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  چكيده

ف رئيس جمهور تركمنستان در محافل سياسـي        ايكي از موضوعاتي كه پيش از فوت صفر مراد نياز         
گـران    اغلـب تحليـل   . باشي بـود    اوضاع اين كشور پس از اعالم فوت تركمن        ،شد  المللي مطرح مي    ينبو  

العمـر    كردند كه با اعالم فوت رهبـر مـادام          باشي گمان مي    داري تركمن   سياسي با توجه به شيوه حكومت     
 احتماالً انتقال قدرت در اين      ،آميز  بيني شده براي جانشيني مسالمت      ي پيش هاتركمنستان و نبود سازوكار   

 تغييراتـي كـه حتـي در        بـرخالف اما چگونگي پيشرفت امـور      . رو شود آرامي روبه   موجي از نا   كشور با 
رسد روند انتقال قدرت در       به نظر مي   .اي ديگر رقم زد      شرايط را به گونه    ،اجراي قانون اساسي پيش آمد    

 بحـث و    در اين مقاله تالش شده است تا داليل اين موضوع مورد          . آميز باشد   اين كشور روندي مسالمت   
  . بررسي قرار گيرد
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 مرور تاريخي
در  (CIA-Factbook)  جمعيت1ميليون نفر 5كيلومتر مربع وسعت و  100/488تركمنستان با

اين كشور همچنين   . رد كيلومتر مرز مشترك با ايران دا      992شمال شرقي كشور ما قرار گرفته و        
در درياي خزر با كشور ما مرز آبي مشترك دارد، كه به جهت مـشخص نبـودن رژيـم حقـوقي         

همسايگان ديگر تركمنستان . توان مرز آبي دو كشور را تعيين شده قلمداد نمود          درياي خزر نمي  
  .افغانستان، ازبكستان و قزاقستان: عبارتند از

بـرخالف آنكـه ايـن    . دهـد  قوم تشكيل مـي     كوير قره  حدود چهار پنجم خاك تركمنستان را     
و ) جيحـون (كشور در ساحل درياي خـزر قـرار گرفتـه و در مجـاور دو رود بـزرگ آمودريـا                     

به جـز در    . قرار دارد با اين حال داراي آب و هوايي خشك و بياباني است              ) سيحون(سيردريا  
قـوم كـه در دوران    ومتري قـره  كيلـ 1100هاي ياد شـده و كانـال عظـيم      نواحي مجاور رودخانه  
  .باقي نقاط اين سرزمين خشك و عاري از سكنه است 2شوروي كشيده شده

خاصيت بياباني تركمنستان موجب عدم پذيرش شهرنشيني و يكجانشيني بـوده و موجـب               
اين . گرديده است كه در طول تاريخ سكنه اين سرزمين بيشتر به صورت اقوام صحراگرد باشند              

  .ي و خصوصيات اخالقي خاصي را به مردم اين سرزمين تحميل كرده استويژگي روش زندگ
ها بـود كـه اقـوامي         قبل از دوران پادشاهي هخامنشي تركمنستان سرزمين سكونت ماساژت        

در دوران هخامنشي، اشكاني و ساساني سرزمين امروزي تركمنستان . شدند  ايراني محسوب مي  
هـا   در قرن پنجم ميالدي ساسانيان با تهاجم هـون         .تحت حاكميت پادشاهان ايراني قرار داشت     

نـشيني ساسـانيان ايـن منطقـه بـه            بـا عقـب   . نـشيني كردنـد     داغ عقـب    هاي كپه به كوه ) هياطله(
هاي اقوام ترك آغوز از ناحيه ارخـون          در قرن هفتم ميالدي دسته    . گاه اقوام ترك درآمد     سكونت

ــرز      ــه س ــد و ب ــوچ كردن ــيردريا ك ــواحي آرال و س ــوي ن ــه س ــره ب ــون و ق ــوم  مين جيح ق
   ).9، ص 1374سارلي،(رسيدند

                                                 
  . شود  نفر تخمين زده مي920/042/5 جمعيت تركمنستان 2006 بر اساس برآورد در سال .1

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 
 ميالدي و با استفاده از نيروي زندانيان سياسي دوران شوروي در مدت 50قوم در اوايل دهه  كانال قره .2

ابتدا قرار بود اين . م حفر گرديد و آب آمودريا به آن هدايت شدقو بيش از پنج سال در صحراي خشك قره
 .كانال به درياي خزر متصل گردد كه اين كار انجام نشد و اكنون يكصد كيلومتر با درياي خزر فاصله دارد

http:www.indexmundi.com/turkmenistan 
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در قرن هفتم از سمت جنوب نيز اعراب مـسلمان بـه ايـن منطقـه رسـيدند و ضـمن فـتح                       
زيـرا  . ماوراءالنهر شهر مرو را به عنوان مركز عمليات بسط نفوذ خود در ماورءالنهر قرار دادنـد               

هاي مختلـف قـرار داشـت و بـه          سير راه كه مرو در انتهاي خراسان و ابتداي ماوراءالنهر و در م          
  . هاي ارتباطي حاكم باشدتوانست بر مسير راه جهت داشتن موقعيت استراتژيكي مناسب مي

واژه تركمن يا تركمان براي اولين بار توسط مقدسي جغرافيـدان معـروف در قـرن چهـارم                  
كلمه بـه دو معنـي      هجري براي نام بردن اقوام ساكن اين سرزمين به كار برده شده است و اين                

و ديگـري  ) اهللا بنا به اعتقاد ابوريحان بيروني، رشيدالدين فـضل  (»ترك مانند«يكي مخفف كلمه    
، 1374سـارلي،    ( آورده شده است  ) بنا به اعتقاد طاير مروزي و فيروزآبادي      (» ترك ايمان «به معني   

  . )10ص 
كه مسلمان شده بودند جنبـه  غزان را تركمن ناميده و به تدريج اين نام براي غزاني           مقدسي

يكي از طوايف غز سلجوقيان بودند كـه توانـستند          . عام يافت و كلمه تركمن جانشين غزان شد       
در مدت كوتاهي از ماوراءالنهر و خراسان تا عـراق و گرجـستان را تحـت حكومـت واحـدي                    

