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 دهیچک

مرکییی های اقتصادی ترکیه و چین در آسییایها و تهدیدات طرحپژوهش حاضر درصدد مطالعه تطبیقی فرصت     

برای ایران است. لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون به واسطه انجام مشاهده غیر مستقیم 

گیری هدفمند از روی متیون موویود گیردآوری و از طریی  پژوهش به صورت روش نمونههای )واکاوی متون(، داده

مرکییی بیرای اییران های اقتصادی چین و ترکیه در آسییایها و تهدیدات طرحکدگذاری موضوعی، مضامین فرصت

های پیژوهش فتهشناسایی و در نهایت برحسب وووه اشتراک و افتراق با یکدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. یا

مرکیی برای ایران از حیی  فرصیت، افییایش های اقتصادی ترکیه و چین در آسیاینشان داد که ووه اشتراک طرح

های اقتصادی مذکور است. همچنین، وویه اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای درگیر طرح

کیی برای ایران، بووود آمدن تنش و برهم خوردن توازن منیاف  مرهای اقتصادی چین و ترکیه در آسیایافتراق طرح

-ای ایران و ترکیه در آسییایهای توسعهمیان کشورهای درگیر طرح اقتصادی چین از یک سو و ناهمخوانی سیاست

-های غربگرایانه در منطقه از سوی ترکیه مییمرکیی و تضعیف شدن موقعیت ایران به واسطه دنبال نمودن سیاست

سینجی آن از  قابلییت های کیفی از روش ممییی و تشکیل گروه کانونی و برای پایایی. وهت اعتبارسنجی یافتهباشد

 پذیری استفاده شده است. تکرارپذیری و نیی قابلیت انتقال یا تعمیم

 هاکلید واژه

 چین، ایران، ماتریس مضمون.  مرکیی، ترکیه،آسیای اقتصادی، هایطرح
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 مقدمه

ایین امیر به  دارد.داشته و ژئوپلیتیک ویهانی  در ویژه اهمیتی ،یبه دالیل متعدد رکییمایآسی     

 ،سیاسیهای که هر کدام واود ویژگی این منطقه خصوص پس از فروپاشی شوروی و استقالل کشورهای

 ایولوه ایفرامنطقهای و منطقه هایقدرت سیاستِدر ، خاصی بودند فرهنگیوغرافیایی، اقیتصادی و 

که از دو ونبه بسیار بارز است اوالً، صِرف موقعیت استراتژیکی که پنج کشورِ قیاقستان،  یافت دیگر

سو آسیا را به قرقییستان، ترکمنستان، تاویکستان و ازبکستان دراختیار دارند، بسیار مهم است؛ زیرا از یک

ی چین، و از ضل  با قدرت بیرگ و پیشرفته کند، و از سمت شرقی خاورمیانه متصل میاروپا و منطقه

شده و در نیدیکی ترکیه به ایران، احاطهاسالمیی فدرال و از ونوب با افغانستان و ومهوریشمالی با روسیه

ی خلیج فارس که ای است و همچنین در نیدیکی منطقهعنوان کشوری سکوالر که به دنبال نقش منطقه

( 5-3: 2005اند)شهاب احمد، باشد، قرار گرفتهمیت استراتژیکی زیادی میی خود برخوردار از اهبه نوبه

این منطقه به مرکیی مشرف بودن کشورهای ی استراتژیکی در اهمیت آسیایترین نکتهثانیاً، بروسته

این فرآیندهای ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی پیرامون  .باشنددریای خیر است که سرشار از نفت و گاز می

 یشوراطرح اقتصادی: »های اقتصادی ترکیه و چین در قالبمرکیی، باع  توسعۀ طرحه آسیایمنطق

 را دو فرض و در منطقه شده« طرح یک کمربند یک راه»»و « مدرن ابریشم راه –شورای ترک »، «یترک

دن و شوهانیسرشار بودن منطقه از مناب  طبیعی و انرژی از یک سو و » نخست اینکه ساخته است. مطرح

زمینه الزم برای نفوذ و گسترش  از سوی دیگردر حل مشکالت اقتصادی مرکیی های آسیایناتوانی دولت

ها در منطقه و نفوذ و گسترش این قدرت از طرف دیگر» و« ترکیه و چین در منطقه را فراهم نموده است

تمدنی ایران شده و در  مرکیی از مدارهای اقتصادی مختلف سبب خارج شدن کشورهای آسیایاتخاذ طرح

 «تواند توأم با تهدیدات ودی برای مناف  ملی ایران باشدآینده می

 

های اقتصادی چین و ترکیه در منطقه حائی اهمیت و ضرورت بسیار از این رو تحلیل و شناسایی طرح     

ضمن تأثیر  ها در منطقهزیادی است زیرا عدم شناخت درست از روند طراحی، اهداف و اورای این طرح

های اقتصادی تواند ایران را از وریان ترانییت انرژی خارج نموده و  فرصتمنفی بر مناف  ملی ایران، می

تواند های آنها میها و مشخص نمودن تهدیدات و فرصتایران را از بین ببرد. از سوی دیگر بررسی این طرح

به فرصت یا حداقل تعدیل آنها کمک کند و در ایران را در وهت ابتکار عمل الزم برای تبدیل تهدیدات 

 ی راهبردهای مناسب سوق دهد.تواند ایران را به ارائههای اقتصادی در منطقه مینهایت نیی آگاهی از طرح
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 پژوهشپیشینه

( به تضعیف حضور و وایگاه ایران به واسطه حضور ترکیه در منطقه، دهقانی 1398زرقانی و همکاران )     

، به هاب انرژی ترکیه شدنتبدیل ( تضعیف مسیر ترانییتی ایران به واسطه1397ادی و همکاران )آبفیروز

ها برای ایران، زیبا مرکیی و خل  فرصتگرایی ترکیه در آسیایهای مدل اسالم(، چالش1393مالزهی،)

  کییمرهای این دو کشور به عنوان دو قطب مهم منطقه آسیایهمکاری( 1392کالم و گودرزی )

مرکیی نه تنها در منطقه آسیایپیوندی اقتصادی و همگرایی سیاسی های همزمینه مدت بلند در توانندمی

(، افیایش نقش امنیتی ایران در 1393مالزهی،) .را فراهم آوردحول مناط  دیگر پیرامون دو کشور بلکه 

( بر عدم 2018) سیرایژکینن لوویچکنستانتیتحوالت منطقه همسو با ترکیه اشاره دارند از طرف دیگر نیی 

توسعه ظرفیت صنعتی کشورهایی که کمربند  تاکید دارد که در راستای یک راه کمربند همگرایانه بود طرح

توسعه مؤثر مناط  غربی خود  در این طرح ، بلکهنبودهاقتصادی واده ابریشم از طری  آنها عبور خواهد کرد 

وهت ایجاد طرح ابتکاری واده ابریشم  ( به پتانسیل2018) سارا لین مقدم بر همه چیی است.، چین

کند. اشاره میها گذار از خطر شوک وهای پایداری گذاریسرمایه انجام امکانیت به دولت چین در راستای

 ،توسعه و تعمی  روابط این کشورها با چین :هایدر بح  فرصت( 1397دانیال رضا پور و اسکندری )

ای، تعامل همیمان با شرق و غرب، ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و ری منطقهسازی برای برتظرفیت

-امنیت انتقال انرژی برای عرضه سازی مبادی واردات انرژی، تأمین، تسهیل و افیایشدریایی و متنوع

محورهای همانند  تهدیدها بهوهت تأمین مناف  کشورها و در ذیل  کنندگان درکنندگان و مصرف

 کند.اشاره میو تشدید رقابت روسیه، آمریکا در منطقه   ایران  کشورهای میژئواکونو  ساختار بر چین تفوق

 

 های ترکیهطرح -لفا

  1ان(ترک زب یکشورها یهمکار ی)شورا یترک یشورا(طرح اقتصادی: 1

در سال  یشورو ریترک زبان پس از انحالل اتحاد وماه یاوالس سران کشورها ی باترک یشورا     

در   یدر وهان ترک و تسر یاسیس یاعتماد متقابل و همبستگ تیتقو هدف کلی آن شروع شد که، 1991

 یهابت انباشتسالم و ث یبا ساختارها ی، فراهم آوردن روابط انسانیو فن یاقتصاد یهمکار یهافرصت

 رؤسای ولسه اولین در (2009سال ) در این راستا و در وهان ترک در حد امکان است یو فرهنگ یخیتار

 افراد تماس گروه" ،(باکو) "ترک شورای" عضو کشورهای دیاسپورا امور در مسئول افراد اداری، ساختارهای

                                                                 
1. Council   Turkic( ،)Cooperation Council of Turkic-Speaking States (Turkic Council) 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%86%DB%8C%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%86%DB%8C%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/


 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ      1400 پاییز، 18، پیاپی 3 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

54 

 

 سند در عضو کشورهای دیاسپورای با نآ عملی مراحل و عملکردها شد، تاسیس "دیاسپورا امور در مسئول

 ,Симаворян)است  شده قید "زبان ترک کشورهای دیاسپورای مشترک های فعالیت استراتژی"

2018: 3-5) . 

