتژی ان واطلبي، تالش ررد تا از راه جدانگاه

درآمدن سااختار  نمايشر  از ب های موجود در اين عرص  دور نگاه دارد و هم اينرا از درهيری

المللي بارای تعاديل آن شاود      سياسي رهورش ر  ممکن بود منجر ب  ايجاد فهارهای بينبست

با اجرای  طرفي،نگاهي ب  الگویِ سوييسيِ بيها، با نيمتررمن ( Ataee,2010:107) دوری رند

د و مناافع ملّاي   ناز مي ان تهديد علي  حارميت خود بکاه رردندتالش  ،طرفي مطل سياست بي

 د ندست آور ربات سياسي ب ساي در  هذارانسرماي ا با ايجاد انگي ه برای تررمنستان ر

طرفي مطل ِ نيازافف تغييراتي حاصل شاد  او در راساتای   محمداف در روند بيرارآمدن بردیبا روی

المللي قایال شاده اسات  دولات     های بينهرايي خود اهميت بيهتری برای همکاریسياست چندجانب 

داران خاارجي را با    روشاد تاا نمار سارماي     المللي ميهای بينضور فعّال در رن ران تررمنستان با ح

طرفاي دایام تررمنساتان از    حذف اصال باي   ( Sanaee,2011:32) فعّاليت در اين رهور جلب نمايد

جمهاور آمريکاا،   اساسي و حذف آن از سرود ملّي رهور، شررت در نهست ناتو و ديدار با ریي قانون

هاايي از  در نهست سازمان پيمان شانگهای و ايجاد بحران در روابط هازی با اياران نهاان    شررت فعّال

 ( Ataee,2010:107) ای و جهااني اسات  تمايل تررمنستان ب  اي ای نقش جدياد در سياسات منطقا    

های سياسي يا نمامي نداشت  است  روابط خاارجي  عضويت در اتحادي ای ب حال عالق تررمنستان، تاب 

 1331 عنوان مثاال، تاا  ب (  Pourmehrani,2009:103) وبوی ايدیولوژيژ مبرا استها از رنگررمنت

ه اران ن ر از افسران هارد روسي  مارز باين تررمنساتان و افغانساتان را باتوجّا  با  معاهادات خااص         

رج هاردد و  ها خاا دولت تررمنستان تصميم هرفت از اين پيمان 1333 رردند  اما دردوجانب ، رنترل مي

ای با افغانستان برقرار نمود و تاالش رارد   نيروی نمامي روسي  را اخراج نمايد  همچنين روابط دوستان 

 هااری نمايااد عنااوان ميااانجي بااين دو طاارف متضااادر طالبااان و حکوماات افغانسااتان ميااانجي    باا 
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(Samuylov;2001:56روابط با روسي  مورد بازنگری قرار هرفت و با پايان  ) رارداد همکااری  يافتن قا

، اين قرارداد تمديد نهد و حضاور نماامي روساي  در تررمنساتان با       1333 نمامي با روسي  در دسامبر

پايان رسيد  در مورد ح اظت از خطوط مرزی ني ، قراردادهايي را  بارای ح اظات مهاترک از مرزهاا      

 باااا اعاااالم وزارت خارجااا  تررمنساااتان لغاااو شاااد    1333 مااا  11 امضاااا شاااده باااود، در 

اساسي تررمنستان هيچ ديني، دين رسمي اعالم نهاده را  نهاانگر    در قانون(  Kulaee,2010:116ک)

(  اين امر در عرص  داخلي توانسات  اسات   Sanaee,2011:274) تأريد بر جدايي دين از سياست است

 های مذهبي جلوهيری نمايد از بروز تنش

 کمبود منابع آبی

است؛ دارای اقليم خهژ و باری اسات و چهاارپنجم     روتررمستان با محدوديت منابع آب روب 

هاای  وساعت راوه  ج  در ناوار بسايارروتاه و رام   دهد  ب قوم تهکيل مايرا صحرای قرهمساحت آن

