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آسياي مرکزي بهواسطه اهميت ژئواستراتژيک خود ،در نظر قدرتهاي منطقهاي و جهاني جايگاه بسيار مهمي دارد و
اين قدرتها همواره در تالش براي حضور در اين منطقه بوده اند .بگونهاي که از سده نوزده به بعد يکي از مناطق
حساس ژئوپليتيک جهان بوده است .در ميان ويژگي کالن راهبردي اين منطقه در نظام ژئوپليتيک جهاني در درون نيز
اين منطقه داراي برخي ويژگيها و عناصر جغرافيايي است که آن را واجد برخي چالاهاي ژئوپليتيک قرار داده است
که از جمله مهمترين آنها موضوع آب است .در اين ميان کشور تاجيکستان به دليل دارا بودن بخا مهمي از منابع آب
منطقه از موقعيت فرادستي در آسياي مرکزي برخوردار است .بنابراين آسياي مرکزي و به ويژه تاجيکستان به واسطه
داشتن اشتراکات فراوان فرهنگي با ايران ،واجد اهميت استراتژيک براي ايران است .با توجه به چنين امري مساله
پژوها حاضر اين است که ضرورت ژئوپليتيک حضور ايران در تاجيکستان چيست و فرصتها و ابزارهاي موجود
در اين ميان دربرگيرنده چه مواردي است ،همچنين عرصه بازيگري ايران در ژئوپليتيک اين منطقه چيست؟ يافتههاي
پژوها گوياي آن است که با توجه به موقعيت برتر هيدروپليتيک تاجيکستان در آسياي مرکزي به نظر ميرسد
سرمايهگذاري ايران در پروژههاي آبي تاجيکستان در کنار پيوندهاي فرهنگي دو کشور ميتواند راهکار مناسب و کم
هزينهاي براي پيشبرد عاليق ژئوپليتيک ايران در راستاي گسترش حوزه نفوذ در منطقه آسياي مرکزي بوده و به دست
باالي ژئوپليتيک ايران نسبت به رقباي منطقهاي و فرامنطقهاي در اين منطقه ژئوپليتيک منجر شود.
واژههاي کليدي :هيدروپليتيک ،ژئوکالچر ،آسياي مرکزي ،تاجيکستان ،ايران.
نويسنده عهدهدار مکاتبات
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 .1مقدمه
آسياي مرکزي در تمام نظريات ژئوپليتيک حضور جدي دارد .به همين دليل از اهميت ويژهاي
برخوردار است .همچنين اين منطقه بزرگترين منطقه محصور در خشکي است که به درياي آزاد
دسترسي ندارد و با دارا بودن جمعيت  66ميليون نفري و عدم دسترسي مناسب به بازار جهاني ،بازار
اغواکنندهاي براي قدرتهاي منطقهاي و جهاني است .خالء قدرت در اين منطقه ژئواستراتژيک
سبب شده است بازيگران جهاني و منطقهاي هر يک براي تامين منافع ملي و دسترسي به عاليق
ژئوپليتيکي خود با استفاده از ابزارهاي گوناگون در منطقه حضور داشته باشند .نگرانيهاي روسيه
از گسترش ناتو به سمت شرق و حضور اياالت متحده آمريکا در آسياي مرکزي سبب شده است
اين کشور به منطقهگرايي روي آورده و تالش کند اعضاي پيشين شوروي را در قالب اتحاديه
کشورهاي همسود سازماندهي کند .از سوي ديگر چين نيز به دليل عاليق اقتصادي و دسترسي آسان
به انرژي و پيابرد طرح بلندپروازانه جاده ابريشم جديد تمايل زيادي براي حضور در آسياي
مرکزي دارد .همچنين موفقيت اسرائيل در آسياي مرکزي به واسطه سرمايهگذاري در بخا آب و
جلب همکاري ترکيه و آمريکا اين کشور را تبديل به يک رقيب جدي براي جمهوري اسالمي ايران
در منطقه کرده است .ناتو و اياالت متحده آمريکا نيز در تالش براي کنترل روسيه و چين و ايران
تالش کردهاند همپيماناني از منطقه آسياي مرکزي جذب کنند .ترکيه و عربستان نيز عاليق مذهبي،
فرهنگي و اقتصادي زيادي براي حضور در اين منطقه دارند .مجموع اين مسائل ضرورت توجه به
حضور ايران در آسياي مرکزي را برجسته مينمايند .باتوجه به حضور رقباي منطقه و جهاني الزم
است راهبردي مناسب براي حضور در آسياي مرکزي در سياست خارجي ايران تدوين شود تا ضمن
برطرف نمودن تهديدات امنيتي و تامين منافع ملي از هويت ايران در منطقه و بهويژه تاجيکستان در
برابر روسيسازي و ترکيسازي جلوگيري شود .نگاهي به جايگاه هيدروپليتيک تاجيکستان در اين
منطقه گوياي اهميت راهبردي اين کشور است.
 .2سوال و فرضيه تحقيق
سوال اول :ضرورتهاي ژئوپليتيک حضور ايران در تاجيکستان چيست؟
سوال دوم :ايران با چه راهبردي ميتواند حوزه نفوذ ژئوپليتيکي خود در آسياي مرکزي را وسعت
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بخشد؟
.3روش تحقيق و جمعآوري دادهها
در اين تحقيق عالوه بر اينکه محقق به دنبال چرايي حضور ايران در منطقه مورد مطالعه است به
دنبال چگونگي نقا آفريني ايران و توجه و تقويت اين عاليق به عنوان عوامل و مالحظات پايدار
ژئوپليتيکي است .بنابراين از روش تحقيق توصيفي -تحليلي استفاده شده است .همچنين در
جمعآوري داده ها و تجزيه و تحليل اين تحقيق از طريق بررسي منابع و اسناد و مدارک کتابخانهاي
در داخل و خارج از کشور به صورت دسترسي اينترنتي و همچنين به صورت مشاهده حضوري با
مراجعه به مراکز علمي ،پژوهشي ،فرهنگي اقدام به گفتگو با صاحبنظران ،ايرانشناسان،
جغرافيدانان ،اساتيد جغرافياي سياسي ،فعاالن انجمن دوستي ايران و تاجيکستان ،کارشناسان و فعاالن
اقتصادي ايراني حاضر در تاجيکستان از جمله شرکتهاي سدسازي حاضر در اين کشور صورت
گرفته است تا تصويري شفاف و صحيح از آنچه هست و آنچه بايد باشد ارائه شود.
 .4ادبيات پژوهش
 .4-1نقش منابع آب در رقابتهاي منطقهاي و جهاني

