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طرفی دائم را بـه عنـوان اسـتراتژي سیاسـت            بی جمهوري ترکمنستان پس از استقالل،    

گردید که   این استراتژي به نحوي اعمال می      2001ـ  1991هاي  در فاصله سال  . خارجی اعالم نمود  

اي  شرایط ویژه  2001سپتامبر11اما تحوالت پس از     .  منجر شود  نیازاف حکومت   هايبه تقویت پایه  

کـشورهاي آسـیاي مرکـزي از جملـه         . اي بـه وجـود آورد     الملل و مناسبات منطقـه    را در نظام بین   

بـا حملـه   .الملل قرار گرفتنـد هاي نظام بینها تحت تأثیر دگرگونیترکمنستان بیش از سایر دولت

طرفـی را بـه نمـایش       تـر از اسـتراتژي بـی      آباد الگویی متعـارف   ، عشق )2001(ان  آمریکا به افغانست  

خارجی ترکمنستان   روند تغییرات در سیاست  2006 در سال    با روي کار آمدن محمداف    گذاشت و   

  .شدت یافت

رونـد  ه رو در صدد پاسـخ بـه ایـن سـواالت اسـت کـ        به نکات فوق، مقاله پیش     توجه با  

 ترکمنستان چگونه بوده اسـت؟ و پیامـدهاي اقتـصادي ایـن تغییـرات            خارجیتغییرات در سیاست  

 11امـا بعـد از      .  مبتنـی بـر انزواطلبـی بـود        2001سیاست خارجی ترکمنستان تا سال      «چیست؟  

سـپس بـا روي کـار       . توسط نیازاف در پیش گرفته شـد      طرفی منفی   بی، استراتژي   2001 سپتامبر

 در ده سـال      شد که به رشد اقتـصادي ترکمنـستان        طرفی فعال اتخاذ  آمدن محمداف استراتژي بی   
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  مقدمه

مرکزي و قفقاز بـراي نخـستین        کشورهاي آسیاي  ،شوروياتحاد جماهیر   بعد از فروپاشی           

رهبـران آسـیاي مرکـزي در سـال     . هایی مستقل ظاهر شدند  لتبار در تاریخ خود در قامت دو      

امـا  .  تا درباره مشکالت مشترك با یکدیگر تبادل نظر کنند         آمدندآباد گرد هم     در عشق  1991

هـا دو رونـد   ایـن جمهـوري   .(Kuru, 2002: 60) نتوانستند به رهیافتی مشترك دست یابند

از یـک سـو     . انـد خـارجی اتخـاذ کـرده     اسـت متفاوت را مبتنی بر الگوي اتحاد و ائتالف در سی         

در سـوي دیگـر     و  کشورهایی ماننـد قزاقـستان و ارمنـستان در محـور روسـیه بـاقی ماندنـد                  

کشورهاي مانند ازبکستان و آذربایجان قرار دارند که براي خروج از سـیطره مـسکو، همکـاري        

 سیاسـت خـارجی     ،ساین اسـا  بر  . اندبیشتري با کشورهاي غربی و در رأس آنها آمریکا داشته         

توان بر روي برداري جاي داد که یک سر آن مـسکو و             مرکزي و قفقاز را می    کشورهاي آسیاي   

 ایـران، ترکیـه،     ،البته بازیگران دیگري مانند چین و اتحادیه اروپا       . سر دیگر آن واشنگتن است    

  . گیرندعربستان و پاکستان نیز در میانه این طیف جاي می

 در نگـاه   ژئواسـتراتژیک و ذخـایر نفـت و گـاز    منطقه به سـبب موقعیـت  کشورهاي این          

 بـا   ارتباط تنگـاتنگی  روابط خارجی ترکمنستان نیز     . اي دارند بازیگران جهانی اهمیت برجسته   

 اسـتراتژي خطـوط      اتحاد جمـاهیر شـوروي،      در همان اوایل فروپاشی    لذا. صادرات انرژي دارد  

 2بسیاري از پژوهشگران لفظ تنـوع     . ابع منطقه مطرح شد   برداري از من  براي بهره 1لوله چندگانه 

امـا  . انـد مرکـزي بـه کـار بـرده       را براي اشاره به مسیرهاي گوناگون ترانزیت انرژي در آسـیاي          

خارجی کشورهاي  گیري سیاست عباراتی مانند تنوع، تکثر و چندگانگی در بطن خود به جهت          

چیز اراده سیاسی کشورها است کـه آنهـا را         زیرا بیش و پیش از هر        ؛مرکزي اشاره دارد  آسیاي

در . دهـد سـوق مـی  ) اعم از اقتصادي و غیر اقتـصادي     (خارجی  به سمت تنوع و تکثر در روابط      

خـارجی را  چهار استراتژي رایج در حوزه سیاسـت 3جی هالستی. اگر به پیروي از کی،این راستا 

خـارجی   بگیـریم؛ سیاسـت     در نظـر   7 و انزواطلبـی   6طرفـی ، بـی  5، عـدم تعهـد    4اتحاد و ائتالف  

                                     
1. Multiple Pipeline Strategy
2. Diversification
3. K. J Holsti
4. Alliance & Coalition (Alignment)
5. Non Alignment
6. Neutrality
7. Isolation
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به دیگر سـخن ترکمنـستان بـر     . طرفی در نوسان بوده است    ترکمنستان مابین انزواطلبی و بی    

گیرد و در مقایسه با سـایر کـشورهاي منطقـه، الگـویی غیـر از       الذکر جاي نمی  روي بردار فوق  

جی خـار همین تمایز اهمیت بررسـی سیاسـت      . خارجی داشته است  اتحاد و ائتالف در سیاست    

   .کندترکمنستان را دو چندان می

هـاي   و حمله ایاالت متحده به افغانستان، جمهـوري        2001 سپتامبر   11بعد از حوادث             

خارجی هر یـک از کـشورهاي ایـن         سیاست. اي قرار گرفتند  مرکزي در وضعیت پیچیده   آسیاي

قرقیزســتان، . داي نیازمنــد بــازنگري بــوناحیـه متناســب بــا شــرایط نــوین جهــانی و منطقــه 

تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان گزینه همکـاري بـا ایـاالت متحـده را بـا درجـات مختلـف             

 امـا مـسیري     ،خارجی ترکمنستان نیز با تغییراتی مواجـه شـد        در این میان سیاست   . برگزیدند

 در  ١میراثی کـه صـفر مـراد نیـازاف        . مرکزي در پیش گرفت   متفاوت با سایر کشورهاي آسیاي    

الملـل بـود کـه نیازمنـد تغییـرات           بر جاي گذاشت کشوري منزوي در نظام بـین         2006سال  

  . اساسی در مناسبات خارجی بود

 گویی به این سواالت هستند که     به منظور تببین تغییرات مذکور مولفین درصدد پاسخ                

یـن  پیامـدهاي اقتـصادي ا    و  روند تغییرات در سیاست خارجی ترکمنستان چگونه بوده است؟          

 سیاست خارجی ترکمنستان    2001تا سال    «، است بدین شرح  فرضیه مقاله  تغییرات چیست؟ 

 ٢طرفی منفی ، استراتژي بی  2001  سپتامبر 11 بعد از     و  مبتنی بر انزواطلبی بود    به طور عملی  

طرفـی   با روي کار آمدن بردي محمدف الگوي بی        در نهایت . توسط نیازاف در پیش گرفته شد     

  » .ه به رشد اقتصادي منجر شده استفعال اتخاذ شد ک

 در قالب چهـار دوره بررسـی     براي تبیین تغییرات مذکور، سیاست خارجی ترکمنستان               

 بـا شـبه     طرفـی منفـی    ، بـی  )2001-1991(که به ترتیـب بـا عنـاوین انزواطلبـی           شده است   

 بـه  2008 (٥ یـا فعـال  طرفی مثبـت  و بی) 2008 -2006(٤ گذار، دوره)2006 -2001( ٣انزوا

. طرفـی ارائـه شـده اسـت    در هر قسمت ابتدا تعبیر رایج از بی      . انداز یکدیگر تفکیک شده   ) بعد

هـاي  بـا سـازمان   (١و روابط چندجانبه) با همسایگان و کشورهاي مهم   (٦سپس روابط دوجانبه  

                                     
1. Saparmurat Niyazov
2. Negative Neutrality
3. Semi Isolation
4. Transition Period
5. Positive or Active Neutrality
6. Bilateral Relations
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هـاي ترکمنـستان در   گیـري تشریح شده در هر دوره نیم نگاهی به جهـت  ) اي و جهانی   منطقه

طرفـی توسـط   دالیل اتخاذ سیاست بی   ،  در پایان سپس  .  وقایع مهم جهانی نیز شده است      قبال

.آباد و پیامدهاي اقتصادي آن بررسی گردیده استعشق

  طرفی در سیاست خارجی بیاستراتژي: نظريچارچوب 

هـاي گذشـته وجـود داشـته     طرفی در سیاست خارجی کـشورها از زمـان     استراتژي بی          

باشد، چنانکـه در     طرفی به قدمت جنگ می    گیري بی اریخ تمدن بشري سابقه جهت    در ت . است

ایـن   چند نمونـه از  ٢هاي یونانیان، توسیدیدترین و معتبرترین تاریخ تمدن یعنی جنگ   قدیمی

هـاي  تـاریخ جنـگ  «کتـاب  طرفـی در   اولیـه در مـورد بـی      آثـار   . کنـد سیاست را تـشریح مـی     

 ٤یهمچنـین ماکیـاول   . شـود  نگارش درآمده است، دیده می    که توسط توسیدید به     » ٣پلوپونزي

 .(Rolenc, 2008: 12)طرفی بیـان کـرده اسـت     مطالبی را در مورد بی»٥شهریار«در کتاب 

امـا قـدمت بحـث در موضـوع         . طرفی در اروپا از قرن پـانزدهم مـیالدي معمـول شـد            واژه بی 

الملـل بـه قـرن شـانزده و         نبندي شده در مباحث حقوق بی     طرفی به صورتی مدون و طبقه      یب

حـق جنـگ و     « در کتـاب     ٦از نظر حقوقی نیز  هوگـو گروسـیوس        . گرددهفده میالدي باز می   

 جنـگ  طرفی را به نظریـه حـق   بیپیرامونکند و ایده خود  طرفی یاد می از حقوق بی»٧صلح

نـگ   جآغـازگر طرف نباید کاري کنند کـه  کند که ملل بیبیان می1625او در سال. افزایدمی

اگر حق در محل جنگ مورد تردیـد اسـت          .  را مانع شوند    ترغیب یا آغازگر جنگ حق     باطل را 

سیاسـت  .(Abbenhuis, 2014:1-2) باید نسبت به دو دشمن رفتاري برابـر داشـته باشـند   

طرفی یک استراتژي در سیاست خارجی است که یک دولت تمام تالش خـود را بـه عمـل                    بی

مطـابق بـا    . طـرف بـاقی بمانـد     یاسی و مخاصمات مـسلحانه بـی      هاي س آورد تا در درگیري    می

شـود کـه یـک دولـت از     طرفی به یک وضعیت حقوقی اطـالق مـی   بی٨المعارف بریتانیکا  هدایر

