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دارد و  يمهم ياربس يگاهجا يو جهان يامنطقه يهاخود، در نظر قدرت يکژئواستراتژ يتواسطه اهمبه يمرکز يايآس

از مناطق  يکيبه بعد که از سده نوزده  يامنطقه بوده اند. بگونه ينحضور در ا يها همواره در تالش براقدرت ينا

 يزدر درون ن يجهان يتيکمنطقه در نظام ژئوپل ينا يراهبرد نکال يژگيو يانجهان بوده است. در م يتيکحساس ژئوپل

قرار داده است  يتيکژئوپل يهاچالا ياست که آن را واجد برخ ياييو عناصر جغراف هايژگيو يبرخ يمنطقه دارا ينا

از منابع آب  يدارا بودن بخا مهم يلبه دل يکستانکشور تاج يانم ينضوع آب است. در اآنها مو ينترکه از جمله مهم

به واسطه  يکستانتاج يژهو به و يمرکز يايآس ينبرخوردار است. بنابرا يمرکز يايدر آس يفرادست يتمنطقه از موقع

مساله  يامر ينبا توجه به چن است. يرانا يبرا يکاستراتژ يتواجد اهم يران،با ا يداشتن اشتراکات فراوان فرهنگ

موجود  يها و ابزارهاو فرصت يستچ يکستاندر تاج يرانا ورحض يتيکاست که ضرورت ژئوپل ينپژوها حاضر ا

 هاييافته يست؟منطقه چ ينا يتيکدر ژئوپل يرانا يگريعرصه باز يناست، همچن يچه موارد يرندهدربرگ يانم يندر ا

 رسديبه نظر م يمرکز يايدر آس يکستانتاج يدروپليتيکبرتر ه يتبه موقعآن است که با توجه  يايپژوها گو

راهکار مناسب و کم  توانديدو کشور م يفرهنگ يوندهايدر کنار پ يکستانتاج يآب يهادر پروژه يرانا يگذارمايهسر

بوده و به دست  يمرکز يايگسترش حوزه نفوذ در منطقه آس يدر راستا يرانا يتيکژئوپل يقعال يشبردپ يبرا ايينههز

 .  منجر شود يتيکمنطقه ژئوپل يندر ا ايرامنطقهو ف يامنطقه ينسبت به رقبا يرانا يتيکژئوپل يباال
 

 .يرانا يکستان،تاج ي،مرکز يايژئوکالچر، آس يدروپليتيک،ه کليدي:هاي هواژ
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 مقدمه .1

 اييژهو يتاز اهم يلدل يندارد. به هم يحضور جد يتيکژئوپل ياتدر تمام نظر يمرکز يايآس

زاد آ ياياست که به در يمنطقه محصور در خشک ينترمنطقه بزرگ ينا ينبرخوردار است. همچن

بازار  ي،هانمناسب به بازار ج يو عدم دسترس ينفر يليونم 66 يتندارد و با دارا بودن جمع يدسترس

 يکئواستراتژمنطقه ژ يناست. خالء قدرت در ا يو جهان يامنطقه يهاقدرت يبرا ايواکنندهاغ

 يقالبه ع يو دسترس يمنافع مل ينتام يبرا يکهر  ياو منطقه يجهان يگرانسبب شده است باز

ه يروس هاييگوناگون در منطقه حضور داشته باشند. نگران يخود با استفاده از ابزارها يتيکيژئوپل

 سبب شده است يمرکز يايدر آس يکامتحده آمر ياالتاز گسترش ناتو به سمت شرق و حضور ا

 يهتحادرا در قالب ا يشورو يشينپ يآورده و تالش کند اعضا يرو ييگراکشور به منطقه ينا

آسان  يو دسترس ياقتصاد يقعال يلبه دل يزن ينچ يگرد يکند. از سو يهمسود سازمانده يکشورها

 يايحضور در آس يبرا ياديز يلتما يدجد يشمبرد طرح بلندپروازانه جاده ابرياو پ يبه انرژ

در بخا آب و  گذارييهبه واسطه سرما يمرکز يايدر آس يلاسرائ يتموفق يندارد. همچن يمرکز

 يرانا ياسالم يجمهور يبرا يجد يبرق يکبه  يلکشور را تبد ينا يکاو آمر يهترک يجلب همکار

 يرانو ا نيو چ يهکنترل روس يدر تالش برا يزن يکامتحده آمر ياالتدر منطقه کرده است. ناتو و ا

 ي،مذهب يقعال يزو عربستان ن يهجذب کنند. ترک يمرکز ياياز منطقه آس يمانانيپاند همتالش کرده

ه به مسائل ضرورت توج ينمنطقه دارند. مجموع ا ينحضور در ا يبرا ياديز يو اقتصاد يفرهنگ

الزم  يو جهان نطقهم ي. باتوجه به حضور رقبانماينديرا برجسته م يمرکز يايان در آسيرحضور ا

ن شود تا ضم ينتدو يرانا يخارج ياستدر س يمرکز يايحضور در آس يمناسب برا ياست راهبرد

در  يکستانتاج يژهودر منطقه و به يرانا يتاز هو يمنافع مل ينو تام يتيامن يداتبرطرف نمودن تهد

 يندر ا يکستانجتا يکيدروپليته يگاهبه جا يشود. نگاه يريجلوگ سازييو ترک سازييبرابر روس

 . کشور است ينا يراهبرد يتاهم يايمنطقه گو

 يقتحق يهسوال و فرض. 2

 يست؟چ يکستاندر تاج يرانحضور ا يتيکژئوپل يهاسوال اول: ضرورت

را وسعت  يمرکز يايخود در آس يتيکيحوزه نفوذ ژئوپل توانديم يبا چه راهبرد يراندوم: ا سوال
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 بخشد؟

 هاداده يورآو جمع يقروش تحق.3

ه است به در اين تحقيق عالوه بر اينکه محقق به دنبال چرايي حضور ايران در منطقه مورد مطالع

آفريني ايران و توجه و تقويت اين عاليق به عنوان عوامل و مالحظات پايدار دنبال چگونگي نقا

مچنين در هحليلي استفاده شده است. ت -ژئوپليتيکي است. بنابراين از روش تحقيق توصيفي

اي ک کتابخانهها و تجزيه و تحليل اين تحقيق از طريق بررسي منابع و اسناد و مدارآوري دادهجمع

ا نتي و همچنين به صورت مشاهده حضوري بخارج از کشور به صورت دسترسي اينتر در داخل و

شناسان، نظران، ايرانمراجعه به مراکز علمي، پژوهشي، فرهنگي اقدام به گفتگو با صاحب

ناسان و فعاالن جغرافيدانان، اساتيد جغرافياي سياسي، فعاالن انجمن دوستي ايران و تاجيکستان، کارش