 «مدرن ابریشم راه –شورای ترک »انرژی  -(طرح اقتصادی2

 به «رنمد ابریشم راه –شورای ترک »در نتیجه چهارمین اوالس شورا، بیانیه  201۴در سال      

این طرح  استوار است. هدف اصلی 2008 سال در ترکیه «ابریشم راه» معوقه طرح بر که رسید امضاء

منظور همگرایی  همرکیی و اروپا ببکارگیری ترکیه به عنوان رابط و پلی میان کشورهای آسیای

 و اروپا ایبازاره انرژی اتصال -در واق  هدف این طرح اقتصادیاقتصادی کشورهای عضو شوراست. 

منب  قابل تووه  کیحوزه خیر به عنوان  ظهورترکیه است چرا که  ترانییت هایاز طری  راه آسیا

 ,Winrow)و قفقاز داده است  رکییمیایدر قبال آس هیترک استیبه س یو مهم دی، بعد ودیانرژ

ای سیستم انرژی ایجاد کند که دار ترکیه در نظر دارد یک وهان ترک با بازار مشترک (.145 :2019

به یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی مانند  بتواند که ای واحد و سیستم حمل و نقل استمنطقه

  (.Малышева,2016کمیسیون اروپا تبدیل شود )

 «یک کمربند یک راه» طرح اقتصادی -ب

مرکیی زمانی که شی، رئیس ومهور چین، در سفر رسمی خود به کشورهای آسیای 2013در سپتامبر      

-Xi Jinping, 2014: 313ی ابریشم ودید را ارائه داد، آغاز شد )ی ایجاد کمربند اقتصادی وادهایده

ای است که پروژه  شناخته شد، 1یک واده –ی یک کمربند (. ابتکار عمل شی، خیلی زود با نام پروژه 318

عه و تعمی  روابط یکپارچه با سیستم ثانیا، توس را شکل دهد المللبینساختار اقتصاد  تا اوال، قصد دارد

-ی قسمتهای آسیایی، اروپایی، افریقایی و همچنین بقیهاقتصادی دنیا با رویکرد تقویت همکاری با کشور

-1۴8: 1398،  وَنگبوو  زژونگها، داد و ستد تجاری است)های دنیا از طری  توسعه و اتصال زیر ساخت

توان به عنوان ویء ی ابریشم را میی، کمربند اقتصادی وادهمرکی( بر طب  نظر کارشناسان آسیای1۴9

مرکیی را در نظر مهمی از طرح نوین ژئوپلیتیک چین دانست که کشورهای همسایه و مقدم بر همه، آسیای

-مدل نوین همکاری بین»ای در اوراسیا و ایجاد دارد. هدف اعالم شده، تقویت همکاری اقتصادی منطقه

 (.Львович, 2016: 104-109است )« هانیالمللی و مدیریت و

                                                                 
1. One Belt One Road' (OBOR) 
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همه وانبه روابط با کشورهای منطقه  توسعهمرکیی، بر محور سیاست اصلی چین در آسیایبنابراین      

آمیی، ارتقای سطح همکاری، برابری، است بر این اساس، حفظ روابط خوب همسایگی و همییستی مسالمت

دخالت در امور داخلی کمک به صلح  استقالل این منطقه، عدمدو وانبه، احترام و به رسمیت شناختن   نف

رسد ( به طور کلی، به نظر می173-171: 1398) عسگرخانی و همکاران، باشدو ثبات منطقه مطرح می

اوال، اولین مورد از  :های زیر متمرکی استهای آینده بر زمینهمرکیی برای دههاستراتژی چین در آسیای

میانه های امنیتی با کشورهای آسیایمرکیی، تعمی  بیشتر همکاریر قبال آسیایهای چین داستراتژی

گذاری است. ثالثا، سازی مداوم ساختار سرمایه(. ثانیا، چین به دنبال، بهینهVangeli, 2018: 675است )

ویت (. رابعا، تقKlimes, 2017: 127اِعمال نفوذ و قدرت نرم و تقویت و گسترش ارتباطات بین مردم )

ی احترام به مناف  های بیرگ در آسیای مرکیی است، مبتنی بر ادامهبا سایر قدرت بیشتر همکاری سازنده

 (.Vangeli, 2018: 678مرکیی )گرایانه در آسیایسنتی روسیه و تأثیرات واق 

 

 های بزرگمبانی نظری: رقابت قدرت

. اول، برخی از بازیگرانی که قبالً در حاشیه شودها همواره به سه شکل ظاهر میرقابت میان قدرت     

اند که به دلیل تحرک اند اکنون انرژی بسیار عظیمی را ایجاد کردهاند یا حتی ووود نداشتهسیستم بوده

های وهانی به دلیل برتر، شور ایدئولوژیکی یا مناب  اقتصادی آنها ایجاد شده است. دوم اینکه، برخی از قدرت

ناوری نظامی و سازماندهی حکومتی از دیگران ولوتر هستند. سوم اینکه، برخی از قدرتها نوآوری عمده در ف

های گوناگون فرهنگهای مفید، با دانش خود، مقدار زیادی با آموختن از تجربیات گذشته و ادغام ونبه

فلسفه  ظهور ها، یادگیری و ادغام، همواره ریشه در های، نوآوریکنند. این انرژیدانش و مهارت کسب می

(. برخالف گذشته اما امروزه همگام با Chaliand,2014;106های بیرگ ودید دارد )قدرت

« تأثیرات وغرافیایی»و « تأثیرات تکنولوژی»توان به دو متغیر دیگر تحت عنوان می« پویایی انسانی»متغییر

 اشاره نمود. 

ن بیان داشت که فناوری دارای دو اثر تواها میدر بح  تأثیر تکنولوژی بر رقابت میان قدرت     

تواند توازن قدرت در میان های  بیرگ است: هم میساختاری اصلی بر فلسفه رقابت بین  قدرت

تواند ساختار بازی استراتژیک را در بین قدرتهای های بیرگ را ایجاد یا از بین ببرد و هم میقدرت

توان ها میآوری بر رقابت قدرتبح  تأثیر فن(. از این رو در Andrew,2017بیرگ تغییر دهد.  )

کند، از آنجا که ونگ اغلب داور های بیرگ را مشخص میبیان داشت که فناوری تعادل بین قدرت

تری مانند روحیه، ارتباطات و الملل بوده است، عالوه بر موضوعات کلینهایی موفقیت در روابط بین
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ه  قدرتهای بیرگ معمواًل برای تحرک بیشتر، قدرت آتش تدارکات، تووه به این نکته ضروری است ک

-(. متغییر دیگر که بر رقابت قدرتThucydides,2018کنند. )و دفاع از نیروهای نظامی، رقابت می

است وغرافیا « متغیر وغرافیایی»پذیرد گذارد و هم تأثیر میهای بیرگ در مقیاس وسی  هم تأثیر می

تواند وضعیت یک قدرت را در سطح عالی قرار دهد، و ساختار ری میآونیی همانند تکنولوژی و فن

 (. Holmila,2019:43بازی را در بین قدرتهای بیرگ تغییر دهد. )

است چرا که « ژئواکونومیک»ی آنچه اهمیت عامل وغرافیا را افیایش داده است ترکیب آن با مؤلفه     

کنند عمدتا به ژئواکونومیک روی آورده و سعی می کشورهای قدرتمند به وای تووه محض به ژئوپلیتیک

اقتصادی داشته باشند. در  -نظامی، نگرشی سیاسی -به مناط  حساس وهان به وای تووهات سیاسی

قرن حاضر انرژی به ویژه نفت و گاز به عنوان روح ژئواکونومیک در فرآیند توسعه، تعیین امنیت و ایجاد 

 (Zarei, Bahador et al, 2015: 75-76کند.) نقش آفرینی می المللیای و بینهای منطقهکشمکش

توان بیان داشت که یکی از مناط  راهبردی و ژئواکونومیک که ووالنگاه بندی از بح  نظری میدر وم 

مرکیی است زیرا این انرژی در قرن بیست و یکم خواهد بود، منطقه آسیایهای ژئوها و رقابتکشمکش

باشد که پس از فضای وغرافیایی واود یک سری ارزشها و فرصتها و پتانسیلهایی می منطقه به عنوان یک

فروپاشی شوروی و ایجاد خالء قدرت در آن مووب رقابت میان ترکیه و چین به منظور کسب ارزشها و 

در -3در بخش استفاده از انرژی و آب -2در بخش بهره برداری از ذخایر  و مناب  منطقه -1فرصتها از ومله: 

ی شبکه مشترک در بخش همکاری صنعتی و توسعه-۴های آب و گاز زمینه نقل و انتقاالت و ساخت لوله

 ی تقسیم گاز شده است.ها در زمینهبین دولت

 

 روش تحقیق 

گردد بنابراین تحقی  حاضر از حی  ماهیت داده در زمره طرح کیفی و از نوع تحلیل مضمون قلمداد می     

مستقیم )واکاوی مضمون و از نوع ماتریس مضمون بواسطه انجام مشاهده غیرروش تحلیل با استفاده از

گیری هدفمند از روی اسناد و مدارک مووود )سنتی و های تحقی  به صورت روش نمونهمتون(، داده

، اند. آنگاه به واسطه کدگذاری موضوعیها( گردآوری شدهها، مقاالت و پژوهشمجازی شامل: کتب، سایت

های اقتصادی ها و تهدیدات طرحیافته و فراگیر فرصتای، سازمانهای تحقی  کدگذاری و مضامین پایهداده

ها و تهدیدها و نیی وووه اشتراک و مرکیی شناسایی و در نهایت برحسب فرصتروسیه و چین در آسیای

سنجی به روش ممییی از کارشناسان افتراق با یکدیگر مورد مقایسه، و تحلیل قرار گرفته اند. در روش اعتبار

 6های کیفی پژوهش و تشکیل گروه کانونی متشکل از و خبرگان ذیربط و اعمال نظر آنها در رابطه با یافته
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ها الملل( به ارزیابی و کنترل یافتهای و روابط بینهای مطالعات منطقهنظران و خبرگان )حوزهنفر از صاحب

 کیفی تحقی  مبادرت شده است.