آب را ميتوان يکي از مهمترين عناصر زيست بشر در نظر گرفت .در بنياديترين زمينههاي زيست
بشر ،آب بهعنوان پايه قلمداد ميشود .آب عنصري تجديدناپذير است و بهصورت مصنوعي نميتوان
آن را ساخت .تصفيه و شيرين کردن آب هزينه زيادي ميطلبد .شيرين کردن و نمکزدايي آب در
سطح محدود ممکن است و دستکم با تکنولوژي کنوني نميتوان از آن بهصورت گسترده و در
مصارف صنعتي و کشاورزي استفاده نمود .در سالهاي پاياني قرن بيستم آب به عنوان موضوعي
مهم در کانون بحثها و مذاکرات بينالمللي قرار گرفت و تقريبا هيچ نشست بينالمللي که در آن
آينده جهان در هزاره سوم ميالدي مطرح باشد ،را نميتوان سراغ گرفت که در آن آب و مديريت
آن به صورت يکي از اصليترين عوامل و عناصر در دستور کار قرار نگرفته باشد( Mokhtari

 .)Hashi,2013:56نخستين سازمان بينالمللي مرتبﻂ با مسئله آب در قرن نوزده به منظور چگونگي
مديريت بر کشتيراني در رود راين تشکيل شد .در پي آن قراردادها پيمانها و توافقنامههاي متعددي
به منظور تقسيم آب رودهاي بينالمللي ميان کشورها يا مديريت رودهاي بينالمللي در قرن بيست
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به امضاء رسيد( .)Fakhari,1992:71-74هرچند اين توافقنامهها چندان نتوانستهاند رقابتهاي
هيدروپليتيک در جهان را به صورت مسالمتآميز حل کنند چرا که کشورها تالش کردهاند منابع آب
خود را براي استفاده بهتر از طريق ساخت سد ،تغيير مسير آب و غيره کنترل کنند که عمدتاً بدون
مخالفت کشورهاي پاييندست رودخانهها نبوده است .در اين راستا کشور اتيوپي در حال ساخت
سد رنسانس1بزرگ اتيوپي بر روي رودخانه نيل آبي 2با ظرفيت  6000مگاوات انرژي برقآبي
است و تالش ميکند آب را تحت کنترل خود در آورد که موجب اعتراض شديد کشورهاي مصر
و سودان شده است .رودخانه نيل آبي  85درصد آب نيل را تأمين ميکند که کنترل آن ميتواند
امنيت اقتصادي و ملي مصر و سودان را تهديد کند .از اينرو رد پاي اسرائيل در ساخت اين سد
براي تضعيف قدرت مصر و تأثيرگذاري بر سياست اين کشور در حمايت از فلسطين ديده ميشود
(Hashi and Ghaderi Hajat,2008:52

 .)Mokhtariاين سد ،در حال تبديلشدن به مرکز تحوالت

منطقهاي و عاملي براي تقويت روابﻂ بين مصر و اسرائيل است .ترس مصر نسبت به ساخت اين
سد باعث شد که رئيسجمهور سابق ،خود را از فرانسه جدا کند ،به روسيه نزديک شود و روابﻂ را
با اسرائيل تقويت نمايد ،بازندگان بزرگ اين تحوالت فلسطينيها هستند .همچنين کشور ترکيه با
ساخت پروژه گاپ3بر روي رودهاي فرات و دجله به بهانه توليد انرژي برقآبي ميکوشد دو کشور
پاييندست عراق و سوريه را با سياستهاي خود همسو سازد و بهنوعي با کنترل آب ،آن را به کاالي
اقتصادي تبديل کند تا در برابر دريافت نفت ارزان يا رايگان به عراق واگذار نمايد .کشور افغانستان
نيز با ساخت سد بر روي رودخانه هيرمند که سبب خشکيدن درياچه هامون در استان سيستان و
بلوچستان ايران شده است سعي ميکند سياستهاي ايران در قبال افغانستان را تغيير داده و مطامع
سياسي خود را بهويژه در زمينه پذيرش و حفظ مهاجران افغانستاني به ايران تحميل نمايد .اين دادهها
نشان ميدهد تالش براي کنترل آب در ميان کشورها تبديل به يک ابزار کنشگري شده است و
کشورهاي داراي منابع آب ميکوشند با کنترل منابع آب خود ضمن بهبود شرايﻂ اقتصاد داخلي
1. Ferdinand von Richthofen
 .2رود نيل از بهم پيو ستن دو رود نيل سفيد و نيل آبي در خارطوم به وجود ميآيد .سرچ شمه نيل سفيد درياچه ويکتوريا و
سرچشمه نيل آبي درياچه تانا (واقع در اتيوپي) است.
)3. GAP (South Eastern Anatolian Project
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آرزوهاي سياسي خود در منطقه را نيز پيا ببرند .چنين امري مفهومي به نام هيدروپليتيک را در
تبيين سياسيشدن موضوع آب در درون ژئوپليتيک مطرح مينمايد.
.4-2هيدروپليتيک

به آن بخا از علم جغرافياي سياسي که به مسئله بحرانهاي آبي ميپردازد هيدروپليتيک1ميگويند.
نوع برهمکنا ميان ملتها در بهرهبرداري از اين منابع آبي مشترک طيف گستردهاي از سازگاري و
همکاري کامل تا ناسازگاري و جنگ را دربرميگيرد و معموالً در رويکردهاي مختلف درباره
هيدروپليتيک بر روي عواملي مانند درگيري و همکاري ،بازيگري دولتها و حضور در حوزههاي
آبريز و بينالمللي تاکيد ميشود( .)Nami,2011:63با توجه به مصرف فزاينده آب در آينده و افزايا
مصرف کشورهاي فرادست رودها در بهرهبرداري از اين منابع ،شاهد فزوني مشاجرات هيدروپليتيک
ميان ملتها هستيم .بنابراين برخي ژئوپليتيسينها ،قرن کنوني(سده )21را سده هيدروپليتيک ميدانند
و بر اين باورند که اغلب به درگيريها و جنگهاي منطقهاي در جهان به دليل بحران برآمده از
کمبود آب خواهد بود(.)Kaviani Rad,2005:338-339