را النهـرين و آسـياي صـغير        هـاي آذربايجـان، بـين        سـرزمين  1048سالجقه تـا سـال      . درآورند
 حكومـت مقتـدري را در   1059درنورديدند و امپراتوري روم شرقي را شكـست داده تـا سـال            

  .ها بنيان نهادند تمامي اين سرزمين
يكپارچگي اقوام تركمن با حمله مغول از بين رفـت و اقـوام و سـرزمين تركمنـستان بـين                    

تقـسيم  )  ايـران  ايلخانان(و جغتاي و هالكو     ) اردوي زرين (وارثان چنگيز يعني اولوس جوجي      
طور كامل تخريب شدند و با تقسيم شدن سرزمين و          در حمله مغول مرو و چارجوي به      . گرديد

ظهـور  . ها بين جانشينان چنگيز وحدت و يكپارچگي اقوام تركمن از بـين رفـت                 قبايل تركمن 
  قويونلو هم نتوانست وحـدت سـابق را بـه ميـان تركمنـان                قويونلو و آق    هاي تركمن قره    سلسله

هاي امپراتوري سـابق سـلجوقي پراكنـده شـدند و             قبايل تركمن در تمامي سرزمين    . بازگرداند  
  .دهند هاي قومي را در ايران، عراق و تركيه تشكيل مي امروز اقليت

اي از سـرزمين امـروزي تركمنـستان توسـط            هاي عمـده    در دوران صفويه و افشاريه بخش     
اي   اي و قبيلـه      تركمن به جهت نوع زندگي عشيره      شد ضمن آنكه اقوام     سالطين ايراني اداره مي   

نـوعي  ) كننـد   كه وابسته به هويت قومي خود هستند نه سرزميني كـه در آن زنـدگي مـي                (خود  
  .شد ها با قبايل از طريق سران قبيله برقرار مي اي داشتند و رابطه دولت خودمختاري قبيله



 1386 -1387 بهار  زمستان و  ،1، سال اول، شماره دو فصلنامه مطالعات اوراسياي مركزي                                 114

 

 

گيـري   كومت قاجاريه و قدرت  با روي كار آمدن سلسله قاجار به جهت ناتواني و ضعف ح           
استعمارگران روس و انگليس در كنار مرزهاي ايران سرزمين كنوني تركمنستان از خاك ايـران               

تركمنستان يكـي از نتـايج بـازي بـزرگ روسـيه و             . ها درآمد جدا گرديد و تحت سيطره روس     
ياي مركزي انگليس در آسياي مركزي بود كه در نتيجه توافق دو قدرت روسيه و انگليس در آس    

در نتيجه توافق دو قدرت روسيه و انگليس براي تقسيم مناطق نفوذ خـود              . ها شد نصيب روس 
هـاي     بين اين دو كشور در خـصوص تقـسيم حـوزه           1873در آسياي مركزي قرارداد سرحدي      

هاي مهـم نظـامي    با اين قرارداد انگليس موفق شد حدود شمالي و قسمت   .  رسيد  نفوذ به امضاء  
هـاي    قشون افغانستان براي هندوستان حفظ كند و در مقابـل قـشون روس از قـشون               هند را با    

گالدسـتون صـدراعظم   . براي خـود اسـتفاده كنـد    ) نظير درواز و بدخشان   (افغاني در نقاط مهم     
وقت انگليس در اين زمان طي نطقي در پارلمان ابراز اميدواري كرد كه هـر دو دولـت روس و          

 ، ص 1374سارلي،   ( .جويانه كمك كنند    ر نگذاشته و به مقاصد صلح     انگليس از حدود خود پا فرات     
180(    

 دولتين انگليس و روسيه براي هر دو كشور اين فرصـت را فـراهم               1873قرارداد سرحدي   
ساخت كه بدون درگير شدن با يكديگر دامنه نفوذ خود را در مناطق تحت نظر خود گـسترش                  

گذاشت تا هر آنچه را كه در منطقـه   اي مركزي باز مي  اين قرارداد دست روسها را در آسي      . دهند
در اين تاريخ خيـوه حكـومتي مـستقل         . دست آورند داشتند با قدرت نظامي به      تحت نفوذ خود    

هايي از سرزمين تركمنستان را تحت نفوذ خود قرار داده و قبايل تركمن از خان                 داشت و بخش  
ظامي روسيه مواجه شـد فرسـتادگاني بـه         خان خيوه وقتي با گسترش ن     . كردند  خيوه اطاعت مي  

طلبي روسيه تقاضاي حمايت كند اما لرد  هندوستان اعزام نمود تا از انگلستان در مقابل گسترش     
نورشابروك فرمانرواي انگليسي وقت هندوستان در مقابل استمداد نمايندگان خان خيوه اظهـار             

  : داشت
خان خيوه و امپراتور روسيه پـيش آمـده   علياحضرت ملكه بريتانيا براي اين نزاعي كه بين  "

آمد انجام دهـد همانـا        تواند در مقابل اين پيش      متأسف است و بهترين كاري كه امروز خيوه مي        
  )1059، ص 1367محمود،(".عالوه تسليم شدن به تقاضاي اوصلح با امپراتور روس است و به

بـه دسـت قـشون      قبـل از تـصرف خيـوه         (1873 مارس   24سرهنري راولينسون در تاريخ     
ها و طوايف آنـان   در سخنراني خود در انجمن سلطنتي جغرافياي لندن در مورد تركمن       ) روسيه

  :گويد مي
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ها بودند و   اند در ابتدا از نژاد ازبك       ها جدا شده    هاست از ازبك  طوايف تركمن كه مدت   ... "
نفر حساب شود عده    شود هر گاه چادري پنج        هزار بالغ مي    فعالً تعداد چادرهاي آنها به دويست     

كه عـده آنهـا طبـق نفـرات در چـادر كـه              .... طوايف  . نفرات آنها بالغ بر يك ميليون نفر است       
بعـد دو   .  هزار خانواده است محل آنها بين درياي خزر و درياچه آرال واقع شـده              12عبارت از   

