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چکیده

Abstract
The pursuit and construction of superstructures by the
rulers has a special place in the process of nation Building of
many countries. In post-Soviet countries, rulers have sought
to politically manage space and maintain social influence
and control over the past two decades to demonstrate their
legitimacy by building large water-based infrastructures. The
Rogun Dam in Tajikistan is a superstructure on the Vakhsh
River, which if built at 335 meters, is the highest dam in the
world, providing the country's energy self-sufficiency. By
presenting a geopolitical conception of national progress
and pride, these identities have been able to play a role in the
emergence and empowerment of nationalist discourse in this
country. The present article is based on the hypothesis that the
symbolic meaning of the Rogun Dam in the geopolitical code
nationalization process is to explain the Tajik government's
insistence over the past two decades to complete this costly
and tense plan with neighboring countries. The information
required for the research is collected by the library method and
the methodology governing the text is descriptive-analytical
in nature. The results showed that the idea of building the
Rogun Dam enables Tajik political elites to divert people's
attention from internal challenges, promising them a better
future, arousing a sense of national pride and increasing
their legitimacy, the country's survival and guarantee the
government. Uzbekistan's opposition to the construction of
the Rogun Dam could also be used as a kind of hydro political
confrontation to strengthen national solidarity against the
Uzbek enemy. Because those who challenge its construction
are the enemy of the nation.
Keywords: Hydropolitic, Nation Building, Symbol, Tajikistan,
Rogun Dam.
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ای در جایگاه ویژه،پیگیری و ساخت ابرسازهها توسط حاکامن
 در کشورهای.فرایند ملتسازی بسیاری از کشورها داشته است
 طی دو دهه، حاکامن برای منایاندن مرشوعیت خود،پساشوروی
 در پی مدیریت،گذشته از راه ایجاد زیرساختهای کالن آبپایه
 سد راغون.سیاسی فضا و حفظ نفوذ و کنرتل اجتامعی بودهاند
 در صورت،در تاجیکستان ابرسازهای روی رودخانه وخش است
، افزون بر اینکه بلندترین سد جهان است، مرت335 انجام با بلندای
 شناسههای.کندزمینه خودکفایی انرژی این کشور را فراهم می
یاد شده با ارائه تصوری ژئوپلیتیک از پیرشفت و رسافرازی
 توانسته در پیدایش و تواناسازی گفتامن ملیگرایانه در،ملی
 مقاله حارض بر این فرضیه استوار.این کشور نقش بیافریند
سازی کدیاست که معنای منادین سد راغون در فرایند ملت
ژئوپلیتیک برای توضیح پافشاری دولت تاجیکستان طی دو
شزا
 دهه گذشته برای به فرجامرسانی این طرح پرهزینه و تن
 اطالعات مورد نیاز پژوهش به.با کشورهای همسایه است
ای گرداوری و روششناسی حاکم بر منت ماهیتیروش کتابخانه
 نتیجه پژوهش نشان داد ایده ساخت.تحلیلی دارد-توصیفی
 نخبگان سیاسی تاجیک را قادر میسازد با انحراف،سد راغون
 آینده بهرتی را برای آنها نوید،توجه مردم از چالشهای درونی
داده و با برانگیخنت حس غرور ملی و افزودن بر مرشوعیت
 همچنین مخالفت. بقای کشور و حکومت را تضمین منایند،خود
ازبکستان با ساخت سد راغون میتواند بهعنوان نوعی هاموردی
هیدروپلیتیک در راستای تقویت همبستگی ملی در برابر دشمن
 زیرا کسانی که ساخت آن را به.ازبک مورد بهرهبرداری قرار گیرد
. دشمن ملت هستند،چالش میکشند
 تاجیکستان و، مناد، ملتسازی، هیدروپلیتیک:واژ ههای كلیدی
.سد راغون

از ملت نقش مهمی در فروپاشی شوروی داشته باشد ،ایجاد و
شکلگیری هویتهای ملی در دولتهای جانشین را به همراه
خواهد داشت.
 -2فسادی که در پی فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی بر جای
مانده است ،پدیدهای به نام «ملل اخرتاع شده» به وجود آورد ،که
در آن ناسیونالیسم پیش از تشکیل کشورها ،شکل گرفت .تناقض
اصلی این است که کشورهای آسیای مرکزی طی دوران اتحاد
شوروی ساخته شدند ،اما استقالل آنها در نتیجه به پایان آمدن
دوران شوروی به وجود آمد .زیرا «استالین» 4دیگر منیتوانست
در جایگاه "پدر ملت" باشد .بنابراین حاکامن آسیای مرکزی
وادار شدند گذشته و پیشینه خود را دوباره ارزیابی و بازسازی
کنند .از اینرو ،هامنگونه که کمونیسم دیگر منیتوانست بنیاد
مرشوعیت دولتهای ملی را فراهم مناید ،رهربان کمونیست
پیشین برای افزایش مرشوعیت اقتدار کسب شده خود ،به
موضوع ناسیونالیسیم روی آوردند (.)2015 ،Menga
ساخت یک سد بزرگ ،بهعنوان یک «ابزار هیدروپلیتیک»،
میتواند با ساخت هویت ملی یک ملت همپوشانی داشته
باشد .بنابراین پژوهش حارض روند ساخت سد راغون در
تاجیکستان ،را بررسی کرده و در پی پاسخ به این سوال تأثیر
مناسبات هیدروپلیتیک بر فرایند ملتسازی میباشد .لذا با
مترکز بر کارکرد مناسبات هیدروپلیتیک بر فرایند ملتسازی ،بر
دو بعد داخلی و بیرونی این سد (راغون) متمرکز شده است.
الزم به ذکر است ،این دو بعد ،یعنی مناد موفقیت و پیرشفت
داخلی و مناد هویت ،هاموردی و جداییگزینی بیرونی ،درهم
تنیده شدهاند.