                                                                                           
1. Multilateral relations
2. Thucydides
3. The History of the Peloponnesian War
4. Machiavelli
5. The Prince
6. Hugo Grotius
7. The Rights of War and Peace
8. Britannica Encyclopedia



  5/تاثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن                                                                      

 بیـشتر  البتـه . (Bassett, 2012: 6)کنـد  مشارکت در جنگ بـین دول دیگـر خـودداري مـی    

  .(Rolenc, 2008: 10-12) حقوق و تاریخ است علممطالعات در این حوزه مربوط به 

طرفی حقوقی، سنتی، موقت، دایمـی، فعـال و منفعـل           طرفی را به انواعی از جمله بی      بی       

 ناشی از قـرادادي اسـت کـه بـه سـبب آن، حقـوق و       ،طرفی حقوقیی ب .اندتقسیم بندي کرده  

طرفی سنتی سیاستی است کـه یـک کـشور بـه            بی. شودطرف واگذار می  تکالیفی به کشور بی   

هاي بـزرگ نیـز اسـتقالل و حاکمیـت آن را     قدرت. کندخاطر دور ماندن از منازعات اتخاذ می 

طرفی موقت به عنوان موضع هر دولتی تعریـف      بی). 161-158: 1386قوام،  (اند  تضمین کرده 

طرفـی   در واقـع، بـی    . رکت نکنـد  شود که در مخاصمات مسلحانه بین دو یا چند دولت شـ           می

المللـی نـدارد و همچنـین نیـازي بـه           هاي مسلحانه بین   خارج از درگیري   کاربرد قانونی موقت  

طرفی بـه یـک     موجودیت این نوع بی   . طرفی خود ندارد  اعالم رسمی و یا اظهار صریح براي بی       

وضعیت واقعی درگیري مسلحانه بستگی دارد و متضمن حقـوق و تکـالیف خاصـی در روابـط                  

:Tasgourias & Buchan, 2015)باشـد  طـرف و متخاصـم مـی   هـاي بـی  بین دولت 384). 

هـاي   توسـط قـدرت  1815گردد در سـال  طرفی دائمی که تاریخ آن به قرن نوزدهم باز می    بی

طرفـی دائمـی را بـر        سـت کـه دولتـی کـه بـی          ا بزرگ به رسمیت شناخته شد و به این معنـا         

ه قـرار اسـت   ـ امنیتی ک سیاسیهاي شود در هر گونه منازعات و درگیري   گزیند، متعهد می   می

) صرف نظر از نوع مناقشات و مخاصـمات و مکـان و زمـان شـروع آنهـا           (در آینده اتفاق بیفتد     

طرفی دائمـی پیـروي      عالوه بر این، کشوري که از استراتژي بی       . طرف باقی بماند  همچنان بی 

  .ـ امنیتی را نداردالمللی با ابعاد سیاسیهاي بینکند حق ورود به سازمانمی

 هاي  طرفی فعال، کشورها ضمن آنکه از ورود در مناقشات و درگیري          ي بی در استراتژ 

نمایند در عین حال نقش فعال و مثبتی را در جهـت حـل مناقـشات                المللی خودداري می  بین

              المللـــی و برقـــراري روابـــط دوجانبـــه و چندجانبـــه بـــا اهـــداف غیرامنیتـــی ایفـــا بـــین

را اتخاذ ١طرفی منفیدولت بییک اما هنگامی  .(Hetmanchuk, 2012: 12-13)نمایند  می

الملل اسـت؛ بـه طـوري کـه نـه تنهـا در               کند، داراي نقش انفعالی در صحنه سیاست بین       می

                                     
 گونـه خالقیـت    هیچ و روابط خارجی دولت در سطح مناسبی نیستدر این وضعیت. دارد انفعالی یطرفی منفی حالت بی. ١

  ).160: 1386قوام،  (شودو فعالیت سودمندي هم در آن مشاهده نمی
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 بـر منـافع      منفـی  طرفـی کند، بلکه آثار نـامطلوب بـی      ـ امنیتی مشارکت نمی   ترتیبات سیاسی 

  مقابـل پیرامـون  در. (Dreyer and Jesse, 2014: 79)گـذارد   اقتـصادي آن نیـز تـأثیر مـی    

ـ    ایـن اسـتراتژي مـی       باید اذعان نمود کـه     طرفی فعال   اقتصادي بی پیامدهاي   ـ  توان ا کـاهش  د ب

 شکوفایی  زمینهگذاران خارجی    گیري با سایر دول و ترغیب سرمایه      عدم در ،  هاي نظامی هزینه

 یسسـوئ بـه عنـوان مثـال،     .(Panchaud, 2009: 109)مهیـا کنـد   اقتصادي یک کـشور را  

 امـا  ، را به عنوان راهبرد سیاسـت خـارجی خـود اتخـاذ نمـوده اسـت             فعال طرفی سیاست بی 

 نه تنها تـأثیري منفـی بـر اقتـصاد ایـن کـشور               این استراتژي  شود گونه که مشاهده می   همان

 بلکه سوئیس را به یکی از ثروتمندترین کشورهاي جهان تبدیل نموده است بـه               ،نداشته است 

از سـوي دیگـر، سـوئیس نـه         . ها در جهان است     انه این کشور از باالترین    اي که درآمد سر   گونه

 ١ بلکه مقر سازمان تجارت جهـانی      ،لمللی است اهاي اقتصادي بین   تنها عضو بسیاري از سازمان    

عالوه براین اگرچه سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست ولـی در مجمـع تجـارت آزاد                . هستنیز  

دهـد  طرفی سوئیس این امکان را به کشورهاي دیگر می        بیموقعیت  حتی  .  عضویت دارد  2اروپا

یکدیگر بـه مـذاکره و گفتگـو بپردازنـد و           طرف با   ور به عنوان محیطی کامال بی     که در این کش   

  . مسائل خود را حل و فصل نمایند

  طرفی در سیاست خارجی ترکمنستانگیري استراتژي بیروند شکل

ـاهی           بیسخن از سیاست    1992پیش از ژوئن             طرفـی در محافـل داخلـی ترکمنـستان جایگ

اي به سیاسـت بـی طرفـی نـشده           نیز هیچ اشاره   1991 اکتبر   28در قانون اساسی مصوب     . نداشت

ـال     . طرفی در قانون اساسـی گنجانـده شـد        اما در اصالحات بعدي سیاست بی     . بود در نخـستین س

، اولـین   ٣افعیـدي عوضـویچ قلـی     . آباد سیاست خارجی فعالی در پیش گرفته بـود        استقالل، عشق 

وزیر امور خارجه ترکمنستان به برقراري روابط دیپلماتیک کامـل بـا سـایر کـشورها و عـضویت در               

 خلیـق بـردي     1992اف در سـال     بـا برکنـاري قلـی     . المللی مبادرت ورزیـد   هاي بین برخی سازمان 

طرفـی   سیاسـت بـی    پس آناز  و  ) 176- 175: 1392کوالیی و عزیزي،    ( جاي وي را گرفت      ٤آتایف

طرفی بـه وجـود آمـد بـا     اي که در اعالم سیاست بیالبته وقفه یک ساله   . در مرکز توجه قرار گرفت    

                                     
1. World  Trade Organization (WTO)
2. European Free Trade Association (EFTA)
3. Aydi Avazovich gulyov
4. Khaliqberdi Atayov
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با تحقق این هـدف، نیـازاف بـراي         . المللی ترکمنستان توسط سایر کشورها بود     هدف شناسایی بین  

ـاري اروپـا              1992نخستین بار در ژوئن      لـسینکی   در ه  1 در نشـست سـران سـازمان امنیـت و همک

ـار دیگـر سیاسـت        عشق). 123: 1387موسوي،  (طرفی ترکمنستان را اعالم کرد      سیاست بی  آبـاد ب

 بیان کرد و مـورد اسـتقبال همـه اعـضا قـرار              2 در نشست سازمان اکو    1995طرفی را در مارس      بی

 3طرفی خـود را در جنـبش عـدم تعهـد          آباد سیاست بی  مجددا در اکتبر همین سال، عشق       . گرفت

 ٤ با قطعنامه مجمـع عمـومی  1995دسامبر 12و سرانجام در  (Esenov, 2001: 246) نمود اعالم

 185توسـط   (United Nations, 1995)طرفـی ترکمنـستان    سازمان ملل متحـد سیاسـت بـی   

در اصـالحیه قـانون    .(Kamenev, 2002: 75)به رسمیت شناخته شـد  ) در آن زمان(کشور 

 به قطعنامه سازمان ملـل و رعایـت آن تاکیـد            2008 سپتامبر   26 ترکمنستان مصوب    اساسی

قانون اساسی ترکمنستان آمده است که سیاسـت خـارجی ایـن کـشور               6در ماده   . شده است 

 نیز رئیس جمهـور بـه عنـوان ضـامن اسـتقالل و      50در ماده   . طرفی دائمی است    مبتنی بر بی  

رغم  به. (The Constitution of Turkmenistan, 2008)طرفی کشور معرفی شده است  بی

 امـا نـه در      ،طرفی استفاده شده اسـت    این که هفت بار در قانون اساسی ترکمنستان از واژه بی          

طرفـی بـه طـور دقیـق تـشریح و       سیاسـت بـی   اسناد باال دسـتی دیگـر     قانون اساسی و نه در      

طرفی در سیاست خارجی این کشور مبتنـی بـر تفـسیر            بنابراین بی . بندي نشده است  شاخصه

هـاي کـه مـردم       زیـرا در حکومـت     ؛تواند در هر دوره متفاوت باشد      جمهور است که می   رئیس  

  . سزایی دارند هگیري سیاست خارجی کشور نقش بساالري تعمیق نیافته است افراد در جهت

هـا را بـه نـدرت    ذکر این نکته نیز ضروري است که استراتژي سیاست خـارجی دولـت                     

 کـشورها  رفتـار  سلـسله  بررسـی  بـا  . کرداستخراجها به طور صحیح توان از اسناد داخلی آن  می

 بـه   5 والـري هادسـن    نظـري تفکیـک   . تر خواهد بود   قابل درك  آنهااستراتژي سیاست خارجی    

 سیاست خارجی و رفتـار سیاسـت خـارجی تمـایز            میان ،هادسن. گر این امر است   وضوح بیان 

ژي یـا رویکـرد انتخـاب شـده یـک            استرات ،وي معتقد است که سیاست خارجی     . شود قائل می 

 است کـه شـامل تـصمیم در    دیگر در روابط با بازیگران      خود یابی به اهداف   براي دست  حکومت

                                     
1. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
2. Economic Cooperation Organization (ECO)
3. Non-Aligned Movement (NAM)
4. General Assembly
5. Valerie Hudson
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هاي قابل مشاهده   خارجی شامل ساخت   اما رفتار سیاست   ؛شودمورد هیچ کاري نکردن هم می     

ی به کار   هاي که براي تحت تأثیر قرار دادن دیگران در حوزه سیاست خارج           یعنی کنش . است

در این مقاله استراتژي سیاست خارجی ترکمنستان       ). 141: 1394مشیرزاده،  (شود  کرفته می 

دجانبـه، عـضویت در     روابـط دوجانبـه، جن    (هاي سیاست خارجی این کـشور       از رهگذر ساخت  