و مرغاب  محل آنها در كنار رود تجن       . طايفه سالور و ساروق است كه بيست هزار چادر دارند         
عـده  . هاي مـرو تـا بحـر خـزر اسـت       محل آنها در اتك يا دامنه تپه      . است بعد طايفه تكه است    

هزار است و اين طايفه بسيار رشيد و جنگي هـستند بعـد از اينهـا                چادرهاي آنها بالغ بر شصت    
هـاي    طايقه يموت است و گوكالن قريب پنجاه هـزار چـادر دارنـد و محـل اينهـا در قـسمت                    

  . باشند ن واقع است و در سواحل بحر خزر، اكثراً مطيع دولت ايران ميسرحدي ايرا
ها در اين ايام به طرف خيوه پـيش رفتـه و از راه چكـشلر                حال هيچ شكي نيست كه روس     

هر گاه با آنهـا نزديـك شـوند         . بالطبع با تراكمه روابط پيدا خواهند كرد مخصوصاً با طايفه تكه          
. هاي قرقيز اسـتفاده خواهنـد كـرد       ها از تراكمه هم مثل قزاق     شوند روس   ها مي آنها مطيع روس  

حـال مـن    . هـاي روس خواهنـد بـود        البته در اين صورت يك قشون كمكي خوب براي قشون         
توانم پيش خود مجسم كنم كه اين پنجاه هزار سوار تركمن مركب از طوايـف تكـه،                   خوب مي 

سـواره مهيبـي در آسـيا       سالور و ساروق در تحت فرمان صـاحب منـصبان روس يـك قـشون                
هـاي متمـادي هـم خطـر بزرگـي بـراي            چنين پيداست كه ايـن طوايـف سـال        . ... خواهند بود 

هاي شرقي ايران خواهند بود و در عين حال موجـب پيـشرفت خطرنـاك يـك دشـمن                   قسمت
دولت روسيه آنها را تحت امر      . و منافع تجارت ما به شمار خواهند رفت       ) روسيه(بزرگ تمدن   
    . )181، ص 1374سارلي، ( " برد تا آنكه راه بين بحر خزر و رود جيحون مفتوح باشدخود خواهد

سخنراني راولينسون مطالب قابل توجه ديگري هم دارد اما آنچه در اين مقاله بـه آن توجـه                 
نگـاهي  . هـا دارنـد     ها صدوشصت سال قبل به مسائل تـركمن         شود نگاهي است كه انگليسي      مي

تعـداد و خـصوصيات     . كننـد    به شناسايي طوايف مختلـف تـركمن مـي         دقيق و علمي كه اقدام    
كنند و    ها را نسبت به آنان مشخص مي      كنند و نگاه استراتژيك روس      روحي آنان را شناسايي مي    

  . گذارند ها را براي تسلط بر اين منطقه باز ميدر عمل دست روس
هـا    كند كه اعتراض تركمن    راولينسون حتي در ادامه سخنراني خود به اين موضوع اشاره مي          

اي   هـا نتيجـه     ها به سـمت تـركمن     در خصوص حركت روس   ) دولت انگليس (به حكومت هند    
  : نخواهد داشت و حكومت هند خواهد گفت
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امـا اگـر    . فرستد  ها ندارد و قشون هم به طرف آنها نمي          امپراتور روسيه كاري با تركمن    ... "
يات دزدي و غارتگري خودشان ادامه دهند دولت     اين طايفه شرارت كنند و باز بخواهند به عمل        

  ".امپراتوري روسيه مجبور خواهد شد آنها را تنبيه كند

عبارت فوق نقل قول ديگري است از پاسخ فرمانرواي انگليسي هند به استمداد نماينـدگان               
هـا آغـاز      هاي تـركمن    دهد تهاجم خود را به خيوه و سرزمين         خان خيوه كه به روسيه اجازه مي      

تهاجم روسيه به خيوه و امضاء قرارداد تحت الحمـايگي خـان خيـوه بـا فرمانـده نظـامي                    . دكن
هاسـت كـه سـرانجام بـا شكـست سـخت              ها با تركمن  هاي خونين روس    روسي سرآغاز جنگ  

رسد و هزاران تركمن را در ايـن فاصـله بـه               به پايان مي   1881تپه در ژانويه      ها در گوگ    تركمن
 گوگ تپه در تاريخ معاصر تركمنـستان سـرآغاز تـسلط اسـتعمار              فاجعه. كشد  خاك و خون مي   

همـين واقعـه پـس از اسـتقالل         . شـود     روسيه در آسياي مركزي و تركمنـستان محـسوب مـي          
  .(Hopkir,1990, p89) گردد ها محسوب مي تركمنستان به عنوان روز مقاومت تركمن

عمـل  مركزي دو اقدام مهم بهتپه براي تسلط كامل خود در آسياي  روسيه پس از تسلط بر گوگ  
آورد يكي در سطح داخل كه با تشكيل ايالت ماوراء قفقاز اين قسمت را به صورت يك ايالـت   
تحت نظر فرماندهي نظامي مستقر در قفقاز درآورد و ديگـر در سـطح خـارجي كـه بـا ايـران                      

شـمالي ايـران    به اين ترتيـب مرزهـاي       .  به امضاء رسانيد     1881 دسامبر   12قرارداد آخال را در     
تعيين گرديد كه با اندك تغييرات به عمل آمده مرزهاي امروز ايـران بـا تركمنـستان را تـشكيل         

   1.دهد مي
المللـي، دولـت انگلـيس و     بعد از امضاء قرارداد آخال ناصرالدين شاه از جانب مجامع بـين          

اه از طريق   كه ناصرالدين ش  . ق. هـ 1300در سال   . مردم عادي تركمن مورد سرزنش قرار گرفت      
ها و كردهاي شادلو رانده شده از نواحي          بجنورد عازم خراسان بود در جريان اعتراضات تركمن       

