تحلیل هویت ژئوپلیتیک آسیای مرکسی
با استفاده از نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی
علی اکبش دبیشی
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ٍیطگیّا ٍ هیصاى ٍاتػتگی رغسافیایی ،اقتكاای ،،فسٌّگای ٍ ّوضٌایي غیاغای _ اهٌیتای یا
کؿَز تِ ی هٌطقِ یا کؿَز ،ییگس َّیت ضئَپلیتی آى زا هؿخف هایکٌا  .یز ٍاقا  ،هٌظاَز اش
َّیت ضئَپلیتی ایي اغت کِ ی کؿَز تِ صِ غیػتن هٌطقِا ،تعلق یازی .یز ایاي هیااى َّیات
ضئَپلیتی کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تاِ یییاو ٍاتػاتگی هتعا ی ٍ هختلاا رغسافیاایی ،فسٌّگای،
غیاغی تا هٌاطق ٍ کؿَزّا ،پیساهًَی اش ٍیطگیّا ،هٌغكس تِ فسی ٍ صٌ گاًِا ،تسخاَزیاز اغات.
یز ای ي هقایِ تا اغاتاایُ اش ًظسیاِ غیػاتن ضئَپلیتیا رْااًی ناوي ؾٌاغاایی هیاصاى ٍاتػاتگی
کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تِ ق زتّا ،پیساهًَی(زٍغایِ ،صایي ٍ ایاساىه َّیات ضئَپلیتیا ایاي
هٌطقِ ًیص هَزی تزصیِ ٍ تغلیو قساز هیگیسی.

ٍاطگاى کلیذی :آغیا ،هسکصَّ ،،یت ضئَپلیتی

ٍ هٌطقِ ضئَپلیتی .

هقذهِ
 .1یاًؽ آهَختِ کازؾٌاغی ازؾ زؾتِ رغسافیا ،غیاغی ،یاًؿگاُ فسیٍغی هؿْ
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آغیا ،هسکص ،یز طَل تازیخ تا عؿایس ٍ رایُ اتسیؿن ؾاٌاختِ ؾا ُ اغات ٍ هاًٌا
هػیس ،تسا ،پیًَ هسیم ،راتِرایی کاال ٍ اً یؿاِ تایي ازٍپاا ،خاٍزهیاًِ،آغایا ،رٌاَتی ٍ
آغیا ،ؾسقی عوو کسیُ اغت .یز ایي هٌطقِ تَی کِ قطةّا ،تَاهاى تازیخ رْااى – یعٌای
ًخػتیي هساکص تو ىّا ،یکزاًؿیي ،زهِیازاى ٍ کَسزٍّا ،هٌاطق اغتپی – ًقؽ کاهلی اش
تاحیس هتقاتو زا ارسا کسیُاً  .هٌات طثیعی هٌطقِ ٍارا تواام پایؽ ؾاس ّاا ،الشم تاسا،
ؾکَفایی تو ىّا ٍ قٌعت یاه از ،تَیُ اغت تِ ّویي یییو ایي هٌطقِ رغسافیایی تاا ًاَ
فسٌّگ خاـ ٍ تغَالت ٍیطُ تازیخی پیَغتگی ًصییکی یازی( .یًَػاکَ4 :4771 ،ه آغایا،
هسکص ،یز رغسافیا ،کًٌَی رْاى ًیص یز ًقطِ اتكال یٍ قازُ آغایا ٍ ازٍپاا قاساز گسفتاِ ٍ اش
هَقعیت رغسافیایی تػایاز هْوای تسخاَزیاز هایتاؾا  .عاَاهلی هاًٌا ازشؼ ضئَپلیتیا ٍ
ضئَاغتساتطی آغیا ،هسکص ،،هٌات ٍ ذخایس فاساٍاى ًاات ٍ گااش خاصز ،هَقعیات ازتثااطی ٍ
ازشؼ اغتساتطی یزیا ،خصز ،کٌتسل تَیی هٌات ٍ خطَ یَیِ اًسض ،،تاَاى تاحیسگاراز ،تاس
تغساىّا ،هٌطقِ ٍ عالیق هؿتسک فسٌّگی ،تازیخی ٍ اقتكای ،هیاى کؿاَزّا ،هٌطقاِ تاا
ّوػایگاى (افؿسی6 :4784،،ه اش رولِ یالیو اّویت ایي هٌطقِ تِ ؾواز هیآی  .تٌااتسایي
هیتَاى اّویت آغیا ،هسکص ،زا یز ًظسیِّا ،ضئَپلیتی ًاؾی اش یالیو شیس یاًػت:
– ٍیطگیّا ،رغسافیایی ٍ قساز گسفتي یز قلة اٍزاغیا ٍ قلوسٍ ضئَاغتساتطی تس،،
– هَقعیت رغسافیایی یز هزاٍزت ق زتّا ،هٌطقاِا ٍ ،رْااًی اش رولاِ :زٍغایِ،
صیي ، ٌّ ،ایساى ٍ پاکػتاى؛
– یازا تَیى هٌات قاتو تَرِ ًات ٍ گاش ٍ هَای کاًی ٍ غیس کاًی اش رولِ اٍزاًیَم؛
 ٍیطگیّا ،فسٌّگی ٍ تو ًی ٍ قساز گسفتي یز پیکسُ رْاى اغالم؛– ٍیطگیّا ،یاخلی هاًٌ  :تیحثاتی غیاغی ٍ عکَهتّاا ،ؾاکٌٌ ُ ،قاصاام هاَای
هخ ز ،ؾیَ افسا گسایی اغالهی ٍ ًیص تغساىّا ،قَهی ،شیػت هغیطی ٍ آب؛
– ٍ تاالخسُ هٌاف  ،اّ اف ٍ زقاتتّاا ،قا زتّاا ،هٌطقاِا ٍ ،فاسا هٌطقاِا ،یز
آغیا ،هسکص(.،یتیس84-81 :4791 ،،ه تاا ٍراَی اّویات ٍ رایگااُ آغایا ،هسکاص ،یز
ًظسیِّا ،هختلا ضئَپلیتی ًویتَاى َّیت ضئَپلیتی هزصا ٍ حاتتی زا تسا ،ایي هٌطقِ یز
قسى تیػت ٍ یکن یز ًظس گسفتٍ .اتػتگی هتااٍت ٍ هتع ی آغایا ،هسکاص ،یز شهیٌاِّاا،
رغسافیایی ،اقتكای ،،فسٌّگی ٍ غیاغی – اهٌیتی تا ق زتّا ٍ کؿَزّا ،پیساهًَی هَراة
ؾکوگیسَّ ،یت ضئَپلیتی هتغیس ٍ صٌ گاًِ یز ایي هٌطقِ ؾ ُ اغات .تاِ طاَز ،کاِ یز
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ر ی تسیي ًظسیِ غیػتن ضئَپلیتی رْاًی ،کَّي ،هٌطقِ آغیا ،هسکص ،یز قسى تیػات ٍ
یکن ّن تِ عٌَاى قػوتی اش کوستٌ ؾکٌٌ ُ ٍ ّن ؾاهو ی هٌطقِ یزٍاشُا ،هایتاؾا  .یز
ایاهِ تالؼ ؾ ُ اغت تاا اغاتاایُ اش ًظسیاِ غیػاتن ضئَپلیتیا رْااًی ٍ ازشیااتی هیاصاى
ٍاتػتگی کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تا ق زتّاا ،پیساهاًَی (ایاساى ،زٍغایِ ٍ صایيه َّیات
ضئَپلیتی ایي هٌطقِ هَزی تزصیِ ٍ تغلیو قساز گیسی.
چاسچَب ًظشی
ًظشیِ سیستن طئَپلیتیک جْاى
ایي ًظسیِ تَغط غائو تیکَّي رغسافی اى هعاقس آهسیکایی ازائِ ؾ ُ اغت .کاَّي
یز قایة ایي غیػتن ایگَ ،تَشی ق زت ،زٍ اتاط قا زت تایي اراصاس غیػاتن ،غاطظ تٌا ،
غیػتن ٍ غاختاز فضایی غیػتن زا تَنیظ هی یّ  .ایگَیی کِ اٍ ازائاِ هاییّا اش پَیاایی
تسخَزیاز اغت ٍ ایػتا ًیػت صَى غیػتن تاش تَیُ ٍ یز صازصَب زٍاتط گػاتسیُ ٍ هتقاتاو
تیي ارصا ،اًسض ،هثاییِ ؾ ُ ٍ اًتسٍپی غیػتن کاّؽ هییات  .کاَّي کؿاَزّا ،رْااى زا
تساغاظ یُ عاهو اش ًظس اًتسٍپی غٌزؽ کسی کِ عثازت ّػتٌ اش هیاصاى پاعاًا اش ،تَییا
کؿاٍزش ،،تَیی قٌعتی ،قایزات تغقیقات ،تعا ای یاًؿاوٌ اى ،تعا ای هٌْ غایي ،کااّؽ
ییَى ،کاّؽ ٍاتػتگی تِ غَخت فػیلی ،هثاییِ علوی ٍ تع ای اختساعات حثت ؾ ُ .تاس ایاي
اغاظ اٍ کؿَزّا ٍ هٌاطق رْاى زا یز صْاز گسٍُ اًتسٍپی خیلی تاال ،تااال ،هتَغاط ٍ پاائیي
غطظ تٌ  ،کسی(Cohen, 1994: 23-28) .
اش ًظس ٍ ،هٌطقِ آهسیکا ،رٌَتی ٍ رٌاَب قاغسا ،آفسیقاا اش اًتسٍپای خیلای تااال
تسخَزیازً ٍ هی تَاًٌ یکی اش کاًَىّا ،تغساىخیص رْاى تاؾاٌ هگاس ایاي کاِ یز هػایس
فسایٌ ّا ،تَغعِ ٍ ازتثا قساز گیسً  .تع اش آى ؾسم ٍ رٌَب آغیا یازا ،اًتسٍپی تاال تاَیُ
ٍ یز یزرِ یٍم قسازیازً  .یز یزرِ غَم هٌاطق تا اًتسٍپای هتَغاط قاساز یازًا کاِ عثاازت
هیتاؾٌ اش خاٍزهیاًِ ،ازٍپا ،ؾسقی ٍ قلواسٍّازتلٌ (زٍغایِه .یز یزراِ صْاازم هٌااطق تاا
اًتسٍپی کن قساز یازً کِ عثازت ّػتٌ اش آهسیکا ؾوایی ٍ کازائیة ،ازٍپاا ،غستای (اتغاییاِ
ازٍپاه ،آغیا ،غاعلی ٍ اقیاًَظ آزام (ضاپي،کسُه .هٌاطق تاا اًتسٍپای پاائیي تیؿاتسیي غاطظ
ازتثا ٍ تعاهو زا تِ ٍیطُ یز عَشُ اقتكای ،تزازت ،علن ،فٌاٍز ،،اطالعات ٍ غیسُ یاؾتِ ٍ تاِ
قَزت غیػتنّا ،تاش عوو هیکٌٌ ٍ ق زتّا ،یزرِ اٍل رْاى زا تؿکیو هییٌّ ؛ شیاسا
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ّس صِ یزرِ اًتسٍپی کوتس تاؾ ق زت هلی کؿَز تیؿتس اغت .کَّي کؿَزّا ،رْاى زا تاس
اغاظ ق زت هلی آًْا تِ غِ گسٍُ تقػین هیکٌ  .گسٍُ اٍل آًْایی ّػتٌ کاِ قا زت هلای
آًْا تسی رْاًی یازی هاًٌ آهسیکا ،گسٍُ یٍم آًْایی کِ ق زت هلی آًْا تاسی هٌطقاِا ،یازًا
هاًٌ ٌّ ٍ گسٍُ غَم یازا ،ق زت هلی یز غطظ هغلی هیتاؾٌ  .ایي غِ غطظ ق زت هلی
یز ی هٌطقِ رغسافیاییَّ ،یت ضئَپلیتی آى زا ؾکو هیّ  .یز ٍاقا  ،راَّس ضئَپلیتیا
ی هٌطقِ زا تسکیة یزًٍ ای ایي غِ غطظ ق زت تؿکیو هییّ .
اش طسفی کَّي هعتق اغت ،غیػتن ضئَپلیتیا رْااى تغات تااحیس هزوَعاِا ،اش
هتغیسّا اش اًػزام ٍ پیَغتگی تسخَزیاز هیؾاَی .ایاي هتغیاسّاا عثاازت ّػاتٌ اش رسیااى
غسهایِ ،فٌاٍزً ،،یسٍ ،اًػاًی ،قٌعت تخككی ؾ ُ ،تَیی ات ،ازتثاطات هاَّاز ،،زایاًاِا،
ٍ عوو ٍ ًقو(Ibid:26) .
غاختاز فضایی غیػتن ضئَپلیتی رْاى کِ اش غَ ،کَّي ازائاِ ؾا ُ اغات .یازا،
ارصا ،شیس اغت:

ایا :هٌاطق ضئَاغتساتطی کِ یز تاالتسیي غاطظ قاساز یاؾاتِ ٍ ؾااهو یٍ قلواسٍ
ضئَاغتساتطی تس ٍ ،تغس ،هیؾَی.
 -4قلوسٍ ضئَاغتساتطی تغس ،یا یزیایی کِ هتکی تس تزازت ٍ عوو ٍ ًقو یزیایی
تااَیُ ٍ غسؾااتی تااسٍىگااسا یاؾااتِ ٍ  71یزقا تزااازت رْاااًی زا یز اختیاااز یازی.
 -2قلوسٍ ضئَاغتساتطی تس ،کِ تس اٍزاغیا (صایي ٍ ؾاَزٍ ،ه تطثیاق هایکٌا ٍ
غسؾتی یزٍىگسا یاؾتِ ٍ ع ٍی 41یزق تزازت رْاًی زا تاِ خاَی اختكااـ هاییّا ٍ
غیػتن آى تػتِتس اغت.
کَّي یز تکاهو ٍ تکویو ًظسیِ خَی ،رْاى زا یز قسى  24تِ غاِ عاَشُ ضئَاغاتساتطی
تقػین کسیُ اغت :عَشُ یزیایی تزازت هغَز آتالًتیا ٍ پاغاای ّ ،ازتلٌا اٍزاغایایی زٍغایِ
قازُ ا ٍ ،عَشُ قازُا – ،یزیایی آغیا ،ؾسقی( .کَّي85-81 :4787 ،ه کِ هغَزیت غاَهیي
عَشُ ضئَاغتساتطی زا صیي یز اختیاز یازی.
ب :کوستٌ ّا ،ؾکٌٌ ُ :1کَّي یز ًظسیِ خَی یزتازُ غاختاز ضئَپلیتی رْاى قائاو تاِ
یٍ یا غِ کوستٌ ؾکٌٌ ُ یعٌی خاٍزهیاًِ ،رٌَب ؾسم آغیا ٍ آفسیقا ،اغتَایی تَی .ایاي هٌااطق
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تِ عٌَاى کاًَى ًاَذ ق زتّا ٍ ٍرَی فسآیٌ ّا ،زقاتت تیي آًْا ؾٌاختِ هیؾ  .اش ایاي زٍ ؾاثیِ
هٌطقِ تكوین یز ًظسیِ ق زت َّایی غَزغاکی تاِ ًظاس هایزغای (Dikshit,1995: 129( .
کَّي پع اش رٌگ غسی تٌْا خاٍزهیاًِ زا هٌطقاِا ،ؾاکٌٌ ُ یاًػاتِ ٍ یٍ هٌطقاِ رٌاَب
ؾسم آغیا ٍ رٌَب آفسیقا زا رصٍ قلوسٍ ضئَاغتساتطی تغس ،هییاً .
د :کؿَزّا ٍ هٌاطق گرزگاّی :کؿَزّایی ّػتٌ کِ تػْیوکٌٌ ُ ازتثا تیي یٍ قلواسٍ
ضئَاغتساتطی یا یٍ هٌطقِ ضئَپلیتی هیتاؾٌ ً .ظیس هٌطقِ ازٍپا ،ؾسقی ٍ آهسیکا ،هسکص ،کاِ
ایي هٌاطق یز پیَغتگی ٍ اًػزام ٍ تکاهو غیػتن ًقؽ تسرػتِا ،زا تِ عْ ُ یازً .
ی :هٌطقِ ضئَپلیتی هػتقو :ایي هٌطقِ تس ؾثِ قازُ ٌّ تطثیق هیکٌ ٍ یز قلواسٍ
ضئَاغتساتطی راً ،ویگیسی .ایي هٌطقِ عایت یٍگاًِ یاؾتِ ٍ ع ٍی  8تا 41یزق تزازت
رْاًی زا تِ خَی اختكاـ هییّ  .قطة تسرػتِ ایي هٌطقِ ٌّ اغت کاِ یز عاال ازتقااس
تسا ،تث یو ؾ ى تِ غَهیي قلوسٍ ضئَاغتساتطی رْاى هیتاؾ (Ibid: 28) .
َّیت طئَپلیتیک
هٌظَز اش َّیت هٌطقِا ،ایي اغت کِ ی کؿَز تاِ صاِ غیػاتن هٌطقاِا ،تعلاق
یازی .یز ٍاق ٍ ،یطگیّا ،ضئَپلیتیا  ،غیاغای – اهٌیتای ،تاازیخی ٍ فسٌّگای ٍ ّوضٌایي
اقتكای ،ی کؿَز ٍ هیصاى ٍاتػتگی تِ ی هٌطقَِّ ،یات رغسافیاایی ٍ ضئَپلیتیا آى زا
هؿخف هیکٌ .
تعسیا َّیت ضئَپلیتی  ،یکی اش هَنَعات هْن غیاغت ٍ عکَهات اغات .یز طاَل
یِّّا ،گرؾتِ عکَهتّا ،هختلا اش َّیات ضئَپلیتیا تاسا ،عاام هَقعیات قا زت ٍ
هؿسٍعیت خَی یز ًصی هلتّا ٍ یز زٍاتط تا ق زتّا ،تصزگ اغاتاایُ کاسیُاًا  .تاِ عٌاَاى
ًوًَِ ،پاکػتاى ّوَازُ یز تعییي َّیت ضئَپلیتی خَی یصاز گسفتاز ،تَیُ اغات یز عاایی
کِ هلت پاکػتاىً ،خثگااى فسٌّگای ٍ زٍؾاٌاکساى آى تاا ًگااُ تَغاعِا ،غاعی یز اتكاال
پاکػتاى تِ َّیت فسٌّگی -غیاغی آغیا ،رٌَتی ٍ اًسض ٍ ،تَغعِ اقتكای ،یاؾتِ اًا یز
هقاتو ًخثگاى ارسایی ٍ عکَهتّا ،پاکػتاى غعی یازً خَی زا تاِ َّیات خاٍزهیاًاِاٍ ،
رْاى اغالم هتكاو کٌٌا ( Haqqani, 2004: 91-92ه یز هاَزی آغایا ،هسکاص ،هػا لِ
َّیت هٌطقِ ا ،کوی هتااٍت اغت تسا ،ایي کاِ کؿاَزّا ،ایاي هٌطقاِ یازا ،پیَغاتگی
هختلای تا هٌاطق هختلا اش رولِ قلوسٍ ّازتلٌ زٍغیِ ،رٌاَب ٍ ؾاسم آغایا ٍ ّوضٌایي
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رٌَب غستی آغیا هی تاؾٌ تِ ّویي یییاو ایاي هٌطقاِ یازاَّ ،یات ضئَپلیتیا
غیسحاتتی هیتاؾ .

