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Abstract 

Due to the unbalanced distribution of resources as well as unique political 

geography in the age of globalization based on international political 

economy, the global geopolitical systems alone are not able to meet their 

needs in various structural and functional areas to meet their interests and 

shortcomings to each other. They are interdependent. Among them are 

geopolitical capacities for cooperation and interaction to achieve common 

interests between neighbor-centered political actors, energy geopolitics 

(energy sources and energy transit corridors), and positive hydro-politics 

(cooperation in common water basins). On the one hand, the increasing 

population growth and in line with it, the scarcity and unequal distribution of 

water resources, has increased competition for water resources, especially 

shared water resources in the border areas between the countries. Under 

these conditions, border rivers can provide the basis for cooperation between 

neighboring states based on the principles of diplomacy and understanding 

of geographical realities. On the other, the existence of energy resources and 

transit corridors, specifically in this respect, choosing the optimal way to 

reduce geopolitical dependence, can pave the way for cooperation between 

the countries. As a regional power in Southwest Asia, Iran has numerous 

neighbors and long borders, including land, sea, and river, with different 

political approaches; Iran’s long borders and its numerous neighbors offer a 

range of opportunities and threats. One of the sources of threat and 

opportunity in relation to Iran’s neighbors is hydro-political issues in border 

rivers and the role of Iran’s position in energy transfer. Cooperation on water 

issues based on water diplomacy and the hydro-structuring approach can 
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pave the way for cooperation in other geopolitical dimensions, including 

energy geopolitics. Therefore, Iran, with its wide border rivers, needs to 

establish cooperation based on the principles of diplomacy and formulate 

strategies to generate opportunities in the surrounding environment to 

enhance its regional power. Turkmenistan is one of the influential countries 

in the periphery of Iran with long borders and common water resources in 

northeastern Iran. 

Central Asia in general and Turkmenistan, in particular, are among 

droughty countries and this situation has led to a divergence in Central Asian 

countries. Meanwhile, Turkmenistan, as a downstream state is in dire need 

of water resources on its borders, including on its border with Iran, for its 

sustainable development of agriculture and industry. On the other hand, 

given that cooperation with Turkmenistan is part of Iran’s geopolitical 

interests, so ties based on common geopolitical factors with this country can 

have profound effects on enhancing Iran’s power on the Central Asian 

geopolitical scene. Turkmenistan is Iran’s gateway to the Central Asian 

region to establish relations with the countries of this geostrategic region. 

One of Turkmenistan’s challenges is how to transfer its energy resources to 

the world markets. The country is landlocked and has no access to the high 

seas, so its political future and independence depend on choosing optimal 

routes to transfer energy resources to consumer markets. On the other hand, 

Iran’s geography connects different regions and considering that Iran 

connects the two water zones of the Caspian Sea and the Persian Gulf, this 

country has a great capacity to create a corridor in the transfer of energy 

resources. 

Accordingly, the present article seeks to find a suitable answer to this 

question of what effect the two factors namely water resources and energy 

transfer have on relations between Iran and Turkmenistan by using a 

qualitative method and library resources. It has been hypothesized that “the 

most favorable practical context for the promotion of Iran-Turkmenistan 

relations lies in the two areas of hydro-politics and geopolitics of energy 

because the two countries are complementary to each other in these areas”. 

But the situation of Iran in the international system with the West has shown 

that despite the existence of favorable grounds based on common 

geopolitical factors, these relations have not formed fully yet. 

According to the findings of the article, Turkmenistan needs water 

supplying cooperations in border rivers, including joint rivers with Iran, to 

create sustainable development in the field of agriculture and industrial 

growth. Given the growing importance of water resources, water diplomacy 

between the two countries and the allocation of more water by Iran to 
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Turkmenistan, as well as the establishment of joint water projects in the 

border areas, this can pave the ground for cooperation in other fields. 

Turkmenistan is also one of the richest countries in the field of gas 

resources. Iran can turn Turkmenistan’s vast gas reserves into one of its 

energy supplying hubs in the future. What limits Turkmenistan’s energy 

policy face is its landlocked location and lack of access to international 

waters; therefore, one of the main goals of Turkmenistan is to get out of 

geographical isolation and diversify its energy transmission routes to reach 

global markets and reduce dependence on Russia. According to the findings 

of this article, one of the countries in the periphery of Turkmenistan that can 

reduce its structural shortcomings is Iran. Iran has a unique geopolitical 

position and with its long sea borders, it connects several geo-economic 

regions of the world. On the other hand, Iran, as a regional power, needs to 

build constructive relations with its neighbors in foreign policy and 

Turkmenistan can be a link in establishing relations with the geopolitical 

region of Central Asia. What has limited the good neighborly relations 

between the two countries despite unique structural and functional capacities 

is the situation of Iran in the international system, but the international 

system is dynamic, and in the future, Iran will be at the focus of regional 

cooperations.  

 

Keywords: Energy Geopolitics, Hydro-politics, Iran, Turkmenistan, Water 

Diplomacy. 
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 چکيده
های آبی در آسیای مرکزی یکی از موانع رشد و توسعۀ    های تاریخی تنش به کمبود منابع آب و ریشه با توجه

برداری از  ه طور خاص بحران آب و چگونگی تخصیص و بهر طور تمام و ترکمنستان به پایدار در این منطقه به
 و افعزایش جمۀیعت،   منابع آب است. منافع متضاد آبی کشورهای آسعیای مرکعزی، تسعترن منعاطا بیابعانی     

منعابع   ازمنعد ینرو کرده است؛ بنابراین ترکمنستان برای مدیریت این مشکالت  ترکمنستان را با چالش آبی روبه
با توجه بعه محصعوربودن    گرید سویاست. از  رانیمشترک با ا حوض  آبیاز جمله در  های فرامرزی رودخانه

بعرداری از   نی تاز خود به بازارهای جهانی، نیازمند بهعره در خشکی، این کشور برای انتقال منابع غ ترکمنستان
ای نیازمنعد ایجعاد روابع      عنوان قدرتی منطقعه  فضای پیرامونی از جمله پهن  جغرافیای ایران است. ایران نیز به

رو نتیجع    های ژئوپلیتیع  خعود بعا ترکمنسعتان اسعت. نوشعتار پعیش        اقتصادی و سیاسی و استفاده از ظرفیت
دنبعال یعافتن پاسعخی     در رابطه با رواب  ژئوپلیتی  ایران و ترکمنستان است. در این نوشتار بعه  پژوهشی کیفی

دو عامل منابع آب و انتقال انرژی چه تأثیری بر رواب  ایعران و ترکمسعتان   مناسب برای این پرسش هستیم که 
ترکمنسعتان در دو حعوز     ترین زمین  عملی ارتقای روابع  ایعران و   مناسب»دارند؟ این فرضیه مطرح است که 

ها مکمل ژئوپلیتی  یکدیگر محسعوب   هیدروپلیتی  و ژئوپلیتی  انرژی است؛ چراکه دو کشور در این حوزه
هعای   الملل در ارتباط با غرب سبب شده اسعت کعه بعا وجعود زمینعه      اما وضۀیت ایران در نظام بین«. شوند می

   شکل نگیرد.های مشترک ژئوپلیتی  این رواب مناسب مبتنی بر عامل

 

 اصلیواژگان 
 ایران، ترکمنستان، دیپلماسی آب، ژئوپلیتی  انرژی، هیدروپلیتی .

                                                           
 E-mail: zfard@ut.ac.ir نویسند  مسئول   *



 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    113

 مقدمه
 فعرد در   بعه  منحصعر  0توجه به توزیع نعامتوازن منعابع و همینعین جغرافیعای سیاسعی      با کشورها

بعه تنهعایی    4الملعل در نظعام ژئوپلیتیع  جهعانی     شدن مبتنی بر اقتصاد سیاسی بعین  عصر جهانی
هعای مختلعس سعاختاری و کعارکردی بعرای       توانند نیازهای خود را تأمین کنند و در زمینعه  نمی

های خود به یکعدیگر وابسعتگی متقابعل دارنعد. عقالنیعت سیاسعی بعرای         تأمین منافع و کاستی
در راسعتای رسعیدن بعه امنیعت      9هعا  ملت-مدیریت مطلوب تویای این واقۀیت است که دولت

هعای   ای خود با همعدیگر در زمینعه   و با درک درست از موقۀیت منطقه 5رو توسۀ  پایدا 2پایدار
 کنند طور خاص همکاری می   هیدروپلیتی  و ژئوپلیتی  انرژی بهنطور عام و در زمی مختلس به

(Bradshaw, 2009: 1920.) 