گفتند كه چـرا مـسجدهاي مـا و قبـور             آباد قرار گرفت كه در داخواهي خود مي         فيروزه و عشق  
  .اند ها داديد؟  آنها در مساجد ما اسب بستهپدران ما را به روس

ر اين زمان وزير مختار ايران در انگليس بود طـي تلگـراف رمـزي بـه             خان كه د    ميرزا ملكم 
گويند شما از روي غفلت سـد اسـتقالل ايـران را              مي) ها  انگليسي(نويسد كه     شاه مي   ناصرالدين

                                                 
ها  هاي روسيه با تركمن  جنگها بر تركمنستان و براي اطالعات بيشتر در خصوص چگونگي تسلط روس .1

 -تأليف آراز محمدسارلي، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين" تاريخ تركمنستان "مراجعه شود به كتاب 
  .1364تاليف محمدسارلي، انتشارات اميركبير، سال " تركستان در تاريخ "  و 1374المللي، سال 
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خدا . ها هستيد ها كرديد و االن شما خواه ناخواه نوكر روس        آنچه داشتيد تسليم روس   . شكستيد
آنچه از سيستان بـدهيم آخـر   . داديد داديم آن را هم به روس ميرحم كرد كه هرات را به شما ن     

بايد جواب نوشت ما چيزي بـه       : نويسد  شاه هم در پاسخ مي      ناصرالدين. عايد روس خواهد شد   
اگر از اول روس را از اين همه پـيش          . ايد  روس نداديم شما كه انگليس هستيد در حقيقت داده        

توانـستند داخـل    ها هـيچ نمـي  شدند روس ياً مانع مي  آمدن به سمت آخال و تركمان رسماً و قو        
ها بكنـد مـا بـه طريـق اولـي           وقتي كه مثل شما دولتي قوي نتواند سد راه و خيال روس           . شوند
      .)317، ص 1374سارلي، ( توانستيم نمي

فرسـتد و ايـن       ناصرالدين شاه بعد از سقوط گوگ تپه پيام تهنيتي بـه امپراتـور روسـيه مـي                
هـايي كـه      ها را بـه سـرزمين     گويد و به اين طريق تسلط روس        ه امپراتور تبريك مي   پيروزي را ب  

بدون آنكه در نظـر داشـته باشـم بـه شـرح وقـايع               . كند  زماني جزو خاك ايران بودند اعالم مي      
ها تا تشكيل جمهوري سوسياليستي       هاي تركمن   تاريخي تركمنستان از چگونگي اشغال سرزمين     

- بپردازم، فقط اين اشاره را دارم كه روس        1991قالل تركمنستان در     و است  1924تركمنستان در   

اند و    ها همچون يك نيروي اشغالگر وارد شده        ها در مراحل مختلف تاريخي به سرزمين تركمن       
  . ها باقي مانده است اين موضوع در حافظه تاريخي تركمن

  نقش سياسي و اجتماعي اقوام تركمن
رباره تركمنستان آن است كه نشان دهم بحـث و بررسـي            هدف از بيان چند فراز تاريخي د      

گيـري دولـت      ها بدون داشتن اطالعـاتي كلـي دربـاره چگـونگي شـكل              مسائل امروزي تركمن  
آنچـه امـروز    . هاي وقت به اين سرزمين ممكن نيست        هاي استراتژيك قدرت  تركمنستان و نگاه  
يـن سـرزمين دارد و تحليـل        هاي بسياري با حوادث تـاريخي ا      گذرد شباهت   در تركمنستان مي  

آنچـه راولينـسون در قـرن       . شرايط امروزي بدون توجه به تاريخ اين سرزمين غيرممكن اسـت          
گويـد هنـوز هـم بعـد از      نوزدهم درباره اقوام تركمن و جايگاه و ميزان قدرت و نفوذ آنان مـي  

هـا و   رغم تمام تحوالت تـاريخي بـسيار از جملـه حاكميـت تزار            گذشت نزديك به دو قرن به     
  . ها بر اين سرزمين اعتبار دارد كمونيست

سـازد و      خود اهميت و قدرت طايفه تكه را مطرح مـي          1873راولينسون در سخنراني سال     
سازي اقوام مختلـف، انقـالب بلـشويكي،     ها حاكميت تزارها، روند روسيامروز با گذشت سال 

، از اواخر جنـگ اول جهـاني   هاي سفيدها به تركمنستان و حمايت آنان از روس       ورود انگليسي 
هـاي  ها در تركمنستان، حاكميـت هفتـاد سـاله سـخت روش             قيام باسماچيان، تسلط كمونيست   
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ف از بدو استقالل ااستاليني و باالخره استقالل تركمنستان و حكومت اقتدارگرايانه صفرمراد نياز       
بـا فـوت    . يـر نـداد   كدام اهميت و جايگاه طايفه تكـه را تغي           هيچ 2006 دسامبر   21تا فوتش در    

 بـرخالف  .گيـرد  صفرمراد نيازاف اين طايفه با اقتدار تمام اركان قدرت دولتي را در دسـت مـي    
بايست پس از فوت رئـيس جمهـور رئـيس پارلمـان              صراحت قانون اساسي تركمنستان كه مي     

شـد، بـه راحتـي رئـيس          دار مسئوليت كفالت رئيس جمهوري تا برگـزاري انتخابـات مـي             عهده
  . شود تا قدرت سنتي طايفه تكه نظم و ثبات تركمنستان را حفظ كند ن كنار زده ميپارلما

هاي مختلفـي وجـود داشـته و تعـداد خانوارهـا و               بندي  درباره اقوام مختلف تركمن تقسيم    
در گذشته به جهـت پراكنـدگي   . شود اعضاي هر يك از قبايل در منابع مختلف متفاوت ذكر مي       

هـاي   اينكه رهبران اقوام و طوايف تركمن به كدام يك از كانون           اقوام مختلف تركمن بر حسب    
افتـاد   پرداختند مورد شناسايي قرار گرفتند و گاه اتفاق مي          قدرت ايران، بخارا و خيوه ماليات مي      

كه بخشي از يك طايفه بزرگ به يك كانون قدرت و بخش ديگـر بـه كـانون ديگـري ماليـات                      
  . پرداخت مي