 

 های و تهدیدات آن برای ایران های اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی و فرصتطرح

طرح اقتصادی »کند: اولی مرکیی دو طرح اقتصادی را دنبال میبه طور کلی کشور ترکیه در آسیای      

 باشد. می« مدرن ابریشم راه - شورای ترک»انرژی  -طرح اقتصادیو دیگری « شورای ترکی

 تصادی شورای ترکیطرح اق -الف

 در آسیای مرکزی برای ایران شورای ترکی طرح اقتصادی(: تهدیدات و فرصت های 1جدول)
 گیاره های خبری کدگذاری باز کدگذاری سازمان یافته کدگذاری گیینشی

 کشف مضامین پایه ای کشف مضامین سازمان یافته کشف مضامین فراگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های داشتن همگرایی

تاریخی و  -فرهنگی

راهبردهای امنیتی 

مشترک  در آسیای 

 مرکیی 

 )فرصت(

 

 

 

 

 

 

های تاریخی و فرهنگی داشتن ریشه

 مرکییمشترک با هم  و با آسیای

همییستی و حسن همجواری ایران و ترکیه در 

سایه داشتن اشتراکات دینی، فرهنگی و 

 تاریخی

ها، ترکیه و ایران به عنوان دو کشوری که سنت

ی دینی و فرهنگی و تاریخی خود را هاارزش

ها در کنار در طول تاریخ حفظ کرده و قرن

رسد مبتنی بر این اند، به نظر مییکدیگر زیسته

زیست فرهنگی و تاریخی مشترک و همچنین 

موقعیت وغرافیایی در هم تنیده، پس از این 

نیی به همییستی و حسن همجواری خود ادامه 

 خواهند داد. 

ندهای مختلف زبانی ، فرهنگی و داشتن پیو

 مرکیی از سوی ایران و ترکیهتاریخی با آسیای

هم ایران و هم ترکیه، پیوندهای مختلفی با 

مرکیی دارند، به همین دلیل هیچ کدام، آسیای

مرکیی ی آسیایبازیگرانی دور از منطقه

 شوند.محسوب نمی

داشتن همگرایی و دوری وستن از اختالفات 

 ذهبی از سوی ایران و ترکیهقومی و م

کند که این مناف  حاصل از همگرایی حکم می

افکنی و سوءظن دو همسایه نباید در دام اختالف

نماید نسبت به یکدیگر گرفتار شده و ضروری می

-های قومی و مذهبی، میکه با کنار نهادن ایده

ی بایست به سمت اتحاد و همکاری در منطقه

 . مرکیی حرکت کنندآسیای

بازی برد برد ایران و ترکیه در منطقه آسیای 

 مرکیی به واسطه داشتن اتحاد و همگرایی 

این سنت مشترک و به تب  مناف  واقعی همگرا 

توان فرصتی برای کاهش تضادهای می

ایدئولوژیک میان دو کشور ایران و ترکیه به 

حساب آید. لذا در پرتو این شرایط ایران و 
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با یکدیگر در منطقه وارد توانند ترکیه می

 برد را رقم بینند.-همکاری شده و بازی برد

 

 

داشتن روابط و راهبردهای امنیتی 

 مرکییمشترک در آسیای

بازتعریف مناف  در آسیای مرکیی پس از 

 فروپاشی شوروی از سوی ایران و ترکیه 

در گذشته دو کشور ایران و ترکیه، همواره نگران 

اند ولی با تمند بودهخطر اتحاد شوروی قدر

فروپاشیی آن، این دو کشور فرصت یافتند با 

-تعریف منافعی ودید، وایگاهی مهم در سیاست

 خاروی خود به این منطقه اختصاص دهند.

خنثی سازی مسائل و مشکالت مرزی و 

به واسطه تقویت پیوند با تاریخی ترکیه 

 مرکییآسیای

د ترکیه که به طور عمده با همسایگان خو

مسائل مرزی یا تاریخی داشته و لذا تقویت 

توانست دارای مرکیی میپیوند با آسیای

سازی این مشکل بازدهی امنیتی در خنثی

 برای آن کشیور باشید. 

استوار بودن روابیط متقابل ایران و ترکیه در 

 مرکیی بر تواف  و هماهنگیآسیای

ه از نظیر امنیتیی، روابیط متقابل ایران و ترکی

مرکیی در مجموع به وای تقابل و در آسیای

روییارویی بیشیتر بیر نیوعی تواف  و هماهنگی 

 استوار بوده است. 

عالئ  و مناف  مشترک ایران و ترکیه در 

های احتمالی در ها و اختالفثباتیبیکنترل 

 مرکیی و قفقازآسیای

 

 

 

از آنجایی که همجواری دو کشیور  ایران و 

ی ونوبی اتحاد شوروی، آثار وزهترکیه با ح

های ناشیی از وقیوع ونیگ و زیانبار و هیینه

تواند به ای میهیای قومی و منطقهبحیران

صورت مستقیم هم ایران و هم ترکیه را تحت 

رسد که دو رو، به نظر میتاثیر قیرار دهید. این

های ها و اختالفثباتیطرف در مهار بی

و قفقاز دارای عالی   مرکییاحتمالی در آسیای

 مشترک و مناف  موازی هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایی ترکیههای مدل اسالمچالش

گرایی ترکیه با ملی گرایی مشکل الگوی اسالم

 کمالیست ها و کردها 

گرایی ترکیه در داخل با الگوی اسالم

رو است و ها روبههای کمالیستگراییلیم

را در « کردها»همچنین نتوانسته است مشکل 

 و فصل کند.روندی دمکراتیک حل

دموکراتیک ترکیه در وذابیت نداشتن الگوی 

 میان کشورهای آسیای مرکیی

اویای دموکراتیک الگوی ترکیه، علیرغم 

اش، برای طبیعت تقریباً محدود کننده

اسی استبدادی محکم و تحت ساختارهای سی

های ساب ، که مناف  اندکی حفاظت ومهوری

در پرورش مشارکت و پلورالیسم سیاسیِ بیشتر 

 دارند اصوالً وذابیت چندانی ندارد. 
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عدم مقبولیت کامل 

ترکیه در  منطقه 

مرکیی و آسیای

 روسیه  

 )فرصت(

عدم پذیرش الگوی اسالمی ترکیه از سوی 

 مرکیی کشورهای آسیای

مرکیی از الگوهای های آسیایتمام این دولت

اند که بیشتر از آن ی کردهغیردموکراتیک پیرو

که مبتنی بر الگوی ترکیه باشد، از میراث و 

های الگوی اتحاد شوروی متأثر است. لذا آموزه

این وضعیت مان  از نفوذ ترکیه در منطقه شده 

ای ایران در منطقه را با و یکی از رقبای منطقه

 چالش اساسی روبه رو خواهد کرد.

 

 

ه از ترس و نگرانی کشورهای منطق

 تسلط ترکیه

-قطبیترسِ کشورهای آسیای مرکیی از تک

 ی یک قدرت هژمون در منطقه شدن و سیطره

ی یک شدن منطقه و سیطرهقطبیترسِ از تک

ترین عامل قدرت هژمون همواره مهم

های تازه تأسیس هشداردهنده برای ومهوری

آسیای مرکیی بوده است. این ترس نیی به 

طور رکیه هم همانی خود در خصوص تنوبه

 که در ارتباط با روسیه مضاعف بوده است. 

هر نوع مرکیی از نگرانی کشورهای آسیای

 دینی ترکیه در منطقه  -تسلط فرهنگی

دینی  -کشورها، از بابت هر نوع تسلط فرهنگی

بر امور خود  ترترکیه به عنوان یک برادر بیرگ

به شدت نگران بوده و به همین دلیل یک 

ی محدودتر و در سطحی برابرتر را رابطه

 اند. دادهترویح می

های ودید نسبت به ومهوریمشکوک بودن 

 دینی ترکیه در منطقه-های فرهنگیتالش

های های ودید نسبت به تالشومهوری

های دینی ترکیه برای نفوذ در سیاست-فرهنگی

به ویژه  مسألهاند. این داخلی خود، مشکوک بوده

منحصراً ی در آذربایجان بیشتر از ی البته نه 

 شود. کشورهای دیگر همسایه مشاهده می

مرکیی به عدم تمایل کشورهای آسیای

وایگیینی هژمونی فرهنگی ترکیه با سلطه 

 فرهنگی روسیه 

احساسات قوی ناسیونالیستی ترکی متداول در 

شد، نیی ترکیه که در مورد نفوذ آنها اغراق می

زمانی  مسألهافیود این می به این شک و تردید

شود که تووه داشته باشیم که حادتر می

مرکیی یافته آسیایکشورهای تازه استقالل

ی فرهنگی روسیه را با تمایلی ندارند تا سلطه

 ایگیین کنند. و ترکیه هژمونی فرهنگی

خاروی متوازن از در پیش گرفتن سیاست

 مرکیی سوی کشورهای آسیای

مرکیی تالش های ودید آسیایومهوری

خاروی متوازنی را به اورا کردند تا سیاست

درآورند تا استقالل خود را تضمین کنند و در 

عین حال صادرات نفت و گاز خود را از 

 .هندافیایش د ترکیه طری 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
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استفاده ایران از چالش های مووود بر سر راه 

 مرکیی ترکیه در آسیای

ای ه رقیب منطقهبایستی تووه داشت که ترکی

آید که بالقوه ایران در منطقه به حساب می

تواند مناف  ملی ایران را در ابعاد مختلف با می

بایستی با چالش روبه رو سازد. لذا ایران می

های مووود در روابط گیری از چالشبهره

برداری را ترکیه با کشورهای منطقه نهایت  بهره

 داشته باشد.  