از اين رو ژئوپليتيک آب به مطالعه نقا آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انساني و ملتها و
دولتها ميپردازد اعم از آن که در داخل کشورها و يا بين آنها و داراي ابعاد فرا کشوري منطقهاي
و جهاني و بينالمللي باشد(.)Hafeznia,2005:101
.4-3ژئوکالچر

ژئوکالچر 2،ژئوپليتيک فرهنگي يا جغرافياي فرهنگي تشکيل شده از دو مفهوم ژئو به معناي زمين و
کالچر به معناي فرهنگ است .ژئوکالچر يا ژئوپليتيک فرهنگي فرآيند پيچيدهاي از تعامالت قدرت،
فرهنگ و محيﻂ جغرافيايي است که طي آن فرهنگ همچون ساير پديدههاي نظام اجتماعي همواره
در حال شکلگيري ،تکامل ،آميزش و جابجايي در جريان زمان و در بستر محيﻂ جغرافيايي کره
زميناند( .)Heidari,2008:147به عبارت ديگر ژئوکالچر ترکيبي از فرآيندهاي مکاني -فضايي قدرت
فرهنگي ميان بازيگران متنوع و بيشماري است که در اليههاي مختلف اجتماعي و در عرصه محيﻂ
1. Hydro-Politics
2. Geo-Culture
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يکپارچه سياره زمين به نقاآفريني پرداخته و در تعامل دائمي با يکديگر به سر ميبرند و بر اثر
همين تعامل مداوم است که در هر زمان چشمانداز فرهنگي ويژهاي خلق
ميشود(.)Heidari,2004:94

 .4-4چارچوب نظري :همتكميلي جغرافيايي و ايدئولوژي

بر اساس مدل همتکميلي جغرافيايي و ايدئولوژي حضور در منطقه جغرافيايي از دو الگوي همگرايي
و واگرايي تبعيت ميکند .براي فهم همگرايي يا واگرايي روابﻂ چهار عنصر ايدئولوژي ،ژئوپليتيک،
ژئوکالچر و ژئواکونوميک در نظر گرفته شده است که به ترتيب معرف همگرايي نظام سياسي،
همتکميلي جغرافيايي ،پيوندهاي فرهنگي و همتکميلي اقتصادي هستند؛ بنابراين در صورت
هماهنگي اين چهار عنصر گسترش همکاري شکل گرفته و منجر به تأمين منافع ملي ميشود .اين
مدل حالتهاي ديگري نيز دارد اگر ايدئولوژي که معرف نظام سياسي دو کشور است همخوان
نباشند سه عنصر ديگر با تکيهبر ظرفيت اقتصادي ميتوانند همگرايي ايجاد کنند اما گاهي ممکن
است اختالف ايدئولوژيهاي حکومتي موجود سبب خنثيسازي سه عنصر ديگر شود و در نهايت
واگرايي رخ داده و در بهترين حالت به از بينرفتن ظرفيتهاي همکاري ميانجامد؛ اما حالت بدتري
هم وجود دارد که منازعه رخ ميدهد و در اين حالت است که رقباي ژئوپليتيکي وارد شده و منافع
ملي کشور تهديد ميشود.
شكل( :)1نمودار مدل همتكميلي جغرافيايي و ايدئولوژي
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روابﻂ ايران و تاجيکستان را ميتوان در قالب اين مدل بررسي کرد .در حال حاضر اين دو کشور
ازنظر ايدئولوژي حکومت اختالفنظر دارند و در زمانهايي اين اختالف سبب ناديده گرفته شدن
سه عنصر ئوپليتيک ،ژئوکالچر و ژئواکونومي 1شده و نتيجه آن باعث ورود رقباي ژئوپليتيک ازجمله
عربستان و ترکيه به منطقه شده است.
 .5يافتههاي تحقيق
 .5-1اهميت آب در آسياي مرکزي و تاجيكستان

آسياي مرکزي به دليل داشتن شرايﻂ خاص جزء بحرانيترين مناطق آبي محسوب ميشود .وجود
بيابانهاي خشک با بارش کم و منابع آبي محدود و کشورهاي درحال توسعه و ضعيف و توزيع
نامتوازن همان منابع آب محدود بين کشورها ،باعث شکلگيري اختالفها و بحرانهاي بالقوه در
اين منطقه ژئواستراتژيک شده است .بستر جغرافيايي درگيريها در آسياي مرکزي ،منطقهاي خشک
و باير با عوارض زميني بياندازه گوناگون ،از کوههاي بلند تا استپها و بيابانهاي وسيع و خشک
است( .)Karayi,2008:1آب مسئلهاي کليدي در منطقه است %90 ،منابع آب در قرقيزستان و
تاجيکستان متمرکز شدهاند و اين دو کشور بر آب مورد نياز ازبکستان و قزاقستان کنترل
دارند( .)Ezzati and Khezri,2011:90از نظر دسترسي و بهرهبرداري از آبهاي شيرين ،کشورهاي
آسياي مرکزي را ميتوان به اين صورت دستهبندي کرد .کشورهايي که آب بسيار دارند مانند
تاجيکستان(64کيلومترمکعب برابر با  55.4درصد آبهاي روان حوضهي درياچه آرال) و کشورهايي
که آب کمي دارند مانند ازبکستان( 8.8کيلومترمکعب يا  7.6درصد) و ترکمنستان که آب آن را
کامالً از بيرون از مرز وارد ميکنند .در ميان کشورهاي آسياي مرکزي ،تقريباً  100درصد آب
قرقيزستان و تاجيکستان از منابع داخلي تأمين ميشود .اين در حالي است که تمامي آب مصرفي
ترکمنستان و  50درصد از آبهاي ازبکستان از خارج تأمين ميشود .بهرغم اينکه منطقهي اصلي
توليد جريان آب و کنترل واقعي تمام منابع آب منطقه با کشور قرقيزستان و تاجيکستان است ،مقدار
آب مورد استفاده توسﻂ اين دو کشور درمجموع کمتر از  15درصد است .در مقابل ازبکستان و
ترکمنستان که از آب سهم کمتري دارند ،مصرفکنندگان  71درصد آب قابلدسترسي هستند ،بخا
1. Geoeconomics
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عمدهي اين آب براي آبياري مزارع پنبه استفاده ميشود(.)Oohara,1999:167