 اول كتاب تاريخ تركمنستان اطالعات مفيدي دربـاره جمعيـت و            آرازمحمد سارلي در جلد   
اختالفـات  و )  131 تـا  124 و 91 تـا  85، صـص  1374سـارلي،  ( دهد طوايف مختلف تركمن ارائه مي

ها   بندي كه خود تركمن     گردد، اما در نهايت به اين تقسيم        موجود بين منابع مختلف را متذكر مي      
  .1شوند  شاخه اصلي تقسيم مي9ا به ه رسد كه تركمن هم قبول دارند مي

  چاو دورها، ساكن در قسمت جنوبي منطقه بين درياي خزر و درياي آرال؛. 1
ها، ساكن در ساحل چپ رودجيحون از چهارجوي تا بلخ كه خود به بيست طايفه و                  ارزاري. 2

  شوند؛ تيره تقسيم مي
شوند و به لحاظ جمعيت  يم مي، ساكن در آندخوي كه خود به سه تيره تقس  )علي ال (علي    آل. 3

  دهند؛ كمترين تعداد را تشكيل مي
  اي غيرساكن دارند؛ قره، ساكن در صحراي اندخوي و مرو كه زندگي عشيره. 4
سالور، ساكن در مرو كه به جهت تعداد زياد اعضاي قبيله تعدادي از آنان در دو طرف مـرز                   . 5

  كنند؛ بين ايران و تركمنستان زندگي مي

                                                 
  :ع كرد براي مطالعه بيشتر مي توان به منبع ذيل نيز رجو. 1

  .1791، شماره )نسخه خطي( ،كتابخانه دانشگاه تهران ”هاشجرنامه تركمن”بهادر خان ابوالقافي،
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گيـرد و افـراد       يا ساريق، ساكن در كنار رود مرغاب كه در افغانستان سرچـشمه مـي             ساروق  . 6
  كنند؛  قبيله در افغانستان و تركمنستان زندگي مي

اين قبيله دو   . دهند  ها تشكيل مي    ترين قبيله را در تاريخ تركمن     ترين و مهم    كه پرجمعيت تكه  . 7
هاي آخال معموالً از  تكه. ري در مروو ديگ) در شرق تجن(توقفگاه عمده دارد يكي در آخال 

  اند؛ تر بوده هاي مرو پرقدرت تكه
هـايي از ايـن قبيلـه در تـركمن          انـد بخـش      كه عمدتاً به كار كشاورزي اشتغال داشته       گوكالن. 8

  كنند؛ صحراي ايران زندگي مي
 هـا را    هـا سـومين قبيلـه پرجمعيـت تـركمن           ها و ارزاري    شود پس از تكه      كه گفته مي   يموت. 9

  . كنند دهند در ساحل شرقي درياي خزر و برخي جزاير اين دريا زندگي مي تشكيل مي
هـاي مختلـف اقـوام          بايد خاطرنشان كرد كه اختالفات زيادي در منابع مختلف درباره شـاخه           

هاي عمـده اشـاره       بندي  تركمن و تعداد آنها وجود دارد كه در اين جا صرفاً به يكي از تقسيم              
ها يك موضوع كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كـه هويـت                 بندي  قسيمدر اين ت  . گرديد

هـا    افراد در قبيله بيشتر از هويت افراد بر حسب محل سكونت در زندگي اجتمـاعي تـركمن                
هـا بـا ديگـر ملـل          ترين تفاوت زندگي سياسي اجتماعي تـركمن      و اين مسأله مهم   . تأثير دارد 

  .آسياي مركزي است
گرايـي بحثـي      اصوالً در تمام كشورهاي آسياي مركزي و ديگر كـشورهاي شـوروي محـل             

 در زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي محـسوب           )220، ص   1373عطـار،   شـيخ ( بسيار جدي و تأثيرگذار   
اي افراد كه به يك شهر يا منطقه بخصوصي  شود و معموالً قدرت سياسي در اختيار مجموعه       مي

شود قدرت سياسـي يـا اقتـصادي در     اي كه صراحتاً عنوان مي   ه گونه گيرد ب   تعلق دارند، قرار مي   
 بـا   1.گـردد   ها و منازعات محـسوب مـي        اختيار آنان قرار دارد و اين مسأله يكي از داليل بحران          

ها و مناطق در قدرت       توجه به آنچه گفته شد در تركمنستان بايد به جاي جستجوي نقش محل            

                                                 
هر چند كه جنگ داخلي تاجيكـستان       . گردد  جنگ داخلي تاجيكستان بهترين نمونه براي اين بحث محسوب مي          .1

 هـا،    هـا، كـوالبي     كه بين خجنـدي   بندي ايدئولوژيك آغاز شد اما آنچه نمود واقعي داشت جنگي بود              با يك تقسيم  
دسـت  در جريان بود و در نهايت صلح ناشي از توافق بين آنان در تقسيم قـدرت بـه  ... ها و     يايي  ها، و خي    بدخشي

  . آمد
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يف بود و نقش بسيار با اهميت رهبران و ريش سـفيدان            سياسي بايد در جستجوي قبايل و طوا      
  .قبايل را در نظم و ثبات داخلي در نظر گرفت

  
  انتقال قدرت
  هاي داخلي الف ـ چالش

اعالم رسمي درگذشت صفرمراد نيازاف رئيس جمهور تركمنستان در اعالميه مـشتركي كـه     
تان منتشر گرديد صـورت     توسط شوراي امنيت ملي، هيأت وزيران و مجلس نمايندگان تركمنس         

   2005 دسـامبر    21 بامـداد روز     1در اين اعالميه مشترك آمده بود كـه نيـازاف سـاعت             . گرفت
  .به علت سكته قلبي درگذشت) 85اول دي (

زمان بر اين موضوع تأكيـد      داشت هم   در اين اعالميه كه درگذشت صفرمراد نيازاف را اعالم مي         
ان نيازاف خصوصاً در مباحـث سياسـت خـارجي ادامـه            هاي دور   مشي  ها و خط    شد كه سياست    مي