 

 

 

 

 یه با ترکیه در منطقهمخالفت روس

 

 

بروسته بودن نفوذ مسکو در کشورهای 

 مرکیی آسیای

بعد از فروپاشی شوروی و استقالل کشورهای 

های بعد نفوذ مرکیی از آن، تا سالآسیای

روسیه همچنان در این منطقه کامالً احساس 

شد و رهبران محلی فشارها و خطرات می

ر سرچشمه گرفته از مسکو را کامالً مدنظ

داشتند. به طور مستدل، نفوذ روسیه/ شوروی 

هنوز روی فرهنگ و سبک سیاسی این 

 کشورها زنده و قدرتمند است.

اشتراکات زبانی کشورهای آسیای مرکیی با 

 روس ها 

رهبران تمام این کشورهای استقالل یافته 

وی رئیس ومهور آذربایجان، شوری ساب ، به

در  2001در نشست سران ترک در آوریل 

استانبول، بیشتر به زبان روسی صحبت کردند 

 تا زبان ترکی.

سکونت داشتن گروه های قومی روس در 

 آسیای مرکیی 

ها در سراسر های قومی بیرگی از روسگروه

 مرکیی سکونت دارند. منطقه آسیای

عالقه مندی روسیه به حضور در آسیای 

 مرکیی به اشکال مختلف 

این میان نباید نادیده فشارهای مسکو را در 

ها گرفت و در حقیقت بعضی از این درگیری

 شوند. حتی توسط مسکو تقویت و تشوی  می

حاکم بودن نفوذ مادی و معنوی روسیه در 

 مرکیی کشورهای آسیای

نفوذ عمی  روسیه در این منطقه مانعی ودی 

-ی برنامههیینهبر سر راه عملیاتی نمودن کم

 منطقه است.  های ترکیه در این

تمایل و استفاده کشورهای آسیای مرکیی  از 

 های قومی داخلیدرگیریروسیه برای مقابله با 

استفاده از نیروهای روسیه برای حفظ ثبات 

های قومی داخلی و نیی مبارزه با درگیری

مرکیی داخلی، برای کشورهای منطقه آسیای

 از همان ابتدا اهرمی در دسترس و نسبتاً آسان

 بوده است.

 

 

 

 

تمایل و تالش آمریکا به کم کردن نفوذ ایران 

 مرکییدر منطقه آسیای

ایاالت متحده همواره درصدد است تا نفوذ 

 طقه کم کند. ومهوری اسالمی ایران را در این من
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تمایل و همکاری 

های ترکیه با سیاست

آمریکا و غرب در 

 منطقه آسیای مرکیی 

 )تهدید(

 

 

 

 

 حضور آمریکا در منطقه

تمایل آمریکا و کشورهای غربی به  افیایش 

 نفوذ ترکیه در منطقه آسیای مرکیی

که آمریکا در کنار کشورهای غربی در حالی

بیشتر تمایل دارند تا نفوذ ترکیه را در منطقه 

ها ترکیه را الگویی افیایش دهند؛ زیرا آن

تواند از نفوذ غرب در این دانند که میمی

 حمایت کند.منطقه 

های حائی اهمیت بودن مییان نفوذ قدرت

ای در تعیین مناسبات و ای و فرامنطقهمنطقه

 منطقه ای

مرکیی نیست صِرف راهبرد کشورهای آسیای

کند، بلکه وایگاه و که تعامالت را تعیین می

ای ای و فرامنطقههای منطقهمییان نفوذ قدرت

بسیار در تعیین مناسبات و تبادالت منطقه 

 نقش حائی اهمیتی دارد. 

با چالش روبرو ساختن اورای سیاست های 

مرکیی از سوی ای آسیایمنطقهایران در 

 آمریکا و کشورهای غربی

آمریکا و کشورهای غربی به خاطر ووود مسائل 

مابین با ومهوری اسالمی و نقش اضطراری فی

ای که به زعم خود برای ایران در وویانهمداخله

مناط  پیرامونی قائل هستند، اورای کل 

-ای آسیایهای ایران را در منطقهسیاست

 مرکیی با مخاطرات ودی مواوه نموده است.

دولت عدالت و توسعه ترکیه از حمایت  

های آمریکا و کشورهای غربی در سیاست

 منطقه 

های دولت عدالت و توسعه در راستای سیاست

 ییاالت متحیدهی خود و همراهی با اغربگرایانه

ای آمریکا در قفقاز، به عنوان بازوی منطقه

 شیود. غیرب و آمریکیا شیناخته میی

همکاری با غرب به ویژه آمریکا و 

ناتو در وهت گسترش به شرق و 

 مهار ایران و روسیه

حمایت و همکاری ترکیه از حضور آمریکا و ناتو 

 برای مقابله با تروریسم و افرادگرایی 

ی آمریکا به سپتامبر و حمله 11وادث پس از ح

عیراق و افغانسیتان بیرای مقابلیه بیا 

اسالمی و تروریسم، حضور آمریکا  بنییادگراییی

مرکیی و قفقاز بیه ی آسیایو ناتو در منطقه

 ترکیه پررنگ شد.  ی همکیاریواسیطه

ترکیه  حماییت آمریکا  از الگیوی پیشیرفت

قابل با الگوی ایران برای کشورهای منطقه در ت

 و روسیه

در کنار راهکارهای سیاسی آمریکا برای مقابله با 

بنییادگرایی و نفیوذ اییران و روسیه، یکی دیگر 

ی با موارد از راهکارهای این کشور برای مقابله

ترکیه برای  فوق حماییت از الگیوی پیشیرفت

کشورهای منطقه در تقابل با الگوی ایران و 

  ست. روسیه بوده ا

 

 

 

 

 

 

 ایدئولوژیک ایران و ترکیه  تضاد

گرایی داشتن تضاد و تقابل  ایدئولوژی اسالم

 گرایی ترکیه ایران و عرفی

های نیاز به گفتن نیست که یکی از چالش

در  روی ایران در رابطه با حضور ترکیهپیش

آسیای مرکیی تضاد ایدئولوژیک و به طور 

 گرایی است. گرایی و عرفیمشخص تضاد اسالم
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ناهمخوانی الگوی 

فرهنگی و توسعه 

ایران و ترکیه در 

 مرکییآسیای

 )تهدید( 

نمایندگی مدل اسالم  مقام در اسالمی ایران تقابل مدل های اسالم گرایی ایران و ترکیه 

 بانی و مذهبی هایارزش تشی ، مظهر

 ی سکوالرترکیه مقابل ستیی در غرب تفکرهای

 و ساالر مردم مذهبی، غیر رتفک ینماینده که

 گیرد.  قرار می شودآزاد قلمداد می اقتصاد

 

 

 

 

ترکیسم توسط ترکیه گسترش پان

 مرکییدر آسیای

همگرایی فرهنگی و زبانی ترکیه با کشورهای 

 مرکیی آسیای

های مشترک فرهنگی و زبانی میان اقوام زمینه

زبان و آذری در وهت همگرایی و ترک

ی آسیای ر میان ترکیه با منطقههمکاری بیشت

 مرکیی و قفقاز دارای نقش مهمی بوده است.

تالش ترکیه در همگرایی کشورهای ترک زبان 

 زبان و آذری

حیب عدالت و توسعه ترکیه را در مقام الگو، 

-برادر بیرگتر و  رهبری خیرخواه برای ترک

زبانان معرفی کرده است.  حیب عدالت و 

مهمی برای همگرایی و  هایتوسعه برنامه

ی روابط میان کشورهای ترک زبان و توسعه

 زبان با ترکیه را شروع کرده است. آذری

تالش در نیدیکی کشورهای ترک زبان از سوی 

 ترکیه 

میلیون  200شعار حیب عدالت و توسعه اتحاد 

مرکیی و قفقاز ترک زبان از بالکان تا آسیای

 است. 

آل حیب عدالت یکی از اهداف بلندمدت و ایده اندیشه نئوعثمانیسم  تالش ترکیه در احیای

و توسعه احیای اندیشه نئوعثمانیسم و رسیدن 

ترکیه به دوران شکوه و عظمت امپراتوری 

 عثمانی است. 