پَیاا ٍ

هٌطقِ طئَپلیتیک
کاًتَز ٍ 1،اؾاپیگو 2هٌطقاِ زا عاَشُا ،اش کاسُ خااکی کاِ یز تسگیسًا ُ ؾاواز،
کؿَزّاً ،صیی تِ ّن اش ًظس رغسافیایی هیتاؾٌ  ،هییاًٌ  .تِ گًَِا ،کِ آى کؿاَزّا یز
غیاغت خازری خَی زٍاتط هتقاتو تسقاساز غااشً  Cantori and Spiegel, 1970: 4( .ه
ی هٌطقِ یز رغسافیا ٌّگاهی قاتو تؿخیف اغت ٍ ٌّگاهی اش یا ؾخكایت رغسافیاایی
یکپازصِ ٍ هتوایص اش ییگس هٌاطق تسخَزیاز اغت کِ عَاهو پیًَ یٌّ ُ ارصا ،آى تِ خاَتی
آؾکاز ٍ قاتو ؾٌاغایی تاؾ ( .هزتْ شایُ12 :4779 ،ه تٌاتسایي هٌطقِ ضئَپلیتی تاس پایاِ
ی هٌطقِ یا فضا ،رغسافیایی هتزاًع اش عیاج غااختاز ٍ ،کاازکسی ،ؾاکو هایگیاسی.
پی ایؽ هٌطقِ ضئَپلیتی هػتلصم تازیاز ؾ ى غیاغی هٌطقِ رغسافیایی ٍ عٌاقس آى اغات.
تِ عثازتی اگس عٌاقس کازکسی ٍ ،غااختاز ،یا هٌطقاِ رغسافیاایی تاِ قاَزت اًااسایٍ ،
ارتواعی یا تِ قَزت ًاقف یا کاهو اش تع غیاغی ًقاؽ آفاسیي ؾاَی ،هٌطقاِ رغسافیاایی
تغییس هاّیت یایُ ٍ تِ قَزت ی هٌطقِ ضئَپلیتی یز قغٌِ ظاّس هیؾَی .یز ی هٌطقِ
ضئَپلیتی عَاهو طثیعی ٍ اًػاًی کازکسی غیاغی یاؾتِ ٍ ًظس یٍیتّاا ٍ کؿاَزّا ،یزٍى
هٌطقِ یا تسٍى هٌطقِ زا تِ خَی رلة هیکٌ ٍ کٌؽ ٍ ٍاکٌؽ آًْاا زا تاس هایاًگیصاًا تاِ
طَز ،کِ آًْا تخؿی اش ایگَّا ،زفتاز ،خَی زا ًػثت تِ آى عٌاقس ؾکو هییٌّا  .هٌطقاِ
ضئَپلیتی تػتسغاش ؾکوگیس ،ایگَ ،فضاایی زٍاتاط غیاغای یٍیاتّاا ،یزٍى هٌطقاِا،
اغت( .عافم ًیا ٍ کاٍیاًیزای 75 :4787،ه آغیا ،هسکص ،ی هٌطقِ رغسافیایی اغات کاِ
تع اش فسٍپاؾی اتغای رواّیس ؾَزٍ ،تِ یییو کازکسی غیاغی عَاهو رغسافیاایی هَراَی ٍ
ؾکو گیس ،زقاتتّا ،غیاغی تِ ی هٌطقِ ضئَپلیتی پَیا تث یو ؾ .
َّیت طئَپلیتیک آسیای هشکضی
تس اغاظ ًظسیِ کَّي ،کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،اش ًظاس اًتسٍپای یز عا هتَغاط قاساز
یازً ٍ رصٍ قلوسٍ ضئَاغتساتطی تس ،هغػَب هیؾًَ ّ .وضٌیي ق زت هلی آًْا یازا ،تسی ،تاا
. Cantori
.Spiegel
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هقیاظ هغلی هیتاؾٌ ؛ اها تع اش فسٍپاؾی ًظام یٍ قطثای ،رٌاگ غاسی ٍ تغییاس ٍ تغاَالت تاِ
ٍرَی آه ُ یز ًظام ضئَپلیتی رْاًی کِ تِ یییو تغییسات قا زت قاَزت گسفتاِ اغات ،آغایا،
هسکص ،ی هٌطقِ یزٍاشُ اّ ٍ ،وضٌیي تخؿی اش کوستٌ ُ ؾکٌٌ ُ زا ؾاهو هیؾَی.
اش آًزایی کِ ایي هٌاطق تِ ّیش ی اش قلوسٍّا ،ضئَاغتساتطی تعلق ً ازً ٍ یازا،
َّیت ضئَپلیتی ر اگاًِا ،هی تاؾٌ تِ ًظس هیزغ کؿَزّا ،آغیا ،هسکاص ،تاِ یییاو
غیاغت ضئَپلیتی هَرَی یز هٌطقَِّ ،یت ضئَپلیتی صٌ گاًِ ٍ هتغیس ،زا یاؾتِ تاؾاٌ .
تٌاتسایي تِ یییو ٍرَی یزرِ صؿوگیس ،اش ّوػاًیّا ،غیاغی ،اقتكای ٍ ،فسٌّگای هیااى
کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تا ّوػایگاى ( Lake and Morgan, 1997: 26ه تسا ،تؿاخیف
َّیت ضئَپلیتی کؿَزّا ،آغیا ،هسکص،؛ ؾٌاغایی هیصاى ٍاتػتگی رغسافیاایی ،فسٌّگای،
غیاغی -اهٌیتی ٍ اقتكای ،ایي هٌطقِ تِ کؿَزّا ،پیساهًَی ایصاهی اغت.
ٍابستگی جغشافیایی  -اقتصادی
ًصییکی هسشّا ،رغسافیایی هْنتسیي ٍ زایذتسیي عاهو پی ایؽ ی غاهاًِ هٌطقِا،
اغتٍ .رَ ی ی عاهو رغسافیایی پ یا آٍزًا ُ هٌااف هؿاتسک ٍ هتضاای تاسا ،گسٍّای اش
کؿَزّا اغت کِ هی تَاً شهیٌِ غاش پی ایؽ غاهاًِ هٌطقِا ،تاؾ  .یز ایي هیاى کؿَزّا،
آغیا ،هسکص ،کِ غسشهیي پٌْاٍز ،یز قازُ ،آغیا زا یز تسگسفتِاً تا روعیتای ًصییا تاِ
 61هیلیَى ًاس ٍ  7991111کیلَهتس هست هػاعت ،هَقعیت تسرػتِا ،یز ًقؿاِ رْااى
یازً ( .ؾستیاًی97 :4787 ،ه عالٍُ تس ایي کؿَزّا ،ایي هٌطقِ طَالًیتسیي هسشّا ،خاَی
زا تا غِ کؿَز زٍغیِ ،قصاقػتاى ٍ ایساى یازا هیتاؾٌ کِ شهیٌاِ رغسافیاایی هٌاغاثی تاسا،
تعاهو ،ازتثا ٍ ّوکاز ،تِ ؾواز هیآی .
اگسصِ کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،یازا ،تسخی ظسفیاتّاا ،طثیعای ٍ رغسافیاایی هاًٌا
یاؾتي هٌات عظاین ًاات ٍ گااش ،شغاال غاٌگ ،اٍزاًیاَم ،هٌاات هتعا ی هعا ًی ٍ اغاتع ایّا،
کؿاٍزش ،هیتاؾٌ (فَیس486 :4777 ،ه ،اهاا اش هصیاتّاا ،ضئَپلیتیا ٍ رغسافیاایی ٍغایعی
تسخَزیاز ّػتٌ کِ یٍ هَزی اش هْنتسیي آًْا هػیس کسی ٍز ٍ ،ازتثاطی ٍ ّوضٌیي یغتسغی تاِ
آبّا ،آشای رْاى هیتاؾ  .کؿَزّا ،آغایا ،هسکاص ،تاِ یییاو فقا اى هاسش یزیاایی ٍ اهکااى
یغتسغی هػتقین تِ آبّا ،آشای یز ایي شهیٌِ تِ ؾ ت تِ ّوػایگاى خَی ٍاتػتِ ّػتٌ .
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تس اغاظ ًظسیِ ًظام ضئَپلیتی رْاًی ،ؾا ت عضاَز یا کؿاَز یز تزاازت تایي ایوللای
تاشتاتی اش شهیٌِ یزیایی ٍ قازُ ا ،آى هیتاؾ ( .کَّي86 :4787 ،ه اش آًزایی کاِ یغتسغای تاِ
یزیاّا ،آشای ی اش هؤیاِّاَّ ،یت ضئَپلیتی کؿَزّا تِ ؾاواز هایآیا  ،تٌااتسایي کؿاَزّا،
آغیا ،هسکص ،اش ایي هٌظس کؿَز ،قازُ ا ،هغػَب هیؾًَ ؛ اهاا ٍاتػاتگی کؿاَزّا ،آغایا،
هسکص ،تِ کؿَزّاّ ،وػایِ یز شهیٌِ ازتثاطات یزیایی تخؿی ییگس اش َّیات هٌطقاِا ،آًْاا زا
آؾکاز هیکٌ کِ یز ایي شهیٌِ تیؿتس تِ غِ کؿَز ایساى ،زٍغیِ ٍ صیي ٍاتػتِ هیتاؾٌ .
هسیش ایشاى
هَقعیت ٍ ٍیطگیّا ،رغسافیایی ایساى ٍ کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تِ ؾکلی اغت کاِ تاا
یک یگس یازاًَ ،عی ٍاتػتگی ضئَپلیتی  1یازً  .ایي ٍاتػتگی هتقاتو رغسافیایی ،فلػاِ ّوکااز،
ٍ تعاهو تیي ایوللی ٍ تَغعِ ٍ تکاهو غیػتن غیاغی رْاى اغت( .عافم ًیا416 :4785 ،ه
اش طسفی ایاساى یازا ،هَقعیات تػایاز هٌاغاثی یز شهیٌاِ اًتقاال اًاسض ،،کااال ٍ هػاافس
کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،اش طسیق خلیذ فازظ تِ تاشازّا ،رْااًی اغات ٍ ّوضٌایي هایتَاًا
اًسض ،ایي هٌطقِ زا ت ٍى عثاَز اش زٍغایِ تاِ ازٍپاا هٌتقاو کٌا ٍ اش ٍاتػاتگی ضئَپلیتیا ایاي
کؿَزّا تِ زٍغیِ تکاّ کِ ایي اهس هَزی عوایت کؿَزّا ،ازٍپایی ًیص خَاّ تَی .هػایس ایاساى،
اقتكای،تسیي ٍ اهي تسیي ٍ کَتاُتسیي زاُ اًسض ،هٌطقِ اغت ٍ ؾاثکِ زاُ آّاي ایاساى ًیاص تاَاى
تساًصیت  21هیلیَى تي کاال زا یز غال یازً  .اش غَیی ایساى ًقؽ کلی  ،یز ؾاّساُّاا ،هَراَی
هٌطقِ یعٌی رایُ اتسیؿن ،زاُ آّي غساغس ،آغیا ،تساغیکا ٍ کسی ٍز ؾوال ٍ رٌَب یازی .اقتكاای
ایساى ٍ آغیا ،هسکصً ،یص اش تَاى ّن تکویلی ر  ،تسخاَزیاز ّػاتٌ  .اگسصاِ عزان هثاایالت
هیاى ایساى ٍ روَْزّ،ا ،آغیا ،هسکصً ،صیی تِ ی هیلیازی یالز هیتاؾ  ،اهاا ظسفیاتّاا،
فساٍاًی تسا ،زؾ آى ٍرَی یازی( .غٌایی792 :4786 ،ه
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تسغین اش ًگازً ُ