ت هاي سدسازي حاضر در اين کشور صوراقتصادي ايراني حاضر در تاجيکستان از جمله شرکت

 .گرفته است تا تصويري شفاف و صحيح از آنچه هست و آنچه بايد باشد ارائه شود

 پژوهش ياتادب .4

 يو جهان يامنطقه يهانقش منابع آب در رقابت .1-4

 يستز هايينهزم ترينياديبشر در نظر گرفت. در بن يستعناصر ز ينتراز مهم يکي توانيآب را م  

 توانينم يصورت مصنوعاست و به يدناپذيرتجد ي. آب عنصرشوديقلمداد م يهعنوان پابشر، آب به

در  آب ييزداکردن و نمک يرين. شطلبديم ياديز ينهکردن آب هز يرينو ش يهصفآن را ساخت. ت

صورت گسترده و در از آن به توانينم يکنون يکم با تکنولوژسطح محدود ممکن است و دست

 يآب به عنوان موضوع يستمقرن ب يانيپا هاياستفاده نمود. در سال يو کشاورز يمصارف صنعت

که در آن  المللييننشست ب يچه يباقرار گرفت و تقر الملليينو مذاکرات بها مهم در کانون بحث

 يريتتوان سراغ گرفت که در آن آب و مديمطرح باشد، را نم يالديجهان در هزاره سوم م يندهآ

 Mokhtari)عوامل و عناصر در دستور کار قرار نگرفته باشد ينترياز اصل يکيآن به صورت 

Hashi,2013:56). يمرتبط  با مسئله آب در قرن نوزده به منظور چگونگ الملليينسازمان ب ننخستي 

 يمتعدد يهانامهو توافق هايمانآن قراردادها پ يشد. در پ يلتشک يندر رود را يرانيبر کشت يريتمد

 يستدر قرن ب الملليينب يرودها يريتمد ياکشورها  يانم الملليينب يآب رودها  يمبه منظور تقس
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 يهارقابت اندها چندان نتوانستهنامهفقاتو ينهرچند ا. (74Fakhari-1992:71,)يدمضاء رسبه ا

اند منابع آب چرا که کشورها تالش کرده حل کنند يزآمدر جهان را به صورت مسالمت يدروپليتيکه

بدون  اًعمدتکنترل کنند که  غيره آب و يرمس ييرساخت سد، تغ يقاستفاده بهتر از طر يخود را برا

در حال ساخت  يوپيراستا کشور ات ينها نبوده است. در ارودخانه دستيينپا يمخالفت کشورها

 يآببرق يمگاوات انرژ 6000 يتبا ظرف  2يآب يلرودخانه ن يبر رو يوپيبزرگ ات 1سد رنسانس

مصر  يکشورها يدآب را تحت کنترل خود در آورد که موجب اعتراض شد کندياست و تالش م

 توانديکه کنترل آن م کنديم ينرا تأم يلدرصد آب ن 85 يآب يلودان شده است. رودخانه نس و

سد  ينساخت ا در يلاسرائ يپا رد روينا کند. از يدمصر و سودان را تهد يو مل ياقتصاد يتامن

 شوديم يدهد يناز فلسط يتکشور در حما ينا ياستبر س يرگذاريقدرت مصر و تأث يفتضع يبرا

( and Ghaderi Hajat,2008:52Mokhtari Hashi)به مرکز تحوالت  شدنيلسد، در حال تبد ين. ا

 يناست. ترس مصر نسبت به ساخت ا يلمصر و اسرائ ينروابط ب يتتقو يبرا يو عامل يامنطقه

شود و روابط را  يکنزد يهسابق، خود را از فرانسه جدا کند، به روس جمهوريسسد باعث شد که رئ

با  يهکشور ترک همچنين .هستند هاينيتحوالت فلسط ينبازندگان بزرگ ا يد،نما يتتقو يلبا اسرائ

دو کشور  کوشديم يآببرق يانرژ يدفرات و دجله به بهانه تول يرودها يبر رو 3ساخت پروژه گاپ

 يبا کنترل آب، آن را به کاال ينوعخود همسو سازد و به هايياسترا با س يهعراق و سور دستيينپا

. کشور افغانستان يدعراق واگذار نما به يگانرا يانفت ارزان  يافتکند تا در برابر در يلتبد ياقتصاد

و  يستانهامون در استان س ياچهدر يدنکه سبب خشک يرمندرودخانه ه يبا ساخت سد بر رو يزن

داده و مطامع  ييردر قبال افغانستان را تغ يرانا هايياستس کنديم يشده است سع يرانبلوچستان ا

ها داده ين. ايدنما يلتحم يرانبه ا يافغانستان جرانو حفظ مها يرشپذ ينهدر زم يژهوخود را به ياسيس

شده است و  يابزار کنشگر يکبه  يلکشورها تبد يانکنترل آب در م يتالش برا دهدينشان م

 ياقتصاد داخل يطابا کنترل منابع آب خود ضمن بهبود شر کوشنديمنابع آب م يدارا يکشورها

                                                           

1. Ferdinand von Richthofen 

ستن از بهم پ يلرود ن .2 شمه ن   آيديد مدر خارطوم به وجو يآب يلو ن يدسف  يلدو رود ن يو سرچ و  يکتورياو اچهيدر يدسف  يل. 
 .( استيوپيتانا )واقع در ات ياچهدر يآب يلسرچشمه ن

3. GAP (South Eastern Anatolian Project) 
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را در  تيکييدروپلبه نام ه يمفهوم يامر ين. چندببرن ياپ يزخود در منطقه را ن ياسيس يآرزوها

 .نمايديمطرح م يکتيشدن موضوع آب در درون ژئوپلياسيس يينتب

 يدروپليتيکه.4-2

. گوينديم 1يکيدروپليته پردازديم يآب يهاکه به مسئله بحران ياسيس يايآن بخا از علم جغراف به

و  ياز سازگار ياگسترده يفمشترک ط يمنابع آب يناز ا يبردارها در بهرهملت ياننوع برهمکنا م

درباره  لفمخت يکردهايو معموالً در رو گيرديمبرو جنگ را در يکامل تا ناسازگار يهمکار

 يهاضور در حوزهها و حدولت يگريباز ي،و همکار يريمانند درگ يعوامل يبر رو يدروپليتيکه

 ياو افزا يندهآب در آ يندهبا توجه به مصرف فزا .(Nami,2011:63)شوديم يدتاک الملليينو ب يزآبر

 يدروپليتيکمشاجرات ه يمنابع، شاهد فزون يناز ا يبردارفرادست رودها در بهره يمصرف کشورها

 داننديم يدروپليتيک( را سده ه21ده)سيقرن کنون ها،يتيسينژئوپل يبرخ ين. بنابرايمها هستملت يانم

بحران برآمده از  يلدر جهان به دل يامنطقه يهاو جنگ هايريباورند که اغلب به درگ ينو بر ا

 .(Kaviani Rad,2005:338-339)کمبود آب خواهد بود

ها و لتمو  يآب به مطالعه نقا آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انسان يتيکرو ژئوپل اين از