هعا طیفعی    در ابۀاد مختلس ژئوپلیتی  سبب شده است که رواب  بین قعدرت  6وابستگی متقابل
راه رسعیدن بعه    (.Pain and Staeheli, 2014: 344)ری و تۀامل تا رقابت و تنش را دربرتیرد از همکا
های راهبردی و ارتقای وزن ژئوپلیتیع  هعر کشعور از درک حعحیق موقۀیعت جغرافیعایی،        هدف

هعای   ها و ظرفیعت  الملل، شناخت ححیق از محدودیت فرد در نظام بین شناسایی جایگاه منحصربه
س آن تعدوین راهبردهعایی بعرای چگعونگی ایجعاد پیونعدهای مشعترک در تعأثیر         محیطی و براسا

 تعررد.  طور خاص می ای به طور کلی و سطق منطقه مختلس به های های ژئوپلیتی  در سطق عامل

طعور مۀمعول در حعورت     های ژئوپلیتی  میعان کشعورها بعه    های مبتنی بر عامل تأکید بر همکاری
نظعر   تر به ای عملی ها در سطق منطقه طور کلی وجود مکمل  به وجود مرز مشترک، منابع مشترک و

هعای جغرافیعایی و براسعاس احعول دیپلماسعی و       رسد. همسایگان در حعورت درک واقۀیعت   می
ها از جمله مسائل امنیتی را نیعز   توانند، بستر تۀامل در دیگر عرحه همکاری در ابۀاد ژئوپلیتی  می

هعای امنیتعی خعار      منبع تولید ثعروت تبعدیل و از ظرفیعت    مهیا کنند. در این حورت کشورها به
دلیعل تأثیرهعای مسعتقیم     کشعاند. بعه   های بیشتر می سوی همکاری ها را به شوند و این فرایند آن می

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر یکدیگر، هرتونه تنش و واترایعی   همسایگان در زمینه
 سوی آشوب و بحران بکشاند.   هتواند منطقه را ب بین همسایگان می

های ژئوپلیتی  برای همکاری و تۀامل بعرای دسعتیابی بعه منعافع مشعترک میعان        از ظرفیت
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بازیگران سیاسی با محوریت همسایگان، ژئوپلیتی  انرژی و هیدروپلیتی  مثبت )همکعاری در  
یعع  های آبی مشترک( است. رشد روزافزون جمۀیعت و هعم زمعان بعا آن کمبعود و توز      حوضه

ویژه منابع آب مشترک در نواحی مرزی میعان   غیرهمسان منابع آب، رقابت بر سر منابع آب و به
توانند زمین  همکاری میان  های مرزی می کشورها را افزایش داده است. در این شرای ، رودخانه

هععای جغرافیععایی فععراهم کننععد  همسععایگان را بععر اسععاس احععول دیپلماسععی و درک واقۀیععت 
(Mirumachi, 2015: 4.) های انتقال انرژی و انتخاب مسیر بهینه  از سویی، منابع انرژی و تررتاه

 تواند زمین  همکاری را میان کشورها هموار کند.   برای کاستن از وابستگی ژئوپلیتی  می

ای در جنوب غرب آسیا، همسایگان متۀدد و مرزهعای طعوینی    عنوان قدرت منطقه ایران به
مختلس دارد. مرزهای طوینی و همسایگان متۀعدد بعرای ایعران    ای  انهخشکی، دریایی و رودخ

هعای تهدیعد و    ها و تهدیدهای توناتون را در برداشته است. یکی از سرچشمه طیفی از فرحت
هعای معرزی و نقعش     فرحت در رابطه با همسایگان ایعران مسعائل هیعدروپلیتی  در رودخانعه    

قال انرژی است. همکاری در زمین  مسائل آبی مبتنی بر دیپلماسعی آب و  تررتاهی ایران در انت
تواند زمینه را برای همکاری در ابۀاد دیگر ژئوپلیتی  از جملعه   می 0انگاری رهیافت هیدروسازه

های مرزی تسترده برای ارتقعای   هموار کند. بنابراین ایران با داشتن رودخانه 4ژئوپلیتی  انرژی
نیازمند ایجاد همکاری مبتنی بر احول دیپلماسعی و تعدوین راهبردهعایی     ای خود قدرت منطقه

 برای تولید فرحت در محی  پیرامونی است.  

یکی از کشورهای تأثیرترار در حوز  پیرامونی ایران بعا مرزهعای مشعترک و طعوینی و     
منابع آبی مشترک در شمال شرق ایران است. آسیای مرکزی و ترکمنسعتان جعزو کشعورهای    

شوند و این وضۀیت سبب واترایی در کشورهای آسعیای مرکعزی شعده     آب محسوب می کم
عنعوان کشعور    در ایعن میعان ترکمنسعتان بعه     (.Shirzadi and Haghshenas, 2019: 69)اسعت  
های مرزی برای توسۀ  پایدار کشعاورزی و حعنۀتی نیازمنعد شعدید      دست در رودخانه پایین

مرز مشترک با ایران است. با توجه به اینکه همکاری منابع آب در مرزهای خود از جمله در 
هعای   با ترکمنستان جزو عالیا ژئوپلیتی  ایران اسعت؛ بنعابراین پیونعدهای مبتنعی بعر عامعل      

ای ایعران در منطقع     توانعد در ارتقعای قعدرت منطقعه     ژئوپلیتی  مشترک با ایعن کشعور معی   
نستان درواز  ورود ایران به منطق  ژئوپلیتی  آسیای مرکزی تأثیرهای ژرفی داشته باشد. ترکم

  است. 9آسیای مرکزی برای ایجاد رواب  با این منطق  ژئواستراتژی 
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های ترکمنستان چگونگی انتقال منابع انعرژی خعود بعه بازارهعای جهعانی       یکی از چالش
است. این کشور محصور در خشکی است و به دریاهای آزاد دسترسی ندارد. در نتیجه، آیند  

استقالل این کشور در ترو انتخاب مسیر بهینه برای انتقال منابع انرژی به بازارهای  سیاسی و
دهند  مناطا مختلس به همدیگر است و  مصرف است. از سوی دیگر، جغرافیای ایران اتصال

کنعد   با توجه به اینکه ایران دو پهن  آبی دریای خزر و خلیج فارس را به همدیگر متصل معی 
در اسعاس،   نیبر ا وانتقال منابع انرژی دارد. آفرینی در نقل ادی برای نقشاین کشور ظرفیت زی

 یعملع   نع یزم نیتعر ناسعب م»که  هستیمپرسش  نیا یمناسب برا یپاسخ افتنیدنبال  به این نوشتار
ابتدا مفاهیم ژئوپلیتی ، هیدروپلیتی  و ژئوپلیتیع    «؟و ترکمنستان کدام است رانیرواب  ا یارتقا

  و ترکمنسعتان در دو حعوز   رانیع روابع  ا  یارتقعا  یعمل  نیزم نیتر و سپس مناسب انرژی را بیان
 کنیم.   را تحلیل و بررسی می  یتیو ژئوپل  یتیدروپلیه
 

 چارچوب مفهومی  
وجهی تبیعین   ژئوپلیتی  مطالۀ  رواب  متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست است که در قالب الگویی سه

هعای   ها توجه شده است. در حوز  فضا تۀامعل  فضا، محی  و انسان شود. در این الگو به سه حوز  می
های محی  طبیۀعی و   ها و عامل در حوز  محی ، ویژتی 9و ساختارهای فضایی، 4ها و سیستم 0فضایی

ها و کارکردهای تروهی در ابۀاد ذهنی و عینعی معدنظر هسعتند    ها ویژتی مصنوعی و در حوز  انسان
(Hafeznia, 2017: 22.) ها برای افزایش قعدرت ملعی    لیتی ، مطالۀ  رقابت و همکاری قدرتژئوپ

دهعد یعا امکانعاتی کعه هعر یع  از        ها قرار می بر اساس امکاناتی است که جغرافیا در اختیار آن
تیرند. ژئوپلیتی  مطالۀ  کاربردی روابع  فضعای    های جغرافیایی می ها از محی  و مزیت قدرت

هعا و سعاختارها را بعا     شعکل  2دوجانبع  الگوهعای فضعایی،    جغرافیایی با سیاست است که تأثیر
دهد. محور تمرکز ژئوپلیتیع ، تعالن بعرای     ها مورد مطالۀه قرار می باورهای سیاسی و سازمان

یعابی رونعدهای    کنترل فضا و مکان بر اساس قدرت است. همینین ژئوپلیتیع  علعم وضعۀیت   
 وسیل  محی  جغرافیایی است.   سیاسی به