عالٍُ تس هصیتّا  ،هَقعیات رغسافیاایی ایاساى تاسا ،کؿاَزّا ،آغایا ،هسکاص،،
ٍیطگی کؿَزّا ،آغیا ،هسکصً ،یص هصیت هتقاتلی تسا ،ایساى فساّن هی آٍزی ،ایي هػا لِ اش
اّویت هضاعای تسا ،تث یو تِ هٌاف هلی تسخَزیاز اغت .زاُ ؾوال ؾاسقی تاسا ،ایاساى تاِ
یالیو شیس تِ عٌَاى ی فسقت هتقاتو هطسط اغت:
 -4اعیا ،رایُ اتسیؿن؛
 -2یغتسغی شهیٌی تِ ؾسم یٍز ٍ رٌَبؾسقی آغیا؛
 -7یغتسغی تِ صیي ت ٍى عثَز اش هػیس زقیة آى یعٌی ٌّ ؛
 -1اغتاایُ اش تاشازّا ،آغیا ،هسکص( .،عافم ًیا ٍ ییگساى 449 :4786،ه
یز ّس قَزت تْسُگیس ،اش هصیاتّاا ،هتقاتاو هَقعیات رغسافیاایی تایي ایاساى ٍ
کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،شهیٌِ پای از ،تسا ،عضَز هؤحس ٍ ق زتوٌ زا یز هٌطقِ تسا ،ایساى
فساّن هیآٍزی.
هسیش سٍسیِ
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کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تِ یییو غاختازّا ،اقتكای ،تاقی هاً ُ اش اتغاای روااّیس
ؾَزٍ ،تِ خكَـ ؾثکِ رایُا ٍ ،زیلی اش ًظس ازتثاطی ٍ عوو ٍ ًقو تِ هیصاى شیاای ،تاِ
زٍغیِ ٍاتػتگی یازً  ،ایي اهس تسا ،کؿَز قصاقػاتاى ًواَی ٍ ؾا ت تیؿاتس ،یازی اش غاَ،
ییگس غیاغت اًسض ،زٍغیِ یز شهیٌِ کٌتسل تس شیس غاختّا ،اغتساتطی اًسض ،تِ خكاَـ
خطَ یَیِ یز ازٍپا ٍ اٍزاغیا (زاعی یّقی229 :4786 ،ه هَرة اًغكازطلثای زٍغایِ یز
شهیٌِ تساًصیت اًسض ،یز ایي هٌطقِ ؾ ُ اغت .تزازت ًات ٍ گاش تیي زٍغایِ تاا قصاقػاتاى،
تسکوٌػتاى ٍ اشتکػتاى طی غالّا ،اخیاس ًقاؽ فصایٌا ُا ،زا ایااا کاسیُ اغات ٍ تیؿاتس
قایزات اًسض ،کؿَزّا ،آغایا ،هسکاص ،تَغاط شیاس غااختّاا ،اًاسض ،زٍغایِ قاَزت
هیپریسی.
ًقطِ ضواسُ  :7هسیشّای هَجَد ٍ پیطٌْادی اًتقال اًشطی دس آسیای هشکضی
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هسیش چیي
اگسصِ صیي یز شهیٌِ یغتیاتی تِ یزیاّا ،آشای تسا ،کؿاَزّا ،آغایا ،هسکاص ،اش
اٍیَیت تسخَزیاز ًویتاؾ  ،اها تِ یییو ایي کِ ایي کؿَز یکی اش تصزگتسیي هكسف کٌٌا گاى
اًسض ،هغػَب هیؾَی اش ًظس اقتكای ٍ ،قایزات ٍ فسٍؼ اًسض ،گصیٌاِ هٌاغاثی اغات تاِ
طَز ،کِ خط یَیِ قصاقػتاى – غیي کیاًگ تِ طَل  7111کیلَهتس ،هػیس ؾسقی خطاَ
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اًتقال اًسض ،تِ کؿَز صیي ٍ تاشازّا ،ؾسم آغیا اغت .ایي خطاَ تاعاج افاصایؽ ناسیة
ًاَذ صیي یز اغتاایُ اش هٌات غٌی اًسض ،هٌطقِ یزیا ،خصز ؾ ُ ٍ تِ زؾا اقتكاای ،ایاي
کؿَز کو ؾایاًی هیکٌ  .خط یَیِ قصاقػتاى -صیي یازا ،اّویت اغتساتطی خاقی تسا،
صیي اغت .یز قَزت تکویو ایي خط یَیِ اش ٍاتػتگی اًاسض ،صایي تاِ خاٍزهیاًاِ ٍ خلایذ
فازظ کاغتِ هیؾَی .یز ٍاق  ،آغیا ،هسکصً ،صییکتسیي ٍ کن ّصیٌِتسیي هٌطقِ تسا ،صیي
یز رْت اغتاایُ اش هٌات اًسض ،اغت ،یرا صیي گامّا ،تلٌ  ،زا یز ایي شهیٌاِ تاِ ٍیاطُ یز
هعاهلِ تا قصاقػتاى قَزت یایُ اغت .قسازیای  5هیلیازی یالز ،تیي ؾسکت هلی ًات صیي تاا
قصاقػتاى ،غسهایِ گراز 9 ،هیلیازی یالز ،صیي یز اًتقال خطَ اًاسض ،تاِ کؿاَز خاَی اش
قصاقػتاى ،خسی غْام ؾسکت گاش تسیتاًیاا یز قصاقػاتاى تاا ازشؼ  6.5هیلیاَى یالز تَغاط
ؾسکت ًات صیي ،یز ایي زاغتا هیتاؾ ( .اطاعت ٍ ًكستی47 :4788 ،ه
جذٍل ضواسُ  :3هیضاى ٍابستگی جغشافیایی کطَسّای آسیای هشکضی بِ
سِ کطَس ایشاى ،سٍسیِ ٍ چیي
ًام کطَس