در اين ميان تاجيکستان از لحاظ رودخانهها در ميان جمهوريهاي همسود ،در مقام ششم و از نظر
تأمين آب در يک کيلومترمربع ،پس از گرجستان ،در مقام دوم قرار دارد( .)khaledi,2011:109بخا
بزرگي از اين منابع آبي از طريق رودخانههاي آمودريا(جيحون) و سير دريا(سيحون) به کشورهاي
ترکمنستان و ازبکستان وارد ميشود .اين رودخانهها شاهرگ حياتي اين دو کشور بهويژه ازبکستان
است .طبق برآوردهاي عملآمده تاجيکستان ازنظر وسعت( 143100کيلومترمربع) هشتاد و پنجمين
کشور دنيا است .در حاليکه از نظر ذخاير هيدروانرژي 1با ظرفيت بالقوه توليد  527ميليارد کيلووات
ساعت پس از چين ،روسيه ،آمريکا ،هند برزيل ،زئير و کانادا در مقام هشتم قرار
دارد( .)Rasulof,2004:281آمودريا(جيحون) بزرگترين رودخانهي آسياي مرکزي از رشتهکوههاي
پامير سرچشمه ميگيرد و در طول  2٫540کيلومتر در تاجيکستان ،ازبکستان ،و ترکمنستان جريان
يافته و در نهايت قبل از اينکه به جنوب آرال بريزد به ازبکستان برميگردد .مقدار آب ساالنهي اين
رودخانه بين  46/9تا  108/4کيلومترمکعب در نوسان است و ميانگين آن در حدود 78/5
کيلومترمکعب است( .)Oohara,1999:166اين رودخانه با متوسﻂ جريان ساالنهاي برابر  79/3ميليارد
مترمکعب حدود  %68دبي کل حوضه )United Nations Development Programme, 2010(،را در
اختيار دارد.
دومين رودخانهي بزرگ آسياي مرکزي يعني سيردريا(سيحون) ،از کوههاي قرقيزستان سرچشمه
ميگيرد .اين رودخانه داراي دوشاخه اصلي نارين و قرهدريا است که اين دو در ازبکستان به يکديگر
ميپيوندند و سير دريا را تشکيل ميدهند .از اينجا به بعد رودخانه قبل از اينکه مجدداً وارد ازبکستان
شود به داخل تاجيکستان جريان مييابد و در ادامه وارد قزاقستان شده و به شمال درياچهي آرال
ميريزد طول اين رودخانه تقريباً بهاندازهي آمودريا است ،در حدود  2٫200کيلومتر ،اما مقدار آبي
که از آن تخليه ميشود بسيار کمتر يعني در حدود  21/4تا  54/1کيلومترمکعب با ميانگين 37/2
کيلومترمکعب در سال است(.)Oohara,1999:167

1. Hydro-Energy
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شكل ( :)2نقشه موقعيت سيردريا و آمودريا در آسياي مرکزي و حوضه آبريز آنها

()Source: CAWater-Info,2010

جدول ( :)1اطالعات رودخانههاي تاجيكستان
حوضه

ميانگين

آبريز

بده (دبي)

)(km2

m3

1

آمودريا – رود پنج

2٬620

534٬739

1٬400

2

سيردريا -رود

3٬078

219٬000

703

نام رود

طول
km

ريزشگاه

کشور

درياچه

ازبکستان،

آرال

ترکمنستان،
تاجيکستان،
افغانستان

نارين

درياچه

قرقيزستان

آرال

تاجيکستان،
ازبکستان،
قزاقستان

114

1000

آمودريا

3

پنج

-

-

آمودريا

4

زرافشان

877

631

آمودريا

5

وخا

524

32،150

50

آمودريا

6

ونج

103

2070

تاجيکستان،
افغانستان
تاجيکستان،
ازبکستان
قرقيزستان،
تاجيکستان

()Sourse: UN. World water council,2015

تاجيکستان
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بهطورکلي آمودريا و سيردريا تقريباً  90درصد آب قابلاستفاده در حوضهي درياچهي آرال را تأمين
ميکنند که بهطور ميانگين ساالنه به  125کيلومترمکعب ميرسد 10 .درصد باقيمانده آب از
رودخانهها و چشمههاي کوچک ديگر تأمين ميشود .در اين ميان تاجيکستان ميزبان اصلي بيا از
 55/4درصد از کل جريانهاي شکلگرفته در اين منطقه است؛ بيا از  25/3درصد نيز در خاک
قرقيزستان شکل ميگيرد .از  600رودخانه فصلي موجود در تاجيکستان ساالنه بيا از 500
کيلومترمکعب آب حاصل ميشود که  60درصد از آنها مربوط به حوزه آمودريا و  34درصد مربوط
به حوزه سير دريا است .در زمان حاکميت اتحاد شوروي در اين کشور ايستگاههاي کوچک و بزرگ
برقآبي ساخته شد .بهطورکلي اين کشور ظرفيت توليد برق  5درصد از کل انرژي الکتريکي1جهان
را داراست( .)Rasulof,2004:282با اينکه وسعت تاجيکستان يکدهم وسعت ايران است اما بيا از
سه برابر ايران ظرفيت احداث نيروگاههاي برقآبي دارد .به شکلي که ايران ظرفيت احداث  30هزار
مگاوات نيروگاه برقآبي و کشور تاجيکستان ظرفيت ساختن  100هزار مگاوات نيروگاه برقآبي
دارد .هماکنون  76هزار مگاوات از ظرفيت برقآبي تاجيکستان شناختهشده و کشورهاي گوناگوني
از جمله ايران ،چين و روسيه براي احداث اين نيروگاهها اعالم آمادگي کرده و يا بهطور عملي
حضور يافتهاند .توليد برق از منابع فسيلي در تاجيکستان  2درصد و از منابع برقآبي  98درصد
است(.)Tehrani,2007

با تکيه بر اين دادهها ميتوان گفت کشورهاي ازبکستان ،ترکمنستان و تا اندازهاي قزاقستان از نظر
آبي گروگان موقعيت کمنظير تاجيکستان هستند .تاجيکستان تاکنون اقدام به ساخت چهار نيروگاه و
سد بر روي رودخانه وخا2کرده است که نيروگاه سد آن يعني سنگ توده (2با حجم  66.5ميليون
مترمکعب و ظرفيت توليد  220مگاوات برق) و نارک(با حجم  10.5ميليارد مترمکعب 10.5
کيلومترمکعب و ظرفيت نصبشده  3000مگاوات) به بهرهبرداري رسيدهاند و نيروگاه راغون(3با
حجم  11.8ميليارد مترمکعب و در صورت افتتاح ظرفيت توليد  3600مگاوات را دارد) و سنگ