 يامنطقه يبعاد فرا کشورا يآنها و دارا ينب يااعم از آن که در داخل کشورها و  پردازديها مدولت

 .(Hafeznia,2005:101)باشد الملليينو ب يو جهان

 ژئوکالچر.4-3

و  ينزم يشده از دو مفهوم ژئو به معنا يلتشک يفرهنگ يايجغراف يا يفرهنگ يتيک، ژئوپل2ژئوکالچر

از تعامالت قدرت،  اييچيدهپ يندآفر يفرهنگ يتيکژئوپل يافرهنگ است. ژئوکالچر  يکالچر به معنا

 موارهه ينظام اجتماع هاييدهپد يرآن فرهنگ همچون سا ياست که ط ياييجغراف يطفرهنگ و مح

کره  ياييجغراف يطزمان و در بستر مح ياندر جر ييو جابجا يزشتکامل، آم يري،گدر حال شکل

قدرت  ييفضا -يمکان يندهايآاز فر يبيژئوکالچر ترک يگربه عبارت د (.Heidari,2008:147)اندينزم

 يطمح رصهو در ع يمختلف اجتماع هاييهاست که در ال شمارييمتنوع و ب يگرانباز يانم يفرهنگ

                                                           

1. Hydro-Politics 

2. Geo-Culture 
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و بر اثر  برنديبه سر م يکديگربا  يپرداخته و در تعامل دائم ينيآفربه نقا ينزم يارهس يکپارچه

خلق  اييژهو يانداز فرهنگتعامل مداوم است که در هر زمان چشم نيهم

 (.Heidari,2004:94)شوديم

 يدئولوژيو ا ياييجغراف يليتكم: همي. چارچوب نظر4-4

 ييهمگرا ياز دو الگو ياييحضور در منطقه جغراف يدئولوژيو ا ياييجغراف يليتکماساس مدل هم بر

 يتيک،ژئوپل يدئولوژي،روابط چهار عنصر ا ييواگرا يا ييهمگرا فهم ي. براکنديم يتتبع ييو واگرا

 ياسي،نظام س ييمعرف همگرا يبدر نظر گرفته شده است که به ترت يکژئوکالچر و ژئواکونوم

در صورت  ينهستند؛ بنابرا ياقتصاد يليتکمو هم يفرهنگ يوندهايپ يايي،جغراف يليتکمهم

 ين. اشوديم يمنافع مل ينکل گرفته و منجر به تأمش يچهار عنصر گسترش همکار ينا يهماهنگ

خوان دو کشور است هم ياسيکه معرف نظام س يدئولوژيدارد اگر ا يزن يگريد يهامدل حالت

ممکن  يکنند اما گاه يجادا ييهمگرا تواننديم ياقتصاد يتظرف بريهبا تک يگرعنصر د هنباشند س

 يتنها شود و در يگرسه عنصر د سازييب خنثموجود سب يحکومت هاييدئولوژياست اختالف ا

 ياما حالت بدتر انجامد؛يم يهمکار هاييترفتن ظرفينحالت به از ب ينرخ داده و در بهتر ييواگرا

وارد شده و منافع  يتيکيژئوپل يحالت است که رقبا ينو در ا دهديدارد که منازعه رخ م دهم وجو

 .شوديم يدکشور تهد يمل

 تكميلي جغرافيايي و ايدئولوژيمدل هم نمودار: (1شكل)
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دو کشور  ينکرد. در حال حاضر ا يمدل بررس يندر قالب ا توانيرا م يکستانو تاج يرانروابط ا

گرفته شدن  يدهاختالف سبب ناد ينا ييهانظر دارند و در زمانحکومت اختالف يدئولوژيازنظر ا

 جملهاز يتيکژئوپل يآن باعث ورود رقبا يجهو نت شده  1يژئوکالچر و ژئواکونوم يتيک،سه عنصر ئوپل

 .به منطقه شده است يهعربستان و ترک

 يقتحق هاييافته .5

 يكستانو تاج يمرکز يايآب در آس يتاهم .5-1

. وجود شوديمحسوب م يمناطق آب ترينيخاص جزء بحران يطداشتن شرا يلبه دل يمرکز يايآس

 يعو توز يفتوسعه و ضع درحال يمحدود و کشورها يبخشک با بارش کم و منابع آ هاييابانب

بالقوه در  يهاها و بحراناختالف يريگکشورها، باعث شکل يننامتوازن همان منابع آب محدود ب

خشک  يامنطقه ي،مرکز يايدر آس هايريدرگ ياييشده است. بستر جغراف يکژئواستراتژ طقهمن ينا

و خشک  يعوس هاييابانها و ببلند تا استپ يهاگون، از کوهگونا اندازهيب ينيبا عوارض زم يرو با

و  يزستانمنابع آب در قرق %90در منطقه است،  يديکل ياآب مسئله (.2008:1Karayi,)است

ازبکستان و قزاقستان کنترل  يازن دو کشور بر آب مورد يناند و اشده متمرکز يکستانتاج

 کشورهاي شيرين، هايآب از برداريظر دسترسي و بهرهاز ن .(Ezzati and Khezri,2011:90)دارند

 مانند دارند بسيار آب که کشورهايي. کرد بنديصورت دسته اين به توانرا مي يمرکز آسياي

 کشورهايي و( آرال درياچه يحوضه روان هايدرصد آب 55.4کيلومترمکعب برابر با 64)تاجيکستان

 را  آن آب که ترکمنستان و( درصد 7.6 يا ومترمکعبکيل 8.8)ازبکستان مانند دارند کمي آب که

درصد آب  100 يباً. در ميان کشورهاي آسياي مرکزي، تقرکنندمي وارد مرز از بيرون از کامالً

. اين در حالي است که تمامي آب مصرفي شوديقرقيزستان و تاجيکستان از منابع داخلي تأمين م

 ياصل يمنطقه ينکهرغم ا. بهشودمي تأمين خارج از ازبکستان هايدرصد از آب 50ترکمنستان و 

ستان است، مقدار يکو تاج يزستانتمام منابع آب منطقه با کشور قرق يآب و کنترل واقع يانجر يدتول

درصد است. در مقابل ازبکستان و  15دو کشور درمجموع کمتر از  ينآب مورد استفاده توسط ا

هستند، بخا  يدسترسدرصد آب قابل 71کنندگان مصرف دارند، يترکمنستان که از آب سهم کمتر
                                                           

1. Geoeconomics 
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 .(Oohara,1999:167)شوديمزارع پنبه استفاده م ياريآب يآب برا ينا يعمده

همسود، در مقام ششم و از نظر  هاييجمهور يانها در ماز لحاظ رودخانه يکستانتاج يانم ينا در

بخا  (.khaledi,2011:109)دوم قرار دارد پس از گرجستان، در مقام يلومترمربع،ک يکآب در  ينتأم

 يکشورها ه( بيحون)سيادر ير( و سيحون)جياآمودر هايرودخانه يقاز طر يمنابع آب يناز ا يبزرگ

ازبکستان  يژهودو کشور به ينا ياتيها شاهرگ حرودخانه ين. اشوديترکمنستان و ازبکستان وارد م

 پنجمينو  دهشتا( يلومترمربعک 143100)سعتنظر واز نتاجيکستاآمده عمل يهاآوردبر طبقاست.  