هيارد  شارايط   ريلومترمربعي آن شکل نماي  422111ای در وسعت داغ و پاراپامي ، هيچ رودخاان رپ 

آورد  وجود ماي ياری منمم نيازمند است تنگناهای جدی ب وهوايي در استمرار توليد پنب ، ر  ب  آبآب

هاای ورودی وابسات  اسات     طاور رامال با  آب   تنها محاط در خهکي است، بلک  با  تررمنستان ن 

شاوند  وابساتگي با     آمودريا و مرغاب از افغانستان و هريرود و اترک از ايران وارد اين رهاور ماي  

انديهي برای ماديريت آب و جلاوهيری   ستان را ب  چارههای ورودی، مدتي است مقامات تررمنآب

ميلياردمترمکعب آب مصارفي ساارن     12(  از Sinaee,2011:196) از هدررفتن آن سو، داده است

 News Id/www.irna.ir=115442) رودميلياردمترمکعب هادر ماي   14رهاورزی در تررمنستان، 

/view/full story ) ان منابع آبي برای رهاورزی موجب شاده را    سرزمين و فقد %21 بودنرويری

قاوم قارار هيرناد و سااير منااط  باا       قريب ب  ات ا، مرار  رهاورزی در حوزه آمودريا و راناال قاره  

 مهکالت زيادی در امر رهاورزی و دامپروری مواج  هردند 

 گیرینتیجه

رين در اوايالِ  آفا هاای قادرت  ای امن در راستای فعّاليتر ژنومطرفي، حاشي اتخاذ موضع بي

استقالل رهور تررمنستان مهيا نمود  اما تاداوم چناين سياساتي در عرصا  سياسات خاارجي،       
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محماداف ايان   ههت  بنابراين باا تادبير باردی   آفرين ميهای قدرتشدن ژنومموجب غيرفعّال

ماردان  آفرين مهيا شد و دولات های قدرتسازی ژنومسياست رنار هذاشت  و شرايط برای فعّال

های ژیورالچر، وضاعيت و موقعيات   های اقتصادی، توانمندیرمنستان اقدام ب  شناسايي توانتر

ساازیِ  های هيدروپليتيژ خود نمودناد  در هاام بعادی سياساتر فعّاال     ژیواستراتژيژ و چالش

ساازیِ  مندی از منابع هازی و ن تي، منجر ب  فعّاال بهره های متناسب با هر بخش اتخاذ شد؛ژنوم

الملال و مسايريابي انتقاال انارژی هردياد  در بخاش       يابي در اقتصاد سياساي باين  يگاهژنومِ جا

منماور اساتحکام هويات ملّاي و بازشناساي      ژیورالچر، ژنومِ نمادسازی و نماادپردازی فرهنگاي با    

سازی وضعيت بحرانايِ رمياابيِ مناابع آباي،     های تاريخي فعّال شد  ني  در ارتباط با خاموشواقعيّت

مکاری با رهورهای افغانستان و ايران در دساتور راار قارار هرفات  باتوجا  با  موقعيات        راهبردر ه

مرر ی و همجواری باا اياران و در فاصال     عنوان دروازه ورود ب  آسيایژیواستراتژيژر تررمنستان ب 

 طرفاي رارسااز باود  از   منمور ن وذ در اين منطق ، اتخاذ موضع بياندک با روسي  و هرايش آمريکا ب 

هاايي  سازی ژناوم های آزاد است ر  در قالب فعّالهای تررمنستان، عدم دسترسي ب  آبديگر چالش

هاای اقتصاادی خاارجي،    هاذاری آهن اين رهور با ازبکستان و ايران، جذب سرماي از قبيل پيوند راه

 شاود  های مرزی و مناط  آزاد تجاری سعي شدبر اين معضلِ ژیوپليتياژ غلبا    بخهي بازارچ رون 