ترکیسم، های پانایدهمخالفت ایران با گسترش 

 های نئوعثمانیگرایی و اندیشهتوران

-ترکیسم، تورانهای پانایدهایران که همواره مخالف 

های نئوعثمانی بوده است، با این گرایی و اندیشه

 رویکردِ ترکیه در منطقه به شدت مخالف است. 

نگرانی امنیتی ایران از گسترش اندیشه های 

 پان ترکیسم به داخل مرزهای داخلی 

زبان، ایران به دلیل داشتن ومعیت زیادی ترک

-ایران به ویژه استانکه در بسیاری از شهرهای 

های هم مرز با آذربایجان و ترکیه ساکن 

-هستند، همواره بیم آن را داشته است که ایده

ترکسیم به داخل مرزهای ایران نفوذ های پان

ای کرده و مشکالت و مسائل امنیتی عدیده

 برای این کشور به ووود آورد. 

 )منب : نگارنده(

 



  فرهادی؛ ...های ها و تهدیدات طرحمطالعه تطبیقی فرصت    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

63 

 

 می دهد:( نیی نشان 1همان گونه که ودول )

های مرکیی برای ایران، داشتن همگراییدر آسیایطرح اقتصادی شورای ترکی ها و تهدیدات فرصت     

مرکیی و عدم مقبولیت کامل ترکیه در میان تاریخی و راهبردهای امنیتی مشترک در آسیای -فرهنگی

تاریخی و فرهنگی  هایباشد. بدین ترتیب ریشهمرکیی و روسیه از منظر فرصت میکشورهای آسیای

-مرکیی و نیی داشتن روابط و راهبردهای امنیتی مشترک در آسیایمشترک ایران با ترکیه با هم و با آسیای

مرکیی دنبال کنند. طلبد که آنها مواض  همگرایانه استراتژیک را در منطقه آسیایمرکیی این امر را می

های مدل ی منطقه از تسلط فرهنگی ترکیه، چالشتواند بواسطه ترس و نگرانی کشورهاهمچنین ایران می

مرکیی و نیی مخالفت روسیه با ترکیه در منطقه به نف  خود در راستای پیشبرد گرایی ترکیه در آسیایاسالم

مرکیی برای در آسیایطرح اقتصادی شورای ترکی ای استفاده نماید. عالوه بر آن، تهدیدهای اهدف منطقه

مرکیی بواسطه حمایت از های آمریکا و غرب در منطقه آسیایترکیه با سیاست ایران، تمایل و همکاری

مرکیی و ناهمخوانی الگوی فرهنگی و توسعه های آمریکا، ناتو و غرب در منطقه آسیایحضور و سیاست

ترکیسم در مرکیی بواسطه داشتن تضاد ایدئولوژیک و مخالفت ایران با گسترش پانایران و ترکیه در آسیای

 مرکیی است. آسیای

 «مدرن ابریشم راه –شورای ترک »انرژی  -طرح اقتصادی -ب

 «مدرن ابریشم راه –شورای ترک  »انرژی  -اقتصادی های طرح(: تهدیدات و فرصت2جدول) 

 مرکزی برای ایراندر آسیای
 کدگذاری باز کدگذاری سازمان یافته کدگذاری گیینشی

 گیاره های خبری
 کشف مضامین پایه ای کشف مضامین سازمان یافته کشف مضامین فراگیر

 

 

 

 

 

 

ایجاد موازنه در منطقه با 

 نقش آفرینی امنیتی ایران

 )فرصت( 

 

 

 

 ایجاد تعادل و توازن قوا در منطقه

 

فراهم آمدن فرصت برای ایران در 

راستای استفاده از ایجاد تعادل و توازن 

 قوا در منطقه

 

ییت انرژی روسیه تران با تووه به تهدیدات طرح

تواند نوعی و چین در منطقه طرح ترکیه می

تعادل و توازن در منطقه ایجاد نموده و فرصت 

مناسب برای ایران فراهم آورد تا از تنش و تضاد 

های آنها نهایت ها و طرحمیان این قدرت

 استفاده را ببرد.

طرح  ترکیه به عنوان رقیبی در برابر 

 طرح های چین و روسیه 

به « مدرن ابریشم راه – شورای ترک»طرح 

 هایپروژه با رابطه در غیررقابتی و نوعی اعالمی

و  «یک کمربند یک راه»چینی معروف

در  روسیه ادغام هایبرنامه برای همچنین رقیبی

-می نظر به «اتحادیه اقتصادی اوراسیا»قالب 
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 رسد.

 

 

افیایش نقش امنیتی ایران در 

 با ترکیه  تحوالت منطقه در تعامل

 

تواف  و هماهنگی نسبی ایران و ترکیه 

 در حوزه امنیت 

-ای تلقی میحوزه امنیت در منطقه تنها حوزه

، مناسبات متقابل ایران و ترکیه شود که در آن

به وای تقابل و رویارویی بیشتر بر نوعی تواف  و 

 هماهنگی نسبی استوار است.

 

نقش آفرینی امنیتی ایران در تحوالت 

 نطقهم

طرح ترانییت انرژی ترکیه فارغ از تمام تهدیدات 

تواند سبب آن برای ایران از حی  امنیتی می

افیایش نقش ایران در تحوالت منطقه با تأکید 

 های ترانییتی شود. بر طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افیایش قدرت اقتصادی 

ترکیه و تضعیف موقعیت 

ژئوپلیتیکی و نیی 

 ترانییتی ایران -اقتصادی

 د( )تهدی

 

 

 

 

 

تبدیل ترکیه به قطب ترانییتی و 

 تضعیف موقعیت ترانییتی ایران

همگرایی اقتصادی به ووود آمدن 

 به واسطه ترکیه  کشورهای عضو شورا

این طرح بکارگیری ترکیه به عنوان  هدف اصلی

مرکیی و رابط و پلی میان کشورهای آسیای

منظور همگرایی اقتصادی کشورهای ه اروپا ب

 ست. عضو شورا

آسیا از  و اروپا بازارهای انرژی اتصال

   ترکیه ترانییت هایطری  راه

 بازارهای انرژی اتصال -هدف این طرح اقتصادی

 است.   ترکیه ترانییت هایاز طری  راه آسیا و اروپا

 

خارج شدن ایران از موقعیت ترانییتی 

به واسطه شرایط تحریمی حاکم بر 

 کشور 

منب  قابل تووه  کیعنوان  حوزه خیر به ظهور

در  هیترک استیبه س یو مهم دی، بعد ودیانرژ

این  و قفقاز داده است انهیم یایقبال آس

گیری یک رقیب ترانییتی وضعیت سبب شکل

ودید برای ایران شده و با تووه به مخالف 

های ایران این طرح آمریکا با ایران و تحریم

تی سبب خارج شدن ایران از موقعیت ترانیی

 خواهد شد.

 

تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی و 

 اقتصادی ایران

ترک  سیاسی و اقتصادی اتحادیهایجاد 

 زبان از سوی ترکیه

ترکیه در نظر دارد یک وهان ترک با بازار 

ایجاد کند که دارای سیستم انرژی مشترک

 که ای واحد و سیستم حمل و نقل استمنطقه

ادی مانند به یک اتحادیه سیاسی و اقتص بتواند

 . کمیسیون اروپا تبدیل شود

تضعیف شدن موقعیت ژئوپلیتیکی و نیی 

 درآمدی ایران 

های اقتصادی فراوانی برای قطعاً فرصت مسألهاین 

ترکیه در پی داشته و عمال ایران را از مدار 

ژئوپلیتیکی خارج نموده و سبب کاهش درآمدهای 

 اقتصادی ایران از این مسیر خواهد شد.

 منب : نگارنده() 
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 دهد:نیی نشان می 2همان گونه که ودول 

مرکیی برای ایران، در آسیای« مدرن ابریشم راه –شورای ترک  »انرژی  -های طرح اقتصادیفرصت     

باشد؛ چراکه ایجاد تعادل و توازن قوا در منطقه را به ایجاد موازنه در منطقه با نقش آفرینی امنیتی ایران می

و سبب افیایش نقش امنیتی ایران در تحوالت منطقه در تعامل با ترکیه را رقم خواهد زد. عالوه  دنبال دارد

در آسیای مرکیی برای ایران، « مدرن ابریشم راه –شورای ترک  »انرژی  -بر آن، تهدیدهای طرح اقتصادی

باشد؛ چراکه ایران می ترانییتی -افیایش قدرت اقتصادی ترکیه و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی و نیی اقتصادی

اورای این طرح ترکیه را به قطب ترانییتی تبدیل کرده و مووبات تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی 

 ایران در پی خواهد داشت. 