جوَْسی اسالهی فذساسییییییَى جوَْسی خلق
ایشاى

سٍسیِ

چیي

قصاقػتاى

هتَغط

شیای

شیای

تسکوٌػتاى

خیلی شیای

هتَغط

کن

اشتکػتاى

شیای

هتَغط

هتَغط

قسقیصغتاى

شیای

هتَغط

شیای

تاریکػتاى

شیای

هتَغط

شیای

جذٍل ضواسُ  :7هیضاى ٍابستگی اقتصادی کطَسّای آسیای هشکضی بِ
سِ کطَس ایشاى ،سٍسیِ ٍ چیي
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ًام کطَس

جوَْسی اسالهی فذساسییییییَى جوَْسی خلق
ایشاى

سٍسیِ

چیي

قصاقػتاى

کن

شیای

خیلی شیای

تسکوٌػتاى

هتَغط

شیای

شیای

اشتکػتاى

کن

شیای

شیای

قسقیصغتاى

کن

شیای

شیای

تاریکػتاى

کن

شیای

شیای

ٍابستگی سیاسی _ اهٌیتی
ٍرَی تاااٍت یاا ؾاثاّت آؾاکاز هیااى زضیانّاا ،غیاغای هػاتقس یز یا عاَشُ
رغسافیایی ،شهیٌِغاش ؾکوگیس ،یا ع م ؾکو گیس ،ی غاهاًِ هٌطقِا ،اغاتّ .وخاَاًی
زضینّا ،یهَکساتی تا یک یگس یز تقاتو تا ّوخَاًی زضینّا ،اقت ازگسا اش رولِ هتغیسّاا،
هَحس یز ایزای غااهاًِ هٌطقاِا ،اغات( .تصزگوْاس417-418 :4787 ،،ه اش آًزاایی کاِ
ًخثگاى غیاغی ٍ طثقِ زٍؾٌاکس یز کؿَزّا ،آغیا ،هسکصً ،یاص هعواَالب تاقیواًا ُ ًظاام
کوًَیػتی اتغای رواّیس ؾَزٍّ ،ػتٌ  ،ایي کؿَزّا اش ًظس غیاغای ٍ اهٌیتای ؾا ی اب تاِ
ف زاغیَى زٍغیِ ٍاتػتِ هی تاؾٌ  .آغیا ،هسکص ،تخؿی اش ًظس اغاتساتطی عاَشُ اهٌیتای
زٍغیِ ؾوسیُ هیؾَی ٍ عضَز قا زتّاا ،تیگاًاِ یز آى خاَاُ ًااخَاُ تاس اهٌیات زٍغایِ
تاحیسگراز اغت( .ییلوی هعص66 :4787 ،،ه یز ٍاق یز فضا ،ضئَپلیتیا زٍغایِ ،آغایا،
هسکص ،،قاقاش ٍ ؾسم ازٍپا تِ یالیاو اقتكاای ،،هاسش هؿاتسک ،هالعظاات اهٌیتای ٍ زٍاتاط
تٌگاتٌگ ارتواعی ٍ فسٌّگی خازد ًصیی تِ عػاب هیآیا ٍ اش یغاا هٌطقاِا ،اٍیَیات
اقلی غیاغت خازری زٍغیِ زا تؿکیو هی یّ  .تِ طاَز ،کاِ ًاَ ًگااُ زٍغایِ تاِ ایاي
هٌاطق تاعج خلق هاَْم ر ی  ،یز غیاغت اهٌیتی زٍغیِ تِ ًام آییي هًَسٍئِ زٍغی ؾا ُ
اغت .تس اغاظ ایي هاَْم ،زٍغیِ ًِ تٌْا ییگساى زا اش یخایت یز ایي هٌااطق تااش های یازی،
تلکِ عق ه اخلِ تسا ،خَی یز روَْزّ،ا ،تاشُ اغتقالل یافتِ زا تس اغاظ هٌاف ٍیطُ خاَی
هییازً ( .اعوا یاى ٍ غالهای9 :4788 ،ه ّوضٌایي زٍغایِ تاا عاام ایاي
هغاَ
هٌاطق قایز اغت کِ ًخػت اهٌیت خَی زا تاهیي کٌ  ،یٍم هٌااف غیاغای ٍ اقتكاای ،خاَی زا
تاهیي ًوای  ،غَم تا تػلط تس هٌات اًسض ٍ ،عام اًغكاز خَی تسآى یز هَاقا الشم اش اتاصاز اًاسض،