مقدمه
پیوستگی آب و قدرت اجتامعی گویای آن است که چگونه
نخبگان سیاسی حاکم از راه ایجاد زیرساختهای کالن آبپایه
میتوانند نفوذ و کنرتل اجتامعی خود را حفظ و افزایش دهند.
با این حال ،تاکنون درباره چگونگی بهرهگیری نخبگان حاکم
از ارزش منادین یک طرح کالن آبپایه برای آفرینش و گسرتش
ایده خود از ملت و نیز مرشوعمنایی قدرت خود ،پژوهشهای
اندکی انجام پذیرفته است .در این راستا ،به نظر فضای ملتهای
پساشوروی ،محیطی مناسب برای درک بهرت این اسرتاتژی است.
بهطوریکه ،محققانی که در مورد فضای پساشوروی به ویژه
فضای آسیای مرکزی پژوهش میکنند ،منونههای خاصی از
چگونگی استفاده از زبانها ،گفتامنها و منادها توسط نخبگان
حاکم برای ایجاد معانی ،تعریف ملتها و ایجاد ایدئولوژیها،
ارائه میدهند .منونههایی همچون سد راغون در تاجیکستان
که افزون بر مقاصد عملی ،ظاهرا ً اهدافی دیگر را نیز پی
میگیرند (.)2015 ،Menga
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«راغون» 1سدی بزرگ برروی رودخانه «وخش» است و در
صورت فرجام با ارتفاع  335مرت ،بلندترین سد جهان خواهد بود.
این سد پس از بلندترین میله پرچم در جهان که در سال 2011
میالدی بهعنوان مناد ملی و وطنپرستی در تاجیکستان برافراشته
شد ،بهعنوان دومین رکورد جهانی برای این کشور ثبت خواهد
شد .معنای منادین سد راغون ،کلیدی برای توضیح پافشاری دولت
تاجیکستان طی بیست سال گذشته برای تحقق پروژهای است
که با وجود قدیمی و پرهزینه بودن ،تیرگی روابط این کشور با
همسایگان ،بهویژه ازبکستان را موجب شده است .برای اینکه
شهروندان و جامعه بیناملللی را متقاعد منایند که راغون دستاور
مهمی برای کشور است ،ایدهای ایجاد شدهاست که میتوان آن
را «ایدئولوژی سد راغون» نامید ( .)2015 ،Mengaاز آنجاییکه
راغون بهعنوان مناد میهنپرستی و رسافرازی نگریسته میشود،
مقامات تاجیک میخواهند که این سد بلندترین سد جهان باشد.
هامنگونه که چند سال پیش بزرگترین کتابخانه آسیای مرکزی
در این کشور توسط «امامعلی رحامن» 3رئیسجمهور این کشور
گشایش یافت (.)2012 ،Parshin
به دو دلیل آسیای مرکزی محیط مناسبی برای نشان دادن این
است ،که چرا مناد یک سد ،توسط نخبگان بهعنوان یک ایدئولوژی
ملی استفاده میشود -1 .تاکنون هیچ کشوری به اندازه اتحاد
جامهیر شوروی با پشتیبانی ،تصویب و حتی نهادینهسازی (در
برخی موارد) برای ایجاد ملیت در سطح نیمه دولتی نکوشیده
است (منظور جمهوریهای درون شوروی) .در صورتیکه هیچ
گامی برای نهادینه کردن آن در سطح دولتی بهعنوان یک کل
برداشته نشده است .از اینرو ،چنانچه تعریف نهادینه شدهای
نرشیه آب و توسعه پایدار

روش تحقیق
مقاله حارض ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و دادهها و اطالعات
مورد نیاز آن به روش کتابخانهای (کتب ،نرشیات و اینرتنت)
گردآوری شده است .همچنین با بررسی وضعیت عملی احداث
سد راغون برروی رودخانه وخش ،تأثیر مناسبات هیدروپلیتیک
بر فرایند ملتسازی را بررسی میمناید .لذا با مترکز بر ابعاد
مناسبات داخلی و خارجی این سد؛ یعنی مناد موفقیت و
پیرشفت داخلی و مناد هویت ،هاموردی و جداییگزینی
بیرونی ،درهمتنیدگی این ابعاد را در فرایند ملتسازی ،مورد
توجه قرار داده است.
مبانی نظری
ت سازی
• ملت و مل 
مفاهیم اولیه« ،ملت» را بهعنوان گروه یا نژادی خاص از
مردمی تعریف میکنند که زبان ،تاریخ ،سنت ،فرهنگ و گاهی
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دین مشرتک دارند .برخی میان یک «ملت قومی» که به ساختار
اجتامعی یا نژادی وابسته است و یک «ملت مدنی» مبتنی بر
هویت مشرتک و وفاداری به طیف وسیعی از ایدهها و افکار،
نهادهای سیاسی و پیوند دادن شهروندی با ملیت ،تفاوت قائل
میشوند (.)2018 ،Shakdam
امروزه ملت به مجموعهای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی
مشخص و محدود از منظر سیاسی گفته میشود که بر پایه
عوامل و خصیصههایی مانند تبار و تاریخ ،فرهنگ ،دین،
مذهب ،رسزمین ،قومیت ،زبان و غیره نسبت به یکدیگر
احساس همبستگی و هامنندی میکنند و خود را متعلق به
یک «ما» میدانند .بهطوریکه هر ملت با وجود پذیرفنت
تقسیامت درونی و متایز میان گروههایش ،هویتی فراتر و
فراگیرتر دارد که همه اجزای درونی آن را در بر میگیرد .این
هویت تا زمانیکه ارزشهای مشرتک آن درخشندگی دارند
و در میان اجزاء واحدهای درونی پذیرفته شده و مقبولیت
عام داشته باشد ،بهطوریکه موجب عزت و افتخار افراد ملت
را فراهم آورد ،از اعتبار و پایداری برخوردار است .درغیراین
صورت بخشهایی از ملت که چنین احساسی ندارند ،در
جریان فرایند «واگرایی» به بازیابی هویت جدید ملی هدایت
میشوند .هویتی که عمدتاً منطبق بر خصیصههای مشرتک آنها
است .چنین فرآیندهایی در دو دهه گذشته و پس از فروپاشی
نظام دو قطبی جهان مشاهده میشود .هویتهای ملی کالن
از هم پاشید و هویتهای جزئیتر ،استقالل یافتند .گروههای
قومی پیشین به سطح ملت مستقل با هویت ملی جدید ارتقا
یافتند و توانستند دولتهای جدیدی را در جغرافیای سیاسی
جهان بیافرینند .تشکیل پانزده ملت و دولت جدید از تجزیه
شوروی ،شواهد روشنی بر این مدعا هستند .برعکس ،اجزاء
یک ملت یکدست و همگن ،پس از حذف نیروهای مسلط
بیرونی و خارج از حوزههای ملی که عامل گسست و تجزیه
بودهاند ،دوباره به هم میپیوندند و به هویت مشرتک پیشین
باز میگردند؛ اتحاد دو آملان و دو یمن منونه روشنی از این
فرایند در دهه اخیر است (حافظنیا.)1381 ،
برایناساس ،ملت مفهومی ذهنی است که تحقق آن در
جهان خارج ،منوط به تعهد مستمر عامه مردم به حفظ آن
است .هرگاه مردم به حفظ این معنی متعهد باشند ،ملت
باقی میماند و با عزم مردم به انرصاف از آن ،این معنی
بیدرنگ فرو میپاشد و جوهره وجود خویش را از دست
میدهد (طاهریعطار .)1392 ،این امر در صورتی محقق
خواهد شد که دولت با تبلیغ رضورت پیدایش یا اندیشه
سیاسی خود ،تابعیت مردم نواحی مختلف کشور را جلب
و هویت ملی کشور را شکل دهد .در این باره ،نیروها و
عواملی که بر فرایند ملتسازی ،تشکیل و بقای دولت
تأثیر مناسبات هیدروپلیتیک بر فرایند ملتسازی :منونه پژوهی ابرسازه سد راغون ...