  . گردداستخراج می) المللی و نحوه فعالیت در آنهاهاي بینسازمان

دوران انزواي خود خوانده
١
  )2001-1992(ستان ترکمن 

ــی           ــت ب ــان سیاس ــی در دوره ترجم ــازافطرف ــه نی ــه گون ــشق  ب ــه ع ــود ک ــاد اي ب                آب

                                المللــــی بــــر عهــــده تــــرین مــــسئولیت ممکــــن را در قبــــال جامعــــه بــــینکــــم

ن دوره هر گونه ترکمنستان در ای .(International Crisis Group, 2003: 29)گرفت می

ــاري ــهپیـــشنهاد همکـ ــایر جمهـــوري منطقـ ــا سـ ــیاياي بـ ــاي آسـ ــزي را رد هـ                     مرکـ

ومـشی از منظـر سیاسـتمداران تـرکمن     ایـن خـط  .) Šír& Horák ,2009 :53(کـرد  می

 ترکمنـستان بـه عنـوان دولتـی         ٢به بیان احمد کورو   .  استقالل واقعی کشور بود    کنندهتضمین

ه از درآمدهاي نفت و گاز برخوردار است هیچ تمایلی به محدود کردن حاکمیت خـود       رانتیر ک 

باشـی از  تعبیـر تـرکمن   .(Kuru, 2002: 63)اي نداشته اسـت  در چارچوب همگرایی منطقه

 مبتنی بر استراتژي انزواطلبـی      ،طرفی باشد که منطبق با مفهوم واقعی بی     طرفی بیش از آن   بی

نخست حفظ دولت از فشارهاي خارجی بـراي اعطـاي          . شدنبال می بود که با دو هدف عمده د      

   کـرد و دوم تـضمین درآمـدهاي رانتـی        که ثبات حکومـت را تهدیـد مـی         ٣هاي سیاسی آزادي

  .(Anceschi, 2010: 94)کشور 

ــه از  ــا 1992اگرچ ــاري2001 ت ــستان در   همک ــه ترکمن ــه و دوجانب ــاي چندجانب ه

آبـاد در شـرایط ضـروري روابـط دوجانبـه را بـر              ا عشق  ام ،ترین سطح ممکن قرار داشت     پایین

مثال ترکمنستان براي تامین امنیت مرزهاي خود نیازمنـد         . دادهمکاري چندجانبه ترجیح می   

کمک بود که این امر از طریق پیمان امنیت جمعی در چارچوب کشورهاي مـشترك المنـافع                 

 امتنـاع ورزیـد و   1992پیمان در می آباد از پیوستن به این با این وجود عشق . قابل تحقق بود  

 بـه   2000 با روسیه پیمان نظامی دوجانبه موقت منعقد کرد که در دسامبر             1992در جوالي   

                                     
1. Self-Imposed Isolation
2. Ahmet Kuru
3. Political Liberalisation



  9/تاثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن                                                                      

هاي دو جانبه براي صـادرات انـرژي نیـز    حتی همکاري .(Denison, 2010: 48)پایان رسید 

لـی حکومـت    هـاي داخ  هاي کـشور و تثبیـت پایـه       ناشی از استیصال دولت براي تامین هزینه      

البتـه انـزواي نیـازاف      . توان آن را در چارچوب انزواطلبی جاي داد        می لذا. بود) امنیت داخلی (

,Anceschi)را براي تحکیم قدرت داخلی به همراه داشت الزم نتایج  عقـل   .(37-38 :2008

 زیـرا سیس در دوران تحکیم سلطه خود به انزوا روي آورد         کند که یک کشور تازه تأ     ایجاب می 

. بازیگران نوظهور معموال توان الزم براي فعالیت همزمان در صحنه داخلی و خارجی را نـدارد                

گیـرد  رغم این واقعیت امنیت و صادرات انرژي در حوزه منافع حیاتی ترکمنستان جاي مـی              به

  . اندکه در عین ارتباطی که با هم دارند با مسایل برون مرزي نیز گره خورده

تی این دوره گسترش نفـوذ طالبـان در افغانـستان و عواقـب آن       ترین موضوع امنی  مهم

  سـران کـشورهاي آسـیاي    1996در همین رابطه در اکتبر . مرکزي بود هاي آسیاي براي دولت 

مرز  رغم هم   به.  در آلماتی قزاقستان تشکیل دادند     ١مرکزي و روسیه نشست مشورتی اضطراري     

ی خوانـدن موضـوع طالبـان از شـرکت در ایـن              با داخـ   نیازافبودن ترکمنستان با افغانستان،     

 درگیري نظـامی در مرزهـاي دو        50 بیش از    1995در حالی که در سال      . جلسه امتناع ورزید  

ــدود    ــود و ح ــشور رخ داده ب ــرده    8000ک ــاجرت ک ــستان مه ــه ترکمن ــان ب ــده افغ                پناهن

ـان را بـه عنـوان     با این وجود، نیازاف حاضر نبود. (Esenov, 2001: 248-249)بودند   کـه طالب

یک تهدید امنیتی قلمداد کند؛ زیرا منبع اصلی درآمد ترکمنستان صادرات انـرژي اسـت و یکـی از        

تهدیـد خوانـدن طالبـان از سـوي         . هاي مناسب صادرات گاز مسیر جنـوبی ترکمنـستان اسـت          راه

در  .(Kuru, 2002: 68)شـد  هاي آینـده از ایـن مـسیر مـی    آباد منجر به منتفی شدن طرح عشق

آباد بـا طالبـان و پاکـستان قـراردادي بـراي انتقـال گـاز از                  عشق 1997همین راستا در سال     

بـه عبـارت   . که هیچگاه عملیـاتی نـشد   (Mesamed, 2007: 125)ترکمنستان امضا کردند 

خارجی خود مـسایل سیاسـی و امنیتـی را از صـادرات انـرژي تفکیـک        در روابط  نیازافدیگر  

ایـن رویکـرد   . در پی توسـعه بخـشیدن بـه درآمـدهاي حاصـل از انـرژي بـود       ا  کرد و صرف   می

مرکزي و روسیه نبود و منجـر بـه انـزواي بیـشتر ترکمنـستان در                هاي آسیاي خوشایند دولت 

 ایران   بین ٢کورپژ-لوله کردکوي خط  تنها موفقیت نیازاف در این زمینه احداث        . شدمنطقه می 

با وجود ظرفیت پایین این     ). 110: 1389ی و عزیزي،    کوالی( بود   1998و ترکمنستان در سال     

                                     
1. Emergency Consultative Meeting
2. Korpeje- Kordkuy pipeline
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 زیرا نخستین خط لوله ترکمنستان بود کـه از          ؛خط لوله اهمیت سمبلیک آن قابل توجه است       

 تـرین موضـوع در سیاسـت      توان گفت کـه حیـاتی     در مجموع می  . کردمسیر روسیه عبور نمی   

یر وجـوه روابـط خـارجی    که سا (Kamenev, 2002: 76)خارجی نیازاف صادرات انرژي بود 

هـاي   بنـابراین بـا توجـه بـه محـدودیت     . دادآباد را به طور ناخواسته تحت تاثیر قرار مـی   عشق

آباد در این دوره نقشی منفعل و ناکارآمد        ترکمنستان و انحصار انتقال گاز توسط روسیه، عشق       

. ارجی داشـت   در عرصه سیاست خـ     او متعاقب ) 115: 1389کوالیی و عزیزي،    (در حوزه انرژي    

براي تبیین انزوا طلبی ترکمنستان نگاهی به روابط دو جانبه این کشور با دیگر کشورها خالی                

  .از فایده نسیت

، شـاید بتـوان تعامـل       )ایـران (رغم روابط محدود ترکمنستان با همسایه جنـوبی خـود                     به

در . ن دوره قلمـداد کـرد     آباد را باالترین سـطح روابـط خـارجی ترکمنـستان در ایـ             ـ عشق تهران

 وزیر خارجه و رئیس جمهور وقت ایران آقایان والیتی و رفـسنجانی بـه ترکمنـستان                 1993سال

خـط لولـه گـازي      .  تجـن افتتـاح شـد      -  سـرخس  -  راه آهـن مـشهد     1996در سال   . سفر کردند 

این روابط محـدود بـا ایـران بیـشتر          .  بین دو کشور دایر شد     1998 کورپژ نیز در سال      - کردکوي

به طوري که انگیـزه فـروش انـرژي از مـسیر     . آباد براي فروش انرژي بود    اشی از استیصال عشق   ن

سیاسـت انفعـالی ترکمنـستان در قبـال طالبـان و            . افغانستان باعث رابطه با طالبان نیز شده بود       

    آبـاد آباد با آنها موجب تیره شده روابط با ایران و فراخوانـدن سـفیر تهـران از عـشق                  رابطه عشق 

  . (Mesamed, 2007: 125)شد 

. باشی مانع از گسترش روابط بـا تهـران شـده بـود            به طور کلی سیاست انزواگرایانه ترکمن               

آغـوز و   منـاطق داش  . ترکمنستان در میان همـسایگان خـود بیـشترین مـرز را بـا ازبکـستان دارد                

این منـاطق محـل     .  است  که اکثریت ساکنان آن ازبک هستند بخشی از خاك ترکمنستان          ١چارجو

:Esenov, 2001)باشد اختالف دو کشور می  هـزار تـرکمن   800در ازبکستان نیـز حـدود    .(245

ـ  .(Peimani, 2003: 5)هاي خواسته و ناخواسته مواجه هـستند  کنند که با تبعیضزندگی می ه ب

 ارتباطـات   گرایی اسالمی در ازبکـستان     براي جلوگیري از گسترش افراط     نیازافعالوه در دوره    

اخـتالف بـر سـر اسـتفاده از آب رودخانـه مـرزي       .  تاشکند بسیار محدود بود-آبادمرزي عشق 

. (Abdrakhmanov, 2007: 137) نیز باعث تنش در روابـط دو جانبـه شـده بـود     ٢آمودریا

                                     
1. Tashauz and Chardzhou
2. Amudarya
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 ١گـازي سردارــ کاپـاز   هـاي  آذربایجان نیز به علت اختالف بـر سـر میـدان       جمهوري  روابط با   

همچنین ترکمنـستان   . خانه ترکمنستان در باکو منجر شد       به تعطیلی سفارت   محدود گردید و  

هاي آسیاي مرکزي از مشارکت در عملیـات حفـظ صـلح بـه فرمانـدهی                بر خالف سایر دولت   

,Kort)روسیه در جنگ تاجیکستان خود داري کـرد   همکـاري ترکمنـستان و   . (146 :2004

. هاي بهداشتی، غذایی و انسانی اورپـا بـود   کمک از قبیل ی محدود به مسایل   ااتحادیه اروپا صرف  

نیازاف به امیـد محقـق شـدن    . رابطه با آمریکا نیز کامال تحت تاثیر مبادالت انرژي قرار داشت         

اما پس از ناامیدي از اجراي سـریع        .  به آمریکا سفر کرد    1998 در سال    ٢خط لوله ترانس خزر   

 انتظار داشت که ایـن  نیازافزیرا  ؛(Canzi, 2004: 173)، رابطه دو کشور سرد شد طرحاین 

بـراي آمریکـا چنـدان فـوریتی     طـرح  در حالی که ایـن  . خط لوله در اسرع وقت عملیاتی شود   