تغلیو َّیت ضئَپلیتی

آغیا ،هسکص ،تا اغتاایُ اش ًظسیِ غیػتن ضئَپلیتی

رْاًی71 /

تِ عٌَاى ی اّسم علیِ یٍیتّا ،غستی اغتاایُ کٌ ٍ هْنتس اش ّوِ ایاي کاِ تاا عاام هٌااطق
اطساف خَی اش ًاَذ زقثا تِ خَیغاش ،اش یزٍى تپسیاشی ٍ شهیٌِ زا تسا ،اعیا ،ق زت گرؾاتِ
خَی فساّن آٍزی .عالٍُ تس ایي زٍظ ّا پع اش ٍاگراز ،ازٍپاا ،ؾاسقی ٍ غاایس عاَشُ ّاا،
ضئَاغتساتطی ّوضٌاى تس عام آغیا ،هسکص ٍ ،قاقاش تِ عٌَاى تٌْا عَشُ ًااَذ ٍ عیاا
خلَت خَی اقساز یازً ( .یایاً یؽ76 :4786 ،ه اش ییگاس ًؿااًِّااٍ ،اتػاتگی غیاغای-
اهٌیتی کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تِ زٍغیِ عضَیت آًْاا یز غااشهاىّاا ،غیاغای – اهٌیتای
اغت کِ هغَزیت آًْا زا زٍغیِ تؿکیو هییّ اش رولِ ایي غاشهاىّا ،هٌطقِا ،هیتَاى تاِ
غاشهاى ّوکاز ،ؾاًگْا ،،پیواى اهٌیت روعی ٍ راهعِ کؿَزّا ،هػاتقو هؿاتسک ایوٌااف
اؾازُ کسی.
عالٍُ تس زٍغیِ صیي ًیص یز غالّا ،اخیس ًاَذ ٍ عضَز خاَی زا یز هٌطقاِ افاصایؽ
یایُ اغت ٍ کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،زٍاتط غیاغی -اهٌیتی گػتسیُ تس ،زا تا صیي تسقاساز
کسیُاً  .هالعظات اقلی صیي یز هَزی تَغعِ زٍاتط غیاغی – اهٌیتی تا کؿاَزّا ،آغایا،
هسکص ،ت یي تستیة اغت :اٍل آًکِ تخؿی اش غیاغت عاؾیِا ،تصزگتس صایي اغات کاِ تاس
زٍاتط عػٌِ تا کؿَزّاّ ،وػایِ تاکی یازی .یٍیت صیي هتَرِ اغت تا شهاًی کاِ تخَاّا
تس تَغعِ اقتكای ،یز یاخو توسکص کٌ تای هغیطی اهي یز اطساف خَی یاؾاتِ تاؾا ؛ یٍم
آًکِ آغیا  ،هسکص ،اش ًظس رغسافیایی تِ طَز هػتقین تا افغاًػتاى یز ازتثا اغت کِ تایؽ
اش  25غال هتغوو رٌگ تَیُ ٍ هٌث اقلی هَای هخ ز ٍ تسٍزیػن اغت .تسٍزیػتّاا ،تایي
ایوللی آغیا ،هسکص ،هػتقیواب اش را ایی طلثااًی عوایات هایکٌٌا کاِ تاس تزصیاِ هٌطقاِ
خَیهختاز ایگَز غیي کیاًگ اش صیي تاکی یازً  .غَم آًکِ تا تَغاعِ اقتكاای ،غاسی صایي،
ًیاش آى تِ اًسض ،یز غالّا ،اخیس افصایؽ شیای ،یاؾتِ اغت .آغیا ،هسکص ،هٌطقاِاً ،ػاثتاب
غٌی اش ًات ٍ گاز طثیعی اغت کِ هیتَاً تاهیي کٌٌ ُ اقلی اًسض ،تسا ،صیي تاؾ  .صایي اش
طسیق ّوکاز ،یز شهیٌِ اًسض ،تا کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،هیتَاً زاّثسی تٌَ تخؿای ى تاِ
هٌات ٍازیات اًسض ،خَی ٍ ع م ٍاتػتگی قسف تِ خاٍزهیاًِ زا تغقق تخؿ ( .یاًگ ٍ غاایسیي،
85 :4786ه یز غطظ هٌطقِا ،،عالٍُ تس ّوػایگاى صیي ،تؿاکوّاا ،هٌطقاِا ،اش عَاهاو
تعییيکٌٌ ُ ٍ احسگراز تس غیاغت اهٌیتی ٍ یفاعی صیي هایتاؾا ( .تلاَری57 :4786 ،ه تاِ
ّویي یییو صیي تَغعِ ٍ تقَیت غاشهاى ّوکاز ،ؾاًگْا ،تا عضَز صْااز کؿاَز آغایا،
هسکص ،زا تِ غَی هٌاف زاّثسی ،خَی یًثال هیکٌ .
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ٍاتػتگی ٍ ازتثاطات غیاغی – اهٌیتی کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تا ایساى یز هقایػاِ
تا یٍ کؿَز زٍغیِ ٍ صیي پائیيتس اغت؛ اها ایساى ٍ کؿَزّا ،ایي هٌطقِ یازا ،یغ غاِّاا،
اهٌیتی هؿتسکی ًیص هیتاؾ  .هػ لِ قاصام هَای هخ ز ٍ ؾاسازتّااً ،اؾای اش آى اش رولاِ
صایؽ ّا ،هؿتسک ضئَپلیتی تسا ،ایساى ٍ کؿَزّاا ،آغایا ،هسکاص ،تاِ ؾاواز هایزٍی.
هَقعیت رغسافیایی ایساى ٍ کؿَزّا ،آغایا ،هسکاص ،کاِ یز ّوػاایگی ٍ هػایس تساًصیات
تصزگتسیي کؿَز تَیی کٌٌ ُ هَای هخ ز رْاى قساز گسفتِاً تاعج ؾ ُ کاِ ایاي کؿاَزّا یز
هقاتو ی تْ ی هؿتسک ضئَپلیتی ٍاقا ؾاًَ  .ایاي کؿاَزّا هایتَاًٌا اش ایاي تْ یا
ضئَپلیتی تِ عٌَاى ی فسقت اغتاایُ کسیُ ٍ تسا ،هقاتلِ تا آى یغات تاِ یا ّوگسایای
هٌطقِ ا ،شًٌ  .عالٍُ تس ایي ،زاییکاییػن ییٌای ٍ افاسا گسایای اغاالهی یز هٌطقاِ آغایا،
هسکص ،اش صایؽّا ،هؿتسک اهٌیتی تایي ایاساى ٍ کؿاَزّا ،هٌطقاِ تاِ ؾاواز هایآیا .
قَمگسایی ًیص یکی ییگس اش هْنتسیي هعضالت ایي روَْزّ،ا هیتاؾ کاِ ایاي اهاس هَراة
غتیصُرَیی ّا ،غیاغی یز یاخو ایي روَْزّ،ا ٍ تااحیسات آى تاس کؿاَزّاّ ،وػاایِ اش
رولِ ایساى هیؾَی( .ؾستیاًی714 :4788 ،ه تٌااتسایي تاِزغان ٍراَی شهیٌاِّاا ،هؿاتسک
غیاغی -اهٌیتی تیي ایساى ٍ کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،زٍاتط صٌ اى قَ ،تیي آًْا ؾاکو ًگسفتاِ
اغت .عالٍُ تس کؿَزّا ،پیساهًَی ق زتّا ،ییگس ًیص یز هٌطقاِ عضاَز ٍ ًااَذ یازًا ٍ زٍاتاط
غیاغی اهٌیتی زا تا کؿَزّا ،ایي هٌطقِ تسقساز کسیُاً اش رولِ ایي کؿَزّا هیتَاى تاِ آهسیکاا،
زضین قْیًَیػتی ،تسخی اش کؿَزّا ،ازٍپایی ٍ ٌّ ،پاکػتاى اؾازُ کسی( .ه ل ؾوازُ 4ه

هذل ضواسُ  :3حضَس ٍ ًفَر قذستّای هٌطقِای ٍ فشاهٌطقِای دس آسیای هشکضی

تغلیو َّیت ضئَپلیتی

آغیا ،هسکص ،تا اغتاایُ اش ًظسیِ غیػتن ضئَپلیتی

رْاًی77 /

تسغین اش ًگازً ُ

جذٍل ضواسُ  :1هیضاى ٍابستگی سیاسی -اهٌیتی کطَسّای آسیای هشکضی
بِ سِ کطَس ایشاى ،سٍسیِ ٍ چیي
ًام کطَس