 بینعی  پعیش  جدید برای های پارادایم جویو جست حال در نوین، پژوهشگراندر ژئوپلیتی  
. سعوی آن حرکعت کنعد    بعه  ویکعم  بیسعت  قعرن  در توانعد  معی  الملل بین نظام هستند که مسیری
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 هعای  پعارادایم  توسعۀ   بعرای  سیاسعت  و جغرافیعا  رابط  در ای تازه های دیدتاه نوین، ژئوپلیتی 
ژئوپلیتی  در سیاست خعارجی از درک چگعونگی ارتبعاط     کند. خوانش مطرح می 0ترایانه واقع

تیعرد. ژئوپلیتیع ،    براساس موقۀیت جغرافیایی، مرزها، همسایگان، منابع و رقبا سرچشعمه معی  
هعای جغرافیعایی تفسعیر     تراری برای همکعاری و رقابعت را بعر اسعاس داده     چگونگی سیاست

بیۀعی دارد کعه منعابع آب و    هعای مختلعس انسعانی و ط    کند. ایعن رهیافعت عناحعر و عامعل     می
هعا را در   شوند که کنشگرهای سیاسی آن ژئوپلیتی  انرژی جزو عناحر ژئوپلیتی  محسوب می

هعای مختلفعی از جملعه     برنعد. ژئوپلیتیع ، زیرمجموععه    های کالن بعه کعار معی    راستای راهبرد
هعر  ینی هستند. های ذهنی و ع دارد که مبتنی بر انگاره 4ژئواکونومی ، هیدروپلیتی  و ژئوکالیر

های ژئوپلیتی  در ذات خود ماهیت رقابت و همکاری دارد. کنشعگران سیاسعی    کدام از زیرمجموعه
سعوی   هعای نعاهمگون مبعانی ژئوپلیتیع  را بعه      های ذهنی مشترک یا مبتنی بر انگاره با توجه به انگاره

 (.Caldara and Iacoviello, 2018: 6)دهند  همکاری یا رقابت و تنش سوق می

های متۀددی در ابۀاد اقتصادی و سیاسعی   ها و شباهت الملل نزدیکی ژئوپلیتی  و رواب  بین
هعای   هعای ژئوپلیتیع ، انعرژی    هعا و رقابعت   الملل و همکاری دارند. زیربنای اقتصاد سیاسی بین

های تولید انرژی و  کننده، مکان فسیلی است. اهمیت انرژی تا جایی است که کشورهای مصرف
های راهبردی و منافع ملی خود در چارچوب امنیت ملعی   نتقال انرژی را جزو هدفمسیرهای ا

از سویی، امنیت مسیرهای انتقال انعرژی در هندسع     (.Raphael and Stokes, 2011: 905) دانند می
هعا بعه    های کالنی را از سعوی قعدرت   هزینه 9قدرت اهمیت فراوانی دارد و تأمین امنیت انرژی

د. در حوز  انرژی امروزه تنها دسترسی به منعابع انعرژی اهمیعت نعدارد،     ده خود اختصاص می
بلکه آنیه اهمیت مضاعس دارد؛ کنترل جریان انرژی و مسعیرهای انتقعال انعرژی بعرای تعأمین      

هعای   منافع اقتصادی و سیاسی است. در چعارچوب مبعانی ژئوپلیتیع ، اقتصعاد مبتنعی بعر داده      
 شناسند.   می 2انرژی را با مفهوم ژئواکونومی سرزمینی شامل منابع از جمله منابع 

ترشعته   هعای  قرن محورهای کالسی  همان دیگر آینده،  قرن های درتیری و ها منازعه عامل
 اقتصعادی و منعابع   عامعل  هعای جغرافیعایی   تعنش و چعالش در فضعا    هعر  کنعار  در نیست، بلکه  

منابع آب جنب  اقتصادی، سیاسعی   در کنار منابع انرژی،(. Luttwak, 1990: 19)کند  می خودنمایی
و امنیتی پیدا کرده است و هر روزه با توجه به کمبود فیزیکی و اقتصعادی منعابع آب و توزیعع    
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شعود. وقتعی کعه منعابع آبعی       ناهمسان مکانی بر ابۀاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن افزوده معی 
تیرد کعه    ب  ژئوپلیتی  میکند، جن مشترک، فضایی برای همکاری و تنش میان کشورها ایجاد می

هیدروپلیتی  نقعش آب در رفتارهعای سیاسعی     شود. در مبحثی با عنوان هیدروپلیتی  بررسی می
 در آب نقعش  کند. هیعدروپلیتی   های مختلس را بررسی می )طیفی از دیپلماسی تا تنش( با مقیاس

جهعانی   ،ای منطقه سطق در یا کشورها داخل در را ها دولت وها  انسان اجتماعی مناقشات و رواب 
 (.Julien, 2012: 65) کند مطالۀه می

ای از  بعرداری از منعابع آبعی مشعترک، طیعس تسعترده       کنش میان کشورها در بهره نوع برهم
تیععرد. یکععی از ابۀععاد مهععم  سععازتاری و همکععاری کامععل تععا ناسععازتاری و تععنش را در برمععی

ها بعا توجعه بعه ماهیعت رقعابتی آن      های مشترک ژئوپلیتی  میعان کشعور   هیدروپلیتی  در عامل
هعای   آب روابع  در مهمعی  تعراران نقعش    اسعت یو س مداراناستیسهای مرزی است.  رودخانه

تیرنعد   کعار معی   حعورت آشعکار و پنهعان بعه     به های خود را مشی ها و خ  و هدف دارند یمرز
(Hussam, 2017: 111.)   هعای   وععه عنعوان یکعی از زیرمجم   منابع آبی مشترک در نواحی معرزی بعه

انگار این قابلیت را دارند کعه موجعب    ژئوپلیتی  با توجه به رویکردهای سیاسی لیبرالیسیم و سازه
 شوند.   0همکاری و تۀامل بر اساس قراردادهای مبتنی بر دیپلماسی آب

هعای معرزی مشعترک،     های ذهنی مشترک رودخانه انگارانه و با توجه به انگاره با رویکرد سازه
در دیپلماسعی آب، اسعتدیل    (.Wendt, 1995: 73) کنند تۀامل و همکاری فراهم می زمینه را برای

زمعان معورد توجعه قعرار      هم دیبای آبریز، سیاست خارجی و دیپلماسی ها هضحوشود که  می
 مسائل حل که آنجا از (.Vink, 2018: 284) دنشو حلق جادیو ا داریپا  تا منجر به توسۀ دنریت

 دوجانبعه،  هعای  خار  اسعت، همکعاری   ت  کشورها توان ت  از آب ودکمب از ناشی مشکالت و

 منظعور  ایعن  است. بعه  ناپریر زمینه اجتناب این های تروهی در و همکاری المللی بین و چندجانبه

 و آب جدیعد  شعرای   بعا  متناسعب  و پویعا  خارجی فۀعال،  سیاست ترفتن درپیش نیازمند ها دولت
طعوری کعه همکعاری در منعابع آبعی مشعترک        به (.Warner and Zeitoun, 2008: 805)هستند  هوایی

تواند زمینه را برای ایجاد همکعاری در ابۀعاد مختلعس از جملعه      براساس احول دیپلماسی آب می
بعا توجعه    ژئواکونومی  هموار کند.ژئوپلیتی  انرژی فراهم و بسترهای یزم را برای ایجاد رواب  

هعای آن )هیعدروپلیتی  و اقتصعاد     یع  و زیرمجموععه  هایی که در رابطعه بعا ژئوپلیت   به مالحظه
هعای همکعاری ایعران و     هعا و مفعاهیم، زمینعه    کوشیم با تلفیا این نظریعه  انرژی( مطرح شد، می

 ترکمنستان را تبیین کنیم. 