,Kamenev)نداشت  بـه تبـع   . روابط تجاري دو کـشور نیـز بـسیارمحدود بـود    . (76 :2002

  .کردمی منفعالنه عمل آباد در روابط چندجانبه خود نیز کامالروابط دوجانبه، عشق

المللـی  هاي نخستین اسـتقالل بـه عـضویت چنـدین سـازمان بـین                       ترکمنستان در سال  

هـاي  هاي بعد از پیوستن به سازمان  ها نداشت و در سال    درآمد، اما مشارکت فعال در این سازمان      

ترکمنـستان یکـی از اعـضاي    . (Canzi, 2004: 172)کـرد  المللـی جدیـد خـودداري مـی    بـین 

 اما صرفا یک عضویت ظـاهري در ایـن         ،حادیه کشورهاي مستقل مشترك المنافع بود      ات ٣موسس

نیـازاف  . (Šir, 2006: 132)ورزیـد  سازمان داشت و از مشارکت موثر در این نهـاد امتنـاع مـی   

نامیـد  مـی  ٤گرایـی در چـارچوب ایـن اتحادیـه را اجبـارآمیز و تحمیلـی               چندجانبـه  گسترش

(Kamenev, 2002: 78) .منستان به اتحادیه کشورهاي مشترك المنـافع صـرفاً بـه    نگاه ترک

حتی عشق آباد از ارائه اطالعـات  .  و نه چیزي بیشتر از آن بود      ٥بندي مشورتی عنوان یک گروه  

 از حـضور در نشـست سـران    2000 در سـال  نیـازاف . کردآماري به این اتحادیه خودداري می   

آبـاد از   عشقدر همین سال. (Pomfret, 2001: 1)کشورهاي مشترك المنافع خودداري کرد 

 .)Nygren ,2008 :202( خـارج شـد   مابین کشورهاي مشترك المنـافع  ٦رژیم حذف روادید

                                     
1. Sardar- Kapaz Filed
2. Trans-Caspian Pipeline
3. Founding Members
4. Enforced and Unmotivated
5. Consultative Grouping
6. Visa-Free Regime
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 البته تعـدادي از   .  خودداري نمود  ١به سازمان پیمان امنیت جمعی     از پیوستن    آبادهمچنین عشق 

 بودنـد در سـال      کشورهاي اوراسیایی که به پیمان امنیت جمعی نپیوسته یـا از آن خـارج شـده               

امـا ترکمنـستان    ). 26: 1391فرد و مهکویی،    پیشگاهی( را تاسیس کردند     ٢ سازمان گوآم  1997

 مـانع پیوسـتن   1994باشـی در سـال      تـرکمن . از پیوستن به این سـازمان نیـز خـودداري کـرد           

درحالی که سه جمهوري منطقه عـضو آن بودنـد و           .  شد ٣ترکمنستان به اتحادیه آسیاي مرکزي    

 در سـال  اً نیـازاف مجـدد  .(Bohr, 2004: 486)تان نیز درخواست عـضویت داده بـود   تاجیکس

 تغییـر نـام     ٤مرکـزي  پیشنهاد پیوستن به این سازمان را که به اتحادیه اقتـصادي آسـیاي             1998

 به آن نیازافاي اقتصادي که تنها سازمان منطقه .(Kuru, 2002: 60-61)داده بود را رد کرد 

کـه ترکمنـستان اولـین کـشور     با وجود این. (Pomfret, 2001: 1)بود  ٥پیوست سازمان اکو

 امـا   ، ملحـق شـد    ٦ به برنامه مـشارکت بـراي صـلح نـاتو          1994مرکزي بود که در سال      آسیاي

داد کـه نظامیـان      ترجیح مـی   نیازاف زیرا   ؛ روي کاغذ باقی ماند    د انتظار صرفاً  هاي مور همکاري

 .(Starchak, 2009: 85)نبـه آمـوزش ببینـد    هـاي دو جا کـشور در چـارچوب توافـق نامـه    

 به سـازمان تجـارت      ٧ترکمنستان تنها کشور حوزه شوروي سابق است که مذاکرات الحاق         

المللـی   و صـندوق بـین     ٨اگرچه این کشور عضو بانک جهانی     . جهانی را شروع نکرده است    

ــول ــاچیز     ٩پ ــسیار ن ــازاف ب ــالی در دوران نی ــاد م ــن دو نه ــا ای ــاري ب ــا همک ــت، ام                   اس

، 2001 سـپتامبر 11با پایان قرن بیستم و حمالت تروریـستی   .(Pomfret, 2008b: 6)بود 

اي بـراي   ــ امنیتـی ویـژه     اهمیت ژئواستراتژیک آسـیاي مرکـزي افـزایش و الزامـات سیاسـی            

گرایانه ترکمنـستان انـدکی   بنا به این الزامات سیاست انزوا     . کشورهاي این منطقه شکل گرفت    

  .ل شد که در قسمت بعدي و در قالب یک دوره مجزا بررسی شده استتعدی

                                     
1. Collective Security Treaty Organization (CSTO)
2. GUUAM (Georgia, Ukrine, Uzbekistan, Azerbaijan, Moldavi)
3. Central Asian Union (CAU)
4. Central Asian Economic Union (CAEU)
5. Economic Cooperation Organization (ECO)
6. NATO’s Partnership for Peace Program
7. Accession Negotiations
8. World Bank
9. International Monetary Fund (IMF)
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دوران بی طرفی منفی یا شبه انزوا
١
  )2006-2001(ترکمنستان  

با شروع هزاره سوم، ترکمنستان رویکردي بازتر در برابر دنیا اتخاذ کرد کـه نخـستین                

 .(Kirchanov, 2010: 62)نـشانه آن افـزایش شـمار دانـشجویان تـرکمن در روسـیه بـود        

 امـا   ، ملغی اعـالم شـد     2000المللی مجازات مرگ در سال      با توجه به فشارهاي بین    همچنین  

حـوادث   .(Sabol, 2010: 18)هاي داخلی کماکمان به قوت خود باقی ماند محدودیت آزادي

. د و حضور نظامی ایاالت متحده در منطقه نیز مزید بر علت شـ        2001  سپتامبر 11تروریستی  

شـرایط جدیـد پیامـدهایی    .  منطقه و جهان را دگرگون کـرد    موقعیت ژئوپلیتیک  وقایع مذکور 

هاي نخست، کمک .(Khaitov, 2003: 164)مرکزي به همراه داشت براي کشورهاي آسیاي

وازنـه نیروهـا در   دوم، م. المللی در منطقه و افغانستان افزایش یافـت      گذاري بین مالی و سرمایه  

    اهمیت استراتژیک دریـاي خـزر و منـابع انـرژي آن             افزایشمنطقه دگرگون شد که منجر به       

مرکزي جهـت  لذا موقعیت مناسبی براي کشورهاي آسیاي .(Laumulin, 2002: 29-30) شد

اما ترکمنستان تمایلی بـه اسـتفاده از شـرایط          . مندي از شرایط مهیا بود    ایفاي نقش فعال و بهره    

مچنان سیاسـت انـزوا در قبـال تحـوالت جـاري            آباد ه  عشق ٢به اعتقاد جان سر   . موجود نداشت 

چنانچه وزیر خارجه ترکمنستان اعالم کـرد کـه رابطـه     .(Šir, 2006: 132)درپیش گرفته بود 

آباد بـا واشـنگتن در حملـه     طرفی کشور وي مانع از همکاري عشق      دوستانه با طالبان و اصول بی     

ی نیز همواره بـه ایـن نکتـه اشـاره     تحلیلگران آمریکای. (Nichol, 2010: 3)به افغانستان است 

 ٣مرکزي است که به طور رسمی در ائتالف آزادي پایـدار          دارند که ترکمنستان تنها کشور آسیاي     

البتـه مـشارکت در حملـه    . (Starchak, 2009: 82)در جنگ افغانستان مشارکت نکرده اسـت  

ملـه آمریکـا بـه    حبـا ایـن وجـود    . طرفـی اسـت  نظامی بر علیه کشور دیگر خود ناقض اصول بی   

افغانستان و عـراق و انقـالب گـل رز در گرجـستان تـاثیر قابـل تـوجهی بـر سیاسـت خـارجی                         

دخالت  نیازاف به این نتیجه رسید که سیاست انزواجویانه تضمینی براي عدم          . ترکمنستان داشت 

  .(International Crisis Group, 2004: 13)خارجی در کشور وي نخواهد بود 

هـاي نظـامی روسـیه،      گسترش فعالیت نظامی آمریکا در خاورمیانه و قابلیـت         همچنین         

طرفی واداشت که هدف اصلی آن برقراري موازنه میـان           را به ارائه تعریف جدیدي از بی       نیازاف

                                     
1. Semi-Isolation  or Negative Neutrality
2. Jan Šir
3. Enduring Freedom Coalition
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ها از غلظت انزواي ترکمنـستان در ایـن   ذا بر اساس برخی نشانهل. این دو قدرت در منطقه بود     

 که سیاست خارجی ترکمنستان نسبت به دوره پیشین یک درجـه            به طوري . دوره کاسته شد  

روابـط  (هـایی  در ادامـه بـه نـشانه   . طرفی منفی را بر آن نهادتوان عنوان بیتر شد که می  فعال

  . اشاره خواهیم کرد که صحت این ادعا را تائید خواهد نمود) دوجانبه و چندجانبه

خارجی ترکمنـستان   عمده سیاست آباد بخش    عشق -روابط مسکو میالدي   90در دهه   

بـا روي  . داد این رابطه با شروع هزاره سوم به دالیلی بیش از پیش توسعه یافـت        را تشکیل می  

هـایی از اقتـدارگرایی در سیاسـت داخلـی و خـارجی             جنبـه  2000کار آمدن پوتین در سـال       

  خـود        سـی  اقتـدارگرا بـا همتـاي رو       نیـازاف تـر   روسیه نمایان شد که منجر به همکاري فعـال        

:Baev, 2006)شد   را انزواگرایـی روس  نیـازاف تا حدي کـه دوران ریاسـت جمهـوري     .(13

 حکـومتی  میان سند 90 بیش از در این دوره. ) Šír& Horák ,2009 :45(اند  نامیده١محور

تـرین  مهم). 116: 1389کوالیی و عزیزي، ( مابین دو کشور امضا شد 2000در نیمه اول دهه     

 سـاله گـاز بـه روسـیه     25 براي صادرات  2003سال  در  دو جانبه در این دوره توافق       همکاري  

 ترکمنـی  -نامه براي مسکو، لغو تابعیت دوگانـه شـهروندان روسـی   البته بهاي این موافقت . بود

زیـرا برخـی از    (Nygren, 2008: 203) بـر حـذف آن تاکیـد داشـت     ا شـدید نیازافبود که 

هاي مهم دوجانبـه بـا       نامه از دیگر توافق  . یت دوگانه داشتند   تابع وي حکومت   مخالفنیروهاي  

 2003 ٣ و موافقت نامـه همکـاري نظـامی   2002 ٢پیمان دوستی و همکاري   توان به   مسکو می 

     بـه پایـان رسـیده       2000اشاره کرد که جایگزین پیمان همکاري مرزي شـد کـه در دسـامبر               

,Starchak)بود  کـه در ایـن دوره نیـز هماننـد دوره قبـل      دهـد  شواهد نشان می. (84 :2009

مثال ترکمنستان از شـرکت  . روابط دوجانبه بر تعامالت چندجانبه همچنان ارجحیت داشته است       

خودداري کرد، اما درصـدد     ) 2004( در آستانه قزاقستان     ٤مرکزي به عالوه ژاپن   در طرح آسیاي    

بـا  حتـی  . )evDadaba, 2015, Ramani ,2013 :512(برقراري رابطه دوجانبه با ژاپـن بـود   

آبـاد از پیوسـتن بـه اتحادیـه         وجود اهمیتی که صادرات گاز بـراي ترکمنـستان دارد عـشق           

 توسط روسیه پیشنهاد شد خوداري کرد و        2002 که در سال     ٥اوراسیایی تولیدکنندگان گاز  

                                     
1. Pro-Russian Isolationist
2. Treaty on Friendship and Cooperation
3. Agreement on Military Cooperation
4. Central Asia Plus Japan Framework
5. Eurasian Alliance of Gas Producers
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ـ               اعالم نمود تـرجیح مـی      فـروش برسـاند    ه  دهـد در قالـب تجـارت دوجانبـه گـاز خـود را ب

(Sabonis-helf, 2002: 167).   