 واتکيلو ردميليا 527 توليد هبالقو ظرفيت با  1يدروانرژيه خايرنظر ذ از کهيحال در. ستا نياد رکشو

 ارقر هشتم ممقادر  داکاناو  ئيرز ،يلزبر هند ،مريکاآ ،سيهرو ،چيناز  پس ساعت

 يهاکوهاز رشته يمرکز يايآس يرودخانه ينتر( بزرگيحون)جآمودريا .(Rasulof,2004:281)دارد

 يان، و ترکمنستان جرازبکستان يکستان،در تاج کيلومتر 2٫540و در طول  گيرديسرچشمه م يرپام

 ينا ي. مقدار آب ساالنهگردديبه ازبکستان برم يزدبه جنوب آرال بر ينکهقبل از ا يتنها و در يافته

 5/78آن در حدود  يانگيندر نوسان است و م رمکعبيلومتک 4/108تا  9/46 ينرودخانه ب

 ردميليا 3/79 برابر ياساالنه نجريارودخانه با متوسط  ينا. (Oohara,1999:166)است يلومترمکعبک

را در  (United Nations Development Programme, 2010)،حوضه کل يدب %68حدود  مترمکعب

 دارد. ياراخت

شمه سرچ يزستانقرق يها(، از کوهيحون)سيادريرس يعني يرکزم يايبزرگ آس يرودخانه دومين

 يکديگرکستان به دو در ازب يناست که ا درياو قره يننار يدوشاخه اصل يرودخانه دارا ين. اگيرديم

وارد ازبکستان  اًمجدد ينکهاز ا به بعد رودخانه قبل ينجاا . ازدهنديم يلرا تشک يادر يرو س پيوندنديم

آرال  يياچهدر و در ادامه وارد قزاقستان شده و به شمال يابديم يانجر يکستانتاجشود به داخل 

 ياما مقدار آب کيلومتر، 2٫200است، در حدود  ياآمودر ياندازهبه يباًرودخانه تقر ينطول ا ريزديم

 2/37 انگينيبا م يلومترمکعبک 1/54تا  4/21در حدود  يعنيکمتر  ياربس شوديم يهکه از آن تخل

 .(Oohara,1999:167)در سال است يلومترمکعبک

  
                                                           

1. Hydro-Energy 
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 هاآن يزو حوضه آبر يمرکز يايدر آس ياو آمودر يادريرس يتموقع نقشه(: 2) شكل

 
 (Source: CAWater-Info,2010) 

 يكستانتاج يها(: اطالعات رودخانه1) جدول

(Sourse: UN. World water council,2015) 

 

طول  نام رود

km 

 حوضه

 آبريز

)2km(  

ميانگين 

 بده )دبي(

3m 

 کشور ريزشگاه

درياچه  1٬400 534٬739 2٬620 رود پنج –آمودريا  1

 آرال

ازبکستان، 

ترکمنستان، 

تاجيکستان، 

 افغانستان

رود  -سيردريا 2

 نارين

درياچه  703 219٬000 3٬078

 آرال

قرقيزستان 

تاجيکستان، 

ازبکستان، 

 قزاقستان

 پنج 3
 

تاجيکستان،  آمودريا 1000 114

 افغانستان

تاجيکستان،  درياآمو - - 877 زرافشان 4

 ازبکستان

قرقيزستان،  آمودريا 631 32،150 524 وخا 5

 تاجيکستان

 تاجيکستان آمودريا 50 2070 103 ونج 6
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 ينآرال را تأم يياچهدر ياستفاده در حوضهدرصد آب قابل 90 يباًتقر يادريرو س ياآمودر طورکليبه

آب از  ماندهيدرصد باق 10. رسديم يلومترمکعبک 125ساالنه به  يانگينطور مبه که کننديم

از  ياب  لياص يزبانم يکستانتاج يانم ين. در اشوديم ينتأم يگرکوچک د يهاها و چشمهرودخانه

در خاک  يزدرصد ن 3/25از  يامنطقه است؛ ب ينگرفته در اشکل هايياندرصد از کل جر 4/55

 500از  بيا ساالنه يکستاندر تاج دموجو فصلي خانهرود 600. از گيرديکل مش يزستانقرق

مربوط  صددر 34و  يادرموآ زهحو به طمربوها از آن صددر 60که  شوديم حاصلآب  يلومترمکعبک

 رگبزو  کوچک هاييستگاها رکشو يندر ا رويشو دتحاا حاکميت نمادر ز. ستا يادر يرس زهحو به

 نجها 1لکتريکيا ژينرا کلاز  صددر 5 قبر توليد ظرفيت رکشو ينا يطورکلبهشد.  ساخته بيآقبر

از  يااست اما ب يرانوسعت ا دهميک يکستانوسعت تاج ينکه. با ا(Rasulof,2004:282)سترا دارا

هزار  30احداث  يتظرف يرانکه ا يدارد. به شکل يآببرق هاييروگاهاحداث ن يتظرف يرانسه برابر ا

 يآببرق يروگاههزار مگاوات ن 100ساختن  يتظرف يکستانو کشور تاج يآببرق گاهيرومگاوات ن

 يگوناگون يشده و کشورهاشناخته يکستانتاج يآببرق يتهزار مگاوات از ظرف 76اکنون دارد. هم

 يطور عملبه ياکرده و  ياعالم آمادگ هايروگاهن يناحداث ا يبرا يهو روس ينچ يران،از جمله ا

درصد  98 يآبدرصد و از منابع برق 2 يکستاندر تاج يليبرق از منابع فس يد. تولاندتهيافحضور 

 .(Tehrani,2007)است

نظر  قزاقستان از يااندازه ازبکستان، ترکمنستان و تا يگفت کشورها توانيها مداده ينا بر يهتک با

و  يروگاهدام به ساخت چهار نتاکنون اق يکستانهستند. تاج يکستانتاج يرنظکم يتگروگان موقع يآب

 يليونم 66.5)با حجم 2سنگ توده  يعنيسد آن  يروگاهکرده است که ن 2رودخانه وخا يسد بر رو

 10.5مترمکعب  يلياردم 10.5)با حجم مگاوات برق( و نارک 220 يدتول يتمترمکعب و ظرف

)با  3راغون يروگاهن و انديدهرس يبردارمگاوات( به بهره 3000شده نصب يتو ظرف يلومترمکعبک

گ مگاوات را دارد( و سن 3600 يدتول يتمترمکعب و در صورت افتتاح ظرف يلياردم 11.8حجم 

                                                           