                                                           
1. Water Diplomacy 
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  و تركمنستان ژئوپليتيک ایران
0ایران یکی از کشورهای مهم جهان از نظر موقۀیعت جغرافیعایی  

وقۀیعت  کعه م  ای تونعه  اسعت. بعه   
طعور کلعی شعرق و     دهند  مناطا ژئوپلیتی  مهم در جنوب غرب آسیا و به جغرافیایی ایران اتصال

همینعین ایعن    (.Wastnidge, 2017: 5)غرب از چین و جنوب شرق آسیا تا اتحادیع  اروپعا اسعت    
هعای   دهند  قطب کشور مرزهای طوینی با دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس دارد و پیوند

های تولیدکنند  انعرژی در منطقعه و جهعان اسعت. آنیعه امعروزه موقۀیعت         ئواکونومی  و کانونژ
نظعران   طوری که حاحب های جریان انرژی است. به کند، راه کشورها را دارای اهمیت مضاعس می

ای و جهعانی را   زنعی در سعطق منطقعه    حوز  ژئوپلیتی  مۀتقدند کشورهایی قدرت مانور و چانعه 
هعای   های انرژی را داشته باشند و آیند  انرژی ایران متأثر از محعرک  نایی کنترل جریاندارند که توا

ایران در بیضی انعرژی جفعری    (.Alizadeh and Others, 2016: 162)سیاسی و اقتصادی خواهد بود 
ایعران دو منبعع مهعم انعرژی در      طوری که سرزمین قرار دارد. به 9جدید انرژی و هارتلند 4کمپ

کنعد. بعا    هعم متصعل معی    شامل منابع انرژی حوز  دریای خزر و خلیج فارس را بعه  سطق جهان
توانند نقش محوری داشعته   های ژئوپلیتی  در منطقه، بندرهای ایران می توجه به افزایش رقابت

 (.Singh and Singh, 2019: 170)باشند 

کونومیع  وجعود   هعای ژئوا  در محی  پیرامونی ایران، چندین منطق  ژئوپلیتیع  بعا قابلیعت    
مرز با منطق  آسیای مرکعزی )ترکمنسعتان، قرقیزسعتان،     دارند، ایران در مرزهای شمالی خود هم

 قزاقسعتان، ازبکسععتان و تاجیکسعتان(، قفقععاز )جمهعوری آذربایجععان، ارمنسعتان و ترجسععتان(،     
 و ععراق و همینعین حاشعی  شعمالی خلعیج       2منطق  ژئوپلیتی  افغانسعتان و پاکسعتان، آنعاتولی   

غعرب   بعه شمال و جنوب و شرق  یانرژ ی انتقالرهایدر مس رانیافارس و دریای عمان است. 
 ایعران  رو، نیع از اتررند.  می ی بهین  انتقال انرژی از سرزمین ایرانها راه  و هماست قرار ترفته 

 سعرمایه بعه کشعور سعرازیر کنعد     توانعد  یمع  ،یبلکعه بعا انتقعال انعرژ    ی، تنها با فعرون انعرژ  نه
(Pourghasemi and Akhbari, 2018: 19.)   امععروزه کشععوری قععدرت برتععر دارد کععه بتوانععد از

 مرکعزی  آسعیای های ژئوپلیتی  و موقۀیت تررتاهی خود به بهترین شکل استفاده کند.  ظرفیت
نعدارد و در انعزوای    جهعان  آزاد هعای  آب بعا  معرزی  هعی   کعه  اسعت  آسیا قار  در پهناوری سرزمین

سیای مرکزی در شمال شرق ایعران و یکعی از فضعاهای راهبعردی در منعاطا      ژئوپلیتی  قرار دارد. آ
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ژئوپلیتی  حوز  پیرامون ایران است. وجود ذخایر انعرژی و مسعائل ژئواسعتراتژی  ناشعی از دوران     
ای ژئوپلیتی  در مقیاس کعروی تبعدیل کعرده     های جهانی این منطقه را به منطقه جنگ سرد و رقابت

 است.
مشترک، مسائل هیدروپلیتی ، ژئواکونومی و ژئوکعالیر یکعی از کشعورهای     با توجه به مرزهای

 211،011ترکمنسعتان بعا مسعاحت     مهم آسیای مرکزی در همسایگی بعا ایعران، ترکمنسعتان اسعت.    
وهعوای   ترکمنستان آب (.Pasban, 2016: 121) دومین کشور بزرگ جهان استو پنجاه ،کیلومتر مربع

 اسعت . فصل زمستان هوا مۀتدل و خش  استخش   طور کلی بهو  داردترمسیری  نیمه و بیابانی
ترکمنستان کشوری کم آب اسعت   است.های کوپه داغ  در امتداد کوه و بیشترین بارندتی در ژانویه

کنعد.   و بیشتر منابع آب خود را از کشورهای پیرامونی و منابع آبی مشعترک در مرزهعا تعأمین معی    
حال افزایش و امنیت غعرایی ترکمنسعتان در چنعد سعال اخیعر      روند نیاز به آب در این کشور در 

تغییعر   4151انعداز سعال    المللی بعرای چشعم   روند کاهشی داشته است تا جایی که کارشناسان بین
همینعین در ابۀعاد    (.Duan and Others, 2019: 212)انعد   رژیم غرایی را به این کشور پیشنهاد کعرده 

 های جغرافیایی دارد.   منابع انرژی محدودیتساختاری و کارکردی در حوز  انتقال 

های مرزی سبب شده است که ترکمنستان بعا   دستی نسبت به رودخانه از سویی، موقۀیت پایین
شعدت وابسعته بعه     رو باشد. این کشور در تأمین نیازهای آبی خود بعه  کمبود شدید منابع آب روبه

بعع تعأمین آب ترکمنسعتان بۀعد از     طعوری کعه دومعین من    های مرزی با ایعران اسعت. بعه    رودخانه
از شعمال بعا ازبکسعتان و     ،ترکمنسعتان از جنعوب بعا افغانسعتان و ایعران     تاجیکستان، ایران است. 

با کشورهای آذربایجان و روسعیه نیعز    این دریا راهبا دریای خزر همسایه و از  غربقزاقستان و از 
 جمهوری ترکمنستان باایران  رضویخراسان  و خراسان شمالی ،تلستان های ستانا . است  همسایه
 ای دارنععد.  کیلععومتر مععرز خشععکی و رودخانععه 0411. ایععران و ترکمنسععتان دارنععد مشععترکمععرز 

ای در رودخانع  هریعرود    کیلومتر مرز رودخانعه  004ای ایران با ترکمنستان شامل  مرزهای رودخانه
 رودخانععه اتععرک اسععت  ای در کیلععومتر مععرز رودخانععه 11تیععرد( و  )از افغانسععتان سرچشععمه مععی

(Rezaei and Others, 2019: 11 .)   چنعد کشعور   ترکمنسعتان در فهرسعت   منعابع انعرژی   در زمینع 
 میعان کشعورهای  نفعت در    کشعور تولیدکننعد   مینتعاز طبیۀعی و چهعار     کنند تولید درجه اولِ
 دریعای خعزر     از جملعه در پهنع  و در غعرب   ترکمنسعتان . بیشتر ذخعایر نفتعی   است  نواستقالل

و وجعود   اسعت   تقریب در سراسر خاک کشور پراکنعده  بهاست. ذخایر تاز طبیۀی   متمرکز شده
ذخایر عظیم انرژی این کشعور را از نظعر ژئوپلیتیع  انعرژی در سعطق جهعانی دارای اهمیعت        

های جهانی به این منطقه مۀطعوف شعده اسعت. از سعوی دیگعر،       راهبردی کرده و توجه قدرت
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 محیطعی در   هعای زیسعت   ت جامد و مایع بعه حالعت تعاز بعه دلیعل     مصرف انرژی جهان از حال
 حال تغییر است و این روند اهمیت منطق  آسعیای مرکعزی بعا محوریعت ترکمنسعتان را بیشعتر       

تریلیون متعر مکۀعب    5،،0ترکمنستان با داشتن  (.and Others, 2018: 1 Caineng-13) کرده است
ان یکی از کشعورهای مهعم در حعوز  حعادرات     درحد کل منابع تاز جه 3،9تاز طبیۀی مۀادل 
بعه دریاهعای آزاد و انعزوای     نداشعتن  دسترسعی  دلیل  اما به (.Lee, 2019: 212)تاز و انرژی است 

ژئوپلیتی  بدون استفاده از قلمروهای پیرامونی توانایی انتقال منابع انعرژی خعود بعه بازارهعای     
 مصرف را ندارد.

 
 با تركمنستان هيدروپليتيک ایران در مرز مشترک

مربعوط بعه آب و توسعۀه     های اختالف  نیدر زم خطر شدیداز مناطا با احتمال  یکی یمرکز یایآس
  یایدر آسعع (.Zhupankhan and Others, 2018: 754)اسععت ب ثر از منععابع آأمتعع یمرکععز یایدر آسعع
 قعه را  منط نیع ا یهعا  نیاز سعرزم  یادیع درحعد ز  نکعه یو با توجعه بعه ا   استبارن کم  زانیم یمرکز

 کمبععود منععابع  یمرکععز یایآسعع  در توسععۀ یاساسعع مشععکالتاز  یکععی انععد، حععحراها پوشععش داده
 ای میعان کشعورهای بایدسعت     و نبودن سعازوکار معدیریت مشعترک شعبک  تسعترد  رودخانعه      آب 

 منعابع آب  طعور کلعی،    بعه  (.Xenarios and Others, 2018: 117) اسعت و کشعورهای پعایین دسعت    
 اسعت کعه    یمعرز  یهعا  منطقعه وابسعته بعه رودخانعه     نیع محعدود و ا  اریسع ب یمرکز یایدر آس

 فقیعر  بسعیار  آبعی  منابع نظر از در این میان ترکمنستان. شوند یوارد منطقه م گرید یاز قلمروها
کننعد   معی  تعأمین  معرزی  مشعترک  های را رودخانه کشور شیرین این آب نیازهای بیشتر است و

(Petersen-Perlman and Others, 2012: 7.) 
اسعت   0های مهم در تأمین منابع آب مورد نیاز ترکمنستان، رودخان  اتعرک  یکی از رودخانه

 جهعانی  راهبعرد  تغییعر  که در طول تاریخ، رواب  ایران و اتحاد شوروی را نیز متأثر کرده است.