1. Electrical Energy
2. Vakhsh
3. Rogun
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توده (1با حجم و ظرفيت  670مگاوات) نيز در حال اجرا است .نيروگاه و سد سنگ توده  2را يک
شرکت ايراني اجرا کرد و در سال  1390افتتاح شد(.)Rasulof,2004:283
تاجيکستان ميتواند با توليد و صادرات برق به کشورهاي پيرامون افزون بر تقويت و توسعه اقتصاد
داخلي ،اقتصاد کشورهاي همسايه را نيز به اقتصاد خود پيوند زند .از نيروگاههاي مذکور تنها دو
نيروگاه(راغون و سنگ توده) ميتوانند توليد برق کشور را به دو برابر افزايا دهند .استفاده مؤثر از
اين منابع ،اين امکان را به تاجيکستان ميدهد که نهتنها نياز داخلي را مرتفع ،بلکه نياز کشورهاي
آسياي مرکزي و حتي خارج دور را نيز تأمين نمايد؛ در حال حاضر در تاجيکستان هرساله 4/16
ميليارد کيلووات ساعت برق توليد ميشود که برابر با  93درصد از همين سطح در سال  1990است؛
ذخاير هيدروانرژي بهطورکلي  3-5درصد مورداستفاده قرار ميگيرد .در فصل زمستان سال ،2003
اين جمهوري به ميزان  4606ميليون کيلووات ساعت برق وارد نموده است(.)Rasulof,2004:283
.6عاليق بازيگران منطقهاي در آسياي مرکزي
همانطور که پيشتر اشاره شد آسياي مرکزي به عنوان يک منطقه ژئواستراتژيک در تمام نظريههاي
کالسيک ژئوپليتيک حضور جدي دارد .با فروپاشي نظام دو قطبي ،آسياي مرکزي به عنوان بخا
جنوبي از قلمروهارتلند نظريه مکيندر ،هويت جغرافيايي  -سياسي مستقل پيدا کرده و به عنوان
فضاي فاقد قدرت تأثير گذار ،به عرصه رقابت قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي تبديل شد .فقدان
قدرت تأثيرگذار و نوپايي جمهوريهاي آن ،زمينهساز دخالت قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي را
در اين حوزه استراتژيک فراهم کرده است .قدرتهاي ياد شده هر کدام داراي اهداف ،منافع و
ديدگاههاي خاص خود هستند که شناخت درست ديدگاههاي آنان زمينه ساز اتخاذ سياستهاي
مناسبتري از جانب دستگاه سياست خارجي ايران خواهد بود .آسياي مرکزي از ابعاد ژئوپليتيکي،
ژئواکونوميکي و فرهنگي اهميت زيادي براي قدرتهاي جهاني و منطقهاي دارد از اين رو کشورها
تالش ميکنند با ابزارهاي موجود يا جعل ابزارهاي جديد عاليق ژئوپليتيکي خود را در اين منطقه
پيگيري کنند.
بر اين اساس ميتوان عاليق و ابزارهاي اصلي بازيگران منطقهاي را در آسياي مرکزي ترسيم کرد.
آسياي مرکزي با دارا بودن جمعيت  66ميليون نفري و عدم دسترسي مناسب به بازار جهاني ،بازار
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اغواکنندهاي براي کشورهاي صنعتي بهويژه چين و هند و ترکيه است .از سوي ديگر اياالتمتحده
آمريکا و اتحاديه اروپا براي حضور در خارج نزديک روسيه ،نزديک شدن به مرزهاي ايران و ايجاد
کنترل و محدوديت براي اين دو کشور عالقه فراواني به نفوذ در اين منطقه دارند .همچنين دو کشور
عربستان و اسرائيل نيز براي يارکشي در جامعه بينالملل و محاصره ايران بيميل به حضور در اين
منطقه نيستند .کشورهاي روسيه و چين نيز عالقه زيادي به انرژيهاي فسيلي و برق آبي در آسياي
مرکزي دارند و تالش ميکنند با سرمايهگذاري در اين حوزه ضمن تامين انرژي مورد نياز خود بر
اقتصاد آسياي مرکزي تسلﻂ داشته باشند .ازاينرو هر کشوري بر مبناي عالقه و داشتههاي خود
تالش ميکند حضور خود در اين منطقه را تثبيت کرده و مورد شناسايي ديگر کشورها قرار دهد.
اتحاديه اروپا با گسترش ناتو ،روسيه با گسترش اتحاديههاي منطقهاي ،ترکيه با هويت گرايي ترکي
و اقتصاد ،عربستان با بنيادگرايي مذهبي ،چين و هند با سرمايه گذاري اقتصادي ،آمريکا با تأسيس
پايگاههاي نظامي و اعطاي کمکهاي مالي و سرمايه گذاري اقتصادي و اسرائيل نيز با سرمايهگذاري
در حوزه آبي و اقتصادي تالش ميکنند تا سهم خود را از کنشگري در اين منطقه کسب کرده يا باال
ببرند .ايران نيز بهعنوان همسايه آسياي مرکزي و دارا بودن پيوندهاي تاريخي – تمدني گسترده با
اين منطقه و بهويژه در تاجيکستان و همچنين ميراثدار زبان فارسي و فرهنگ ايراني ناگزير از
حضور در اين منطقه است تا ضمن تامين منافع ملي ايران و برطرف کردن تهديدات امنيتي از سوي
رقباي جهاني و منطقه به وظيفه ذاتي خود در قبال حفاظت از فرهنگ ايراني و زبان فارسي در برابر
روسيسازي و ترکيسازي آسياي مرکزي و به ويژه کشور تاجيکستان عمل کند .بنابراين الزم است
دولت ايران به عنوان ميراثدار هويت ايراني از کشور همتبار خود در برابر هجوم فرهنگهاي ديگر
کمک کند .در نهايت ميتوان از اطالعات ذکر شده نمودار زير را ترسيم کرد که نشاندهنده عاليق
ژئوپليتيک قدرتهاي منطقهاي و جهاني براي حضور در منطقه آسياي مرکزي است .با توجه به
موارد پياگفته نياز مبرم تاجيکستان به جذب سرمايهگذاري خارجي در صورت درنگ ايران
کشورهايي مانند اسرائيل ،روسيه ،چين ،ترکيه و اياالت متحده آمريکا به راحتي ميتوانند با
سرمايهگذاري در اين کشور بر منابع آبي آسياي مرکزي تسلﻂ يافته و برگ برنده ايران را باطل کنند.
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شكل( : )3نمودار عاليق بازيگران منطقهاي