1. Electrical Energy 

2. Vakhsh 

3. Rogun 
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 يکرا  2و سد سنگ توده  يروگاهدر حال اجرا است. ن يزمگاوات( ن 670 يت)با حجم و ظرف1توده 

 .(Rasulof,2004:283)افتتاح شد 1390اجرا کرد و در سال  يرانيشرکت ا

و توسعه اقتصاد  يتافزون بر تقو يرامونپ يو صادرات برق به کشورها يدبا تول توانديم تانتاجيکس

مذکور تنها دو  هاينيروگاه از. زند يوندبه اقتصاد خود پ يزرا ن يههمسا ياقتصاد کشورها ي،داخل

فاده مؤثر از . استهندد يابرق کشور را به دو برابر افزا يدتول توانندي)راغون و سنگ توده( ميروگاهن

 يکشورها يازرا مرتفع، بلکه ن يداخل يازتنها نکه نه دهديم يکستانامکان را به تاج ينمنابع، ا ينا

 16/4هرساله  يکستاندر حال حاضر در تاج  يد؛نما ينتأم يزخارج دور را ن يو حت يمرکز يايآس

است؛  1990سطح در سال  نياز هم ددرص 93که برابر با  شوديم يدساعت برق تول يلوواتک يلياردم

، 2003. در فصل زمستان سال گيرديدرصد مورداستفاده قرار م 3-5 يطورکلبه يدروانرژيه يرذخا

 .(Rasulof,2004:283)ساعت برق وارد نموده است يلوواتک يليونم 4606 يزانبه م يجمهور ينا

 يمرکز يايدر آس يامنطقه يگرانباز يقعال.6

 هاييهدر تمام نظر يکمنطقه ژئواستراتژ يکبه عنوان  يمرکز يايه شد آساشار يشترکه پ طورهمان

به عنوان بخا  يمرکز يايآس ي،نظام دو قطب يدارد. با فروپاش يحضور جد يتيکژئوپل يککالس

 نکرده و به عنوا يدامستقل پ ياسيس - ياييجغراف يتهو يندر،مک يههارتلند نظراز قلمرو يجنوب

شد. فقدان  يلتبد ياو فرامنطقه يامنطقه يهاگذار، به عرصه رقابت قدرت ريفاقد قدرت تأث يفضا

را  ياو فرامنطقه يامنطقه يهادخالت قدرت سازينهآن، زم هاييجمهور ييگذار و نوپايرقدرت تأث

منافع و  هداف،ا يشده هر کدام دارا ياد يهافراهم کرده است. قدرت يکحوزه استراتژ يندر ا

 هايياستساز اتخاذ س ينهآنان زم هاييدگاهخاص خود هستند که شناخت درست د هاييدگاهد

 يتيکي،از ابعاد ژئوپل يمرکز يايآس. خواهد بود يرانا يخارج ياستاز جانب دستگاه س يترمناسب

رو کشورها  يندارد از ا ياو منطقه يجهان هايتقدر يبرا ياديز يتاهم يو فرهنگ يکيژئواکونوم

منطقه  ينخود را در ا يتيکيژئوپل يقعال يدجد يجعل ابزارها ياموجود  يبا ابزارها کننديتالش م

 کنند.  يگيريپ

کرد.  يمترس يمرکز يايرا در آس يامنطقه يگرانباز ياصل يو ابزارها يقعال توانياساس م ينا بر

بازار  ي،ار جهانمناسب به باز يو عدم دسترس ينفر يليونم 66 يتبا دارا بودن جمع يمرکز يايآس
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متحده تياالا يگرد ياست. از سو يهو هند و ترک ينچ يژهوبه يصنعت يکشورها يبرا يااغواکننده

 يجادو ا يرانا يشدن به مرزها يکنزد يه،روس يکحضور در خارج نزد ياروپا برا يهو اتحاد يکاآمر

دو کشور  ينطقه دارند. همچنمن ينبه نفوذ در ا يدو کشور عالقه فراوان ينا يبرا يتکنترل و محدود

 ينبه حضور در ا يلميب يرانو محاصره ا الملليندر جامعه ب يارکشي يبرا يزن يلعربستان و اسرائ

 يايدر آس يو برق آب يليفس هاييبه انرژ ياديعالقه ز يزن ينو چ يهروس ي. کشورهايستندمنطقه ن

خود بر  يازمورد ن يانرژ ينوزه ضمن تامح يندر ا گذارييهبا سرما کننديدارند و تالش م يمرکز

خود  يهاعالقه و داشته بنايبر م يهر کشور روينتسلط داشته باشند. ازا يمرکز ياياقتصاد آس

کشورها قرار دهد.  يگرد ييکرده و مورد شناسا يتمنطقه را تثب ينحضور خود در ا کنديتالش م

 يترک ييگرا يتبا هو يهترک ي،امنطقه هاييهدبا گسترش اتحا يهاروپا با گسترش ناتو، روس يهاتحاد

 يسبا تأس يکاآمر ي،اقتصاد يگذار رمايهو هند با س ينچ ي،مذهب يادگراييو اقتصاد، عربستان با بن

 گذارييهبا سرما يزن يلو اسرائ ياقتصاد يگذار يهو سرما يمال يهاکمک يو اعطا ينظام هاييگاهپا

باال  يامنطقه کسب کرده  يندر ا يتا سهم خود را از کنشگر ندکنيتالش م يو اقتصاد يدر حوزه آب

گسترده با  تمدني – يخيتار يوندهايو دارا بودن پ مرکزي يايآس يهعنوان همسابه يزن يرانببرند. ا

از  يرناگز يرانيو فرهنگ ا يزبان فارس داريراثم ينو همچن يکستاندر تاج يژهومنطقه و به ينا

 ياز سو يتيامن يداتو برطرف کردن تهد يرانا يمنافع مل ينت تا ضمن تاممنطقه اس ينحضور در ا

در برابر  يو زبان فارس يرانيخود در قبال حفاظت از فرهنگ ا اتيذ يفهو منطقه به وظ يجهان يرقبا

الزم است  ينعمل کند. بنابرا يکستانکشور تاج يژهو به و يمرکز يايآس سازييو ترک سازييروس

 يگرد يهااز کشور همتبار خود در برابر هجوم فرهنگ يرانيا يتهو داريراثعنوان مبه  يراندولت ا

 يقدهنده عالکرد که نشان يمرا ترس يرتوان از اطالعات ذکر شده نمودار زيم يتکمک کند. در نها

است. با توجه به  يمرکز يايحضور در منطقه آس يبرا يو جهان يامنطقه يهاقدرت يتيکژئوپل

 يراندر صورت درنگ ا يخارج رياگذيهبه جذب سرما يکستانمبرم تاج يازگفته نايموارد پ

با  تواننديم يبه راحت يکامتحده آمر ياالتو ا يهترک ين،چ وسيه،ر يل،مانند اسرائ ييکشورها

 را باطل کنند. يرانو برگ برنده ا يافتهتسلط  يمرکز يايآس يکشور بر منابع آب يندر ا يگذاريهسرما
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 يامنطقه يگرانباز يقعال نمودار( : 3)كلش