اتعرک   معرزی  رودخان  آب از استفاده ژئواکونومی ، مفهوم غلب  و یاتحاد شوروفروپاشی  از پس
اسعت. در حعورت    شعده  چنعدان  دو ترکمنسعتان  و ایعران  در روابع   آن اهمیت و بیشتر کرده را 

های ذهنی همگون  انگاری و انگاره های ژئوپلیتی  مبتنی بر هیدروسازه نداشتن فهم دقیا نیازمندی
کشعور محتمعل    دو بین رواب  در آن سر بر منازعه و چالش حقوقی مناسب، رژیم با توجه به نبود

 و 4رودخانع  آمودریعا   هعای  سرشعاخه  از ترکمنستان آبی نیازهای از ای عمده رسد. بخش ظر مین به

                                                           
1. Atrak River 
2. The Amu Darya River 
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 و ایعران  مرزهعای  در .شعود  معی  تعأمین  اتعرک  معرزی  از رودخانع   ترکمنسعتان  آبعی  منبعع  دومین
 رواب  میان آفرینی نقش منشأ همیشه کشور، دو میان مرزی های رودخانه ترکمنستان، هیدروپلیتی 

 است.   دهبو کشور دو
است. ایعن رودخانعه    ایران شمال مهم های از سویی، رودخان  مرزی اترک یکی از رودخانه

 از اتعرک  رودخان  طول المللی است. بین رودهای جزو و جاری ایران شمال و شرقی شمال در

0جهان شاه های کوه در آن های سرشاخه
 595در مجمعوع   خعزر  دریعای  تعا  خراسان شمالی در 

4چات روستای در اترک داخلی رود و احلی های سرشاخه است. کیلومتر
 هم به 9سومبار رود با 

 اتعرک  شعود.  معی  شعروع  کیلومتر 031 طول به و ترکمنستان ایران مرز نقطه این از و آمیزند می

 هعای  حوضع  شهرسعتان   از عبور از پس تیرد می سرچشمه قوچان شهرستان اطراف از که داخلی

 مسعیر  انتهعای  و در شعود  می ححرا ترکمن مناطا و ترتان دشت ردوا شیروان و بجنورد قوچان،

2تمیشان منطق  از خود
 بعه  کیلومتر سرانجام 99 حدود از مسیری پس و وارد ترکمنستان خاک به 

 های رودخان  سرشاخه از یکی (.Paknejad Mottaki and Ezzati, 2011: 30) ریزد می مازندران دریای

 ترکمنسعتان  مرتفعع داخعل   چنعدان  نه های تپه از رودخانه ست. اینا سومبار رودخان  اترک مرزی

 اسعتان  در و ترکمنسعتان  ایعران  معرزی  منطقع   وارد خعود  مسعیر  طی از پس و تیرد می سرچشمه

 (.Bay, 2005: 190) شود می شمالی خراسان
 بعاز  یاتحعاد شعورو   زمعان  بعه  ترکمنستان و ایران مرزی های آب زمین  در آبی قراردادهای سابق 

 دو از یکعی  بعه  آب تخصعیص  شعامل  متفعاوتی  تقسعیم  های شیوه از یاتحاد شورو و ایران. تردد می
 (.Bay, 2005: 196-203) انعد  کعرده  اسعتفاده  مختلعس  شعکل  بعه  سرزمینی تقسیم و کمی تقسیم کشور،
  میعان ایعران و روسعیه بعه     ترکمنسعتان  تیعری  قبعل از شعکل   5سعرحدات  و مرزهعا  تۀیعین  نام  توافا

  و مععرزی نقععاط آب تععأمین مسععئل  بععه هععا روس قععرارداد ایععن در. مۀععروف اسععت« آخععال» قععرارداد
  رودخانع   دربعار   نامعه  توافعا  در ایعن  .داشعتند  ای ویعژه  اهتمعام  ایعران  با ترکمنستان مرزی های استان
بخعش   دو بعه  نامعه  توافعا  طعرف  دو بین مرزی خ  سراسر در مرزی رودخان  آب است، آمده اترک

 معورد  در تهعران  در ای نامعه  توافعا  ،035 سال در دوباره. شود تقسیم ترکمنستان و رانای میان مساوی
 و کشعور  دو مرزهعای  کعوبی  میلعه  برای کمیسیون تشکیل اترک، رودخان  از آب مشترک برداری بهره

 مبنعای  عنعوان  بعه  قعرارداد  ایعن  نیعز،  این  هم. رسید دو طرف امضا به رودخانه مسیر تغییر بر نظارت

                                                           
1. Shah Gahan Mountain 
2. Chat Vilige 
3. Sumbar River 
4. Gomishan 
5. Frontiers 
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 از آب برداشعت  است. میزان ترکمنستان و ایران مرزی های رودخانه دربار  حقوقی های تیری تصمیم
اسعت   شعده  بعرآورد  مترمکۀعب  میلیعون  266 آب، منعابع  کارشناسعان  نظعر  از اتعرک  مرزی رودخان 

(Paknejad Mottaki and Ezzati, 2011: 33.)  هعای  توافعا  از مترمکۀعب  میلیعون  22 حاضعر  درحعال 
 نقعاط  دیگعر  بعه  و انتقال برداری بهره برای مناسبی های تراری سرمایه زیرا شود؛ می فادهاست شده انجام
کننعد   است. کارشناسان منابع آب نیز بر مدیریت مشعترک حوضع  رودخانع  اتعرک تأکیعد معی       نشده

(Fadaeizadeh and Shourian, 2019: 1.) 
 

 
 حوضۀ آبریز رودخانۀ اترک .3نقشۀ 

Source: Mirshafiei and Others, 2015: 599. 

 
های مهمی است که ترکمنستان به آن وابسعته اسعت    رودخان  هریرود یکی دیگر از رودخانه

شعود. رودخانع  هریعرود از افغانسعتان سرچشعمه       و جزئی از هیدروپلیتی  ایران محسوب معی 
  انع هریرود رودخدهد.  تیرد و سپس بخشی از مرزهای میان ایران و افغانستان را تشکیل می می

 0هنعدوکش  هعای بلنعدی المللی از  بین  مشترک افغانستان، ایران و ترکمنستان است. این رودخان
کیلعومتر در نزدیکعی شهرسعتان تایبعاد بعه       651تیرد و پس از طعی   در افغانستان سرچشمه می

در ایعران پعس از   هریعرود  (. Ahmadzai and McKinna, 2018: 441) رسعد  مرزهای افغانستان می

                                                           
1. Hindu Kush 



 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    743

که محل تالقی مرزهای ایران، افغانسعتان و   0ذوالفقار  فصلی به آن تا تنگ  ند رودخانپیوستن چ
دهعد. هریعرود    کیلومتر را تشکیل می ،01ترکمنستان است خ  مرزی ایران و افغانستان به طول 

کیلعومتر   ،00شود. تجعن کعه    نامیده می 2تالقی و از آن به بۀد تجن 9با کشس رود 4در پل خاتون
قوم پخعش و   دهد پس از خرو  از مرز در دشت قره ایران و ترکمنستان را تشکیل می مرز مشترک

هریعرود پعس از عبعور از     (.Nagheeby and Others, 2019: 253)ود ش می در حوالی شهر تجن محو
دهعد و سعپس    مرزی بین ایران و افغانستان خ  مرزی بین ایران و ترکمنستان را تشکیل معی خ  

هریرود مرزهعای بعین سعه کشعور ایعران، افغانسعتان و ترکمنسعتان را         شود. وارد ترکمنستان می
 5جانبه برای رسیدن به توافا بر مبنای دیپلماسعی آب  های سه دهد، بنابراین همکاری تشکیل می
رسد. با توجه به بهبود وضۀیت امنیتی و ثبات سیاسی در افغانسعتان احتمعال    نظر می راهبردی به

های هیدروپلیتی  جدیعدی   ن  منابع آبی مشترک با ترکمنستان وارد چالشدارد افغانستان در زمی
شود. در این حورت لزوم همکاری میان ایران و ترکمنستان در زمین  منابع آبعی بعیش از پعیش    

 . خواهد شد

های مشترک و موفا ایران، افغانستان و ترکمنستان در رودخانع  هریعرود سعد     یکی از طرح
شعده   هریعرود سعاخته   معرزی   دخانرو روی ترکمنستان و ایران مرز  در این سداست.  6دوستی