 امـضا   ١ترکمنـستان -  آوریل قـرار داد تاسـیس خـط لولـه چـین            2006در همین راستا در     

ـاد کـرد   ٢گردید که نیازاف از آن به عنوان خط لوله قـرن  Arinc) ی & Elik, 2010: 183-184). 

 براي کاهش 2001در سال . در این دوره اختالفات با ازبکستان نیز تا حدودي کنترل شد       

 تاشـکند امـضا شـد     - آبـاد  مـابین عـشق    ٣نامه تعیین حـدود مـرز     الفات مرزي موافقت  اخت

(Kamenev, 2002: 82).  منجـر بـه   ) 2002 (نیازافاما مشارکت احتمالی تاشکند در ترور

با این وجـود در  . ) Šír& Horák ,2009 :53(شدیدترین بحران در روابط بین دو کشور شد 

آبادـ تاشکند براي سهولت تردد شهروندان بـه دو سـوي           قعش اي بین نامه  موافقت 2004سال  

اگرچه دو کشور کماکان بـه نیـات یکـدیگر بـدبین      .(Badykova, 2005, 78)مرز امضا شد 

  .بودند

اي و جهـانی تـا حـدودي        هـاي منطقـه    در این دوران در قبال سـازمان       نیازافرویکرد  

مرکـزي کـه    یه اقتصادي آسیاي   ترکمنستان به عضویت ناظر اتحاد     2002در سال   . تعدیل شد 

در  .(Canzi, 2004: 172) تغییـر نـام داده بـود در آمـد     ٤مرکزيبه سازمان همکاري آسیاي

با ایـن  .  رد شده بودنیازافحالی که پیش از این دوبار پیشنهاد پیوستن به این سازمان توسط  

گرایـی  انبـه المللـی و چندج   هـاي بـین   وجود نگرش منفی ترکمنستان به فعالیـت در سـازمان         

 المنـافع   کشورهاي مستقل مشترك  هرچند که ترکمنستان هرگز اساسنامه      . کماکمان باقی بود  

 بـه  2005امـا در سـال    ، (Laruelle & Peyrouse, 2012: 9)را به تصویب نرسانده اسـت  

 ٥عضویت دائمو  (Allison, 2008: 187)علت عدم همکاري، عضویت ترکمنستان تعلیق شد 

 از انجـام  نیـازاف همچنـین   .(Pomfret, 2008b: 6) درآمـد  ٦یت وابـسته آن به حالت عـضو 

 بـود  ٧بعضی اصالحات که مورد توجه برخی نهادها همچون بانـک اروپـایی باسـازي و توسـعه              

اي هـاي توسـعه   به همین دلیل بانـک مزبـور ترکمنـستان را از اعطـاي وام             . کردخودداري می 

                                     
2. Pipeline of the Century
3. Frontier Delimitation Agreement
4. Central Asian Co-operation Organisation (CACO)
5. Permanent Membership
6. Associate Membership
7. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
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هـاي    همکـاري ل شـانگهاي پـنج بـه سـازمان    با تبدی .(Gleason, 2001: 177)محروم کرد 

، ترکمنستان صرفا بـه عنـوان یکـی از کـشورهاي منطقـه در برخـی             2001شانگهاي در سال    

اما وضعیت حقوقی مشخصی در این سـازمان نـدارد و           . یابدهاي این سازمان حضور می    نشست

جی ادوار سیاسـت خـار   .(Laruelle & Peyrouse, 2012: 14)حتی عضو ناظر هم نیـست  

 رونـد   نیـازاف بر همین اسـاس بـا درگذشـت         . یک کشور به صورت مطلق قابل تفکیک نیست       

شـدت گرفـت و منجـر بـه تغییـر الگـوي سیاسـت         ) دوره گذار (تغییرات در یک دوره دوساله      

  .هاي بعد شددر سال) طرفی فعال بی(خارجی ترکمنستان 

 گذاردوره
١
  )2008-2006(در ترکمنستان  

 ترکمنـستان در میـان      ٢هاي محاسـبه شـده توسـط نیکـولی بوریـسف          اخص         بر اساس ش  

جمهور ایـن کـشور     همچنین رئیس . ترین سطح دمکراسی را دارد    مرکزي پائین کشورهاي آسیاي 

ــدرت را دارا         ــزان قـ ــاالترین میـ ــزي بـ ــیاي مرکـ ــشورهاي آسـ ــایر کـ ــا سـ ــسه بـ                    در مقایـ

 سال، تغییر 16جمهور پس از مین جهت با تغییر رئیسبه ه. (Borisov, 2011: 59-62)است 

                 بــه عبــارت دیگــر مــرگ نیــازاف . نمــودآبــاد امــري محتمــل مــیخــارجی عــشقدر سیاســت

ــامبر  ــان دوره2006در دســ                           خــــارجی ترکمنــــستان اي مــــشخص در سیاســــت  پایــ

ــود  ــه تــدریج زمی(Pomfret, 2008b:15)ب ــه تغییــر اســتراتژي سیاســت خــارجی   کــه ب ن

هـاي تغییـر در      نـشانه  ٣بـردي محمـداف   قربـانقلی   بـا انتخـاب     . ترکمنستان را به وجـود آورد     

بـا پـذیرش    .  نمایـان گردیـد    2008 تـا    2007هاي  خارجی ترکمنستان در فاصله سال    سیاست

هـوري در  ت نمایندگی سازمان امنیت و همکاري اروپا به عنوان ناظر انتخابات ریاسـت جم           اهی

 البتــه تغییــر در .(Nichol, 2010:5)، نخــستین نــشانه مثبــت نمایــان شــد 2007فوریــه 

 بلکـه تغییراتـی     ،تـوان دگرگـونی بنیـادین محـسوب کـرد         خارجی این کشور را نمـی      سیاست

اولویـت نخـست    . طرفـی مثبـت بـود     طرفی منفی به سوي بـی     تاکتیکی و حرکت از سمت بی     

از آنجـا کـه بخـشی از ثبـات          . هاي داخلی حکومت  بود    یهمحمداف مانند سلف خود تثبیت پا     

 بـا اسـتفاده از موازنـه منفـی و           نیـازاف  ،ها ریشه در روابط خـارجی آنهـا دارد        داخلی حکومت 

نیـازاف بـا دور نگـاه    . انـد محمداف با استفاده از موازنه مثبت در راستاي ایـن هـدف کوشـیده    

                                     
1. Transition Period
2. Nikolay Borisov
3. Gurbanguly Berdimuhamedow
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 نمـایش در آمـدن سـاختار سیاسـی بـسته           الملل از به  داشتن خود از صحنه عمومی نظام بین      

کـرد  المللی براي تغییر آن شود خوداري می      کشورش که ممکن بود باعث ایجاد فشارهاي بین       

اما محمداف با اصالحات صـوري سیاسـی درصـدد ارتقـاي            ). 107: 1389عطایی و شجاعی،    (

تا بـا  در همـین راسـ  . المللـی اسـت   اي و جهانی جهت کسب حمایت بین     هاي منطقه همکاري

 اصالحاتی در قانون اساسی ترکمنستان اعمال گردید        2007روي کار آمدن محمداف در سال       

 همچنین اصـالحات آموزشـی و   .(Anceschi, 2008: 35-38)که بیشتر ابعاد داخلی داشت 

هاي فردي بخـشی از     اجتماعی، تاسیس کمیته حقوق بشر، اعالم عفو عمومی و افزایش آزادي          

امـا اکثـر ایـن تغییـرات      .(Jarosiewicz & Falkowski, 2008: 38)تغییرات داخلی بـود  

بر سیاسـت خـارجی   ) فضاي بسته سیاسی( داخلی عاملاهمیت  . تاثیرگذاري چندانی نداشتند  

به بیـانی سـاده     . اند  نامیده ١ترکمنستان در حدي است که آن را سیاست خارجی درون محور          

 اما با راه کاري غیر از       ،وم نفوذناپذیري کشور   در راستاي تدا   نیازافسیاست خارجی دوران پسا     

جمهـور  لذا بیشترین تالش رئیس .(Anceschi, 2010: 94)انزواطلبی در صحنه خارجی بود 

            جدیـد در ایــن دو ســال معطـوف بــه اصــالحات داخلـی بــراي جلــب توجـه جامعــه جهــانی    

  . (Proklov, 2008: 327)شد 

شد که تصویري مثبـت از   خارجی نیز تالش میدر عرصه روابط  عالوه بر صحنه داخلی              

بـه طـوري   . المللی کاسته شوداي و بین تا از انزواي آن در سطح منطقه     .ترکمنستان ارائه شود  

 مـورد اسـتفاده قـرار       نیازاف به عنوان ابزاري دیپلماتیک در دوران پـسا        ٢که روند تصویر سازي   

 بـراي   ٥ و دوره طالیـی    ٤، عـصر شـادي    ٣احیا دوبـاره  عباراتی همچون دوران شکوهمند     . گرفت

 محمـداف . (Omelicheva, 2014:166)شـد  خارجی استفاده میتوصیف روند نوین سیاست

نفـع همچـون    اي را با کشورهاي ذي   گوهاي سازنده وخارجی جدید گفت  برد سیاست براي پیش 

ــستان و   ــران، قزاقــ ــین، ایــ ــا، چــ ــیه، آمریکــ ــوري روســ ــروع جمهــ ــان شــ                            آذربایجــ

,Abdrakhmanov)نمود  البته روابط دوجانبه با روسـیه کماکـان نقطـه     .(2007:130-131

محمـداف بـراي نـشان دادن     .(Anceschi, 2010: 98)آباد بود عطف سیاست خارجی عشق

                                     
1. Domestically-Oriented
2. Process of Image Making
3. The Great Era of Rebirth
4. The Epoch of Happiness
5. Golden Age
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 ترکمنـستان را صـادر کـرد و          در ١تی.آر. پخش شبکه روسی اُ   حسن نیت خود به مسکو اجازه       

مقصد اولـین  .  طبیعت شناس روس که به اتهام تروریسم زندانی بود را آزاد کرد،٢ري زاکوتا اند