 دو جدول و يژ مدل، دستاورد نهايي نوشتار است 

 زداسازیِ ژنگانِ قدرتخاموش -6جدول 

های ژئوپلیتیک سازی ژنومراهبردهای خاموش

زداقدرت  
زداهای ژئوپلیتیک قدرتژنوم  

 های زيرساختي و انحصار انتقال هاز توسط روسي محدوديت های صادرات هازسازیِ ه ين متنو 

های ارزی خارجي و تهوي  وز فعّاليتر شعب صدور مج
 هذاری خارجيسرماي 

 های خارجيوپاهير مالياتي برای فعّاليت شررتقوانين دست

 محصوربودن در خهکي و انحصار روسي  بر خطوط انتقال انرژی سازی مسيريابي و مسيرسازیِ انتقال انرژیفعّال

بخش وهاز، رهاورزی، نساجي و ن ت) توسع  اقتصادی
 خصوصي(

 نمام بست  اقتصادی

پايان سياست ان وای خودخواست  و حضور فعّال در 
 الملليمجامع بين

 ان واهرايي در سياست خارجي
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 توانمدسازِ سیاست خارجی بیدارسازیِ ژنگانِ -7جدول 
 آفرينقدرت های بالقوهسازیِ ژنومراهبردهایِ فعّال آفرينقدرت های بالقوهژنوم

 رهنگيپيهين  ف
 سازی نمادهای فرهنگيفعّال

 ب رهداشت مهاهير فرهنگي و وقايع تاريخي

 عدم تنو  قومي و مذهبيِ هسترده
 سازیِ پروس  تحکيم هويت ملّيفعّال

 نمادپردازیِ ملّي در فضاهای شهری
 الملليابي در اقتصاد سياسي بينجايگاه های اقتصادیپتانسيل
های یتر نسبت ب  جمهورموقعيت مناسب

 مرر یآسيای
 ایزدايي با همسايگان و جذب بازيگران منطق تنش

 های مواصالتي با همسايگانههترشِ راه

 خالا قدرت در منطق 
الملل با تثبيت طرفي در عرص  بيناعالم سياست بي

 شرايط داخلي
 زني در عرص  خارجياف ايش توان چان 

 ر ی(مردروازه ورود ب  آسيای) موقعيت استراتژيژ
عنايت ويژه در سياست خارجي ب  همسايگان همراه با 

 زداييتنش
 

 سازیِ ژنگانِ ژئوپلیتیک در سیاست خارجی ترکمنستانفعاّل -4مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل مؤثر بر

فرایند 

سازی فعّال

های ژنوم

 ژئوپلیتیک

 ترکمنستان

خرد 

 سیاسی

مردادولت

 ن

فضای 

استراتژی

ک حاکم 

 بر منطقه

 ٔ  اراده

سیاسی 

 حاکمان

 ٔ  دیکته

 سیاسی

های . پذیرش توان2ای اقتصادی،ه. درک پتانسیل1

خاذ المللی و اتای و بین. درک شرایط منطقه3ژنوکالچر،

 ٔ  زدایی در عرصه. تنش4های همراستا،سیاست

 همجواری

. 2ها، . بروز خالء قدرت در منطقه و رقابت قدرت1

ی، سیاست خارج ٔ  تقابالتِ آمریکا و روسیه در عرصه

. 5ت افغانستان، . وضعی4. تقابالت آمریکا و ایران،3

 وضعیت تاجیکستان

. 2ای خاص، طرفی در برهه. اتخاذ سیاست بی1

گیری و . تصمیم3دادن به این سیاست، پایان

. 4ی، االمللی و منطقهگرایی در ورود به مجامع بینواقع

گزینیهمسایه  

. ورود آمریکا در معادالت 2. تسلط سنتی روسیه، 1

اد برخاسته از وضعیت حهمسایگان  ٔ  . دیکته3منطقه، 

مداران سیاست ٔ  . خواست و دیکته4ترکمنستان، 

 داخلی
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