 

 مرکزیدر آسیای« یک کمربند یک راه چین»طرح اقتصادی  -ج

-در آسیای« یک کمربند یک راه چین»های طرح اقتصادی (  تهدیدات و فرصت3جدول )

 مرکزی برای ایران
 گیاره های خبری کدگذاری باز کدگذاری سازمان یافته کدگذاری گیینشی

 کشف مضامین پایه ای کشف مضامین سازمان یافته کشف مضامین فراگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویت و گسترش همکاری 

های ایران با چین و کشورهای 

 عضو  شانگهای

 )فرصت(

ران و افیایش و گسترش روابط ای

 چین

 

مرکیی به عنوان رابط مبادالت آسیای

 تجاری ایران و چین 

مرکیی، توانایی این را دارد که برای آسیای

شدن به رابط مبادالت تجاری بین  تبدیل

-ی آسیایچین و ایران عمل کند. منطقه

مرکیی به دلیل وسعت و ویژگی منحصربه 

فیرد وغرافیایی خود برای این اتصال  

توانید بیه عنیوان ادی دارد و مییاهمییت زیی

 پلی بین اقتصاد چین و ایران به حساب آید

کاهش زمان و قیمت تمام شده کاالها 

 بین کشورهای منطقه  

تواند زمان و های ارتباطی ودید میراه

 –قیمت کاالهای منتقل شده بین چین 

مرکیی و ایران را به نصف کاهش آسیای

 دهد

-ژی وحمل ونقل مولفهامنیت، مناب  انر

های بسترهای همکاری چین و ایران در 

 آسیای مرکیی 

ی امنیت، مناب  انرژی وحمل ونقل سه مؤلفه

-بسیار اساسی است که کشورهای آسیای

مبتنی بر آنها بسترساز  توانندمرکیی می

 همکاری ایران با چیین در آن منطقه باشند

مهمترین بیستر همگرایییی امنیتیی سازمان همکاری شانگهای بستر فراهم شدن شرایط برای 
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-همگرایی امنیتیی کشورهای  آسیای نگهایعضویت ایران در شا

 مرکیی بیا چییین و اییران 

مرکیی بیا چین و ایران کشورهای  آسیای

در موضییوعات امنیتییی این منطقه، 

 سازمان همکاری شانگهای است

های آمریکا بواسطه شکست سیاست

کامل ایران در سازمان همکاری عضویت 

 شانگهای

عضویت کامل ایران در سازمان همکاری 

-تواند شکستی برای سیاسیتشانگهای می

هیای آمریکیا علیه ایران و چین به حساب 

 آید

خارج شدن ایران از انیوا بواسطه عضویت 

 در این سازمان

با عضویت ایران در سازمان همکاری 

 شودخارج می شانگهای، ایران از انیوا

حمایت قیاقستان و چین از عضویت 

 کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای

قیاقستان و چین به عنوان اعیضای اصیلی 

سازمان همکاری شانگهای از عیضویت 

 کنندکامیل ایران در این سازمان حمایت می

افیایش اهمیت موقعیت 

ژئوپلیتیکی ایران در حوزه های 

               مختلف اقتصادی  

 )انرژی، حمل و نقل و تجارت(

 )فرصت(

 

 

افیایش اهمیت موقعیت ایران در 

 ی انرژی و تجارتحوزه

موثر بودن موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در 

 انداز راهبیردی چیینچشم

انداز موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در چشم

 راهبیردی چیین نییی میؤثر اسیت

کنندگی  اهمیت داشتن موقعیت تأمین

 انرژی ایران از سوی چین

 و مرکییموقعییت اییران بین مناط  آسیای

ی خاورمیانه به عنوان مهمترین مناب  منطقه

ی انیرژی وهیان برای چین کنندهتأمین

 اهمیت زیادی دارد 

موقعیت برتر ایران برای تجارت چین با 

 وهان 

چین به دنبال مسیرهای کوتاه و اقتصادی 

ت با وهیان است و ایران این برای تجار

 کندبرتری را برای چین فراهم می

وذابیت موقعیت ایران برای چین بخاطر 

 نیدیکی به خلیج فارس و دریای عمان 

نیدیکی ایران به خلیج فارس و دریای عمان 

ی چین مهمترین عامل تحرییک کننیده

برای ارتباط نیدیک با ایران در سالهای آتی 

لب طرح یک کمربند، یک راه به ویژه در قا

 است

نیازمند بودن قیاقستان و ترکمنستان به 

همکاری با ایران و چین وهت صادرات 

 انرژی

قیاقستان و ترکمنستان به عنوان 

ی مناب  انرژی با هدف تیأمین صادرکننده

امنییت انیرژی نیازمند همکاری با کشورهای 

 مختلف ازومله اییران و چیین هستند

ل شدن هیینه های تأمین مناب  تعدی

 انرژی برای چین 

آفرینیی در حمل و کشور ایران از راه نقیش

نقیل و قیمیت وهیانی ایین میواد خیام، 

 هیای انیرژی چیین را تعیدیل کندهیینیه

ی انرژی در های چین در حوزهسیاستنیاز چین به همکاری ایران وهت انتقال 
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ه در خلیج فیارس، مناط  مختلف از ومل انرژی 

ی درییای خییر مرکییی و حیوزهآسییای

 بیه همکاری ایران نیازمند است

تأمین شدن نیازهای انرژی چین از سوی 

 ایران 

منید ایران از منیاب  غنیی انیرژی بهیره

-تواند یکی از مهمترین تأمیناسیت و می

 کنندگان مناب  نفت و گاز چین باشد

ترانییتی  افییش اهمیت موقعیت

 و حمل و نقل ایران

تمایل به متصل شدن به سییستم 

المللی از سوی حمیل ونقیل بین

 ترکمنستان و قیاقستان

-مهمترین هدف برخی از کشورهای آسیای

مرکیی مانند ترکمنستان و قیاقستان تا سال 

ی ی حمل ونقل، توسیعهدر حوزه 2025

سییستم حمیل ونقیل خود در وهت ادغام 

المللی و افیایش تم حمل ونقل بیندر سیس

 حجم ترافیک حمل ونقل ایین کشور است

تمایل ایران به تبدیل نمودن بندرهای 

دریایی وهت حمل و نقل کاال از 

 کشورهای آسیای مرکیی

ایران به دنبال ارتباط مستقیم با کشورهای 

مرکیی اسیت و بییشتر تماییل دارد آسیای

به محلی برای  تیا بندرهای دریایی خود را

مرکیی حمل و نقل کاال از کشورهای آسیای

 تبیدیل کنید

برخوردار بودن از مییت اقتصادی خط 

 ترانییتی برای طرفین 

 -آهن مشترک قیاقستاندر حال حاضر، راه

توانید سیاالنه اییران میی -ترکمنیستان 

میلیون تن کاال را انتقال دهد و  12حیدود 

 ران بیا چیین اسیتراهی برای ارتباط ای

 ای ایرانگسترش نفوذ منطقه

ای و وهانی ارتقای نقش و اهمیت منطقه

ایران در همکاری ایران و چین در این 

 طرح

 نه را ثبات ایران همکاری با تواند می چین

 کشورهای در بلکه منطقه کل در تنها

وب مو متعاقبا که کند اعمال منطقه

د یک تضمین اورای پروژه های یک کمربن

و این مسئله ارتقای  واده چین می شود

ای و وهانی ایران را نقش و اهمیت منطقه

 در پی خواهد داشت

تروریسم و نقش مهم ایران در مقابله با 

 قاچاق مواد مخدر در منطقه

ایران نقش مهمی در مبارزه با تروریسم و 

  قاچاق مواد مخدر در منطقه ایفا می کن

برقراری ثبات در  نقش کلیدی ایران در

منطقه به دالیل روابط عمی  با برخی 

 کشورهای منطقه 

ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم در 

ای خاورمیانه، به دلیل روابط عمی  و دوستانه

که با کشورهایی همچون عراق، سوریه، یمن 

تواند نقشی کلیدی در و افغانستان دارد می

 ی ثبات ایفا کندربرقرا



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ      1400 پاییز، 18، پیاپی 3 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

68 

 

 رآمد ترانییتی ایرانافیایش د

 

برخورداری ایران از موقعیت 

 در منطقه  ژئواستراتژیک

ژئواستراتژیک  موقعیت منحصربه فرد

برای تبدیل  کشورمان بسترمناسبی را

نمودن ایران بعنوان پل اصلی ارتباطی بین 

چین وآسیای شرقی وونوبی بویژه هند 

باروسیه وکشورهای اروپایی از یک 

وروسیه با رکیی مسووکشورهای آسیای

کشورهای حاشیه خلیج فارس وشمال 

 افریقا ازدیگرسوفراهم می نماید

ارتقاء وایگاه ارتباطی ایران در مبادالت 

 عظیم کاالهای اقتصادی 

خیره کننده حجم تجارت وهانی که  رشد با

تریلیون دالر نیدیک 20 سالیانه به مرز

گردیده است ومبادله وتوزی  حجم عظیمی 

مشارکت  ،بین قطبهای اقتصادی  ازکاالها

تواند وایگاه مناسب درطرح مذکورمی

 بخشدارتقاء  ارتباطی کشورمان را

درآمدزایی برای کشور به واسطه 

 ژئواستراتژیکموقعیت برخورداری از 

ایران  ژئواستراتژیک منحصربه فردموقعیت 

ظرفیت عظیم درآمد حاصل تواند می

 ارمغان آورد به برای کشور ازترانییت کاالرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ووود آمدن تنش و برهم 

خوردن توازن  مناف  میان 

 کشورهای درگیر این طرح 

 )تهدید(

افیایش تنش در روابط ایران و 

 روسیه

 