المللي، رابطه  تركمنستان در عرصه بين» طرفي مثبت بي«خواهد يافت و در اين خصوص بر سياست 
المللي و تعهـد بـه تمـام       هاي بين   خوب همسايگي، اعتماد متقابل برابري و سود متقابل در همكاري         

   .1المللي تأكيد گرديد معاهدات بين
گونـه     اعالميه درباره موضوع جانشيني، معرفي حكومت موقت، انتخابات آتـي هـيچ            در اين 

طرفـي تركمنـستان در    صحبتي به ميان نيامده بود اما به طور كامالً مشخصي بر ادامه سياست بي 
  . المللي تأكيد داشت عرصه بين

گيـري در    كـه بـاالترين مرجـع تـصميم    "شـوراي مـصلحت خلـق     " دسامبر اعضاي    26در  
مجلس مصلحت خلق تركيبي گسترده از تمـام        . شود تشكيل جلسه داد     منستان محسوب مي  ترك

اعضاي پارلمان، هيأت وزيران، استانداران، رهبران قبايل و ديگر افراد صاحب نفوذ تركمنـستان              
گيري و تصويب قوانين       قدرت تصميم  2003بر اساس اصالحات قانون اساسي در سال        . است  

  . را دارد) لس مليمج(حتي براي پارلمان 
 را به عنوان روز انتخابات رياست جمهـوري اعـالم نمـود و بـر                2007 فوريه   11اين شورا   

اقدام صورت گرفته توسط شوراي امنيت ملي در كنار زدن رئيس مجلس تركمنستان كه مطابق               
شـد، صـحه گذاشـت و         قانون اساسي رئيس حكومت موقت پس از فـوت نيـازاف تلقـي مـي              

                                                 
1- http://www.eurasianet.org/ departments/ insight / articles/ eau 122306. 
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كه توسط شوراي امنيت ملي، به جاي رئيس مجلس         » اوغلي بردي محمداف    بانقر«پذيرفت كه   
دار كفالت رياست جمهوري شده بود تا زمان برگزاري انتخابات قدرت دولتي         بركنار شده عهده  

اين شورا همچنين ممنوعيتي را كه در قانون انتخابات مبنـي بـر عـدم               . را در اختيار داشته باشد    
 رئيس جمهور براي انتخابات رياست جمهور بود تغيير داد و به بردي   امكان كانديدا شدن كفيل   

    1.محمداف اجازه داد كه در انتخابات آتي بتواند نامزد انتخابات گردد
بردي محمداف در اولين نطق عمومي خود كه از راديو تلويزيـون تركمنـستان پخـش شـد                  

  : اعالم داشت
حكومـت  ... آميز خواهيم داشـت       ثبات و صلح  ما اميدوار و مطمئن هستيم كه يك انتقال با        «

تالش خواهد كرد كه عدالت، دموكراسي و رفاه را كه خواسته آحـاد مـردم تركمنـستان اسـت                   
  ».برآورده سازد

بردي محمداف حتي براي عده زيادي از مردم تركمنستان هـم فـردي ناشـناخته محـسوب                 
ايي دارند بـه رابطـه نزديـك وي بـا           اما افرادي كه به كانون قدرت در تركمنستان آشن        . گردد  مي

 در تركمنـستان  2001گيري تحوالت پس از سـال      صفرمراد نيازاف و به نقش پنهان او در شكل        
شود او يك دندانپزشك است كه به مقام وزارت بهداشت رسـيده اسـت و بـا         گفته مي . معترفند

اي كه     قبيله وجودي كه وي سمت وزارت بهداشت را به عهده داشت به جهت  قرابت نسبي و               
  . كرد اي در ساختار قدرت پنهان تركمنستان ايفاء مي به نيازاف داشت نقش ويژه

هر چند كه برخـي     . در تركمنستان عمالً حزب يا جريان متحد و عمده مخالف وجود ندارد           
 در صـف    »اف  نورمحمـد حنـان   « و   »بـوريس شـيخ مـراداف     «از وزراي سابق اين كشور ماننـد        

هـاي روسـيه و       شود كه شيخ مراداف فردي نزديـك بـه سياسـت            گفته مي . مخالفين قرار دارند    
بـا ايـن    . كنـد     اف فردي همسو با جريانات غربي است و در اوكراين زندگي مي             نورمحمدحنان

اي در پشت قـدرت ظـاهري دولـت           رسد با توجه به اينكه ساختار قدرت قبيله         حال به نظر مي   
  .وند فعلي انتقال قدرت تأثيرگذار باشندقرار دارد مخالفين در عمل نتوانند در ر

هاي خبري پخـش شـد        اف توسط رسانه    اي از نورمحمد حنان     پس از فوت نيازاف مصاحبه    
هاي گسترده توسط بردي محمداف داشت كه وي          كه وي در اين مصاحبه صحبت از دستگيري       

ـ          نام چندنفر از جمله وزير دفاع را ذكر كرد كه اين صحبت            ر دفـاع در    هـاي وي وقتـي كـه وزي

                                                 
 تارتاس مجموعه اخبار مرتبط با فوت تركمن باشي ـ اي.١

 http://www.itartas.ru/eng  
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جلسه شوراي مصلحت خلق شركت نمود عمالً تكـذيب شـد و اعتبـاري بـراي او بـه همـراه                     
  . نياورد

كنـد و قـبالً وزيـر         بوريس شيخ مراداف مخالف ديگر نيازاف است كه در وين زندگي مـي            
مراداف به  . گردد  طرفي مثبت تركمنستان محسوب مي      خارجه تركمنستان و از بانيان سياست بي      

با توجه به اينكـه وي از جملـه   . ابطه خوب با روسيه و كشورهاي منطقه مشهور است   داشتن ر 
دار   شد كه پس از استقالل تركمنستان مدتي عهده         كادرهاي سياسي دوران شوروي محسوب مي     

باشي به صف مخالفين درآمد، از جانـب       وظايف حكومتي بود و بعد به دنبال اختالف با تركمن         
اي مربـوط بـه گذشـته         هـا او را چهـره       آيد و غربـي     ستقبال به عمل نمي   ها چندان از وي ا      غربي
  . دانند مي