جوَْسی اسالهی فذساسییییییَى جوْییَسی خلییق
ایشاى

سٍسیِ

چیي

قصاقػتاى

کن

خیلی شیای

شیای

تسکوٌػتاى

هتَغط

خیلی شیای

هتَغط

اشتکػتاى

کن

خیلی شیای

شیای

قسقیصغتاى

کن

خیلی شیای

شیای

تاریکػتاى

کن

خیلی شیای

شیای
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ٍابستگی فشٌّگی -توذًی
پیًَ هیاى هتغیسّا ،فسٌّگی ٍ خسیُ فسٌّگ ّا ٍ غیاغت خاازری زا هایتاَاى اش
طسیق تاکی تس غِ تع فسٌّگی هَزی هطایعِ قساز یایً .خػت ؾاهو اعتقایات ٍ اغطَزُّایی
هی ؾَی کِ تِ تزستِّا ،تازیخی ی هلت ٍ زّثساى آى ٍ ًیص یی گاُّایی کِ آًْا ًػثت تاِ
ًقؽ ٍ هَقعیت راز ،کؿَز خَی یز عسقِ رْاًی یازً  ،ازتثا پی ا هیکٌ  .یٍهایي هاَزی
تِ تكاٍیس ٍ تسیاؾتّایی هستَ هیؾَی کِ ًخثگاى غیاغی ٍ عاهِ هاسیم ًػاثت تاِ غاایس
هلتّاًَ ،اعی یًیا ٍ غایس تاشیگساى غیاغت رْاًی یز ذّي خَیؽ یازً ٍ تااالخسُ غاَهیي
هَزی فسٌّگی عایتّا ٍ ایػتازّا ًػثت تِ عو هؿکالت تِ طَز اعن ٍ تسخَزی تا اخاتالفّاا
ٍ هٌاشعات تیي ایوللی تِ طَز اخف هیتاؾ ( .قَام 294 :4781،ه هتغیسّا ،گًَاگَى هاًٌ
قَمً ،طای ،پیًَ ّا ،تازیخی ،شتاًی ٍ هارّثی های تَاًا یز ؾاکوگیاس ،غااهاًِ هٌطقاِا،
ًقؽآفسیي تاؾ  .اش یغا فسٌّگی – تو ًی کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تیؿاتسیي ٍاتػاتگی ٍ
پیَغتگی زا تا ایساى یازا هی تاؾٌ  .ایي اهس یز هاَزی کؿاَّا ،تاریکػاتاى ،تسکوٌػاتاى ٍ
اشتکػتاى ًوَی تیؿتس ،یازی .اؾتساکّا ،فسٌّگی ٍ تاازیخی ایاساى تاا کؿاَزّاا ،آغایا،
هسکص ،تِ گرؾتِ تاش هیگسیی .قلوسٍ رغسافیایی ٍاع یز گرؾتِ تاعج گسیی ُ تَی کاِ ایاي
کؿَزّا زٍیکسی اقتثاغی تِ فسٌّگ ٍ آیاب ٍ زغَم ایساًی یاؾتِ تاؾٌ  .فساٍاًی هؿااّیس کاِ
ایساًیاى ٍ تاری ّا ،تسکويّا ،قصامّا ٍ اشت ّا تِ یاؾتي آى هاتخس ّػتٌ  ،گًَِ ییگس ،اش
اؾتساک اغت( .اتساّیوی تسکوااى2-7 :4785 ،ه صٌااى صاِ اهاسٍش ًخثگااى غیاغای ایاي
هٌاطق تسا ،زّایی اش تغساى َّیت ؾکو گسفتِ یز غسشهیيّا ،خَی ٍ تاسا ،کػاة ٍرْاِ
هسیهی ،تخؿی اش ًْایّا ،تو ى ایساًی زا کِ یز هغ ٍیُ رغسافیایی ٍ فسٌّگی خاَی یافتاِ،
یز اًغكاز هلت خَی قساز هاییٌّا ً( .اَزٍش7 :4785 ،،ه هاسیم کؿاَز تاریکػاتاى عوَهااب
فازغی شتاى هیتاؾٌ ٍ تکلن تِ فازغی یز ،یز هیاى ایؿاى زٍاد یازی .تػیاز ،اش اقاَام غااکي
یز کؿَز تسکوٌػتاى تِ ٍیطُ یز اطساف عؿق آتای ٍ هسٍ ٍ ّوضٌایي یز کؿاَز اشتکػاتاى ٍ یز
ؾْسّا ،غوسقٌ ٍ تخازا تا شتاى پازغی آؾٌا ّػتٌ  .یز قصاقػتاى ٍ قسقیصغتاى ًیاص تسخای تاِ
شتاى فازغی گاتگَ هیکٌٌ  ،الشم تِ ذکس اغت کِ کلواات ٍ یغاات فازغای تػایازٍ ،ازی شتااى
تَهی آى هٌطقِ ؾ ُ اغتّ .وضٌیي تصزگ اؾت ًَزٍش یز پٌذ کؿَز آغایا ،هسکاصً ،ؿااى اش
هیصاى تاحیسپریس ،آًاى اش فسٌّگ ایساًی یازی( .هغوَی41 :4786 ،،ه
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عالٍُ تس ایساى عضَز تیؽ اش ّاتای غایِ کؿَزّا ،آغیا ،هسکاص ،یز پیکاسُ اتغاای
رواّیس ؾَزٍ ٍ ،عضَز اقلیتّا ،قاتو تَرِ زٍغی یز ایي کؿاَزّا هَراة ؾاکوگیاس،
ًَعی پیًَ شتاًی ٍ فسٌّگی تا زٍغیِ ؾ ُ اغت .تِ طَز ،کِ تا غالّا تع اش اغاتقالل ًیاص
تیؿتس ایي کؿَزّا اش شتاى زٍغی یز هکاتثِّا ،ایاز ،خَی اغتاایُ هیکسیً  .ایثتِ ایي اهاس
یز هیاى کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،تِ ی هیصاى ًیػتّ .وضٌیي هٌطقاِ آغایا ،هسکاص ،اش
ییستاش تِ یییو ٍرَی رایُ اتسیؿن تا ؾسم آغیا ٍ صیي یازا ،هساٍیات فسٌّگای تاَیُ اغات،
اها یز قسٍى اخیس تِ یییو اش تیي زفتي اّویت ایي رایُ ازتثا فسٌّگای کاِ اش ایاي طسیاق
تسقساز هیگسیی  ،کن زًگ ؾ ُ اغت .اش ییگس ًؿاًِّاٍ ،رَی ازتثا فسٌّگای تایي صایي ٍ
کؿَزّا ،آغیا ،هسکصٍ ،رَی ّات هیلیَى هػلواى تسک ٍ ایغَز یز هٌطقِ غایي کیاًاگ
صیي اغت کِ یازا ،پیًَ فسٌّگی ،شتاًی ٍ ییٌی تا غاکٌاى آغیا ،هسکص ،هیتاؾٌ ؛ اهاا یز
هزوَ کؿَزّا ،ایي هٌطقِ تیؿتسیي پیًَ فسٌّگی ،شتاًی ٍ ییٌی زا تا ایساى یازا ّػتٌ .
جذٍل ضواسُ  : 7هیضاى ٍابستگی فشٌّگی کطَسّای آسیای هشکضی با
سِ کطَس ایشاى ،سٍسیِ ٍ چیي