 2003وي در این سفر پایبندي خود به قرارداد گازي سـال            . سفر خارجی محمداف مسکو بود    

 اما به دلیل نشـست      ،اگرچه اوکراین دومین شریک استراتژیک ترکمنستان است      . را اعالم کرد  

از سـوي  . روابط دو کشور بـه سـردي گراییـد   نیازاف، منستان پس از مرگ   ترک مخالفروساي  

هـاي ماشـین آالت کـشاورزي     اصالحات ارضی محمـداف بـازار مناسـبی بـراي شـرکت           ،دیگر

قزاقستان در این دوران پیشتاز رابطه با ترکمنستان در آسیاي مرکـزي       . بالروس به وجود آورد   

        بـار بـا یکـدیگر دیـدار     9هـور دو کـشور    روسـاي جم 2007 تـا  2006شد بـه طـوري کـه از     

جمهور پیشین براي تاکید بر استقالل رئیساگرچه . ) Šír& Horák ,2009 :46-57(کردند 

داد کـه در مقـام   که به سفرهاي خـارجی بـرود تـرجیح مـی    و اهمیت ترکمنستان بیش از این    

 رسمی و غیررسمی این      اما رئیس جمهور جدید با افزایش شمار سفرهاي        ،میزبانی حاضر شود  

محمداف در سال نخست ریاست جمهوریش از نیویورك، بروکسل، ابوظبی،          . روند را تغییر داد   

 شـمار دیـدارهاي دیپلماتیـک رئـیس    . (pomfert, 2008b: 18)مسکو و تهران دیـدار کـرد   

ت خـارجی در سـال   ا هیـ 422.  به نحو چشمگیري افزایش یافت2007جمهور جدید در سال   

همچنـین  .  سفارتخانه ترکمنستان در عربستان تاسیس شد.رکمنستان دیدار کردند   از ت  2008

کوبـا بـه کـار گماشـته          و صهیونیـستی   رژیـم   سفراي جدیدي در مصر، لتونی، ایتالیا، سویس،        

ــدند ــان در  وش ــفیران هم ــال س ــشق 17 س ــود را در ع ــتوارنامه خ ــشور اس ــل  ک ــاد تحوی             آب

 سـفارتخانه ترکمنـستان در بـاکو    2007بـه عـالوه در سـال    . (Kurtov, 2008: 344)دادند 

ت ترکمنستانی از باکو دیدار کردند و در مورد بازپرداخـت           ا هی 2008در مارس   . بازگشایی شد 

محمـداف بـراي نـشان دادن    . (Pomfert, 2008b:19)ن دو کـشور توافـق شـد   میـا ها بدهی

مـاي مـسافربري بوینـگ از        سـه هواپی   ٣سیاست درهاي باز بـه غـرب در یـک اقـدام نمـادین             

موارد فـوق همگـی حـاکی از تغییـر     . (Eurasianet, 2008)هاي غربی خریداري کرد شرکت

 روابـط   کشورها بود چنـین دیـدگاهی در حـوزه     رویکرد ترکمنستان در روابط دوجانبه با سایر      

  . چندجانبه نیز اعمال گردید

                                     
1. Общественное Российское Телевидение (ORT)
2. Andrei Zatoka
3. Figurative
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اي را بـه عنـوان   اي و فرامنطقهبط منطقه گرایی و ایجاد روا   جمهور جدید چند جانبه   رئیس        

 ).189: 1392کـوالیی و عزیـزي،   ( براي خروج از انزواي دوران نیازاف برگزید کارهاي مناسب راه

 در ١اي دیپلماسـی پیـشگیرانه سـازمان ملـل در آسـیاي مرکـزي         در این راستا مرکـز منطقـه      

هاي ازعـات و تهدیـد     تأسیس گردید کـه هـدف آن جلـوگیري از وخامـت من             2007آباد  عشق

سابقه در اوایـل آوریـل   محمداف در اقدامی بی. (UN news center, 2007)اي است منطقه

همچنـین  . (Eurasianet, 2008) در نشست سـران نـاتو در بخارسـت حـضور یافـت      2008

ت بلنـد پایـه ترکمنـی در نشـست سـازمان شـانگهاي و برگـزاري نشـست سـران                     احضور هی 

 حاکی از تالش این کـشور بـراي شـروع رونـد            2007آباد   در عشق  کشورهاي مشترك المنافع  

زیـرا محمـداف    ؛(Anceschi, 2008: 41)چندجانبـه گرایـی فعـال در سـطح منطقـه بـود       

ــین    ــا نظــام ب ــاط ب ــسترش ارتب ــه اول گ ــافع را پل ــشترك المن ــستقل م ــشورهاي م ــل الک             مل

ـازاف به طور کلی اهداف عم. (Kurtov, 2008: 346)داند می  ٢ده سیاست خارجی دوران پسا نی

ـاي خـزر و                   توان در موارد     را می  تداوم و افزایش صادرات گاز با قیمـت مناسـب؛ تعیـین حـدود دری

,Abdrakhmanov)منابع آن؛ روابط بهتر بـا همـسایگان آسـیاي مرکـزي      ایجـاد   (135 :2007

رمایه خـارجی در    جذب س  تنوع در مسیرهاي صادرات انرژي براي کاهش وابستگی به روسیه،         

  مختلـف اللملـی  هـاي بـین   ، عضویت و افزایش مشارکت در سـازمان        هاي فسیلی  انرژي بخش

(Jarosiewicz & Falkowski, 2008: 37)  همچنین تثبیت حاکمیت داخلـی بـا کـسب    و

تر در  در این دوره دو ساله تمهیدات الزم براي تغییرات اساسی         . خالصه کرد  المللیحمایت بین 

اي بـراي تغییـر الگـوي سیاسـت خـارجی           جی ترکمنـستان مهیـا شـد و مقدمـه         سیاست خار 

  . به بعد گردید2008از ) مثبتاز شبه انزوا به بی طرفی(ترکمنستان 

  ) تاکنون2008(در سیاست ترکمنستانطرفی مثبت دوران بی

منستان با سایر کـشورها بـیش از هـر چیـزي در حـوزه           تحول در روابط دو جانبه ترک     

تـري بـه چـین و       آباد بدین وسیله با قیمت مناسب     عشق. مبادالت انرژي نمود پیدا کرده است     

:Blank, 2008)کند و تا حدودي از انحصار روسیه خارج شـده اسـت   ایران گاز صادر می 9). 

 اما سایر کـشورهاي     ،منستان است البته مسکو مایل به حفظ انحصارش در صادرات انرژي ترک         

                                     
1. United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia
2. Post-Niyazov Era
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محمـداف در   . کنندآباد را ترغیب به تنوع در مسیرهاي صادرات انرژي می         کننده، عشق  مصرف

  سیاسـت خـود را مبنـی بـر تنـوع          2010راستاي بهره برداري از ایـن موقعیـت در آگوسـت            

ــه ســوي اروپــا، چــین و آســیاي               جنــوبی اعــالم بخــشیدن بــه مــسیرهاي صــادرات انــرژي ب

همچنین رویاي ترکمنستان براي احداث خـط لولـه تـاپی    . (Singh Roy, 2011: 665)کرد 

نفـع اعـالم کردنـد کـه         چهار کـشور ذي    2014در این دوره به واقعیت پیوست در اوایل سال          

           بــه بهــره بــرداري خواهــد 2017عملیــات اجرایــی خــط لولــه آغــاز شــده اســت و تــا ســال 

روي کار آمدن اوباما و تدوین استراتژي نوین با از سوي دیگر . (Anceschi, 2014: 3)رسید 

هـاي مناسـبی بـراي صـادرات        هاي آسیاي مرکزي فرصت   اتحادیه اروپا براي همکاري با دولت     

  . از مسیر ترانس خزر به وجود آورده است (Anceschi, 2010: 94)انرژي ترکمنستان 

 حـسن روحـانی و بـردي    2015در مارس . تر شدگان نیز فعالدر این دوره روابط با همسای          

هـاي   سـند همکـاري در زمینـه   17که ماحصل آن  . محمداف در عشق آباد دیدار رسمی داشتند      

همچنین توافق شد که طی یـک دهـه آینـده حجـم مبـادالت           . سیاسی اقتصادي و فرهنگی بود    

هـاي اخیـر از    نین ایران در سالهمچ. (Bishku, 2015: 171-172)تجاري دو کشور ارتقا یابد 

راوبط حسنه خود با ترکمنستان جهـت گـسترش روابـط بـا سـایر کـشورهاي آسـیاي مرکـزي                   

هاي مرزي با ازبکستان و اختالفـات  در این دوره تنش. (Sabol, 2010: 20)استفاده کرده است 

                          بـــا جمهـــوري آذربایجـــان در دریـــاي خـــزر نیـــز تـــا حـــدودي زیـــادي تقلیـــل یافتـــه  

تـرین مـسایل   از مهـم . البته اصل اختالفات به قوت خود باقی اسـت . (Nichol, 2010: 4)است 

کـه ترکمنـستان نیـز      . جهانی در این دوره مسأله تروریسم در خاورمیانه و بحران اوکراین اسـت            

طرفـی  بـی آباد بـر اسـاس اسـتراتژي    عشق. همانند سایر کشورها تحت تاثیر آن قرار گرفته است   

بـا توجـه بـه مـسیر شـمالی          . بندي کـرده اسـت    مثبت برداشت خود از بحران اوکراین را مفصل       

، بحران اوکراین محـذورات ژئوپلیتیـک ترکمنـستان،         )معروف به بند ناف آهنین    (صادرات انرژي   

بـه همـین جهـت ترکمنـستان در جلـسه صـدور       . دهـد براي فروش گاز به اروپا را افـزایش مـی    

 (Anceschi, 2014: 2-4)بر علیه روسیه حاضر نشد ) 2014 مارس 27(ملل ان قطعنامه سازم

  . زیرا روسیه همچنان خریدار اصلی گاز ترکمنستان است

به طوري  . عد سیاست خارجی محمداف در این دوره چندجانبه گرایی است         بترین   مهم

. ایش یافتـه اسـت    المللی به نحو چشمگیري افـز     هاي بین آباد با سازمان  هاي عشق که همکاري 

تـرین سـازمان در   ترین و گستردهتأکید اصلی ترکمنستان بر سازمان ملل متحد به عنوان مهم    
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بردي محمداف در شصت و پنجمین نشست مجمع عمومی سـازمان ملـل            . سطح جهانی است  

تـرین نهـاد     اعالم کرد که این سازمان براي ما چیزي بیش از بـزرگ            2010متحد در سپتامبر    

المللـی و حفـظ صـلح       ی است و ما سازمان ملل را به عنوان محور اصلی تعامالت بین            المللبین

ـاي ترکمنـستان بـا    با توجه به چنین نگرشی همکـاري . (United Nations, 2010)دانیم می ه

ـال              . سازمان ملل ارتقا یافت    ـاي  با کمک سازمان ملل متحد برنامـه توسـعه ترکمنـستان بـراي س ه

 بـه  1این سند با عنوان چارچوب توسعه همکاري سازمان ملل متحد . ید تدوین گرد  2014 تا   2010

ـاي   و با در نظر گـرفتن اولویـت  » اهداف توسعه هزاره«منظور دستیابی به     مـورد  » توسـعه ملـی  «ه