حساس بودن روسیه به نقش آفرینی 

 سایر کشورها در آسیای مرکیی 

روسها اگرچه نسبت به گذشته تووه 

ایران و چین بیشتری به توسعه روابط با 

دارند، اما این کشور همواره نسبت به افیایش 

مرکیی و نقش سایر قدرتها در منطقه آسیای

به آن واکنش  معموالاوراسیا حساس بوده و 

 نشان داده است

نگرانی روس ها از نفوذ ایران و چین در 

 اوراسیا 

یک  -یک کمربند» از دید روسها این طرح 

ای نفوذ منطقه تواند محملی برایمی« راه

ایران و چین در حیاط خلوت یا خارج 

 نیدیک آنها باشد

نگرانی روسیه از گسترش تهدیدات 

 مرکیی گرایی در منطقه آسیایاسالم

قرابت مذهبی و ایدئولوژیک ایران با 

تواند مقوم آن کشورهای این منطقه می

گرایی و چییی باشد که از دید مسکو افراطی

گرایانه اسالمهای  نبشتقویت گروهها و و

لذا اورای این طرح و مشارکت ایران  است

تواند تهدیدی برای روابط ایران و در آن می

 روسیه باشد

ان و چین برای ایرهای اقتصادی طرحخطرنگرانی ایران و روسیه از نفوذ چین در  
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های ژئوپلیتیکی چین طلبیواه

و تهدید آن برای مناف  ایران و 

 روسیه

روسیه گر چه از نظر کارشناسان چندان  منطقه

خطر ودی تلقی نخواهد شد و یا در حد 

 یکی ازشود اما خطر اقتصادی دانسته می

بیرگترین خطر برای مناف  ایران و روسیه 

 باشدنفوذ چین می

واه طلبی وغرافیای و ژئواستراتژیکی و 

 چین در منطقه ژئو اکونومیکی

کارشناسان چین  بر خالف اعتقاد بسیاری از

درصدد نفوذ اقتصادی نخواهد بود بلکه 

طلبی وغرافیای و دارای نوعی واه

 ژئواستراتژیکی و ژئو اکونومیکی است

 مناب  کنترل سر بر بووود آمدن رقابت

 و روسیه چین،بین کشورهای   انرژی

 در منطقه  آمریکا

 میان که فرض پیش این با چین کشور

 و روسیه چین، ومله از و بیرگ قدرتهای

 عنوان به انرژی، مناب  کنترل سر بر آمریکا،

 که است شده آغاز سخت رقابتی نرم، قدرت

 دیگری باخت با مساوی یکی بُرد آن در

 انرژی مناب  سر بر رقابت عرصه به پا است،

 تاس گذاشته مرکیی آسیای

تهدید زا بودن طرح مذکور برای روسیه و 

 بر انرژی  ایران در حوزه سیاست مبتنی

چین به معنای سرآغازی بر  سیاست انرژی

-پایان انحصار مسکو بر مناب  انرژی آسیای

و خطری ودی برای سیاست مرکیی 

 مبتنی بر انرژی ایران در منطقه خواهد بود

مداخله سیاستی و امنیتی چین در 

 منطقه 

 حال در هایقدرت سنت تداوم  چین در

سیاسی نیی  در پی نفوذ منطقه این در ظهور

خواهد بود و چین در مرحله بعدی در صدد 

 تولید امنیت برای این کشورها بر خواهد آمد

خوش بینی بیش از اندازه به این 

طرح و پیامدهای آن برای ایران، 

 روسیه و کشورهای منطقه

کمربند اقتصادی  طرحهمگرایانه نبودن 

 واده ابریشم

کمربند اقتصادی واده ابریشم هرگی  طرح

نیست و بطور محض طرحی همگرایانه 

 نخواهد بود

به دنبال داشتن مناف  ملی بیشتر  

کمربند اقتصادی  ها در سایه طرحچینی

  واده ابریشم

کمربند اقتصادی واده ابریشم  طرحاساس 

تووه به توسعه ظرفیت صنعتی کشورهایی 

که کمربند اقتصادی واده ابریشم از طری  

ست، بلکه توسعه آنها عبور خواهد کرد نی

مقدم بر همه ، مؤثر مناط  غربی خود چین

 چیی است

 مختلف فاصله در توسعه مناط  کاهش

 بواسطه اورای طرح  چین

اورای کمربند اقتصادی واده ابریشم و راه 

فاصله در  دار کاهش ابریشم دریایی که عهده
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ای از مناط  چین و اساساً توسعه پاره

آنهاست، ضمن  باالبردن ظرفیت تولیدی

 –تبدیل چین به یکی از مراکی اطالعاتی 

وهان، باید به حل این  نوآورانه صنعتی

 مسأله کمک کند

 )منب : نگارنده(

در « یک کمربند یک راه»های طرح اقتصادی نیی نشان می دهد: فرصت 3 -همانگونه که ودول     

-با چین و کشورهای عضو سازمان همکاری های ایرانمرکیی برای ایران، تقویت و گسترش همکاریآسیای

های  شانگهای و افیایش اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در حوزه های مختلف اقتصادی )انرژی، حمل و 

مرکیی در آسیای« یک کمربند یک راه»نقل و تجارت( خواهد بود. عالوه بر آن، تهدیدهای طرح اقتصادی 

 خوردن توازن مناف  میان کشورهای درگیر این طرح است.برای ایران، به ووود آمدن تنش و برهم 

 

های اقتصادی ترکیه و چین در ها و تهدیدات طرحمقایسه وجوه اشتراک و افتراق فرصت

 آسیای مرکزی برای ایران

های اقتصادی ترکیه و چین ها و تهدیدات طرحپس از انجام فرایند کدگذاری موضوعی نسبت به فرصت     

یافته و فراگیر، در این قسمت ای، سازمانیی برای ایران و کشف و شناسایی مضامین پایهمرکدر آسیای

های اقتصادی ها و تهدیدات طرحبراساس مضامین فراگیر حاصل از کدگذاری گیینشی به مقایسه فرصت

ان نشان مرکیی برای ایران پرداخته شده است و در نهایت ووه اشتراک و افتراق آنترکیه و چین در آسیای

 داده شده است.   
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در اقتصادی ترکیه و چین  هایهای طرحو فرصتتهدیدات وجوه اشتراک و افتراق  مقایسه 4-جدول

 مرکزی برای ایرانآسیای

 )منب : نگارنده(

 

 گیرینتیجه

های اقتصادی ترکیه و چین برای ایران از دو منظر تهدید و فرصت دهد که طرحنتایج پژوهش نشان می     

در  اقتصادی شورای ترکیطرح های به شرح زیر قابل ارزیابی هستند. نتایج پژوهش نشان داد که فرصت

تاریخی و راهبردهای امنیتی مشترک ایران و  -های فرهنگیمرکیی برای ایران داشتن همگراییآسیای

توانند مواض  همگرایانه استراتژیک را در منطقه آسیای ترکیه در آسیای مرکیی است، لذا دو کشور می

 مالک ها                                                     

 

 طرح های اقتصادی قدرت ها

 ووه افتراق ووه اشتراک تهدیدها فرصت ها

 

 

 

 ترکیه

های *داشتن همگرایی طرح اقتصادی شورای ترکی

تاریخی و راهبردهای  -فرهنگی

-یامنیتی مشترک  در آسیا

 مرکیی

*عدم مقبولیت کامل ترکیه در  

 مرکیی و روسیهمنطقه آسیای

*تمایل و همکاری ترکیه با 

سیاست های آمریکا و غرب در 

 مرکییمنطقه آسیای

 

*ناهمخوانی الگوی فرهنگی و 

توسعه ایران و ترکیه در آسیای 

افیایش اهمیت   مرکیی

ژئوپلیتیکی و 

گسترش روابط ایران 

با کشورهای درگیر 

های اقتصادی رحط

 مذکور

های      ناهمخوانی سیاست

ای ایران و ترکیه در توسعه

مرکیی و تضعیف شدن آسیای

موقعیت سیاسی و اقتصادی 

ایران  بواسطه دنبال نمودن 

های غربگرایانه در سیاست

 منطقه  از سوی ترکیه

 

 

 

 

 

 

به ووود آمدن تنش و برهم 

خوردن توازن مناف  میان 

طرح کشورهای درگیر 

 اقتصادی چین
 

انرژی  -طرح اقتصادی

 ابریشم راه –شورای ترک »

 «مدرن

ایجاد موازنه در منطقه با نقش 

 آفرینی امنیتی ایران

افیایش قدرت اقتصادی ترکیه 

و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی 

 ترانییتی ایران -و نیی اقتصادی
 

 

 

 چین 

 

یک کمربند »طرح اقتصادی 

 «یک راه
 

-ش همکاری*تقویت و گستر

های ایران با چین و کشورهای 

 عضو  شانگهای

*افیایش اهمیت موقعیت 

های یران در حوزهژئوپلیتیکی ا

انرژی، حمل مختلف اقتصادی )

 و نقل و تجارت(
 

بووود آمدن تنش و برهم 

خوردن توازن  مناف  میان 

 کشورهای درگیر این طرح
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مرکیی برای ایران عدم در آسیای ترکیطرح اقتصادی شورای مرکیی دنبال کنند. همچنین فرصت دیگر 

تواند بواسطه ترس و نگرانی مرکیی و روسیه بوده است. لذا ایران میمقبولیت کامل ترکیه در منطقه آسیای

مرکیی و نیی گرایی ترکیه در آسیایهای مدل اسالمکشورهای منطقه از تسلط فرهنگی ترکیه، چالش

 ای استفاده نماید.   خود در راستای پیشبرد اهدف منطقهمخالفت روسیه با ترکیه در منطقه به نف

مرکیی برای ایران تمایل و همکاری ترکیه  در آسیای طرح اقتصادی شورای ترکیعالوه برآن، تهدیدات      

های آمریکا، ناتو مرکیی بواسطه حمایت از حضور و سیاستهای آمریکا و غرب در منطقه آسیای با سیاست

مرکیی در آسیای طرح اقتصادی شورای ترکیمرکیی است. همچنین تهدید دیگر ه آسیایو غرب در منطق

مرکیی بواسطه داشتن تضاد برای ایران ناهمخوانی الگوی فرهنگی و توسعه ایران و ترکیه در آسیای

 باشد. مرکیی میترکیسم در آسیایایدئولوژیک و مخالفت ایران با گسترش پان

مرکیی در آسیای « مدرن ابریشم راه –شورای ترک »انرژی  -های طرح اقتصادیتاز سوی دیگر؛ فرص     

برای ایران، ایجاد موازنه در منطقه با نقش آفرینی امنیتی ایران است؛ چرا که از یک طرف ایجاد تعادل و 

قه در تعامل توازن قوا در منطقه را به دنبال دارد و از سوی دیگر، افیایش نقش امنیتی ایران در تحوالت منط

 با ترکیه را رقم خواهد زد. 