 
 يلعربستان و اسرائ يه،ترک ين،چ يکا،امر متحدهياالتا يه،چون روس ييکشورها( 3شکل)اساس  بر

 ينکرده و در ا يگيريپ يمرکز يايموجود اهداف خود را در آس يبا استفاده از ابزارها کوشنديم

: گويديم قهمنط يناست که کوهن در رابطه با ا ينا بپردازند. نکته جالب توجه ينيآفرمنطقه به نقا

و  يردقرار گ يغرب يهاوجود منابع نفت مورد توجه قدرت يلو قفقاز به دل يمرکز يايمناطق آس» 

 يهانوار شکننده به تالش ين. ظهور اشوديم يدمنطقه شکننده جد يک يريگامر بسترساز شکل ينا

 هاييدارد. اگر غرب بدون توجه به نگران يمنطقه بستگ يننفوذ در ا يغرب برا يکژئواستراتژ

به نوار شکننده خواهد  يلدو منطقه را به سرعت تبد ينا يهکند، آنگاه واکنا روس يکار ينمسکو چن

. از يابديم يتاهم يمرکز يايدر آس يرانروست که حضور ا يناز هم، (Cohen,1994:98-99 )«شد

و  ياآس يغرباز جمله غرب و جنوب يگرشده در مناطق د ياد يبا کشورها يرانرقابت ا يگرد يسو

 يمرکز ياينتواند به طور مناسب در صحنه شطرنج آس يرانکه اگر ا دهديفارس نشان ميجمنطقه خل

با توجه  يرانا ياز سو يمرکز ياي. از دست دادن آسگيرديکند در آستانه حذف قرار م يداحضور پ

در  يلعربستان و اسرائ کيه،اروپا، تر يهاتحاد يکا،متحده آمر التياا يبه فشار همه جانبه کشورها

 يرانمحاصره ا يبه معنا يدر حوزه انرژ يهو روس ينسو و رقابت چ يکاز  ياآس يغربيغرب و جنوب

و  يجهان يضمن به عقب راندن رقبا يمرکز يايدر آس يرانکامل آن است. حضور ا يو انزوا

 ي،مواد مخدر، انرژ ققاچا يسم،از جمله ترور يو اقتصاد يتيامن يداتتهد توانديم يامنطقه

تنفس  يبرا يمناسب يکاش دهد و فضا ياديو فشار به مرزها را تا حدود ز يفرهنگ يهارقابت
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 .يدباز نما يرانا ياقتصاد

 يكستانو تاج يرانا يو فرهنگ يخيتار يوندهايپ .6-1

 3000از  يابه ب يرانارتباط آن با ا يرينگيد است و يرانيا ينسرزم يکفرارود  يا يمرکز يايآس 

 يرانها درآمد با امنطقه به تسلط روس ينسال قبل که ا 150از  ياتا پ يبيطور تقر. بهرسديمسال 

روس بر  تعماراس يآخال که از سو يماناز انعقاد پ ياتا پ يمرکز يايداشته است. آس يوستهرابطه پ

 يهروس يامپراتور يانم يمانپ ين. اشديمحسوب م يرانا هايينشد جزو سرزم يلبزرگ تحم يرانا

 يينتع ي( بسته شد که هدف آن برا1260ه.ق/1299)1881سپتامبر  21قاجار در  يرانو ا يتزار

 Nayeb)شديخزر محسوب م يايشرق در يندو کشور در مناطق ترکمن نش يمرزها

pour,2016:81 .)ياياند که در سراسر آسداشته يرانيا يتبار ينسرزم ينمردمان ا يادينطور بنبه 

 يمرکز يايبا آس يرانا يو فرهنگ يپراکنده بودند. ارتباط زبان ينمازندران تا چ ياياز در يمرکز

 . دهنديرا به ورا رود گسترش م يرانا يدامنه مرزها يانهخامنش ينکهوجود داشته است تا ا

واداشت، در  ياد و خوارزم را به اطاعت خوسغ يا،باکتر يکوروش پس از آنکه اهال يخينظر تار از

باشد.  يبدو يسارمات يفدر برابر طوا يبنا نهاد که به منزله سد يشهر يحونسواحل دور دست س

 نخستين .(Shirazi and et al,2008:36)يدندشهر کوروش نام يعني يسشهر را کوروپول ينا هايوناني

 شانزده اهورامزدا که آمده هايشت در ،يافت توانيم اوستا در را منطقه اين هايسرزمين به هاشار

 در. است مرکزي آسياي و شرقي ايران به مربوط هاينسرزم اين بيشتر و آفريد درپييپ را سرزمين

 توانيم آمودريا و يادريرس با فقط راها آن کهشده اشاره  کشتيراني قابل يهارودخانه به نيز يشت مهر

 ها،يها، خوارزمپارت: شامل را شانزدهم ساتراپي ،ايران ساتراپيهاي حشر درهرودت . داد انطباق

 شدهبرده نام خوارزم از نيز بيستون در داريوش کتيبه و اوستا در. شمارديم هاياييآر و هايسغد

 (.Hamedani,2009:6)است

 يکبان و... در ز ماندهيباق يرانيرسومات و واژگان ا يراني،ا يباستان هاييينها و آجشن وجود

ها و سال گذشته تسلط روس 150است که در  يدر حال ينمناطق داده است. ا ينبه ا يرانيفرهنگ ا

 ندر تمام شئو يرانيبا فرهنگ ا يو دشمن يزيستيفارس هايينهمناطق که زم ينبر ا يفرهنگ روس

ها بعد بکاهد. روس يرانيو فرهنگ ا يو نفوذ زبان فارس يترا فراهم کرده بود نتوانسته است از اهم
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با فرهنگ  يزو ست يمرکز يايآس يخط نوشتار ييرتالش کردند با تغ يمرکز ياياز تسلط در آس

 همگاني ياپو يک يشورو يمنطقه را از اصل خود دور کنند؛ اما بعد از فروپاش ينمردمان ا يرانيا

ها بازگشت به خط حرکت يناز ا يکيشکل گرفت و  يکستاندر تاج يارتباط با گذشته فرهنگ يبرا

 ينظر فرهنگ جهان است که از زبانيکشور فارس يندوم يکستاناست بود. تاج يکه همان فارس ياکانن

و  ستنده يکي يدو کشور ازنظر فرهنگ ينگفت ا توانيم يقتدارد در حق يرانبه ا ياديشباهت ز

ها ها، قزاقترکمن ها،يکجو هم تا يرانيانکه هم ا يمشترک يرندارند. مشاه يکديگربا  ياديفاصله ز

 يايو آس يرانا ياز اشتراکات است. اوج روابط فرهنگ يگريها به داشتن آنان مفتخرند گونه دو ازبک

همچون  يقدر يدانشمندان و فالسفه عال يداييپ ن،است که حاصل آ يدر عصر تمدن اسالم يمرکز