باشي است  پسر تركمن» مراد نيازاف«موضوع ديگري كه در اينجا شايان توجه است جايگاه 
رغـم داشـتن حكومـت    كه از سنت جانشيني پسر به جاي پدر را كه در برخـي از كـشورها بـه                

هـاي روسـيه بـه شـدت مـورد            مراد از جانب رسانه   .  است جمهوري جاري است، بركنار مانده    
حمله قرار گرفته شده وي مـتهم اسـت كـه در قاچـاق و اقـدامات غيرقـانوني بـين روسـيه و                        

اين موضوع باعث شده است كـه تـا حـدودي           . فارس دست دارد    كشورهاي عرب حوزه خليج   
  . مراد و خانواده وي از ظاهر شدن در انظار عمومي پرهيز كنند

رسد در كوتاه مدت اثري از ناآرامي و          براين با توجه به شرايط موجود داخلي به نظر نمي         بنا
اي و نبودن مخالف قـوي        ثباتي در انتقال قدرت در تركمنستان به لحاظ حمايت قدرت قبيله            بي

طرفـي مثبـت ايـن        به لحاظ شرايط خارجي هم سياست اعالم شـده بـي          . وجود آيد   و متحد به  
دهـد كـه تركمنـستان تغييـري در         المللـي مـي     مسايگان و منطقه و جامعـه بـين       اطمينان را به ه   

طرفـي تركمنـستان صـرفاً يـك بحـث داخلـي             البته حفظ بي  . هاي خود نخواهد داد     گيري  جهت
نيست و نيازمند رعايت شـدن توسـط ديگـر كـشورها و مراقبـت تركمنـستان از اصـول كلـي                      

  . طرفي است بي
  

  هاي خارجي ب ـ چالش
 كه توسـط نيـازاف در       »طرفي مثبت   سياست بي «طرفي يا آنچه به طور مشخص         سياست بي 

خواهد با تمام كشورها رابطـه         مطرح شد بر اين اصول تأكيد دارد كه تركمنستان مي          1991سال  
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بندي امنيتي، سياسي و اقتـصادي خـودداري          خوب داشته باشد و از وارد شدن به هرگونه بلوك         
  .Albrecht Frosenschlager:1995)(كند مي

المللي اتخـاذ   طرفي مثبت تركمنستان راهبردي است كه اين كشور در عرصه بين    سياست بي 
 1992اين سياست ابتـدا در ژوئيـه        . كرده و آن را در مراحل مختلف تبيين و تثبيت نموده است           

در جريان اجالس سران سازمان امنيت و همكاري اروپا كه در هلسينكي منعقد شده بود توسط                
طرفي را بـراي خـود        زاف مطرح شد و تشريح گرديد كه تركمنستان در نظر دارد سياست بي            نيا

پس از آن تركمنستان كه موفق شده بود بـه عـضويت سـازمان              . المللي پيش ببرد    در عرصه بين  
اي كـه در مـارس        آباد اين سازمان منطقه      درآيد در اجالس اسالم    ECOهاي اقتصادي     همكاري

طرفـي مثبـت خـود تأكيـد كـرد و عـضويت در اكـو را در                     بر اصل بي    منعقد شد مجدداً   1995
 1995 اكتبر   20راستاي اين سياست تعريف نمود و پنج ماه بعد در اجالس غير متعهدها كه در                

  .طرفي تركمنستان مجدداً تأكيد گرديد تشكيل شد بر سياست بي
ريكا، چـين، ايـران،   نيازاف در تمامي سفرهاي رسمي دوجانبه خود به كشورهاي روسيه، آم  

هـاي    هـا و رؤسـاي سـازمان        تركيه، هند، پاكستان و ديگر كشورها در مالقات با رهبران دولـت           
سـرانجام بـا    . دانست    ترين هدف مي  طرفي مثبت تركمنستان را مهم      المللي تشريح اصول بي     بين
د شـدند   اي در مجمع عمومي سازمان ملل متح        باني قطعنامه 1 كشور 18هاي تركمنستان     گيري  پي

رئيس جمهور تركمنستان در اجـالس      . طرفي تركمنستان در سازمان ملل به تصويب برسد         تا بي 
 اكتبر  22ويژه مجمع عمومي سازمان ملل به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسيس اين سازمان در              

 شركت نموده و به دفاع از قطعنامه ارائه شده پرداخت و مجمع عمومي سازمان ملـل در                  1995
طرفـي تركمنـستان را بـه     بـي )  كشور عـضو در آن تـاريخ  185( به اتفاق آراء 1995مبر  دسا 12

مجموعه اسناد مجمع عمومي سازمان ملل متحدـ ويژه پنجـاهمين سـالگرد مجمـع عمـومي                 . (تصويب رساند 
1995( .  

  :طرفي مثبت تركمنستان به اصول ذيل تأكيد دارد سياست بي
  اي سياسي، اقتصادي و نظامي؛ه ها و بلوك عدم عضويت در اتحاديه .1

                                                 
ايران، روسيه، آمريكا، چـين، انگلـيس، فرانـسه، هنـد،          : طرفي تركمنستان عبارتند از    كشورهاي باني قطعنامه بي    .١

  . تركيه، اوكراين، اسپانيا، آلمان، تاجيكستان، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان، عربستان، امارات متحده عربي
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محدود شدن قدرت ارتش تركمنـستان فقـط بـراي دفـاع از صـلح و آزادي در عرصـه                     .2
  داخلي؛

 هاي كشتار جمعي؛ممنوعيت، نگهداري و ترانزيت سالح .3

 تأكيد بر حل و فصل تمام اختالفات با كشورهاي مختلف از طريق سازمان ملل متحد؛ .4

 ها بدون در نظر گرفتن قدرت و اندازه كشورها؛رابطه متوازن و برابر با تمام كشور .5

 .المللي بشردوستانه هاي بين ها در همكاري نزديك با سازمان پيشبرد سياست .6

گذاري كـرده و    نام»طرفي روز بي « دسامبر، روز تصويب قطعنامه را به عنوان         12تركمنستان  
طرفي را اساس و بنيان        بي نمايد و   هايي را در تركمنستان برگزار مي       همه ساله در اين روز جشن     