مستقل یا کشور تاثیر میگذارند ،میتوان در قالب دو الگو
مطالعه کرد :الگوی نخست بر «عوامل برونزا و درونزا» و
الگوی دوم بر «عوامل روبنایی و زیربنایی» استوار هستند.
در الگوی نخست ،عواملی مانند استعامر ،تهدیدهای خارجی
و هاموردی قدرتهای منطقهای و جهانی ماهیتی برونزا
دارند و عواملی همچون تاریخ مشرتک ،وحدت رسزمینی،
فرهنگ مشرتک ،دین و مذهب ،زبان ،قومیت ،نژاد،
ناسیونالیسیم و  ...درونزا هستند .در الگوی دوم عواملی
مانند موقعیت ،وحدت رسزمینی ،فرهنگ مشرتک ،تاریخ،
زبان ،دین و مذهب ،قومیت و نژاد ،ماهیت بنیادی دارند
و عواملی مانند ناسیونالیسم ،ساختار سیاسی فضا ،تهدیدات
بیرونی ،استعامر ،ایدئولوژی سیاسی ،منادهای ملی ،قدرت
دولت مرکزی ،ساختار ارتباطی ،رقابت قدرتها و غیره کارکرد
روبنایی دارند (حافظنیا.)1381 ،
در قالب الگوی دوم" ،نشانهها" و "منادها" بهعنوان عوامل
روبنایی در روند پیدایش و پایداری ملت و دولت میتوانند
نقشآفرینی منایند (شکل  .)1قدرتی که سبب میشود ،معادل
آنچه از طریق توان (فیزیکی و اقتصادی) ،بهدست میآید به
واسطه پیامدهای خاص قدرت منادین ،کسب شود" .قدرت
منادین" قدرت تشکیل دادهها است که از راه بیان(سخن) باعث
میشود مردم ببینند ،بشنوند و بپذیرند .شناخت اهمیت قدرت
منادین میتواند به فهم این واقعیت کمک کند که چگونه
منادها در اینجا سدهای بزرگ ،بهعنوان ابزاری هیدروپلیتیک،
بهوسیله نخبگان سیاسی برای ایجاد ایدئولوژی و مرشوعیت
بخشیدن به اقدامات خود ،افزایش محبوبیت و حفظ قدرت
استفاده شوند (.)2015 ،Menga
در میانه اواخر سده نوزدهم تا دهه  ،۱۹۷۰نخستین مأموریت
هیدرولیک سدها برای کنرتل طبیعت و تسلط بر صحراها در
رسارس جهان آغاز شد و برخی از بزرگترین و مهمرتین پروژههای
سد در رسارس جهان اجرایی و در داخل و خارج کشورها منادین
شدند .برای منونه سد «ماراتون» بزرگترین دستاورد یونان پس
از «پارتنون» و سد بزرگ « ُهوور» در نوادا از این دست به شامر
میروند .همچنین در سال  ،۱۹۵۴در مراسم گشایش سد بلند
«باکرا»« ،جواهر لعل نهرو» نخست وزیر هند ،سدها را بهعنوان
معابد هند مدرن توصیف کرد .در مرص(زمان عبدالنارص) ،سد
بزرگ «آسوان» که در سال  ۱۹۷۱با پشتیبانی شوروی به پایان
رسید ،به نقطه کانونی ملتسازی این کشور پس از جنگ تبدیل
شد .به عبارتی ساخت سد ،نه تنها برای ایجاد سامانههای آبیاری
و برق آبی بلکه برای ساخت دولتهای ملی بود .از این رو،
طرفداران سد بلند آسوان بهعنوان میهنپرست تلقی شدند و
آنهایی که از سد انتقاد میکردند بهعنوان خرابکار و حتی خائن
نشان داده میشدند (.)2015 ،Menga
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ﻣﻠﺖ ﺳﺎزي

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ

ﻫﻤﺎوردي

ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎي ﻣﻠﯽ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ

)ﻧﻤﺎد(ﺳﺪﺳﺎزي

است .هامنگونهكه بارش در حوضه دریای آرال بسیار كم است،
این روانابها بهصورت كلی از ذوب برف و یخچالهای طبیعی
كوهستانی كشورهای باالدست تولید میشود (امیراحمدیان و
نارصی.)1392 ،

ﻫﯿﺪروﭘﻠﯿﺘﯿﮏ

شکل  -1تأثیر مناسبات هیدروپلیتیک بر فرایند ملتسازی

• هیدروپلیتیک
هیدروپلیتیک گرایشی از جغرافیای سیاسی است که درهمتنیدگی
مناسبات قدرت با اندرکنشهای جوامع و واحدهای سیاسی-
فضایی بر رس منابع آب شیرین از مقیاس محلی تا جهانی را
مطالعه میکند (کاویان یراد .)1398 ،از این رو ،هرگونه مناسبات
قدرت که در پیوند با آب در هر مقیاسی که منود بیابد در قالب
دانشواژه هیدروپلیتیک بررسی و واکاوی میشود .به طوری که
هیدروپلیتیک به عنوان یکی از رشتههای جغرافیای سیاسی که
کارکرد آب را در مناسبات قدرت در قالب رویکردهای مختلف
همکاری ،هاموردی ،تنش و جنگ کنشگران سیاسی و واحدهای
سیاسی -فضایی را بررسی میکند (کاویان یراد.)1397 ،

شکل  -2موقعیت کشورهای آسیای مرکزی نسبت به رودهای
آمودریا و سیردریا

در مورد «جیحون» ،بیشرتین سهم تولید آب ،با حدود  80درصد
حجم كل آب ،متعلق به تاجیكستان است و این در حالی است
که ،تركمنستان و ازبكستان با وجود تولید حدود  4و  6درصد،
بیشرتین میزان استفاده از آب را دارند .این دو كشور بهترتیب 38
و  48درصد از آب را مرصف میكنند و تاجیكستان فقط  15درصد
از حجم آب را مرصف میكند .در مورد «سیحون» نیز وضعیت
به همین منوال است .با این تفاوت كه در سیحون قزاقستان جای
تركمنستان را میگیرد .قرقیزستان نزدیک به  74درصد از آب این
رودخانه را تأمین میكند ،اما مرصف این كشور كمرت از یك درصد
حجم کل آب است .درحالیکه ،ازبكستان  50درصد و قزاقستان
 42درصد از آب این رودخانه را به خود اختصاص دادهاند (درخور
و همکاران .)1392 ،الزم به ذکر است ،منابع مختلف ،درصدهای
مختلفی را عنوان کردهاند.

• موقعیت هیدرولوژی آسیای مرکزی
آسیای مرکزی از منظر منابع طبیعی غنی و ذخایر بزرگی از
زغال سنگ ،گاز ،نفت و آب دارد .اما مرزبندیهای سیاسی،
توزیع متوازنی از این منابع در سطح منطقه ایجاد نکرده است.
بهطوریکه در خصوص منابع آبی موجود ،با وجوداینکه بسیاری
از زمینهای کشاورزی در قلمرو قزاقستان ،ازبکستان و ترکمستان
قرار دارند اما رسچشمه آب مورد نیاز آبیاری این زمینها بیشرت از
مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان روان است .به عبارتی سادهتر،
پتانسیل کشاورزی کشورهای ازبکستان ،قزاقستان و ترکمنستان،
به شدت به توانش آبی تاجیکستان و قرقیزستان وابسته است
(شکل  .)3در این قلمرو (آسیای مرکزی) آب مورد نیاز ،بیشرت از
دو رود مهم و پر آب «آمودریا» و «سیردریا» فراه م میشود ،از
کوهستانهای «هندوکش» و «پامیر» رسچشمه میگیرند (شکل
 .)2كشورهای تاجیكستان و قرقیزستان در باالدست این رودها و
جمهوریهای ازبكستان ،تركمنستان و قزاقستان در پاییندست
این رودها قرار دارند (امیراحمدیان و نارصی.)1392 ،
رودخانه آمودریا با جریان متوسط ساالن ه نزدیک به  78میلیارد
مرتمكعب ( 68درصد کل حوضه) ،از تاجیكستان و افغانستان
رسچشمه گرفته و بین ازبكستان و تركمنستان جریان یافته و به
دریاچه آرال میریزد .میانگین جریان ساالنه رودخانه سیردریا
نزدیک به  37میلیارد مرتمكعب است ( 32درصد کل حوضه)،
كه بیشرت از قرقیزستان رسچشمه گرفته و از بین ازبكستان و
قزاقستان جریان یافته ،به دریای آرال میریزد (شکل  .)2مجموعه
جریان آبی ساالنه هر دو رود ،برابر حدود  116میلیارد مرتمكعب
نرشیه آب و توسعه پایدار