ًام کطَس

جوْییییییَسی فذساسیییییَى جوْییییَسی
اسالهی ایشاى

سٍسیِ

خلق چیي

قصاقػتاى

هتَغط

شیای

هتَغط

تسکوٌػتاى

شیای

هتَغط

هتَغط

اشتکػتاى

شیای

هتَغط

هتَغط

قسقیصغتاى

شیای

هتَغط

هتَغط

تاریکػتاى

خیلی شیای

هتَغط

هتَغط

ًتیجِ گیشی
کؿَزّایی کاِ یازا ،تقاازى رغسافیاایی ّػاتٌ  ،غایثااب هٌااطق ازتثاا یٍراًثاِ ٍ
صٌ راًثِ زا ؾکو هییٌّ ٍ غیاغت خازری آًْا تس ؾ ت اش ّو یگس تاحیس هایپاریسیّ .اس
صِ ایي تقازى رغسافیایی تیؿتس تاؾ  ،احسپریس ،هتقاتو تیؿتس اغات ٍ تػاتِ تاِ ًاَ زاتطاِ
هتقاتو ٍ ّواًٌ  ،غیاغی ٍ فسٌّگی ٍ ّن تکویلای اقتكاای ،اًتظااز ّوگسایای تایي آًْاا
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هیزٍی .تٌاتسایي ٍیطگیّا ،هؿتسک رغسافیایی اش رولِ عَاهلی اغات کاِ شیسغااختّاا،
ّوگسایی هٌطقِا ،زا تؿکیو هییّ  .کؿَزّا ،آغیا ،هسکصً ،یص تا ق زتّاا ،هٌطقاِا،
یز عَشُّا ،ضئَپلیتی ٍ قلوسٍّا ،ضئَاغتساتطی پیساهاًَی خاَی یز شهیٌاِّاا ،هختلاا
رغسافیایی ،اقتكای ،،فسٌّگی ٍ غیاغی -اهٌیتی یازاٍ ،اتػتگی ٍ پیَغاتگی قاتاو تاَرْی
هیتاؾٌ  .ایي ٍاتػتگی تِ کؿَزّا ٍ هٌاطق پیساهًَی هیتَاً ؾاخف هٌاغثی تاسا ،تعیایي
َّیاات هٌطقااِا ٍ ،ضئَپلیتی ا تااِ ؾااواز آٍزی .اش ًظااس رغسافیااایی ایااساى هٌاغااةتااسیي ٍ
هطو يتسیي گصیٌِ تسا ،کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،یز شهیٌِّا ،ازتثاطی ٍ تساًصیتی تِ ؾواز
هیآی ّ .س صٌ تاکٌَى اش ایي ظسفیت رغسافیایی ع اکخس اغتاایُ ًؿ ُ اغت .ایثتِ ٍاتػتگی
رغسافیایی کؿَزّا ،ایي هٌطقِ تِ فضایی رغسافیایی ایساى یز ؾاسایط تساتاسً ،وایتاؾا ٍ
کؿَز تسکوٌػتاى تِ یییو یازا تَیى هسشّا ،طَالًی خاکی – آتی تیؿتسیي ٍاتػاتگی زا تاِ
هَقعیت رغسافیایی ایساى یازی ٍ تِ ًَعی هکوو ضئَپلیتی ایساى هغػَب هیؾَی .زٍغایِ ٍ
صیي ًیص تِ یییو یازا تَیى هسشّا ،تػیاز طَالًی ٍ گػاتسیُ یازا ،پیًَا رغسافیاایی قاتاو
تَرْی تا کؿَزّا ،ایي هٌطقِ هیتاؾٌ  .زٍغیِ تیؿتسیي ازتثا زا تا قصاقػتاى ٍ صیي ًیاص
تا کؿَزّا ،قسقیصغتاى ،تاریکػتاى ٍ قصاقػتاى یازا هیتاؾ .
یز هَزی هؤیاِّا ،اقتكای ،،اگسصِ ایي کؿَزّا یز غاشهاى ّوکااز ،اقتكاای(،اکَه
کِ ایساى یز آى یازا ،هَقعیت هسکاص ،اغات عضاَیت یازًا  ،اهاا عزان هعااهالت تزااز،
کؿَزّا ،ایي هٌطقِ تا ایساى یز ؾسایط ای ُآیی ًویتاؾ  .زٍغایِ تیؿاتسیي عزان ٍ ازشؼ
هساٍیات اقتكای ،تا کؿَزّا ،ایي هٌطقِ زا یز شهیٌِ اًاسض ٍ ،تساًصیات یازی کاِ تاِ ًاَعی
زقیة ایساى ًیص هغػَب هیؾَی .صیي ًیص عالٍُ تس یز اختیاز گسفتي تاشازّا ،اقتكای ،ایاي
کؿَزّا تیؿتسیي هساٍیات خَی یز شهیٌِ اًسض ،زا تاا کؿاَز قصاقػاتاى تسقاساز کاسیُ اغات.
تٌاتسایي کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،یز شهیٌِ اقتكای ،تیؿتسیي ٍاتػتگی زا تا صایي ٍ زٍغایِ
یازا هیتاؾ .
یز هَزی هؤیاِّا ،اقتكای -،غیاغی تیؿتسیي ٍاتػتگی کؿَزّا ،آغایا ،هسکاص،
تِ ف زاغیَى زٍغیِ اش طسیق پیواى یفاعی -اهٌیتی تسقساز ؾ ُ اغت .صیي ًیص یغ غاِّاا،
اهٌیتی قاتو تَرْی هخكَقاب یز ًَاعی ؾاسقی آغایا ،هسکاص ،یًثاال هایکٌا  .یز ٍاقا ،
هیتَاى گات ،آغیا ،هسکص ،یز غیاغاتّاا ،یفااعی -اهٌیتای زٍغایِ ٍ صایي اش اٍیَیات
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تسخَزیاز اغات .یز ازتثاا تاا ایاساى تاِزغان ٍراَی یغ غاِّاا ،اهٌیتای هؿاتسک زٍاتاط
غیاغی -اهٌیتی تا کؿَزّا ،ایي هٌطقِ صٌ اى زؾ  ،زا ًؿاى ًوییّ .
یز هَزی هؤیاِّا ،فسٌّگی -تو ًی ،کؿَزّا ،ایي هٌطقِ تِ یییو ؾاسایط تاازیخی
تیؿتسیي ٍاتػتگی زا تا ایساى یازا هیتاؾٌ کِ یز هیاى آًْا تاریکػتاى ٍ ؾْسّا ،هْوای اش
تسکوٌػتاى ٍ اشتکػتاى تیؿتسیي ازتثا زا یازا هیتاؾٌ ٍ .رَی اقلیتّا ،زٍظ هخكَقاب یز
کؿَز قصاقػتاى ٍ ّوضٌیي عضَز تیؽ اش ّاتای غایِ ایي کؿَزّا یز پیکسُ اتغاای روااّیس
ؾَزٍ ،هَرة تاحیسپریس ،اش فسٌّگ زٍغی ؾ ُ اغت .صیي ًیص تِ یغا تازیخی ازتثاطاات
فسٌّگی ٍ تو ًی قاتو تَرْی زا تا ایي هٌطقِ یازا تَیُ اغت ،اها تع اش کاّؽ اّویت رایُ
اتسیؿن ٍ قسازگیس ،ایي هٌطقِ یز قلواسٍ رغسافیاایی ؾاَزٍ ،ازتثاطاات فسٌّگای صایي تاا
کؿَزّا ،آغیا ،هسکص ،کاّؽ یافت.
ًقطِ ضواسُ  :1هیضاى ٍابستگی طئَپلیتیک کطَسّای آسیای هشکضی
با سِ کطَس ایشاى ،سٍسیِ ٍ چیي

تسغین اش ًگازً ُ
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یز هزوَ تِ ًظس هیزغ  ،کؿَزّا ،آغیا ،هسکاص ،تیؿاتسیي هیاصاى ٍاتػاتگی ٍ
پیَغتگی زا یز شهیٌِ رغسافیایی ٍ فسٌّگی  -تو ًی تا ایساى یاؾاتِ تاؾاٌ  .یز شهیٌاِّاا،
اقتكای ،،غیاغی -اهٌیتی تیؿتسیي ٍاتػاتگی ایاي کؿاَزّا تاِ زٍغایِ ٍ صایي هایتاؾا .
تٌاتسایي تا تَرِ تِ ًَ ٍ تع ی ٍاتػتگی کؿَزّا ،ایي هٌطقِ تا ّوػایگاى خاَی کاِ یازا،
َّیتّا ،ضئَپلیتی ٍیطُ ٍ هتااٍتی هی تاؾٌ ؛ هٌطقاِ ضئَپلیتیا آغایا ،هسکاص ،یازا،
َّیت ضئَپلیتی صٌ گاًِ ٍ پَیا هی تاؾٌ .
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فسقتّا ،پیؽ زٍ ،تْساى ،هسکص صاج ٍ اًتؿازا ٍشازت اهَز خازرِ.
 .16ؾسیثاًی ،قَام (1387ه" ،اهٌیت ایشاى ٍ سٍیکشد ًاتَ دس آسیای هشکضی" ،صاج اٍل ،تْساى،
هسکص صاج ٍ اًتؿازات ٍشازت اهَز خازرِ.
 .17کَّي ،غائَل تسًازی (1387ه" ،طئَپلیتیک ًظام جْاًی" ،هتسرن عثااظ کاازیاى ،اًتؿاازات
هَغػِ فسٌّگی هطایعات ٍ تغقیقات تیي ایوللی اتساز هعاقس ،تْساى.
 .18قَام ،عثا ایعلی (1384ه" ،فشٌّگ :بخص فشاهَش ضذُ ٍ یا عٌصش راتیی ًظشییِ سٍابیظ
بیيالولل" ،فكلٌاهِ غیاغت خازری ،غال ًَشیّن ،تاتػتاى.
 .19هغوَی ،،هستضی (1386ه" ،آسییای هشکیضی ٍ سضیذ ّوکیاسی چٌیذ جاًبیِ اییشاى ٍ
تاجیکستاى" ،فكلٌاهِ هطایعات آغیا ،هسکص ٍ ،قاقاش ،ؾوازُ .58
 .20هزتْ شایُ ،پیسٍش1379( ،ه" ،ایذُّای طئَپلیتیک ٍ ٍاقعییتّیای ایشاًیی" ،صااج اٍل،
تْساىً ،ؿس ًی.
ًَ .21زٍش ،،عػیي ( 1386ه" ،هاٌّاهِ تحَالت سٍسیِ" ،آغایا ،هسکاص ٍ ،قاقااش ،ؾاْسیَز ٍ
هْس.
 .22یاًگ ،رویاى ٍ غاایسیي (1386ه " ،ظْیَس هٌطقیِ گشاییی آسییایی ٍ تحیَل دس ًظیام
بیيالولل(اًذیطِّا ٍ دیذگاُّای علوی چیي)" ،تسروِ تا ز ایصهااى ؾاْثاش ،،اًتؿاازات یفتاس
هطایعات غیاغی ٍ تیي ایوللی ،تْساى.
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