داند و آن را سياسـتي        صلح، ثبات، وحدت سرزميني و سياست همسايگي خوب اين كشور مي          
 . كند ها استوار است تفسير مي هاي اخالقي و سنتي تركمن دائمي كه بر بنيان

طرفي به معني انزواگرايـي        به تفاوت بين بي    "طرفي مثبت   بي"تركمنستان با تأكيد بر مفهوم      
كنـد و معتقـد اسـت كـه تركمنـستان تمايـل دارد در                 طرفي به معني عدم تعهد اشاره مـي          بي و

المللي نقش فعال خود را داشته باشد اما در ايفاي اين نقش خود را                اي و بين    هاي منطقه   سياست
كند و براي اثبات اين نظر خود به مـذاكرات انجـام شـده در                 ها نمي   ها و ائتالف    متعهد به بلوك  

 در موضوع افغانـستان  6+2باد در جريان مذاكرات صلح تاجيكستان و نشست كشورهاي آ  عشق
    (Gergory Gleason, 12/23/6). نمايد اشاره مي

طرفي مثبت تركمنستان را اگر در عرصه اجـراي سياسـت خـارجي ايـن                 مفهوم سياست بي  
ايـد كـه در عرصـه       نم    كشور معني كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كـه تركمنـستان اعـالم مـي               

اگـر ايـن گونـه اسـت پـس در           . سياست خارجي، ايـن كـشور دوسـت همـه كـشورها اسـت             
هاي اقتصادي تركمنستان فرصت برابر در اختيار همه كشورها بـر اسـاس منـافع ملـي                همكاري

تـرين همكـاري اقتـصادي      خود قائل است كـه در ايـن راسـتا مـشاركت در بخـش گـاز مهـم                  
بنابراين نوع رفتار تركمنستان در چگونگي پيـشبرد        . شود   قلمداد مي  تركمنستان با ديگر كشورها   

تـرين شـاخص در نـشان دادن        هاي اين كشور در بخش انرژي با تأكيد بـر گـاز مهـم               همكاري
  . گردد طرفي محسوب مي سياست بي

اگر به مباحث و مذاكرات مربوط به نحوه انتقال و قيمت گاز تركمنـستان توجـه كنـيم بـه                    
طرفي توسط تركمنستان نوعي تقابـل        ان اين نكته را درك كرد كه اعالم سياست بي         تو  خوبي مي 

مختلف از جمله بحث قيمـت و چگـونگي انتقـال گـاز             ديپلماتيك با فشارهاي روسيه در ابعاد       
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اين كشور بر خالف انتقال بخش كـوچكي از گـاز خـود بـه جمهـوري                 . تركمنستان بوده است  
ه انتقال گاز به پاكستان از طريق افغانستان در قـراردادي كـه در              اسالمي ايران و امضاء موافقتنام    

 سال انتقال گاز تركمنـستان را بـا    25 با گازپروم روسيه به امضاء رساند، براي مدت          2003سال  
روسيه از  . فروشد، در اختيار روسيه قرار داد       حدود نصف قيمت گازي كه روسيه به اوكراين مي        

كنـد، عمـده گـاز آن را           انتقال كه آن را جداگانه دريافـت مـي         تركمنستان بدون احتساب هزينه   
   .(Gergory Gleason, 12/23/6) نمايد خريداري مي

 
  گيري بندي و نتيجه جمع

با توجه به آنچه در مرور تاريخي گفته شد اصوالً فرهنگ سياسي در تركمنـستان بـر بنيـان                   
ورتي كه اين روابط به خوبي شناخته شده بنابراين در ص. اي استوار است اي و طايفه    روابط قبيله 

توان گفت كه به جهت داخلـي تركمنـستان بـا تهديـد               و روابط سنتي موجود مديريت شود مي      
ثبـاتي مواجـه سـازد        تواند اين كـشور را بـا بـي          فقط آنچه كه مي   . رو نخواهد بود    ثباتي روبه   بي

  . هاي خارجي است دخالت
عمل آمـده در ايـن ارتبـاط كـه     هاي به  ثبت و تالش  تركمنستان با اتخاذ سياست بي طرفي م      

وجـود  اين فرصـت را بـراي خـود بـه         . المللي قرار گيرد    طرفي اين كشور مورد شناسايي بين       بي
المللـي    آورده است تا بتواند براي عدم دخالت در امور داخلي تركمنستان موقعيت حقوقي بـين              

  . فراهم آورد
اي است كه با       موضوع منابع انرژي اين كشور مسأله      طرفي تركمنستان   البته در كنار بحث بي    

در . توان مانع از جستجوي منافع ديگران شـد  المللي، نمي توسل به مباحث حقوقي و روابط بين   
 سـاله بـا روسـيه فـشارهاي         25اين خصوص تركمنستان تالش نموده است تا با انعقاد قرارداد           

زماني كه روسيه منـافع خـود را در انـرژي    بنابراين تا   . سياسي پيش روي خود را برطرف سازد      
روسـيه از سياسـت     . دست آورد و چالشي براي منافع روسيه وجود نداشته باشـد          تركمنستان به 

اين موضوع باعث خواهـد شـد كـه فـشار سياسـي             . طرفي تركمنستان حمايت خواهد كرد        بي
خـارجي بـه   لـذا مجمـوع عوامـل داخلـي و     . خارجي هم بر روي تركمنستان به حداقل برسـد   

اي شكل گرفته است كه در كوتاه مدت چالشي كه موجب برهم خوردن ثبات اين كـشور                   گونه
 .باشد، در پيش روي تركمنستان وجود ندارد
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 :منابع و مآخذ
  :  فارسي-الف

فـر، مـشهد انتـشارات آسـتان قـدس      ، ترجمه علي خزاعي   ”اقوام مسلمان اتحاد شوروي   “،  )1366(آكينر شيرين، .1
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