جدول  -1سهم هر یک از کشورهای حوضه از تأمین آب رودهای
آموردیا و سیردریا (کوالیی و سلطانی)1392 ،
سیردریا
حوضه رودخانه آموردیا
(کیلومرتمکعب در سال)
کشور
4/50
قزاقستان
27/4
1/90
قرقیزستان
1/1
62/9
تاجیکستان
2/78
ترکمنستان
4/14
4/70
ازبکستان
6/18
افغانستان
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• وضعیت هیدروپلیتیک آسیای مرکزی
در دوره اتحاد جامهیر شوروی ،در یك اقتصاد ملی ،منابع و
محصوالت تولیدی در فرایندی یكپارچه بین جمهوریها توزیع
میشد (امیراحمدیان و نارصی ،)1392 ،در این دوره به منطقه
آسیای مرکزی وظیفه تولید مواد خام و کشاورزی و بهویژه کشت
پنبه واگذار شد (صالح آبادی .)1393 ،برنامه اتحاد جامهیر شوروی
برای به زیر كشت بردن زمینهای بیحاصل آسیای مركزی ،در
دهه 1960م آغاز شد .به دنبال آن ،آسیای مرکزی بهویژه «دره
فرغانه» که در میان سه کشور ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان
گسرتده است ،به یکی از بزرگرتین تولیدکنندگان پنبه جهان تبدیل
شد .به همین واسطه یکپارچهسازی سامانه آبیاری کل منطقه در
سطح کالن آغاز و دو رود مهم منطقه ،یعنی آموردیا و سیردریا
برای آبیاری این مزارع تقریباً بهطور کامل از مسیر خود منحرف
شدند (امیراحمدیان و نارصی .)1392 ،بهاینمنظور چندین سد
بر مسیر این دو رود و شاخههای اصلی آن بنا شد که بهطور
مشخص طرح ساخت سه سد «راغون»« ،نورک» و «سنگ
توده» در تاجیکستان ،میراث این دوران است .به عبارتی مسکو
اختالفها را حل میکرد .این گردش كار و تقسیم وظیفه در
چارچوب اقتصاد ملی اتحاد شوروی پاسخگو بود .زیرا هم دولت
مركزی اقتدار داشت ،هم جمعیت كمرت بود و هم مسائل به شكل
امروزی وجود نداشت .به همین سبب بیشرت مسائل و بحران آب
از اواخر دوره اتحاد شوروی كه هر یك از جمهوریها استقالل
خود را اعالم و از دایره تقسیم كار اقتصادی اتحاد شوروی بیرون
شدند ،بروز كرد (امیراحمدیان و نارصی.)1392 ،
با فروپاشی شوروی سامانه کنرتل مرکزی جریان آب در منطقه
نیز از میان رفت و استفاده از آب که در گذشته مسئلهای داخلی
به شامر میآمد به موضوعی بیناملللی و مورد مناقشه میان این
کشورها تبدیل شد که هر یک بر حاکمیت بر منابع رسزمینی
خود تأکید میکنند (رضایی اسکندری .)1389 ،در «نظام اشرتاک
انرژی شوروی» کشورهای پاییندست رودخانه« ،امنیت غذایی»
و کشورهای باالی رودخانه «امنیت انرژی» داشتند .در غیر این
صورت یک طرف در زمستان یخ میزد و طرف دیگر غذایی برای
خوردن نداشت .تا چند سال پس از فروپاشی شوروی هنوز هم این
سامانه کار میکرد ،اما کشورهای ثرومتند پایین رودخانه ،فروش
برق و گاز به کشورهای خارجی را ،سودآورتر از مبادله تهاتری
با کشورهای همسایه دانستند .ازاینرو ،ازبکستان از سال ۲۰۰۹
فروش برق به افغانستان را آغاز کرد و به طور کلی تجهیزاتش را
از آسیای مرکزی بیرون کشید .این بدان معنا بود که کشورهای
باالدستی ،از نظر انرژی فقیر بودند و باید این بهای منابع انرژی
را بپردازند .درحالیکه کشورهای باالدست فاقد منابع مالی کافی،
برای خرید این منابع هستند .بنابراین تاجیکستان و قرقیزستان به
فکر استفاده بیشرت از ذخایر آبیشان افتادند .بنابراین به ایجاد
تأثیر مناسبات هیدروپلیتیک بر فرایند ملتسازی :منونه پژوهی ابرسازه سد راغون ...

طرحهایی برای نیروگاههای برق آبی رو ی آوردند و اقدامات
دیگری برای جلوگیری از کمبود انرژی در زمستان انجام دادند
(.)2016 ،kleingeld
• پروژه ساخت سد راغون
در نوامرب  ،2018نخستین توربین نیروگاهی تولید برق،
برروی بلندترین سد آبی جهان در تاجیکستان گشایش یافت
( .)2018 ،Euronewsین سد یکی از سه طرح برق آبی پیشنهادی
روی رودخانه وخش و از رسشاخههای اصلی رودخانه آموردیا
است .در دهه  ۱۹۶۰اتحاد جامهیر شوروی طرح ساخت سه سد
راغون ،نورک و سنگ توده را در انداخت .دومین در سال ۱۹۷۲
و سومین در سال  ۲۰۰۸به کار افتادند .اما پروژه راغون همچنان
نهایی نشده است .نورک که  ۷۰کیلومرت پائینتر از سد راغون
قرار دارد به بلندای  ۳۰۰مرت و قدرت  ۳هزار مگاوات ،دومین سد
بلند جهان است .راغون بهعنوان بلندترین سد جهان ،ساختار دو
منظورهای برای مدیریت آبیاری و برق آبی شامل یک سازه بلند
 ۳۳۵مرتی ،مخزنی با حجم 13/3کیلومرتمکعب و شش دستگاه
توربین است و قرار است تا ده سال آینده در مجموع۳۶۰۰
مگاوات برق تولید کند ( .)2007 ،Schmidtساخت این نیروگاه در
دوران اتحاد جامهیر شوروی ( )1982آغاز و با وجود این که دو
سوم آن تکمیل شده بود ،با رسنگونی شوروی در  ۱۹۹۱متوقف
ماند .مهمترین بخش آن نیز توسط سیل در سال  ۱۹۹۳ویران
شد ( .)2002 ،Yerofeyevaاین سیل به همراه مدیریت نامناسب
ناشی از جنگ داخلی (از  ۵می  ۱۹۹۲تا  ۲۷ژوئن  ،)1997بسیاری
از ساختار موجود را نابود و دو دهه کوشش و رسمایهگذاری ۸۰۰
میلیوندالری را نافرجام گذاشت (.)2010 ،Fradchuk
در پی یافنت رسمایهگذار جدید برای ادامهی اجرای پروژه ،رئیس
جمهور تاجیکستان در سال  ،۲۰۰۴متوجه مسکو شد .میان
تاجیکستان و روسیه درباره بنیاد این نیروگاه توافق ایجاد شد
و هزینه ساخت آن بیش از دو میلیارد دالر برآورد شد .هدف
رشکت روسی «روسال» تولید برق برای گسرتش کارخانه ذوب
آلومینیوم راغون بود (کوالیی و سلطانی .)1392 ،با این وجود،
پس از چند سال ،در سال  ۲۰۰۷روسال و تاجیکستان نتوانستند
درباره ارتفاع سد توافق کنند .روسال ارتفاع  ۲۸۵مرت را توصیه
کرد اما دولت تاجیکستان تصمیم گرفت تا به طرح ساخت
سد  ۳۳۵مرتی بپردازد و همکاری خود را با روسال پایان دهد
(.)2016 ،Kleingeld
زمستان سالهای ،2008 -9و کمبود شدید برق در این کشور،
باعث شد که ساخت سد حتی اولویت بیشرتی نسبت به گذشته
برای دولت تاجیکستان ایجاد مناید ( .)2008 ،Parshinبحران
زمستان  ۲۰۰۹تاجیکستان نشانه کوچکی از این واقعیت بود
که خدمات شبکه مشرتک آب و انرژی میان پنج جمهوری سابق
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شوروی مختل شده است [این کشور بهطور جدیتر باید به
فکر امنیت انرژی خود باشد] .در یک شب یخبندان زمستانی
در ژانویه  ۲۰۰۹قطع برق بهطور فاجع ه باری بخشهایی از
دوشنبه پایتخت تاجیکستان را در تاریکی فرو برد .بنابراین
پس از لغو قرار داد روسال ،دولت برای انجام این پروژه به
حامیت کامل داخلی چشم دوخت .به دنبال راهحل جدید ،در
سال  ،۲۰۱۰حکومت رشوع به فروش اوراق قرضه به مردم کرد.
رئیس جمهور در نطق ساالنهاش از شهروندان شایسته که وطن
خود را دوست داشتند ،خواست تا نقشی فعال در ساخت سد
راغون داشته باشند .وی این موضوع را مسئله "مرگ و زندگی"
نامید که میتواند استقالل انرژی تاجیکستان را از ازبکستان
تضمین کند (.)2015 ،Menga
دولت انتظار داشت ،هر فرد بالغ تاجیک ،حداقل  ۶۹۰دالر