بر اساس شکل( )3کشورهايي چون روسيه ،اياالتمتحده امريکا ،چين ،ترکيه ،عربستان و اسرائيل
ميکوشند با استفاده از ابزارهاي موجود اهداف خود را در آسياي مرکزي پيگيري کرده و در اين
منطقه به نقاآفريني بپردازند .نکته جالب توجه اين است که کوهن در رابطه با اين منطقه ميگويد:
« مناطق آسياي مرکزي و قفقاز به دليل وجود منابع نفت مورد توجه قدرتهاي غربي قرار گيرد و
اين امر بسترساز شکلگيري يک منطقه شکننده جديد ميشود .ظهور اين نوار شکننده به تالشهاي
ژئواستراتژيک غرب براي نفوذ در اين منطقه بستگي دارد .اگر غرب بدون توجه به نگرانيهاي
مسکو چنين کاري کند ،آنگاه واکنا روسيه اين دو منطقه را به سرعت تبديل به نوار شکننده خواهد
شد»( ،) Cohen,1994:98-99از همين روست که حضور ايران در آسياي مرکزي اهميت مييابد .از
سوي ديگر رقابت ايران با کشورهاي ياد شده در مناطق ديگر از جمله غرب و جنوبغربي آسيا و
منطقه خليجفارس نشان ميدهد که اگر ايران نتواند به طور مناسب در صحنه شطرنج آسياي مرکزي
حضور پيدا کند در آستانه حذف قرار ميگيرد .از دست دادن آسياي مرکزي از سوي ايران با توجه
به فشار همه جانبه کشورهاي اياالت متحده آمريکا ،اتحاديه اروپا ،ترکيه ،عربستان و اسرائيل در
غرب و جنوبيغربي آسيا از يک سو و رقابت چين و روسيه در حوزه انرژي به معناي محاصره ايران
و انزواي کامل آن است .حضور ايران در آسياي مرکزي ضمن به عقب راندن رقباي جهاني و
منطقهاي ميتواند تهديدات امنيتي و اقتصادي از جمله تروريسم ،قاچاق مواد مخدر ،انرژي،
رقابتهاي فرهنگي و فشار به مرزها را تا حدود زيادي کاش دهد و فضاي مناسبي براي تنفس
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اقتصادي ايران باز نمايد.
 .6-1پيوندهاي تاريخي و فرهنگي ايران و تاجيكستان

آسياي مرکزي يا فرارود يک سرزمين ايراني است و ديرينگي ارتباط آن با ايران به بيا از 3000
سال ميرسد .بهطور تقريبي تا پيا از  150سال قبل که اين منطقه به تسلﻂ روسها درآمد با ايران
رابطه پيوسته داشته است .آسياي مرکزي تا پيا از انعقاد پيمان آخال که از سوي استعمار روس بر
ايران بزرگ تحميل شد جزو سرزمينهاي ايران محسوب ميشد .اين پيمان ميان امپراتوري روسيه
تزاري و ايران قاجار در  21سپتامبر 1299(1881ه.ق )1260/بسته شد که هدف آن براي تعيين
مرزهاي دو کشور در مناطق ترکمن نشين شرق درياي خزر محسوب ميشد( Nayeb

 .)pour,2016:81بهطور بنيادين مردمان اين سرزمين تباري ايراني داشتهاند که در سراسر آسياي
مرکزي از درياي مازندران تا چين پراکنده بودند .ارتباط زباني و فرهنگي ايران با آسياي مرکزي
وجود داشته است تا اينکه هخامنشيان دامنه مرزهاي ايران را به ورا رود گسترش ميدهند.
از نظر تاريخي کوروش پس از آنکه اهالي باکتريا ،سغد و خوارزم را به اطاعت خويا واداشت ،در
سواحل دور دست سيحون شهري بنا نهاد که به منزله سدي در برابر طوايف سارماتي بدوي باشد.
يونانيها اين شهر را کوروپوليس يعني شهر کوروش ناميدند( .)Shirazi and et al,2008:36نخستين
اشاره به سرزمينهاي اين منطقه را در اوستا ميتوان يافت ،در يشتها آمده که اهورامزدا شانزده
سرزمين را پيدرپي آفريد و بيشتر اين سرزمينها مربوط به ايران شرقي و آسياي مرکزي است .در
مهر يشت نيز به رودخانههاي قابل کشتيراني اشاره شده که آنها را فقﻂ با سيردريا و آمودريا ميتوان
انطباق داد .هرودت در شرح ساتراپيهاي ايران ،ساتراپي شانزدهم را شامل :پارتها ،خوارزميها،
سغديها و آرياييها ميشمارد .در اوستا و کتيبه داريوش در بيستون نيز از خوارزم نامبرده شده
است(.)Hamedani,2009:6

وجود جشنها و آيينهاي باستاني ايراني ،رسومات و واژگان ايراني باقيمانده در زبان و ...يک
فرهنگ ايراني به اين مناطق داده است .اين در حالي است که در  150سال گذشته تسلﻂ روسها و
فرهنگ روسي بر اين مناطق که زمينههاي فارسيستيزي و دشمني با فرهنگ ايراني در تمام شئون
را فراهم کرده بود نتوانسته است از اهميت و نفوذ زبان فارسي و فرهنگ ايراني بکاهد .روسها بعد
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از تسلﻂ در آسياي مرکزي تالش کردند با تغيير خﻂ نوشتاري آسياي مرکزي و ستيز با فرهنگ
ايراني مردمان اين منطقه را از اصل خود دور کنند؛ اما بعد از فروپاشي شوروي يک پويا همگاني
براي ارتباط با گذشته فرهنگي در تاجيکستان شکل گرفت و يکي از اين حرکتها بازگشت به خﻂ
نياکان که همان فارسي است بود .تاجيکستان دومين کشور فارسيزبان جهان است که از نظر فرهنگي
شباهت زيادي به ايران دارد در حقيقت ميتوان گفت اين دو کشور ازنظر فرهنگي يکي هستند و
فاصله زيادي با يکديگر ندارند .مشاهير مشترکي که هم ايرانيان و هم تاجيکها ،ترکمنها ،قزاقها
و ازبکها به داشتن آنان مفتخرند گونه ديگري از اشتراکات است .اوج روابﻂ فرهنگي ايران و آسياي
مرکزي در عصر تمدن اسالمي است که حاصل آن ،پيدايي دانشمندان و فالسفه عالي قدري همچون
ابوعلي سينا ،فارابي ،بيروني و شاعراني چون رودکي و بلخي است .اگر چه در قرن بيستم ،نظام
فکري و ارزشي مردم آسياي مرکزي طي تحوالت تاريخي ناشي از حاکميت نظام کمونيستي،
چالاهاي مختلفي به خود ديده است ،اما توانسته شالودههاي بنيادين خود را حفظ کند .در دهههاي
پاياني قرن بيستم رهايي کشورهاي آسياي مرکزي از مدار حاکميت کمونيستي اتحاد جماهير
شوروي ،فرصتي را پديد آورد تا تعامالت فرهنگي کشورهاي ديگر با آنها ،از حالت بسته به گسترده
تبديل شود(.)karani,2019:44