نظام  يستم،ست. اگر چه در قرن با يو بلخ يچون رودک يو شاعران يرونيب ي،فاراب ينا،س يابوعل

 يستي،نظام کمون يتاز حاکم يناش يخيتحوالت تار يط يمرکز يايمردم آس يو ارزش يفکر

 يهاخود را حفظ کند. در دهه يادينبن هايلودهاست، اما توانسته شا يدهبه خود د يمختلف يهاچالا

 يراتحاد جماه يستيکمون يتاز مدار حاکم يمرکز يايآس يکشورها ييرها يستمقرن ب يانيپا

با آنها، از حالت بسته به گسترده  يگرد يکشورها يآورد تا تعامالت فرهنگ يدرا پد يفرصت ي،شورو

 .(karani,2019:44)شود يلتبد

 در دوران معاصر يكستانو تاج يرانروبط ا.6-2

 يخيو تار يروابط فرهنگ.6-2-1

 يبه دوره دوم حکومت پهلو يمرکز ياير آسب يشورو ياليدر دوره است يارتباطات فرهنگ اولين

 يمرکز يايآس يژهوو به يرانو ا يشورو يانم يکيکوتاه و اندک بوده است. نزد يارکه بس گردديبازم

 اعثبود ب يبه شورو يکاآمر متحدهياالتا يکيو نزد يرانا ييگرادوجانبه ياستس يکه در راستا

نازک و فرسوده بود و تنها  يارروابط بس ينشد. رشته ا يکانارتباط با تاج يبه برقرار يرانعالقه ا

 يهاو نشر کتاب زبانياقوام فارس يانزبان و فرهنگ م يگانگي شد،يکه مانع از قطع شدن آن م يعامل

 مشترک بود. هايينهدر زم يفارس

تر نکشورها آسا ينبا ا يريگارتباط يمرکز يايآس هاييو استقالل جمهور يشورو يبعد از فروپاش 

 ياسالم يرا از دست داد اما جمهور يمرکز يايبار دوم مناطق قفقاز و آس يبرا يرانشد. هرچند که ا
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ا يشناخت و اقدام به گشا يترا به رسم يکستانبود که استقالل تاج يکشور يننخست يرانا

سمه مج يجا يمجسمه فردوس يکستانکشورها نمود. بعد از استقالل تاج ينا يتختخانه در پاسفارت

 يجنگ داخل يکستانسال از استقالل تاج يکدر مرکز شهر دوشنبه را گرفت. درست بعد از  ينلن

 يرانا ياسالم يو جمهور يهدرگرفت که با وساطت دولت روس ياندولت و شورش ينکشور ب ينا

 .(Shirazi and et al,2008:57)يافت يانپا

 ينيکه نقا آفر دهديمرکزي نشان م اييدر منطقه آس يرانا يخارج ياستربع قرن رفتار س بررسي

از  يکيبه عنوان  يرانشکل گرفته است؛ ا يتمنطقه به طور عمده در قالب سه هو يندر ا يرانا

به عنوان  يرانا يتدار و در نهايشهفرهنگ و تمدن ر يکبه عنوان  يرانا ي،محورهاي تمدن اسالم

 دهدينشان م هايافتهاما . (Karami,2008:79)و منافع يتبر حفظ هو يملت مبتن -دولت يک

 يکستانبا تاج يو فرهنگ ياقتصاد ياسي،روابط س يدر برقرار يدچنان که با آن يرانا ياسالم يجمهور

با توجه به  رسديموجود را فعال کند. به نظر م هاييتموفق نبوده است و نتوانسته است ظرف

 يطوالن هاييمتحر ي،از ضعف اقتصاد اعم يرانا ياسالم يجمهور يو خارج يداخل هايمحدوديت

و  يکستانبا تاج يحکومت يدئولوژيدر اقتصاد، عدم تطابق ا يمدت، ضعف بخا خصوص

در غرب سبب شده است توسعه روابط با  يکتيژئوپل يبا رقبا يادار منطقهدامنه هاييريدرگ

 ياسالم يجمهور ياقتصاد يپلماسيو د يخارج ياستس يتاز اولو يمرکز يايو آس يکستانتاج

درباره عدم موفقت  توانيکه م ييهابه آن نشود. از جمله شاخص يجد يخارج شود و توجه يرانا

( يه)خطوط انتقال روسيانتقال انرژ يميدادن خطوط قد يحاز؛ ترجمنطقه ارائه داد عبارتند يندر ا يرانا

تر و به صرفه هاييتفو عدم استفاده از ظر يمرکز يايآس يتوسط کشورها يصادرات انرژ يبرا

آن،  ياستانداردها يرفتناروپا و پذ يو همکار يتبه سازمان امن يوستنپ يران،تر کشور اينهکم هز

 ييمنطقه و بعضاً برپا يندر ا ينظام هاييگاهپا يجادو ا يمرکز يايدر آس يکاآمر يحضور نظام

البته  يرانبا ا يمرکز يايآس يکشورها يمخف يمنطقه، دشمن ينا يمشترک با کشورها يمانورها

 Shapouri)....خود و يمملکت دار يسکوالر به عنوان الگو يهقرار دادن مدل ترک يکا،تحت فشار آمر

and Seifzadeh,2019:4).  
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 يكستانو تاج يرانا يروبط اقتصاد.6-2-2

کشور،  نيبه ا يرانياز حوزه اقتصاد بوده است؛ سفر مقامات ا يکستان،با تاج يرانروابط ا شروع

سفرها عمدتاً محور  ين. اشوديروابط م يبرقرار يلدر اوا يافرحمان نب يمتقابالً منجر به سفر آقا

 راناي ياسالم يمهم جمهور هايياز همکار يبخش .(Mojtahedzadeh,2018:42)داشتند ياقتصاد

 ينترت. که مهمسبوده ا يو مناسبات بانک گذارييهسرما ي،بازرگان يينهدرزم يکستانتاج يو جمهور

 نام برد: يربه قرار ز توانيرا م هايهمکار ينا

 انزاب و استقالل تونل 

 2-( سنگ تودهيبرق ي)آب يدروالکتريکه يروگاهن 

 ( شورآباديبرق ي)آب1يدروالکتريکه يروگاهن 

 يستکلولتونل ا 

 رودخانه وخا يسد راغون بر رو 

 متصل  يرانا افغانستان و يکستان،ا به تاجر ينکه چ ييهادر غالب اتوبان يشمراه ابر يبازساز

 کنديم

 (يران)تاجيسازاحداث کارخانه تراکتور 

 مغزک تونل ساخت پروژه 

 يو مخابرات ينترنتيتوسعه شبکه ا 

 يو بازرگان ياقتصاد يموافقتنامه همکار يطراح يمشترک برا يسيونکم يستاس 
(Boddouhi,2011:96-97.)  