. اسعت متعر   651متعر و طعول تعا      1، ارتفعاع  بعه  رسعی  هست  با خاکی نوع از سد این. است 
 (.Abdi and Mokhtari, 2005: 208-210) اسعت میلیون مترمکۀب  0،451تنجایش مخزن این سد 

ساخته شده و عملیعات اجرایعی سعاخت آن در    ین سد با همکاری مشترک ایران و ترکمنستان ا
هعای فرهنگعی در نقطع      شد. با توجه به پیییدتی افتتاح 0912فروردین  آغاز و در 09،3سال 

هعای دوجانبعه و چندجانبعه در معورد      اتصال سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان، همکاری
سعد   سعاخت بعا   (.Sinaee, 2012: 111)رودخان  هریرود و سد دوستی بیش از پیش یزم اسعت  

هریرود از فصلی به دائمعی و قابعل کنتعرل تبعدیل شعد و امکعان         دوستی، جریان آب رودخان
فراهم کرد. ایران و ترکمنستان میلیون متر مکۀب آب را برای دو کشور  141 ساینهبرداری  بهره

بعرای تعأمین   میلیعون متعر مکۀعب     051ایعران،   ساین   بامیلیون متر مکۀب حق 201از مجموع 
آب کشاورزی دشت سرخس در ایران و  و بخشی از آب آشامیدنی شهر مشهد اختصاص یافت

                                                           
1. Zulfaghar Gulf 
2. Khatun Bridge 
3. River Kashf 
4. Tajan 
5. Water diplomacy 
6. Dusti Dam 
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که هرساله خ  ساحلی ایعران   هایی سیالبهمینین جلوی . مناطا مرزی ترکمنستان تأمین شد
های مشعترک   ای از دیپلماسی موفا در مدیریت آب این طرح نمونه .ترفته شد کرد تهدید میرا 

 سه کشور ایران، افغانستان و ترکمستان است.  مرزی بین 
 

 
 حوزة آبریز هریرود ميان كشورهاي ایران، افغانستان و تركمنستان .2نقشۀ 

Source: Nagheeby and Warner, 2018: 7. 
 

 ها ها و فرصت چالش تركمنستان منابع انرژي
از منعابع انعرژی    و کشورهایی که اهمیت انرژی بر کسی پوشیده نیست، انرژی خون حنۀت است

شوند. ماهیعت منعابع    برخوردار هستند همواره جزو مناطا حساس و راهبردی جهان محسوب می
های انرژی، توزیع نامتۀادل آن در سطق کر  زمین است. ارتباط عمیعا انعرژی    طبیۀی و سرچشمه

نعاطا  سو با آن و توزیع ناهمسان انعرژی در میعان کشعورها و م    با حنۀت و توسۀ  اقتصادی و هم
های جغرافیعایی در   جغرافیایی سبب رقابت میان کشورها برای تأمین آن شده است. یکی از پدیده

مورد انرژی با توجه به توزیع ناهمسان آن مسیرهای انتقال انرژی به بازارهای تقاضا است. انعرژی  
المللعی   ب  بینای را در روا وتاز از آن نظر که در انرژی جهان سهم کالنی دارند، جایگاه ویژه نفت

 اند.   پیدا کرده
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این کشعور بعا    (.Dorian, 2006: 544)ترکمنستان یکی از کشورهای غنی در حوز  انرژی است 
وتعاز بعرای انتقعال بعه منعاطا متقاضعی دارد. میعزان تعاز          توجه به جمۀیت کم، مازاد انرژی نفت

درحد از کل منابع تازی کشعس   3،9تریلیون متر مکۀب و  01شده در ترکمنستان نزدی  به  اثبات
چهارم جهان را بعه خعود     ترکمنستان از نظر ذخایر تازی رتب (.Lee, 2019: 211)شد  جهان است 
 در میعان  تعازی  ذخعایر  دارنعد   تعرین  بعزرگ  روسعیه  فدراسعیون  از پعس  است واختصاص داده 

 آن نفتعی  ذخعایر با  مقایسه در کشور این تازی ذخایر رو، این از است. سود هم مستقل کشورهای

بعه   کشعور ایعن  اقتصعادی  وابسعتگی  موضوع، همین  (.Soyunova, 2019: 27)دارد  بیشتری اهمیت
ایعن کشعور عجعین     ساختار سیاسعی و اقتصعادی   انرژی را تشدید کرده و اقتصاد ت  محصولی با

  متمرکعز شعده   دریعای خعزر    بیشتر ذخایر نفتی در غرب ترکمنستان از جملعه در پهنع  . شده است
 را تاز ترکمنسعتان  . اهمیتاست  تقریب در سراسر خاک کشور پراکندهبهذخایر تاز طبیۀی . تاس

 در تعاز  حعادرات  عرحع   در دهعد  می کشور اجازه این به مسئله این سازد. می بیشتر آن بودن غنی

  از بودجع  زیعادی بخعش  باشعد.   پیشتاز آسیای مرکزی منطق  و خزر دریای حوز  کشورهای میان
راهبرد  فقرات ستون طبیۀی تاز واقع، درشود.  مین میأهای انرژی ت فرون حامل راهاز این کشور 

  (.and Elik, 2010: 170 Arinç) ترکمنستان است توسۀ  اقتصادی و سیاسی

یکی از مشکالت احلی ترکمنستان در حوز  انتقال انرژی و رسعاندن معازاد انعرژی خعود بعه      
اسعت. ایعن جبعر    علعت انحصعار در خشعکی     هبع ن کشعور  بازارهای انرژی انزوای ژئوپلیتیع  ایع  

داشته باشعد   منابع انرژی خود انتقالهای اندکی برای  تزینهجغرافیایی سبب شده است ترکمنستان 
و یکی از مشکالت ترکمنستان برای فرون انرژی معازاد همعان انعزوای ژئوپلیتیع  و چگعونگی      

 .ی استهای انتقال این منابع به بازارهای جهان انتخاب راه

 
 هاي ژئوپليتيک  ایران و تركمنستان، مکمل
هعای قعرن بیسعتم، سعبب تحعول در       تعرین پدیعده   عنوان یکی از مهم فروپاشی اتحاد شوروی به

طوری که در سطق جهعانی بعا پایعان جنعگ سعرد نظعام        ای شد. به های جهانی و منطقه سیاست
 وجود این فروپاشی سبب به (.Valentina, 2019: 3)ژئوپلیتی  نیز دچار تغییرهای ساختاری شد 

در جهان  (.Sorg and Others, 2012: 722)های ژئوپلیتی  آسیای مرکزی و قفقاز شد  آمدن منطقه 
امروز که کشورها برای ادام  حیات و ثبات اقتصادی و امنیتی خود نیازمند رواب  با دیگعر  

ای در جنوب غرب  رتی منطقهعنوان قد به کشورها در ابۀاد مختلس ژئوپلیتی  هستند؛ ایران
 (.Nouimat and Others, 2019: 45-Moh’d Dyab Al)آسیا نیز از این قاعده مستثنی نیست 
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های  تغییرهای ژئوپلیتی  در شمال ایران و خأل قدرت در کشورهای آسیای مرکزی فرحت
نومیع  و  زیادی را برای ایران به ارمغان آورد. یکعی از همسعایگان مهعم ایعران از نظعر ژئواکو     

هیدروپلیتی  ترکمنستان است. این کشور با کشورهای افغانسعتان، ازبکسعتان و قزاقسعتان معرز     
هعا   شعود. بعا توجعه بعه نزدیکعی      خاکی دارد و حلق  اتصال ایران به آسیای مرکزی محسوب می

های مشترک در دو سوی مرز ایعران و ترکمنسعتان، نیازهعای متقابعل در زمینع        تاریخی، قومیت
مرزهای طوینی آبعی، خعاکی و دریعایی تنهعا راه ایجعاد روابع  مثبعت ایعران بعا منطقع             منابع،

ترکمنسعتان   (.Orazgaliyev and Araral, 2019: 973)ژئوپلیتی  آسیای مرکزی ترکمنسعتان اسعت   
هعای بهینعه، امعن و     منابع سرشار تاز دارد که برای انتقال آن به بازارهای رقابتی مصرف نیاز به راه

 در محی  پیرامونی خود دارد تا مازاد انرژی خود را بفروشد.  مطمئن 

هزینه برای خرید تاز  کشورهای پرمصرف تاز است، بازاری کم از یکی اینکه ایران با توجه به
هعای   توانعد یکعی از راه   همینین ایعران معی  (. Sarkodie and Sterzov, 2019: 861)ترکمنستان است 

المللی با توجه بعه حعرف  اقتصعادی و امنیتعی      زاد و بندرهای بیندسترسی ترکمنستان به دریاهای آ
بر استفاده از سرزمین ایران برای رسیدن منابع انعرژی ترکمنسعتان و آسعیای مرکعزی بعه       باشد. بنا

دریای عمان و خلیج فارس و کشورهای دیگر بعا توجعه بعه پارامترهعای سعاختاری و کعارکردی       
های ژئوپلیتی  منطقعه بعازی    های جغرافیایی را در مۀادله کملتوانند نقش م ترکمنستان و ایران می

 کنند.