.6-2روبط ايران و تاجيكستان در دوران معاصر
.6-2-1روابط فرهنگي و تاريخي

اولين ارتباطات فرهنگي در دوره استيالي شوروي بر آسياي مرکزي به دوره دوم حکومت پهلوي
بازميگردد که بسيار کوتاه و اندک بوده است .نزديکي ميان شوروي و ايران و بهويژه آسياي مرکزي
که در راستاي سياست دوجانبهگرايي ايران و نزديکي اياالتمتحده آمريکا به شوروي بود باعث
عالقه ايران به برقراري ارتباط با تاجيکان شد .رشته اين روابﻂ بسيار نازک و فرسوده بود و تنها
عاملي که مانع از قطع شدن آن ميشد ،يگانگي زبان و فرهنگ ميان اقوام فارسيزبان و نشر کتابهاي
فارسي در زمينههاي مشترک بود.
بعد از فروپاشي شوروي و استقالل جمهوريهاي آسياي مرکزي ارتباطگيري با اين کشورها آسانتر
شد .هرچند که ايران براي بار دوم مناطق قفقاز و آسياي مرکزي را از دست داد اما جمهوري اسالمي
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ايران نخستين کشوري بود که استقالل تاجيکستان را به رسميت شناخت و اقدام به گشايا
سفارتخانه در پايتخت اين کشورها نمود .بعد از استقالل تاجيکستان مجسمه فردوسي جاي مجسمه
لنين در مرکز شهر دوشنبه را گرفت .درست بعد از يک سال از استقالل تاجيکستان جنگ داخلي
اين کشور بين دولت و شورشيان درگرفت که با وساطت دولت روسيه و جمهوري اسالمي ايران
پايان يافت(.)Shirazi and et al,2008:57
بررسي ربع قرن رفتار سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مرکزي نشان ميدهد که نقا آفريني
ايران در اين منطقه به طور عمده در قالب سه هويت شکل گرفته است؛ ايران به عنوان يکي از
محورهاي تمدن اسالمي ،ايران به عنوان يک فرهنگ و تمدن ريشهدار و در نهايت ايران به عنوان
يک دولت -ملت مبتني بر حفظ هويت و منافع( .)Karami,2008:79اما يافتهها نشان ميدهد
جمهوري اسالمي ايران آن چنان که بايد در برقراري روابﻂ سياسي ،اقتصادي و فرهنگي با تاجيکستان
موفق نبوده است و نتوانسته است ظرفيتهاي موجود را فعال کند .به نظر ميرسد با توجه به
محدوديتهاي داخلي و خارجي جمهوري اسالمي ايران اعم از ضعف اقتصادي ،تحريمهاي طوالني
مدت ،ضعف بخا خصوصي در اقتصاد ،عدم تطابق ايدئولوژي حکومتي با تاجيکستان و
درگيريهاي دامنهدار منطقهاي با رقباي ژئوپليتيک در غرب سبب شده است توسعه روابﻂ با
تاجيکستان و آسياي مرکزي از اولويت سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي
ايران خارج شود و توجهي جدي به آن نشود .از جمله شاخصهايي که ميتوان درباره عدم موفقت
ايران در اين منطقه ارائه داد عبارتنداز؛ ترجيح دادن خطوط قديمي انتقال انرژي(خطوط انتقال روسيه)
براي صادرات انرژي توسﻂ کشورهاي آسياي مرکزي و عدم استفاده از ظرفيتهاي به صرفهتر و
کم هزينهتر کشور ايران ،پيوستن به سازمان امنيت و همکاري اروپا و پذيرفتن استانداردهاي آن،
حضور نظامي آمريکا در آسياي مرکزي و ايجاد پايگاههاي نظامي در اين منطقه و بعضاً برپايي
مانورهاي مشترک با کشورهاي اين منطقه ،دشمني مخفي کشورهاي آسياي مرکزي با ايران البته
تحت فشار آمريکا ،قرار دادن مدل ترکيه سکوالر به عنوان الگوي مملکت داري خود وShapouri (....
.)and Seifzadeh,2019:4
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.6-2-2روبط اقتصادي ايران و تاجيكستان

شروع روابﻂ ايران با تاجيکستان ،از حوزه اقتصاد بوده است؛ سفر مقامات ايراني به اين کشور،
متقابالً منجر به سفر آقاي رحمان نبياف در اوايل برقراري روابﻂ ميشود .اين سفرها عمدتاً محور
اقتصادي داشتند( .)Mojtahedzadeh,2018:42بخشي از همکاريهاي مهم جمهوري اسالمي ايران
و جمهوري تاجيکستان درزمينهي بازرگاني ،سرمايهگذاري و مناسبات بانکي بوده است .که مهمترين
اين همکاريها را ميتوان به قرار زير نام برد:


تونل استقالل و انزاب



نيروگاه هيدروالکتريک (آبي برقي) سنگ توده2-



نيروگاه هيدروالکتريک(1آبي برقي) شورآباد



تونل ايستکلول



سد راغون بر روي رودخانه وخا



بازسازي راه ابريشم در غالب اتوبانهايي که چين را به تاجيکستان ،افغانستان و ايران متصل
ميکند



احداث کارخانه تراکتورسازي(تاجيران)



پروژه ساخت تونل مغزک



توسعه شبکه اينترنتي و مخابراتي



تاسيس کميسيون مشترک براي طراحي موافقتنامه همکاري اقتصادي و بازرگاني
(.)Boddouhi,2011:96-97

افزون بر اينها جمهوري اسالمي ايران و جمهوري تاجيکستان روابﻂ اقتصادي و بازرگاني متعددي
نيز دارند که تراز تجاري اين دو کشور در  11ماهه نخست سال  97بال بر  55ميليون دالر بوده
است .از سوي ديگر موقعيت ژئوپليتيک ايران در منطقه قابل قياس با هيچيک از کشورهاي منطقه
نيست.