سهام خریداری کند تا  ۶۰۰میلیون دالر الزم برای رشوع ساخت
راغون فراهم شود .در حالیکه برای بیشرت مردم تاجیکستان
این مبلغ از درآمد ساالنه آنها هم تجاوز میکند (،Marat
 .)2010بهاینترتیب از  4/1میلیارد دالر مورد نظر ،شهروندانی
که چارهای جز خرید اوراق قرضه نداشتند ۱۸۴ ،میلیون (کمرت
از  10درصد مبلغ مورد نیاز) ارائه کردند .در نهایت در تابستان
 ۲۰۱۶دولت تاجیکستان با رشکت ایتالیای «سالینا ایمپرگیلو»
قرارداد چند میلیارد دالری احداث راغون را امضا کرد و بر پایه
توافقنامه ساختامن اساسی نیروگاه راغون را مرحله به مرحله،
ادامه خواهد داد .ارزش قرار داد سه میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر
است ( ،)www.diplomaticsquare.comکه براساس نقشه فاز
اول ،چرخه اول نیروگاه آخر سال  ۲۰۱۸و فاز دوم ماه آوریل
سال  ۲۰۱۹به بهرهبرداری خواهد رسید.

یافت ههای پژوهش

سهم این بخش در اشتغال  67درصد است .نزدیک  80درصد
درآمد صادارت این کشور هم از این سه عامل بهدست میآید.
آب مهمترین عامل تولید کاالهای صادراتی ،آلومینیوم و پنبه
است .صنعت آلومینیوم این کشور حدود  40درصد کل انرژی
برق را مرصف میکند (کوالیی و سلطانی .)1392 ،بنابراین
تاجیکستان ،ساخت سد راغون روی رودخانه وخش را نه تنها
بهعنوان ابزاری برای امنیت انرژی و رشد اقتصادی میشامرد
بلکه آرزو دارد این سد به یک صادرکننده برق منطقهای تبدیل
شود (.)2013 ،skoba
از سوی دیگر تحقیقات نشان میدهد ،پیدایش دولت یا
کشورتاجیکستان در دهه  1920به دگرگونی ژرفی درباره
دیدگاه تاجیکها درباره خودشان و ایجاد هویت ملی
تاجیکی که پیش از این وجود نداشت ،شده است .پیدایش
تاجیکستان نتیجه ملیگرایی تاجیکها نبود بلکه رصفاً زمان
تولد آن رسیده بود ( ،)2007 ،Bergneو این هویت ملی
جدید تقریباً بالفاصله با هویت ازبکی برخورد کرده بود و
در واقع ،ادعاهای دولتها در مورد توطئه مداوم ازبکستان
برای تضعیف تاجیکستان و یکپارچگی آن بهعنوان یک
ملت ،باعث ایجاد ملیگرایی رو به توسعه در تاجیکها شد
(.)2013 ،Heathershaw and Herzig
همچنین الزم به ذکر است ،پیشینه هاموردی میان دو کشور،
تنها مربوط به سد راغون و رقابت منطقهای نبوده بلکه
اختالفات ارضی و قومی بخشی از میراث شوروی برای این
دو ملت است .قرار گرفنت سمرقند و بخارا بهعنوان دو کانون
مهم متدنی تاجیکان در قلمرو ازبکستان ،زمینه نخستین
اختالف و تنش میان ازبکان و تاجیکان در دوران معارص
است ،که نخستین سنگ بنای آن در زمان شوروی گذاشته شد.