  . (United Nation Turkmenistan, 2008)توافق قرار گرفت 

نـوان چـارچوب    بـا ع 2020 تا 2016هاي در ادامه همین روند سندي دیگر براي سال      

البتـه در سـند     .  تدوین گردیده اسـت    2همکاري سازمان ملل متحد و ترکمنستان براي توسعه       

            در نظــر گرفتــه شــده 3اخیــر، ترکمنــستان بــه عنــوان کــشوري بــا درآمــد متوســط بــه بــاال

,United Nations Turkmenistan)اسـت   آبـاد در  همچنـین بـه پیـشنهاد عـشق    . (2015

ترانزیت مطمئن و باثبـات انـرژي و نقـش آن    « دو قطعنامه با عنوان    2013 و   2008 هاي  سال

. در مجمع عمومی سازمان ملل متحـد تـصویب شـد          » 4المللیدر توسعه پایدار و همکاري بین     

المللی در انتقال انـرژي از طریـق خـط لولـه و سـایر      هاي بینکه هدف از آن تسهیل همکاري   

بـه عـالوه دولـت محمـداف در راسـتاي مبـارزه بـا        . (United Nations, 2013)ها بود روش

 5مافیاي مواد مخدر همکاري قابل توجهی با دفتر مواد مخـدر و جـرایم سـازمان ملـل متحـد                   

به همین جهت   . مبارزه با مواد مخدر ارتباط تنگاتنگی با مسیرهاي ترانزیتی دارد         . داشته است 

.  اسـت 6ه دیپلماسـی حمـل و نقـل   گرایـی ترکمنـستان در ایـن دور       یکی از وجوه چند جانبـه     

 و توافـق  2010 در سـال  7اي در آسیاي مرکـزي پیوستن به سازمان همکاري اقتصادي منطقه   

، دو گـام    2013 در سـال     8المللی اروپاـ قفقازـ آسیا   ونقل بین اولیه در مورد توسعه مسیر حمل     

                                     
1. United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)
2. Turkmenistan-UN Partnership Framework for Development (TUNPFD)
3. Upper Middle Income
4. Reliable and Stable Energy Transit and Its Role in Sustainable Development and 
International Cooperation
5. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
6. Transport Diplomacy
7. Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC)
8. International Transport for Development of the Europe-the Caucasus-Asia Corridor
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. (Contessi, 2014)اي اسـت  اي و میان قـاره هاي قارهاساسی براي اتصال ترکمنستان به راه

 عـشق . اي برقرار کـرده اسـت     هاي سازنده المللی نیز همکاري  ترکمنستان با سایر نهادهاي بین    

ــه    ــه اتحادی ــا برنام ــاد ب ــیاي    آب ــرزي در آس ــدیریت م ــراي م ــا ب ــزياروپ ــاري 1مرک                     همک

   .(Denison, 2010: 52)کند می

آباد تأسیس شد کـه بررسـی        در عشق  2لیمیاي تغییرات اق   نیز مرکز منطقه   2011در سال   

 امـا اوج  .(Church, 2012: 298)مسائل محیط زیستی و بحـران آب از جملـه اهـداف آن اسـت     

توان در انتخاب یـک رئـیس ترکمنـستانی بـراي           گرایی را می  آباد براي چند جانبه   تمایل عشق 

سـابقه در  بـی  مـشاهده کـرد کـه اقـدامی     2012 در سـال  کشورهاي مستقل مشترك المنافع  

همچنـین رئـیس جمهـور در سـال     . (Omelicheva, 2014:176)آباد است دیپلماسی عشق

 کمیسیونی را براي بررسی امکان پیوستن ترکمنـستان بـه سـازمان تجـارت جهـانی و                  2012

اما تاکنون هیچ اقـدام عملـی بـراي     (Bekmyradov, 2014: 17)پیامدهاي آن تشکیل داد 

تالش براي رشد صنعت توریسم در ایـن        . جهانی صورت نگرفته است   الحاق به سازمان تجارت     

  .گنجددوره نیز در چارچوب سیاست خارجی نوین ترکمنستان می

  پیامدهاي اقتصادي تغییر در سیاست خارجی ترکمنستان

مرکزي اقتصاد دسـتوري را از شـوروي بـه          هاي آسیاي ترکمنستان همانند سایر جمهوري           

هاي   آباد بخصوص در دوران نیازاف با اتخاذ سیاست       ها، عشق خالف دیگر جمهوري  اما بر . ارث برد 

 ترکمنـستان   .)127- 124: 1389کوالیی،  (کمرگی آزاد و با محدودیت کمتر موافق نبوده است          

 1992از پیوستن به به موافقت نامه تجارت آزاد مابین کـشورهاي آسـیاي مرکـزي در سـال                    

   تـرین سـاختار اقتـصادي    مرکزي ساده هاي آسیاي ن جمهوري این کشور در میا   . خودداري کرد 

ــزان اصـــالحات اقتـــصادي را از زمـــان فروپاشـــی تجربـــه کـــرده                    را دارد و کمتـــرین میـ

طرفـی در تعـابیر متفـاوت آن بـا     زیرا تأکید بـر سیاسـت بـی    (Pomfret, 2008a: 22)است 

منـدي از   بوده است که عامل اصلی آن بهـره       توجهی به اصالحات اقتصادي در داخل همراه         بی

اگرچـه در قالـب سیاسـت     .(Pomfret, 2001: 175)درآمدهاي گاز و اقتـصاد رانتیـر اسـت    

تخصصی کردن تولید در دوران شوروري، ترکمنستان وظیفه تولید پنبه و گاز طبیعی را برعهـده         

                                     
1. Border Management in Central Asia (BOMCA)
2. Regional Center for Climate Change
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د و در نتیجـه بخـش   هـاي واصـله از مـسکو قطـع گردیـ        داشت؛ اما با اضمحالل شـوروي یارانـه       

به همین دلیل در زمان استقالل، ترکمنـستان دولتـی          . کشاورزي ترکمنستان کامال تضعیف شد    

دوران (طرفـی مثبـت     ساختار رانتی حکومت در دوران بی     . بود) گاز(کامال رانتیر و تک محصولی      

اتخـاذ  اما به یمن ). 109- 106: 1389عطایی و شجاعی،  (همچنان تداوم داشته است     ) محمداف

تر توسط محمداف حجـم صـادرات کـل و واردات کـل ترکمنـستان در                سیاست خارجی فعال  

 5/2به طوري که ارزش صادرات آن از حـدود          . هاي اخیر افزایش چشمگیري داشته است     سال

ارزش .  افـزایش یافتـه اسـت   2014 میلیـارد دالر در سـال     12 به   2001میلیارد دالر در سال     

 رسـیده  2014 میلیارد دالر در سال 8 به 2001یلیارد دالر در سال واردات نیز از حدود یک م     

شایان ذکر است که رتبه نخست صادرات مربـوط بـه انـرژي و و رتبـه نخـست واردات                    .. است

 تـا سـال   2001صادرات و واردات کل این کشور از سال        . مربوط به ماشین آالت صنعتی است     

هـاي  اُفت صادرات در سـال    . ان داده شده است   نش) براساس دالر آمریکا  ( در نمودار زیر     2014

 به علت انفجار در خط لوله ترکمنستان به روسـیه اسـت کـه باعـث تـنش در                    2010 -2009

  .روابط دو کشور شد

  حجم صادرات و واردات ترکمنستان: 1نمودار شماره 

       Source: International Trade Center
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ندي که با همکاري سازمان ملل متحد بـراي توسـعه           چنان که ذکر شد در چارچوب س              

تدوین شده است ترکمنستان به عنوان کشوري با درآمد متوسط          ) 2020-2016(ترکمنستان  

مرکزي به جـز قزاقـستان      در حالی که سایر کشورهاي آسیاي     . به باال در نظر گرفته شده است      

لص داخلی سرانه بر مبناي قـدرت       تولید ناخا «نمودار زیر رشد    .  دارند 1درآمد متوسط به پایین   

 تا قبـل از     2005در سال   . دهد را نشان می   2014 تا   2000هاي  در فاصله سال  » 2خرید واقعی 

اي دهـد کـه در فاصـله    دالر را نـشان مـی  800/5اتخاذ سیاست خارجی فعال این رقم حـدود   

. ده اسـت   رسـی  2015 دالر در سال     500/15کمتر از  یک دهه با رشدي سه برابري به حدود            

 اما  ، قیمت جهانی نفت کاهش یافت     2014ذکر این نکته نیز ضرروي است که اگرچه در سال           

ال و اتخـاذ سیاسـت بـی طرفـی فعـ     . ان رشـد داشـته اسـت   تولید ناخالص داخلی سرانه کماک 

  . ترین علت این امر است گسترش تعامالت اقتصادي و غیر اقتصادي با دنیاي خارج اصلی

  

  لید ناخالص داخلی سرانه بر مبناي قدرت خرید واقعیتو: 2نمودار شماره

  
       Source: World Bank(a)

                                     
1. Lower Middle Income
2. GDP Per Capita Based on Purchasing Power Parity (PPP)
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                  طرفــی مثبــت   یکــی از ارکــان اقتــصادي مفهــوم بــی    1سیاســت درهــاي بــاز            

:Šir, 2006)است  ـاس گلیـسون  . (133 ـاذ       2بر همین اس  معتقـد اسـت کـه یکـی از اهـداف اتخ

ــی  ــت بـ ــی در سیاسـ ــارجی   طرفـ ــذاري خـ ــرمایه گـ ــداکثري سـ ــذب حـ ــستان جـ                          ترکمنـ

.(Gleason, 2003: 115)است 

 سال نخست، دولـت در جـذب سـرمایه خـارجی            10خصوص در   ه  اما در دوران نیازاف ب           

 به طور عملـی زیرا  .(Omelicheva, 2014: 174-175)براي صادرات گاز چندان موفق نبود 

 بلکـه سیاسـت     ،طرفـی نبـود    بـی  ،کـرد باشی در سیاست خارجی اعمـال مـی       منآنچه که ترک  

گذاران خارجی بارها توسط رئیس جمهور نقض        حتی قوانین حمایت از سرمایه    . طلبانه بود  انزوا

گذاران را براي حضور در این کـشور         اجتماعی نیز سرمایه   -شرایط نامساعد اقتصادي  . شده بود 

گـذاري خـارجی ارتباطـات     براي سرمایه عواملترین  کی از مهم  در عین حال ی   . کردمیل می بی

به طوري که بعد از روي کار آمدن بـردي محمـداف در    .(Sabol, 2010: 6)المللی است بین

 در 3گذاري مـستقیم خـارجی  طرفی مثبت شاهد افزایش سرمایه و اتخاذ الگوي بی  2006سال  

ل منجـر بـه تـسهیل رونـد سـرمایه           بدیهی است که سیاست خارجی فعا     . ترکمنستان هستیم 

 منفی عامـل اصـلی      طرفی انزواطلبانه و بی   بنابراین خروج از سیاست   . گرددگذاري خارجی می  

از (گـذاري   به طوري کـه میـانگین سـرمایه   . گذاري خارجی در این کشور است      افزایش سرمایه 

 2006که در سـال     در حالی   .  میلیون دالر بوده است    288 نیازافدر دوران   )  2005 تا   2001