1. Hydroelectric
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جدول( :)2مبادالت تجاري ج .ا.ايران با ج.تاجيكستان از سال  1387لغايت  11ماهه (1397ميليون دالر)

(منبع :اتاق بازرگاني ايران)

.6-2-3روابط سياسي

بنظر ميرسد دو کشور در زمينه سياسي دو کشور نتوانستهاند روابﻂ باثبات و سطح بااليي برقرار
کنند .از سال  ،2014رفتهرفته روابﻂ تهران-دوشنبه وارد فاز تازهاي شد .به صورتي که مسئله ضديت
با ايران و ايراني ،بر فضاي سياسي و حتي اجتماعي کشور تاجيکستان سايه انداخت .بسياري از
صاحبنظران در نگاه کالن ،نفوذ نرم جريان موسوم به سلفيت را در تحليلي تئوري محور بهعنوان
فرضيه گرفتند .گروهي ديگر نيز ،بيبرنامگي ايران در منطقه آسياي مرکزي را دليلي بر اين رفتار
دوشنبه اعالم کردند و برخي هم بر تأثيرات البي سعودي-غربي در موضوع ايرانهراسي اشاره
ميکنند(. )Alawizadeh,2016محيالدين کبيري ،رهبر حزب نهضت اسالمي که پيا از اعالم
ممنوعيت آن به خارج از کشور سفر کرده بود ،در همايا «بيداري اسالمي» سال  2016به تهران
دعوت شد و با رهبر ايران ديدار کرد .اين حرکت ،خشم دولت تاجيکستان را برانگيخت و به دستور
دولت بيا از پانزده نهاد ايراني در تاجيکستان تعطيل شدند و روابﻂ ميان دو کشور همزبان بهطور
بيسابقهاي به تيرگي گراييد(.)Saleem,2017

 .7نتيجهگيري
تاجيکســـتان با توجه به موقع يت جغراف يايي و طبيعي خود به ميتواند به عنوان هارتلند آب در
آسياي مرکزي شناخته شود .اين امر زماني اهميت مييابد که در آغازين دهههاي سده بيستم و در
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نظريات ســـنتي ژئوپليتيک و بر پايه تئوري مکيندر خود آســـياي مرکزي به عنوان هارتلند جهان
شـــناخته شـــد .از اينرو امروزه هم با توجه صـــحنه بازي پيچيدهاي که در عرصـــههاي معادالت
ژئوپليتيک منطقه عرضـــه ميکند همچنان مورد توجه و اقبال قدرتهاي ســـطح اول و دوم جهان
ميباشــد .حال با توجه به چنين شــرايطي ايران به عنوان يک قدرت منطقهاي بســترهاي تاريخي،
فرهنگي فراواني براي حضور درهارتلند آسياي مرکزي يعني تاجيکستان برخوردار است .در واقع
تاجيک ستان جزو معدود ک شورهايي در جهان ا ست که ميتواند همپيمان ا ستراتژيک ايران با شد و
همچنين مهمترين ک شوري در آ سياي مرکزي ا ست که ميتواند موجبات ح ضور پايدار ايران در
منطقه را فراهم کند .از سوي ديگر نيز ايران جزو معدود کشورهاي جهان است که ميتواند تقويت
هويت ملي تاجيکها و احياي ميراث فرهنگي آنها کمک نمايد .همچنين موقعيت جغرافيايي بي شتر
کشورهاي آسياي مرکزي وابستگي آنها به ايرن را دو چندان کرده است؛ زيرا هيچيک از کشورهاي
منطقه به آبهاي آزاد راه ندارند و قزاق ستان پهناورترين ک شور مح صور در خ شکي جهان بوده و
ازبک ستان تنها ک شور مح صور در خ شکي جهان ا ست که براي د ستيابي به دريا بايد حداقل از دو
ک شور عبور کند اين ويژگيهاي ايران ميتواند تاجيک ستان را از انزوا و خفگي ژئوپليتيکي خارج
کرده و به جهان آزاد وصل کند.
اما حضور ايران در آسياي مرکزي مستلزم کنار گذاشتن نگاه آرمانگرايانه ايدئولوژيک به منطقه است
و الزم است با ديدي واقعبينانه و با تأکيد بر مناسبات فرهنگي و زباني به نقاآفريني در آسياي
مرکزي و تاجيکستان بپردازد .بديهي است با توجه به تضادهاي ايدئولوژيک ميان حکومتهاي دو
کشور تالش براي اثرگذاري سياسي از سوي هر يک از اين دو کشور منجر به تيرگي روابﻂ ميان
آنها خواهد شد؛ نمونه چنين امري را در مورد دعوت محي الدين کبيري به ايران ميتواند مشاهده
کرد ،امري که هنوز سايه آن بر روي روابﻂ ميان دو کشور قابل ديده شدن است .اما اگر ايران بتواند
از پيوندهاي تاريخي و فرهنگي خود در قالب رويکردي واقعگرايانه و عملگرايانه سود جسته و
خود را به عنوان بازيگري اثرگذار در اين کشور و منطقه تعريف کند براحتي ميتواند از موقعيت
باالدست خود براي هدايت رفتار سياسي کشورهاي منطقه که ممکن است عرصه حضور رقباي
منطقه ايران مانند ترکيه ،عربستان ،اسرائيل و ...باشد سود ببرد .اما از دست دادن تاجيکستان و سوق
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دادن اين کشور به رقيبان منطقهاي مانند عربستان ،ترکيه ،آمريکا و اسرائيل ميتواند منجر به کاها
حضور ايران در آسياي مرکزي شود و موقعيت رقباي ايران را در منطقه افزايا دهد..
.8قدرداني
الزم است در پايان مقاله از دانشگاه خوارزمي تهران که زمينه الزم براي انجام اين پژوها را مهيا
کرد تشکر و قدرداني نمايم .همچنين از گروه جغرافياي سياسي اين دانشگاه و اساتيد محترم که مرا
در انجام اين پژوها ياري کردند کمال قدرداني و سپاسگزاري را دارم.
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