در آسیای مرکیی برای « مدرن ابریشم راه –شورای ترک »انرژی  -همچنین تهدیدهای طرح اقتصادی     

باشد؛ ترانییتی ایران می -ایران، افیایش قدرت اقتصادی ترکیه و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی و نیی اقتصادی

کند و از سوی دیگر مووب تضعیف ترکیه را به قطب ترانییتی تبدیل میچراکه اورای این طرح از یک سو 

های اقتصادی ترکیه در آسیای گردد. در نهایت، ووه اشتراک طرحموقعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران می

تاریخی و امنیتی مشترک و ووه  -های فرهنگیمرکیی برای ایران از حی  فرصت، ایجاد موازنه و همگرایی

های مرکیی برای ایران از حی  تهدید، ناهمخوانی سیاستهای اقتصادی ترکیه در آسیایاق طرحافتر

شدن موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران  بواسطه دنبال مرکیی و تضعیفای ایران و ترکیه در آسیای توسعه

 های غربگرایانه از سوی ترکیه در منطقه است.  نمودن سیاست

در « طرح یک کمبرند یک راه»های طرح اقتصادی کیفی نشان داد که فرصتنتایج این پژوهش      

مرکیی خواهد بود؛ چراکه ازیک مرکیی برای ایران، گسترش روابط ایران با چین و کشورهای آسیایآسیای

طرف، افیایش تقویت روابط ایران و چین در قالب طرح یک کمربند یک راه را به دنبال دارد و از طرف دیگر، 

افیایش پیوندهای فرهنگی ایران با کشورهای منطقه کمک خواهد نمود. عالوه بر آن، تهدیدهای طرح   به

مرکیی برای ایران، محروم نمودن ایران از میایای اقتصادی ترانییت در آسیای«قانون واده ابریشم »اقتصادی 

ف  اقتصادی آمریکا و هم باشد؛ چرا که از یک سو، تأمین شدن منامرکیی میانتقال انرژی در آسیای
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پیمانانش در منطقه را به دنبال دارد و از سوی دیگر، مووب دور زدن ایران از تمامی مسیرهای انتقال انرژی 

 شود. و بی بهره ماندن ایران از میایای آن می

« یک کمربند یک راه »های طرح اقتصادی از سوی دیگر، نتایج این پژوهش کیفی نشان داد که فرصت     

های ایران با چین و کشورهای عضو سازمان مرکیی برای ایران، تقویت و گسترش همکاریدر آسیای

های مختلف اقتصادی ) انرژی، های شانگهای و افیایش اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در حوزههمکاری

ایران و چین بستر حمل و نقل و تجارت( خواهد بود. بدین ترتیب که از یک سو، افیایش و گسترش روابط 

مرکیی در راستای عضویت ایران در سازمان همکاری الزم را برای بهبود روابط ایران با کشورهای آسیای

کند. از سوی دیگر، افییش اهمیت موقعیت ترانییتی، انرژی و تجاری ایران، ضمن اینکه شانگهای فراهم می

ای ایران خواهد شد. عالوه بر آن، ش نفوذ منطقهدرآمد اقتصادی را برای کشور به دنبال دارد، مووب گستر

مرکیی برای ایران، بووود آمدن تنش و برهم در آسیای« یک کمربند یک راه»تهدیدهای طرح اقتصادی 

باشد؛ چرا که از یک طرف مووب بووود آمدن خوردن توازن مناف  میان کشورهای درگیر این طرح می

بیش از اندازه به این طرح برای ایران، از سوی دیگر، خوش بینی تنش در روابط ایران و روسیه می شود و

 های ژئوپلیتیکی چین پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. طلبیروسیه و کشورهای منطقه بواسطه واه

مرکیی با نتایج های اقتصادی ترکیه در آسیای نتایج کیفی پژوهش حاضر در موضوع تهدیدات طرح     

( از حی  کمرنگ شدن نفوذ ایران در منطقه آسیای مرکیی نسبت به 1398همکاران ) مطالعات زرقانی و

ترین عامل مهمبه عنوان مسئلۀ انرژی ( از حی  اینکه 1397آبادی و همکاران )ترکیه، دهقانی فیروز

( 1391شود، رفی  و مظلومی )محسوب می منطقۀ اوراسیا درخاروی ترکیه دهی سیاستتأثیرگذار بر شکل

از موان  همگرایی  اقتصادیو رقابت )ژئوپلیتیک(  ایهای منطقهنقش ،های ایدئولوژیکیحوزهاز حی  اینکه 

گردد، قرابت دارد؛ چراکه در این پژوهش نیی قلمداد می مرکیی و قفقاز ایران و ترکیه در منطقه آسیای

 -وپلیتیکی و نیی اقتصادینشان داده شده است که افیایش قدرت اقتصادی ترکیه و تضعیف موقعیت ژئ

مرکیی از ومله تهدیدات ترانییتی ایران و نیی ناهمخوانی الگوی فرهنگی و توسعه ایران و ترکیه در آسیای

باشند. همچنین، نتایج کیفی پژوهش مرکیی میهای اقتصادی ترکیه برای ایران در منطقه آسیایطرح

مرکیی با نتایج مطالعات زیبا کالم و ر آسیایهای اقتصادی ترکیه دهای طرححاضر در موضوع فرصت

در  ایران و ترکیه ای دو کشورنقاط مشترک سیاست منطقه( از حی  اینکه شناسایی 1392گودرزی )

های اقتصادی، سیاسی و... بینجامد، قرابت دارد؛ چراکه در این پژوهش تواند به همگراییمرکیی میآسیای 

های موازنه در منطقه با نقش آفرینی امنیتی ایران و داشتن همگرایی نیی نشان داده شده است که ایجاد

های اقتصادی های طرحمرکیی از ومله فرصتتاریخی و راهبردهای امنیتی مشترک در آسیای -فرهنگی
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گردد. عالوه بر آن؛ عدم مقبولیت کامل ترکیه در میان کشورهای ترکیه برای ایران در منطقه قلمداد می

های آمریکا و غرب در منطقه ها و نیی تمایل و همکاری ترکیه با سیاستوسیه در موضوع فرصتمنطقه و ر

مرکیی در موضوع تهدیدات از ومله محورهایی بودند که در پژوهش حاضر مورد واکاوی قرار گرفته  آسیای

 ای نشده است.و در سایر مطالعات به آن اشاره

های های و تهدیدات و نیی وووه اشتراک و افتراق طرح  فرصتبنابراین نتایج پژوهش حاضر از حی     

( 2018)کنستانتین لوویچ سیرایژکیناقتصادی چین در منطقه آسیای مرکیی برای ایران، با نتایج پژوهش 

یک کمربند یک »طرح اقتصادی کمربند ( مبنی بر اینکه 1397( و رضاپور و اسکندری)2018)سارا لینو 

دهد و را پوشش می توسعه مؤثر مناط  غربی چیننیست و این طرح بیشتر مناف  و  طرحی همگرایانه« راه

چراکه  شود؛ همخوانی و قرابت دارد.می ایران  ژئواکونومی  ساختار بر  چین  تفوقدر عین حال مووب 

از حی  تهدید « یک کمربند یک راه»همانگونه که نتایج این پژوهش نیی نشان داده است؛ طرح اقتصادی 

 مووب بووود آمدن تنش و برهم خوردن توازن  مناف  میان کشورهای درگیر این طرح خواهد شد. 
یا  مرکیی به فرصتهای اقتصادی چین و ترکیه در آسیایدر نهایت به منظور تبدیل تهدیدات طرح     

های ایران با چین و ترکیه در منطقه های همگراییتوان به شناسایی موان  و چالشحداقل تعدیل آنها می

تاریخی و امنیتی مشترک در منطقه و  -های فرهنگیمرکیی و مرتف  نمودن آنها، تاکید بر همگرایی آسیای

 نییت و انرژی اشاره کرد.های چین و ترکیه خاصه ترانیی مشارکت ایران در طرح
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