در آسیای مرکزی این واقۀیت برجسته است که میان منطق  عرضه با توجه به جمۀیعت کعم   
های تقاضای انرژی، همسانی وجود ندارد و کشورهای  کشورهای حوز  آسیای مرکزی با هسته

در انتقعال انعرژی    0های آزاد و انزوای ژئوپلیتیع   اینداشتن به دری دلیل اتصال آسیای مرکزی به
وابسته به پیرامون خود هستند. با توجه به موقۀیت جغرافیایی ایعران و ترکمنسعتان، جغرافیعای    

تواند در زمین   ایران بهترین مسیر انتقال انرژی ترکمنستان به بازارهای جهانی است، بنابراین می
 (.Bahjat, 2010: 337)کننده داشته باشد  ای جهانی نقشی تۀیینانتقال انرژی ترکمنستان به بازاره

در کنار موقۀیت ژئوپلیتی  برای انتقال انرژی، رودخان  مرزی مشترک میان دو کشعور ایعران و   
های سیاسی دو کشور را با توجه به نیازهای آبی  ترکمنستان نیز این قابلیت را دارد که کنشگری

 ترکمنستان متأثر کند. 

های ذهنی همگعون ماننعد    ستان و ایران این ظرفیت را دارند که با درنظرترفتن انگارهترکمن
سوی همکاری تعام   فرهنگ سیاسی و مرهبی و زبان مشترک در حاشی  مرزهای شمال شرقی به

                                                           
1. Geopolitical Isolation 
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بردارند و در حالی که دو کشور مکمل ساختاری همدیگر هستند فضای توسۀه و همکعاری را  
های ژئوپلیتی  دو کشور ایران و ترکمنستان بعا محوریعت    به وابستگیتر کنند. با توجه  برجسته

هیدروپلیتی  و ژئواکونومی  در راستای تأمین منافع مشترک، بازبینی رواب  دو کشعور منطقعی   
هعای مربعوط    های ژئوپلیتی  این کشور شامل انزوای ژئوپلیتی  و چالش رسد. بحران نظر می به

رهای جهان و همینین کمبود آب و مسعائل هیعدروپلیتی  اسعت.    به آن در انتقال انرژی به بازا
هعای ژئوپلیتیع     عنوان همسعای  جنعوبی ترکمنسعتان ایعن ظرفیعت را دارد کعه بحعران        ایران به

تکمیلعی   ترکمنستان را تا حدود زیادی بعر طعرف کنعد. ایعران و ترکمنسعتان بنعابر راهبعرد هعم        
نعابع آب مشعترک و انعرژی محسعوب     های ساختاری و کعارکردی همعدیگر در زمینع  م    مکمل

شوند. با توجه به اینکه حجم بارن در ترکمنستان کم است و درحد باییی از مسعاحت آن   می
دهد، در زمین  منابع آبی این کشور دارای محدودیت جدی  را ححرای بزرگ قرقوم تشکیل می

 های مرزی وابستگی زیادی دارد.  است و به رودخانه

های احلی هستند که تأمین منابع آب ترکمنستان را بر عهده دارند.  هاترک و هریرود رودخان
شعود و بخعش زیعادی از     تیرد و وارد خاک ترکمستان می رودخان  اترک از ایران سرچشمه می
هعای   ترین کشعورهایی اسعت کعه مزیعت     کند. ایران از مهم نیازهای آبی ترکمنستان را تأمین می

توانعد در زمینع     های ترکمنستان را دارد. ایران می حدودیتکردن م جغرافیایی یزم برای برطرف
های معرزی بعا رویکعرد دیپلماسعی آب نیازهعای ترکمنسعتان را        منابع آبی مشترک در رودخانه

تواند در نقش علق  مشترک جغرافیایی ظاهر  برطرف کند. در برخی موارد منابع آبی مشترک می
ر سازد و با توجه به موقۀیت ژئوپلیتیع  ایعران و   هموا ای شود و زمینه را برای همکاری منطقه

های امن و مطمئن برای انتقعال   تواند از مکان سو با رواب  دیپلماتی  در زمین  آب، ایران می هم
 انرژی ترکمنستان به بازارهای جهانی باشد.  

هعا   های ایران و ایجعاد رابطع  پویعای میعان آن     های ترکمنستان و محدودیت در زمین  مزیت
 شعود، نیعاز دارد کعه     ای محسعوب معی   توانیم بگوییم ایران با توجه به اینکعه قعدرتی منطقعه    می

 در محی  پیرامونی خود با کشورهای همسایه رواب  دیپلماتیع  برقعرار کنعد. یکعی از منعاطا      
مهم برای ایران، منطق  آسیای مرکزی و قفقاز خواهد بود. با توجه بعه اینکعه ایعران بهتعرین راه     

بعرداری از ایعن ظرفیعت جغرافیعایی خعود را از       توانعد بهعره   انرژی ترکمنستان است، معی انتقال 
توانعد، زمینعه را    های آبی و انرژی میان ایران و ترکمنستان معی  ترکمنستان شروع کند. همکاری

برای همکاری بیشتر و همگرایی در منطق  آسیای مرکزی با محوریت ایران و ترکمنستان هموار 
 کند.
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 هاي مسيرهاي انتقال انرژي تركمنستان ایرادها و برتري .3جدول 
 ها ایرادها/برتري مسير

مسیر قزاقستان، 
 روسیه، اروپا

شود؛ بعا توجعه بعه اینکعه      جریان انرژی روسیه برای تقابل با غرب ی  احل محسوب می -
د، اعتماد هستن های سیاسی امنیتی بی های روسیه در مۀادله کشورهای آسیای مرکزی به هدف

 دهد و وابسته روسیه خواهد کرد.  این مسیر، ترکمنستان را در مقابل غرب قرار می

 خ  لول  ناباکو

 رومعانی،  بلغارسعتان،  ترکیعه،  ترجسعتان،  آذربایجعان، این خ  لوله کشورهای جمهعوری   -
هعای مسعیر    تیرد، بنابراین تأمین منعافع همع  کشعور و هزینعه     را دربرمی اتریش و مجارستان
حرف  اقتصادی ندارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه رژیعم حقعوقی دریعای خعزر     طوینی 

حورت شفاف در بستر مشخصی نیست و مسیر طوینی است حعرف  اقتصعادی و امنیتعی     به
از وی دیگر، کشورهای ترکیه و روسیه بۀد از جنگ سرد منعافع   (.Siddi, 2019: 132)ندارد 

 (.Balta, 2019: 69)کزی دارند متضاد ژئوپلیتی  در منطق  آسیای مر

 انتقال به چین
 پریر نیست. المللی رقابت بازار چین در مقایسه با بازارهای بین

 های چین و آمریکا در آسیای مرکزی بر این طرح آثار مخربی دارد. تشدید رقابت

 مسیر تاپی
های شعدید   فهای افراطی و اختال با توجه به چرخش ژئوپلیتی  آمریکا به شرق آسیا، تروه

 میان پاکستان و هند این خ  لوله توجیه امنیتی و سیاسی ندارد.

 انتقال به ایران

های احلی انرژی ترکمنستان در نزدیکی مرزهای ایعران قعرار دارنعد.     با توجه به اینکه میدان
هعای آزاد مسعیر ایعران بعه      نظیر ایران و همینین طول کعم تعا دسترسعی بعه آب     موقۀیت بی

 Moh’d Dyab Al-Nouimat and) مسیر بعرای انتقعال انعرژی ترکمنسعتان اسعت     ترین  حرفه

Others, 2019: 44 )های همه چیز بدون ایران و آمریکا اسعت.   و تنها مانع این مسیر سیاست
الملل امکان تغییر در چگعونگی روابع  ایعران و آمریکعا دور از      با توجه به پویایی رواب  بین

هعای   توانعد واقۀیعت   سی ایران و آمریکعا در دراز معدت نمعی   های سیا انتظار نیست و چالش
 جغرافیایی را انکار کند.

Source: Authors. 
 