 يمتعدد ينو بازرگا يروابط اقتصاد يکستانتاج يو جمهور يرانا ياسالم يجمهور هاينبر ا افزون

ر بوده دال يليونم 55بال  بر  97ماهه نخست سال  11دو کشور در  ينا يدارند که تراز تجار يزن

 طقهمن ياز کشورها يکيچبا ه ياسدر منطقه قابل ق يرانا يتيکژئوپل يتموقع يگرد ياست. از سو

 . يستن

 

                                                           

1. Hydroelectric 
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 دالر( يليون)م1397ماهه  11 يتلغا 1387از سال   يكستانبا ج.تاج يراناري ج. ا.ا(: مبادالت تج2)جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (يرانا ياتاق بازرگان: منبع)
 ياسيروابط س.6-2-3

برقرار  يياند روابط باثبات و سطح باالدو کشور نتوانسته ياسيس ينهدو کشور در زم رسديم بنظر

 يتکه مسئله ضد يشد. به صورت يادوشنبه وارد فاز تازه-هرانرفته روابط ت، رفته2014کنند. از سال 

از  ياريانداخت. بس يهسا  يکستانکشور تاج ياجتماع يو حت ياسيس يبر فضا يراني،و ا يرانبا ا

عنوان محور به يتئور يليرا در تحل يتموسوم به سلف ياننظران در نگاه کالن، نفوذ نرم جرصاحب

رفتار  ينبر ا يليرا دل يمرکز يايدر منطقه آس يرانا برنامگييب يز،ن يگرد يگرفتند. گروه يهفرض

اشاره  يهراسرانيدر موضوع ا يغرب-يسعود يالب يراتهم بر تأث يدوشنبه اعالم کردند و برخ

از اعالم  ياکه پ يرهبر حزب نهضت اسالم يري،کب الدينيمح .(Alawizadeh,2016)کننديم

به تهران  2016سال  «ياسالم يداريب» يار کرده بود، در هماآن به خارج از کشور سف يتممنوع

و به دستور  يخترا برانگ  يکستانحرکت، خشم دولت تاج ينکرد. ا يدارد يراندعوت شد و با رهبر ا

طور زبان بهدو کشور هم يانشدند و روابط م يلتعط  يکستاندر تاج يرانياز پانزده نهاد ا يادولت ب

 .(Saleem,2017)ييدگرا يرگيبه ت ايسابقهيب

يريگجهينت .7  

ــتان تاج  هارتلند آب در    به عنوان  تواند يخود به م  يعيو طب يايي جغراف يت با توجه به موقع     يکسـ

و در  يستم سده ب  يهادهه ينازغکه در آ يابديم يتاهم يامر زمان ينشناخته شود. ا   يمرکز يايآس 
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ــنت يات نظر ــ يندر مک يتئور يه و بر پا  يک تيژئوپل يسـ   انهارتلند جه    به عنوان  يمرکز ياي خود آسـ

ــناخته شـــد. از ا معادالت   يهاکه در عرصـــه اييچيدهپ يامروزه هم با توجه صـــحنه باز ينروشـ

ســـطح اول و دوم جهان   يهاهمچنان مورد توجه و اقبال قدرت کنديمنطقه عرضـــه م يتيکژئوپل

ــديم ــرا ين. حال با توجه به چنباش ــترها ياقدرت منطقه کيبه عنوان  يرانا يطيش   يخي،تار يبس

برخوردار است. در واقع     يکستان تاج يعني يمرکز يايهارتلند آس حضور در  يبرا فراواني يفرهنگ

ست که م  ييجزو معدود کشورها   يکستان تاج ستراتژ  پيمانتواند هميدر جهان ا شد و   يرانا يکا با

شور  ينترمهم ينهمچن س  يک ست که م  يمرکز يايدر آ ضور پا  دتوانيا در  يرانا يدارموجبات ح

  يتتقو توانديجهان است که م  يجزو معدود کشورها  يرانا يزن يگرد يکند. از سو  فراهممنطقه را 

شتر ب ياييجغراف يتموقع ين. همچنيدآنها کمک نما يفرهنگ يراثم يايو اح هايکتاج يمل يتهو   ي

  ياز کشورها  يکيچه يرارده است؛ ز را دو چندان ک يرنآنها به ا يوابستگ  يمرکز يايآس  يکشورها 

ستان پهناورتر  يهامنطقه به آب شک      ينآزاد راه ندارند و قزاق صور در خ شور مح جهان بوده و  يک

شک       صور در خ شور مح ستان تنها ک ست که برا  يازبک ست  يجهان ا حداقل از دو  يدبا يابه در يابيد

شور عبور کند ا  ستان تاج توانديم يرانا هاييژگيو ينک خارج  يتيکيژئوپل ياز انزوا و خفگ را  يک

 کرده و به جهان آزاد وصل کند.

به منطقه است  يدئولوژيکا يانهگرامستلزم کنار گذاشتن نگاه آرمان يمرکز يايدر آس يرانحضور ا اما

 يايدر آس ينيآفربه نقا يو زبان يبر مناسبات فرهنگ يدو با تأک بينانهواقع يديو الزم است با د

دو  هايومتحک يانم يدئولوژيکا ياست با توجه به تضادها يهيبپردازد. بد يکستانو تاج يمرکز

 يانروابط م يرگيدو کشور منجر به ت يناز ا يکهر  ياز سو ياسيس ياثرگذار يکشور تالش برا

مشاهده  توانديم يرانبه ا يريکب ينالد يرا در مورد دعوت مح يامر ينآنها خواهد شد؛ نمونه چن

بتواند  يرانشدن است. اما اگر ا يدهدو کشور قابل د يانروابط م يآن بر رو يهه هنوز ساک يکرد، امر

سود جسته و  يانهو عملگرا يانهگراواقع يکرديخود در قالب رو يو فرهنگ يخيتار يوندهاياز پ

 يتاز موقع توانديم يکند براحت يفکشور و منطقه تعر يناثرگذار در ا يگريخود را به عنوان باز

 يمنطقه که ممکن است عرصه حضور رقبا يکشورها ياسيرفتار س يتهدا يالدست خود برابا

و سوق   يکستانو... باشد سود ببرد. اما از دست دادن تاج يلعربستان، اسرائ يه،مانند ترک يرانمنطقه ا
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به کاها منجر  توانديم يلو اسرائ يکاآمر يه،مانند عربستان، ترک يامنطقه يبانکشور به رق يندادن ا

 . دهد. يامنطقه افزا ررا د يرانا يرقبا يتشود و موقع يمرکز يايدر آس يرانحضور ا

 قدرداني.8

 ياپژوها را مه ينانجام ا يالزم برا ينهتهران که زم يمقاله از دانشگاه خوارزم يانالزم است در پا

محترم که مرا  يداسات دانشگاه و ينا ياسيس ياياز گروه جغراف ين. همچنيمنما يکرد تشکر و قدردان

 .را دارم يگزارو سپاس يکردند کمال قدردان ياريپژوها  يندر انجام ا
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