تاجیکستان بهعنوان یکی از ده کشور برتر از منظر منابع بالقوه
انرژی برق آبی ،بهطور طبیعی به دنبال توسعه این بخش است.
در حال حارض نزدیک به  ۷۰درصد از کشور پیوسته کمبود
برق دارد (93 .)2016 ،Bologovدرصد از مساحت این کشور
کوهستانی است و از جمله مشکالتی که این جمهوری با آن
روبهرو است ،کمبود شدید سوخت در نواحی روستایی در
فصل زمستان است 72 .درصد جمعیت این کشور در نواحی
روستایی زندگی میکنند و مردم این مناطق که بیشرت فقیر
هستند ،ناتوان از پرداخت هزینههای مربوط به سوخت هستند
(کوالیی و سلطانی .)1392 ،بنابراین ،مرصفکنندگان روستایی
روزانه تنها  5تا  ۷ساعت در روز برق دارند .درحالیکه امروزه
 ۹۴تا  ۹۸درصد از برق تاجیکستان توسط نیروگاههای برق آبی
تولید میشود .بااینحال ،در زمستان ،این نیروگاههای برق آبی
منیتوانند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند .این نیروگاهها
در تابستان ،برق تولیدی مازاد دارند اما به دلیل ناپایداری،
این مازاد هر سال از دست میرود (.)2014 ،GARCÉS
به عبارتی چون برق مانند نفت ،گاز و یا دیگر سوختهای
فسیلی قابلیت ذخیرهسازی (به شکل انبوه) را ندارد ،این
مازاد تولید بالاستفاده ،هدر میرود .ازاینرو ،کمبود انرژی،
بسیاری از رشکتها را وادار میکند که بهصورت فصلی کار
کنند و مشکالت تأمین گاز طبیعی توسط همسایگان ،تعدادی
از کارخانههای صنعتی مانند رشکت آلومینیوم تاجیک و تالکو
را متوقف کرد ه است ( .)2014 ،Jafarovaدر حالیکه اقتصاد
تاجیکستان بر تولید برق آبی ،آلومینیوم و پنبه استوار است.
کشاورزی  23درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین میکند و
نرشیه آب و توسعه پایدار
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برایناساس ،زمانیکه جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی
در سال  1924بهعنوان یکی از جمهوریهای اتحاد جامهیر
شوروی رس برآورد تاجیکان در قالب جمهوری سوسیالیستی
خودمختار تاجیکستان شوروی تحت حاکمیت ازبکان قرار
گرفتند و این واحد خودمختار بخشی از جمهوری سوسیالیستی
ازبکستان شوروی شد .این وضعیت بیش از پنج سال طول کشید
و در سال  ،1929جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان شوروی
بهعنوان یک جمهوری مستقل وارد تقسیامت اتحاد جامهیر
شوروی شد .اما این تحول به معنی خروج کامل تاجیکان از

تسلط و حاکمیت ازبکان نبود .زیرا سمرقند و بخارا بهعنوان
دو کانون مهم و سنتی فرهنگی ،تاریخی و متدنی تاجیکان از
آن زمان تاکنون در قلمرو جمهوری سوسیالیستی ازبکستان قرار
داشتند .مهمرتین نگرانی تاجیکان ،تضعیف و در نهایت نابودی
فرهنگ فارسی و تاجیکی در سمرقند و بخارا ،به واسطه فرایند
ازبکیسازی این مناطق است .بر اساس آماری که مردمشناسان
در اوایل سده بیستم ارائه کردند ،تناسب جمعیتی ازبکها
به تاجیکها در بخارا ،سمرقند و وادی فرغانه سه به هفت
میباشد (کوزهگر کالجی 1397 ،الف).

تجزیه و تحلیل

• راغون :مناد همبستگی ملی در برابر دشمن خارجی
شواهد نشان میدهد ،افزایش تقاضا برای آب ،با رشد ملیگرایی و
رقابت میان جمهوریهای آسیای مرکزی همراه بوده است (کوالیی
و سلطانی .)1392 ،رقابتی که در قالب حس میهنپرستی و با ابزار
هویت ملی دنبال میشود .در این باره ظاهرا ً منادها نقش مهمی در
سیاست تاجیکستان بازی میکنند .استفاده از این منادها نخستین
بار در غالب پرچم این کشور گنجانده شد .رنگهای پرچم ملی
ایران که وارونه شده و رنگ سبز ،که رنگ اسالم است (Seth and
 .)2002 ،Royدر این فرآیند ،به نظر سه عنرص سلطنت سامانیان که
مناد استقالل و قدرت تاجیکان است ،احیای آیین زرتشت و اسطوره
آریایی بودن ،محوریت دارند (،Blakkisrud and Nozimova
 .)2010این مسئله میتواند کلید توجیه دولت تاجیکستان طی
بیست سال گذشته برای تحقق پروژهای باشد که عالو ه بر اینکه
قدیمی است و هزینه زیادی از منابع ملی رصف تأمین مالیاش
شده ،منجر به بدتر شدن روابطش با همسایگان بهویژه ازبکستان
شده است .از این دیدگاه ،سد راغون در وهله نخست در گفتامن
تاجیکستان قرار گرفتهاست تا از موقعیت و هویت خود در منطقه
دفاع کند .تاجیکستان به وضوح به دنبال تقویت جایگاه خود در
منطقه است .درحالیکه ازبکستان در نظر دارد جایگاهی بهعنوان
«هژمون منطقهای» داشته باشد .به عبارتی برنامه ادامه ساخت
سد راغون بر گفتامن دو کشور در این زمینه تأثیر گذاشتهاست.
زیرا این سد تهدیدی برای موقعیت ازبکستان در منطقه است و
میتواند ابزاری برای تقویت موقعیت تاجیکستان در آسیای مرکزی
باشد .ازبکستان به واسطه داشنت مرز مشرتک با همه کشورهای این
منطقه بر این باور است که باید به ایفای نقش ویژه در این منطقه
بپردازد .نقشی که میتوان آن را بهعنوان متایل به تبدیل شدن به
هژمون منطقهای تفسیر منود .ازبکستان بزرگترین نیروی نظامی
در منطقه است و فرض بر این است که میخواهد هژمون منطقهای
باشد .زمانیکه تاجیکستان به دلیل رشد اقتصادی و ایجاد وحدت
ملی قویتر میشود ،این مسئله میتواند تهدیدی برای موقعیت
ازبکستان در منطقه باشد .تاجیکستان بدون سد راغون همچنان