توانند انرژی خعود را بعه    کشورهای آسیای مرکزی با محوریت ترکمنستان می مسير روسيه:
جعه  روسیه انتقال دهند و روسیه آن را به بازارهای جهانی انتقال دهد. البتعه روسعیه بعه ایعن نتی    

رسیده است که تنها راه جبران مشکالت ساختاری در زمین  اقتصادی به کنترل درآوردن جریان 
هعای   تواند در نظام ژئوپلیتی  جهانی و در رقابعت بعا قعدرت    انرژی است و با کنترل انرژی می

زنی بیشتری داشعته باشعد؛ امعا     جهانی از جمله ایایت متحد آمریکا و اتحادی  اروپا قدرت چانه
داند و این  هم است که هنوز روسیه کشورهای آسیای مرکزی را بخشی از حوز  نفوذ خود میم

 . )(Krickovic, 2014: 503بین نیستند  های روسیه در آینده خون کشورها نیز نسبت به هدف
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در این مسیر کشورهای آسعیای مرکعزی بعا محوریعت ترکمنسعتان بایعد از راه        مسير خزر:
ذربایجان انرژی را به ترکیه انتقال دهند. این مسیر با توجعه بعه اینکعه    دریای خزر و جمهوری آ

حورت شفاف مشخص نیست و از سویی، مسیری طعوینی اسعت    رژیم حقوقی دریای خزر به
 .(Finon, 2011: 47)مقرون به حرفه نیست 

 دلیل مشکالت امنیتی و مسیر انتقال انرژی به شرق آسیا و چین به مسير شرق آسيا و چين:
مسئل  تروریسم توجیه امنیتی ندارد. همینین ایجاد رواب  میان آسیای مرکزی و ترکمنسعتان بعا   

های ژئوپلیتی  در سطق جهانی در منطقه را تشعدید کنعد و منطقعه را بعه      تواند رقابت چین می
فضایی برای جنگ نیابتی میان دو قدرت جهعانی ایعایت متحعد آمریکعا و چعین تبعدیل کنعد.        

توانعد بعر امنیعت انعرژی در ایعن منطقعه اثعر بگعرارد          ئوپلیتی  هنعد و چعین معی   های ژ رقابت
(Muratbekova, 2018: 18). 

حورت مسعتقیم منعابع انعرژی     تواند از راه ایران به در این مسیر، ترکمنستان می مسير ایران:
زی و های فراوانی برای آسیای مرکع  خود را به بازارهای جهانی حادر کند. موقۀیت ایران جاذبه

های جغرافیعایی در ابۀعاد ژئواسعتراتژی  و ژئواکونومیع ،      ترکمنستان دارد. با توجه به واقۀیت
المللعی و دوری از   وتعاز در بازارهعای بعین    تعرین راه رقعابتی سعاختن بهعای نفعت      ایران عملی

عنعوان ترمینعال انعرژی     های مسیرهای دیگر است. ترکمنستان این ظرفیت را دارد کعه بعه   چالش
کنعد و آن را از راه جغرافیعای ایعران وارد     آوری انرژی در آسیای مرکزی و خزر را جمعع  منابع

 .(Pirani, 2018: 1)المللی در خلیج فارس و ترکیه کند  بازارهای انرژی در سطق بین

 کعردن انتقعال انعرژی از ترکمنسعتان بعه ایعران و سعپس بعه          ترین معانع عملیعاتی   البته بزرگ
های ضد ایرانی آمریکا در منطقه است. بعا توجعه بعه اینکعه آمریکعا از       بازارهای جهانی سیاست

شعدن همکعاری مشعترک بعر      قدرت و وزن ژئوپلیتی  ایران در منطقه نگران است، مانع اجرایی
مبنای منافع مشترک میان ایران و همسایگان از جمله ترکمنستان شده است، اما در حوز  دریای 

های جهانی در این منطقعه   حاکم است و قدرت 0م ژئوپلیتی طور کلی ی  نوع پلورالیس خزر به
ایی منفۀعل نباشعند    های منطقه در رقابت و تکاپو هستند و این وضۀیت سبب شده است قدرت

(Kubicek, 2013: 171). های سیاسعی پویعا هسعتند و ماهیعت دینامیع        مهم این است که مۀادله
های جغرافیایی بعر   ها به واقۀیت ازتشت سیاستدارند و امکان تغییر رفتار بازیگران سیاسی و ب

 رسد. نظر می طور کامل منطقی به اساس احول دیپلماسی فۀال و وابستگی متقابل به
 

                                                           
1. Geopolitics Ploralism 
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  نتيجه
هعای   هعای همکعاری متعأثر از عامعل     تیری از رویکعرد ژئوپلیتیع  زمینعه    در این نوشتار با بهره

طعور کعه    ستان را بررسی کردیم. همانژئوپلیتیکی مشترک بر اساس منافع مشترک ایران و ترکمن
های مهم در این حوزه، همکعاری در زمینع  هیعدروپلیتی  و ژئوپلیتیع       تفتیم یکی از شاخص

توانند مسیر توسۀ  پایعدار   دهد، کشورهایی می های ما در این نوشتار نشان می انرژی است. یافته
خود داشته باشعند. ترکمنسعتان   را طی کنند که درک درستی از موقۀیت جغرافیایی و ژئوپلیتی  

های ژئوپلیتی  متۀددی دارد. کشوری کم آب اسعت و تعنش آبعی ایعن      ها و ظرفیت محدودیت
 ها، افزایش جمۀیت و رشد کشاورزی و حنۀت است.   کشور ریشه ترفته از کاهش بارن

هعای   ترکمنستان برای ایجاد توسۀ  پایدار برای کشاورزی و رشد حنۀتی نیازمند همکعاری 
های مشترک با ایران اسعت. بعا توجعه بعه اهمیعت       های مرزی از جمله رودخانه ی در رودخانهآب

روزافزون منابع آب، دیپلماسی آب در میان دو کشور و اختصاص آب بیشتر توسع  ایعران بعه    
توانعد زمینعه را بعرای     های مشترک آبی در نواحی معرزی معی    ترکمنستان و همینین ایجاد طرح

ی دیگر نیز هموار کند. ترکمنستان در کنار مسائل آبی یکعی از کشعورهای   ها همکاری در حوزه
کننعد    های تأمین غنی در حوز  منابع تاز است. ذخایر عظیم تاز، ترکمنستان را به یکی از قطب

های ترکمنستان را در حوز  انرژی محدود کعرده   انرژی در آینده تبدیل خواهد کرد. آنیه هدف
المللعی اسعت؛     های آزاد بین نداشتن به آبر در خشکی و دسترسیاست، محصوربودن این کشو

سعازی در   رفعت از انعزوای جغرافیعایی و تنعوع     هعای ترکمنسعتان بعرون    در نتیجه یکی از هدف
 مسیرهای انتقال انرژی برای دستیابی به بازارهای جهانی و کاهش وابستگی به روسیه است.  

توانعد   از کشورهای حوز  پیرامونی ترکمنستان که میهای ما در این نوشتار، یکی  بنابر یافته
نظیعری   مشکالت ساختاری این کشور را تقلیل بخشد، ایران است. ایران موقۀیت ژئوپلیتی  بی

دارد و با داشتن مرزهای طوینی دریایی، مناطا ژئواکونومیع  متۀعدد در سعطق جهعانی را بعه      
ای نیازمنعد ایجعاد روابع      ن قعدرتی منطقعه  عنعوا  کند. از سوی دیگر، ایران به همدیگر متصل می

سازنده و نگاه به پیرامون در سیاست خارجی است که ترکمنستان در ایجعاد روابع  بعا منطقع      
تواند، حلق  اتصال باشد. آنیه رواب  ایعن دو کشعور را بعا وجعود      ژئوپلیتی  آسیای مرکزی می

های این  ونی آمریکا و تحریمنظیر محدود کرده است، هژم های ساختاری و کارکردی بی ظرفیت
توانعد در   الملل در حال تغییعر اسعت، معی    کشور بر ضد ایران است و با توجه به اینکه نظام بین

 ای ایران با محوریت ترکمنستان هموار کند. های منطقه آینده راه را برای همکاری
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ولعت  کند که بعا شکسعت ترامعپ در د    همینین پویایی سیاست این واقۀیت را توشزد می 
آیند  آمریکا امکان درک مشترک میان آمریکعا و ایعران وجعود دارد. در ایعن دور  زمعانی بایعد       

های معرزی و   دیپلماسی فۀال میان دو کشور ایران و ترکمنستان در زمین  هیدروپلیتی  رودخانه
کم در سطق تفتمان میان نخبگان  های انرژی وجود داشته باشد و بسترهای یزم دست همکاری

هعای جدیعد دو    الملعل و پدیعده   سی دو کشور شکل بگیرد تا با توجه به تغییرهای نظام بینسیا
 کشور آمادتی ایجاد همکاری مبتنی بر منافع مشترک را داشته باشند.
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