 میلیون دالر   730با روي کار آمدن بردي محمداف سرمایه گذاري خارجی در ترکمنستان  به              

ایـن  . هاي قبل رشد چشمگیري داشـته اسـت  در سال رسیده است که نسبت به میانگین سال 

گذاري در سـال     اگرچه نقطه اوج سرمایه    ، میلیارد دالر در سال رسید     3 به   2013رقم در سال    

گذاري خـارجی در   روند سرمایهصفحه بعدنمودار .  میلیارد دالر بوده است    5/4 و حدود    2009

  .دهد نشان می2013 تا 1993ترکمنستان از 

                                     
1. Open Doors Policy
2. Gleason
3. Foreign Direct Investment (FDI)
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سرمایه گذاري خارجی در ترکمنستان: 3نمودار شماره 

    Source: World Bank(b)

  طرفی در سیاست خارجی ترکمنستانگیري استراتژي بیدالیل شکل

طیفی از موضـوعات  باید به صورت طرفی توسط ترکمنستان را دالیل اتخاذ سیاست بی           

هـایی از    ترکمنستان در برهه   .اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک در نظر گرفت        

 بـراي نخـستین بـار در    کهشوروي بوده است اتحاد جماهیر تاریخ بخشی از امپراتوري ایران و  

 ملت با معـضل     -دولت ترکمنستان به عنوان یک     . ر قامت دولتی مستقل درآمد     د 1991سال  

طرفی توسط  ترین دالیل اتخاذ سیاست بی    این مشکل یکی از برجسته    . سازي مواجه است  ملت

سـازي  طرفی ابزاري تبلیغاتی جهت تکمیل روند ملـت به عبارتی استراتژي بی   . عشق آباد است  

,Anceschi)در ابعاد داخلی است  این کشور در میـان  دهد که آمارها نشان می. (55 :2009

ترین سطح توسـعه یـافتگی سیاسـی و اقتـصادي را داشـته        هاي شوروي سابق پایین   جمهوري

در دوران  . همچنین به لحاظ نیروهاي متخصص و آموزش دیده وضعیت نامناسـبی دارد           . است

نجر به کـاهش نیروهـاي متخـصص    ها م بر دانشگاهنیازافپس از استقالل نیز کنترل مستقیم   

,Merril)شده است  تـرین میـزان   ترکمنستان در میان همسایگان خـود پـایین   .(23 :2009

ست و ساختار اقتصادي آن رانتـی و وابـسته بـه      ا ترین سطح قدرت ملی را دارا     جمعیت و نازل  

قتـصاد  کشورهایی با ساختار اجتماعی ضـعیف و ا        حاضردر دنیاي   . درآمدهاي نفت و گاز است    

 توسـط دولـت   اهـاي سیاسـی و اجتمـاعی شـدید     هاي محدودي دارند و فعالیـت    رانتی، آزادي 
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المللـی و حقـوق     به همین جهت ترکمنستان همواره مورد انتقاد نهادهاي بین        . شودکنترل می 

 .(Denison, 2010: 48-49)بـوده اسـت   1بشري به خصوص سازمان امنیت و همکاري اروپـا 

طرفـی را بـه عنـوان راه    اندن از پیامدهاي چنین وضعیتی دکترین بـی آباد براي مصون م   عشق

  . حلی موضعی برگزیده است

. کـشورها اسـت   طرفـی توسـط     اتخـاذ سیاسـت بـی      دالیل    دیگر  از حفظ تمامیت ارضی         

ازبکستان به طـور غیررسـمی   . کندآباد از جانب برخی همسایگان خود احساس خطر می  عشق

همچنـین احتمـال گـسترش      .  ادعـاي ارضـی دارد     3 و چـارجو   2زآغـو نسبت بـه منـاطق داش     

گرایـی اسـالمی در تاجیکـستان و افغانـستان بـه درون مرزهـاي                داخلـی و افـراط     هاي  جنگ

:Badykova, 2005)ترکمنستان وجود دارد  به عالوه رویکرد سخت افزاري روسـیه در  . (64

می در کشورهاي منطقـه بـاز    آسیاي مرکزي دست مسکو را براي مقابله فیزیکی و دخالت نظا          

آبـاد بـا اتخـاذ سیاسـت        بنـابراین عـشق   ) 148: 1393گرکالجی،  کرمی و کوزه  (گذاشته است   

به عبارت دیگر پیـروي از الگـوي   .  امنیتی استهايطرفی در صدد خنثی کردن این تهدید  بی

طرفی تائید ضمنی این مسأله است که ترکمنستان توسط کشورهاي قدرتمنـدي از جملـه              بی

نبرد احتمالی ترکمنستان توانایی    هر   ایران و سایر همسایگان محاصره شده است و در           ،روسیه

ترکمنستان بعد از استقالل همواره مالحظه همـسایگان        به همین دلیل    . مقابله نخواهد داشت  

خود را داشته و کوشیده است که ضمن حفـظ فاصـله از مـسکو، بـازار گـاز روسـیه و مـسیر                        

پیگیـري همزمـان ایـن دو هـدف بـا اتخـاذ سیاسـت               . پا را از دست ندهـد     صادراتی آن به ارو   

:Gleason, 2001)پذیر شده است  طرفی امکانبی  بـه  توجـه طرفـی بـا   استراتژي بی. (175

هـا متعهـد    گـردد و معمـوال سـایر دولـت        اي و جهانی اتخـاذ مـی      منافع کلیه بازیگران منطقه   

این اسـتراتژي بـه     لذا  ) 103: 1376زاده،  سیف (احترام بگذارند طرفی    شوند که به مفاد بی      می

با توجـه بـه مـداخالت خـارجی در منطقـه،      .  و استقالل ترکمنستان است  امنیتنوعی ضامن   

گرایی و تروریسم اتخـاذ     هاي ساختاري، افراط  ضعف، توسعه نیافتگی داخلی،     هاي رنگی انقالب

طرفـی بـه    ی اعمال استراتژي ب  در عین حال تفسیر و    . رسدبه نظر می   یطرفی منطق راهبرد بی 

اي همچون ترکمنستان باعث گـسترش ارتباطـات   شکل مطلوب براي کشورهاي توسعه نیافته     

                                     
1. Organization for Security and Co-operation in Europe
2. Dashoguz
3. Chardzhou
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طرفـی   که از بـی     تفاسیر متفاوتی  بر اساس .  اقتصادي خواهد شد   رشدالمللی و به تبع آن       بین

ضـوعات   مو  چندجانبه و  ،آباد به روابط دوجانبه    است رویکرد عشق   وجود داشته در ترکمنستان   

نـشان   در سیاست خارجی ترکمنـستان را     ات تغییر جدول زیر . مهم جهانی متفاوت بوده است    

.دهدمی

  الگو وروند تغییرات در سیاست خارجی ترکمنستان: 1جدول 

  نگارندگان: منبع

  گیرينتیجه

خـارجی  گیـري بـراي سیاسـت     تـرین جهـت   به اعتقاد بـسیاري از متخصـصان مناسـب                

ترکمنـستان  . طرفـی اسـت    که محذورات ژئوپلیتیک بـاالیی دارنـد اسـتراتژي بـی           کشورهایی

 عالوه بر عامـل  ،گونه که هالستی عنوان کرده است   اما همان  ،کشوري محصور در خشکی است    

در ) در دو بعـد داخلـی و خـارجی        (المللی، سیاسی، امنیتی و اقتصادي       بین عواملژئوپلیتیک،  

طرفـی   عدم ارائه تعریفی مشخص از سیاسـت بـی        . موثر است اتخاذ استراتژي سیاست خارجی     

در اسناد داخلی ترکمنستان منجر به ابهام معنایی این استراتژي و پیچیدگی سیاست خارجی              

در این نوشتار به منظور ابهام زدایی از الگو و روند تغییرات در سیاست خارجی               .  شده است  آن

یرات در سیاست خارجی ترکمنستان چگونه      ها مطرح شد که روند تغی     پرسشاین  ترکمنستان  

سیاست خارجی ترکمنـستان    «بوده است؟ و پیامدهاي اقتصادي این تغییرات چه بوده است؟           

طرفـی  ، اسـتراتژي بـی  2001 سـپتامبر 11امـا بعـد از   .  مبتنی بر انزواطلبی بود 2001تا سال   

طرفی تراتژي بی سپس با روي کار آمدن محمداف اس      .  در پیش گرفته شد    نیازافمنفی توسط   



  29/تاثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن                                                                      

طرفـی    سیاسـت بـی  .»ده اسـت شـ  به رشـد اقتـصادي ترکمنـستان     منجرفعال اتخاذ شد که   

آبـاد بـا    امـا سیاسـت اعالنـی عـشق     ، بـه رسـمیت شـناخته شـد        1995ترکمنستان در سـال     

 ترکمنـستان  2001تا سال . هاي اعمالی آن در دهه نخست استقالل همخوانی نداشت  سیاست

آبـاد در   الملل جدا مانده بـود و آنچـه کـه عـشق            ونی خود و نظام بین    به نوعی از محیط پیرام    

امـا موقعیـت حـساس    . طرفـی تر بود تا بی   نمود به انزواطلبی نزدیک   خارجی اعمال می  سیاست

ترکمنستان را واداشت که از انزواي اولیـه        2001 سپتامبر   11مرکزي در شرایط پس از      آسیاي

ــی  ــت ب ــه و در حال ــیفاصــله گرفت ــی منف ــردطرف ــرار گی ــن شــرایط نقطــه عطفــی در  .  ق ای

 منجـر بـه   2006خارجی ترکمنستان بود که با روي کارآمدن بردي محمداف در سال           سیاست

، المللـی  بـین  با توجه بـه ضـرورت جـذب سـرمایه    . خارجی شدتر در سیاستتغییراتی پررنگ 

رفی فعال حرکـت    ط طرفی منفی به بی   تر شد و از بی    خارجی این کشور به تدریج فعال     سیاست

 اعمـال  نیـازاف طرفی با آنچـه کـه صـفرمراد       تعریف بردي محمداف از سیاست بی     . کرده است 

محمداف آشکارا به دنبال تنـوع بخـشیدن بـه شـرکاي سیاسـی و           .  تفاوت بارزي دارد   ،کردمی

امـا در دوران نیـازاف روابـط    . اقتصادي ترکمنستان در قالب روابط دو جانبه و چندجانبه است       

شایان ذکر  . گرایی ارجحیت داشت  بر چندجانبه ) در سطحی محدود و اغلب با روسیه      (نبه  دوجا

آبـاد   است که در ادوار مورد بررسی تبادالت انرژي نقش اصـلی را در سیاسـت خـارجی عـشق               

با توجه به ساختار رانتی دولت ترکمنستان، اوضاع اقتصادي این کشور وابـستگی             . داشته است 

دهد کـه میـزان رفـاه داخلـی و      آمار و ارقام اقتصادي نشان می . ي دارد زیادي به صادرات انرژ   

البتـه سـاختار اقتـصاد رانتیـر در     . طرفی مثبت ارتقا یافته استتبادالت اقتصادي در دوران بی  

 تغییـرات  رونـد  دهد کهمقاله نشان میشواهد ارائه شده در این . این کشور کماکان تداوم دارد    

  .این کشور انجامیده است رشد اقتصادي هن بدر سیاست خارجی ترکمنستا
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