• راغون :مناد میهن پرستی و موفقیت داخلی
از این دیدگاه ارزش منادینی که برخاسته از سد راغون است
در سالهای اخیر محور تولید ایدهای شده است که توسط
دولت گسرتانده میشود ،تا خود را مرشوع جلوه داده ،به
اجامع رسیده و یکپارچگی ملی ایجاد کند .تأثیر متحدکننده
این طرح منادین در حالی میتواند به ایجاد هویت ملی مشرتک
کمک کند ،که به حفظ ریاست جمهوری "رحامن" و حلقه
نزدیکشان در قدرت نیز کمک میکند .چرا که ظاهرا ً ین سد
میتواند منادی از خودکفایی و موفقیت ملی باشد .در راستای
این دیدگاه ،ساخت راغون به عنوان موضوع رسبلندی ملی،
جهشی اساسی در توسعه ملی ،دستاوردی بنیادی برای بقای
کشور و در نهایت به عنوان موضوع مرگ و زندگی در نظر
گرفته شده است ( .)2012 ،Parshinچرا که آب و تولید برق
آبی ،نقش مهمی در زندگی و اقتصاد تاجیکها دارد .سهم 23
درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 67 ،درصدی
در اشتغال و  80درصدی در صادرات ،نشان از اهمیت نقش
آب و برق آبی برای این کشور دارد.
از طرفی ،تاجیکستان ،ساخت سد راغون روی رودخانه وخش
را نه تنها به عنوان ابزاری برای امنیت انرژی و رشد اقتصادی
میبیند بلکه آرزو دارد که تبدیل به صادرکننده برق منطقهای
شود ( ،)2013 ،skobaبه گونهای که اگر راغون فرجام بیابد افزون
بر اینکه کمبود انرژی تاجیکستان را کامالٌ برآورده میسازد به این
کشور اجازه میدهد ساالنه حدود  ۱۳میلیارد کیلووات ساعت
برق تولید کند .این وضعیت بدین معناست که کشور افزون بر
فراهمسازی تقاضای داخلی خود ،میتواند به صادرکننده بزرگ
برق در منطقه تبدیل شود ( .)2014 ،Jafarovaاز این رو ،اگر
راغون به عنوان مناد میهنپرستی و موفقیت نگریسته میشود،
«رحامن» خواستار آن است که این سد بلندترین سد جهان باشد
(.)2012 ،Parshin
تأثیر مناسبات هیدروپلیتیک بر فرایند ملتسازی :منونه پژوهی ابرسازه سد راغون ...
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به کشورهای دیگر وابسته است و در منطقه بازیگری ضعیف
باقی میماند .اما زمانیکه موقعیت تاجیکستان در منطقه تقویت
شود ،ازبکستان تسلط خود بر کشورهای آسیای مرکزی را از دست
خواهد داد .برایناساس ،سد راغون تهدیدی برای نفوذ ازبکستان بر
تاجیکستان در منطقه است .بنابراین برای اینکه تاشکند هویت خود
را بهعنوان هژمون منطقهای توسعه دهد ،باید با هرگونه پیرشفتی
که به کاهش قدرت منطقهای آن بیانجامد ،مقابله کند (،Kleingeld
 .)2016از طرفی وابستگی انرژی تاجیکستان به ازبکستان یک
مشکل برای توسعه اقتصادی این کشور است چرا که این کشور
منیتواند در مورد ارسال گاز از ازبکستان اعتامد کند.
در این راستا تالش تاجیکها برای دستیابی به اهدافشان از راه
طرحهای همکاری منطقهای است .این کشور که از نظر اقتصادی
ضعیفترین کشور منطقه است که به خاطر موقعیت جغرافیایی
خود ،وابستگی زیادی به دیگر کشورها دارد ،در تالش است
تا از پس فروپاشی شوروی ،موجودیت و منافع خود را از این
طریق ،حفظ کند .افزون بر این ،تجربه جنگ و درگیری داخلی،
این کشور را به کشوری شکننده مبدل ساخته است .لذا به هر
ابتکار همکاری منطقهای میپیوندد تا امنیت اقتصادی و نظامی
خود را به کمک دیگر کشورها فراهم کند .دولت برای تقویت
ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت

ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺎزي
ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻠﺖ ﺳﺎزي

اقتصاد تاجیکستان و در ادامه پروژه راغون ،متعهد به پروژه
«کاسا  »1000شدهاست .این پروژ ه که هدف آن ایجاد یک بازار
برق برای آسیای مرکزی و جنوب آسیا است کشورهای قرقیزستان،
تاجیکستان ،افغانستان و پاکستان را دربرمیگیرد (،Kleingeld
 .)2016طرح انتقال برق کاسا  ١٠٠٠که توافق مقدماتی آن در
«کنفرانس همکاریهای اقتصادی منطقهای (ریکا)» در سال
 ٢٠٠٧صورت گرفت ،عالوه بر اینکه مازاد صادرات برق دو
کشور تاجیکستان و قرقیزستان را در شش ماه اول سال (یعنی از
اوایل اردیبهشت تا نیمه مهرماه) به افغانستان و پاکستان انتقال
میدهد و بهصورت تهاتری نفت خام افغانستان را به تاجیکستان
میرساند (کوزهگر کالجی 1397 ،ب) ،به واسطه پیوند امنیت
انرژی جنوب آسیا به امنیت آسیای مرکزی ،موجب تقویت موضع
تاجیکها در برابر هژمونی ازبکها خواهد شد.
بهاینترتیب در راهربدی که با هدف مرشوعیت بخشیدن به
قدرت انجام میشود ،دولت تاجیکستان این سد را بهعنوان
عنرصی اصلی در روند ساخت کشور و مناد میهنپرستی و هویت
ملی به تصویر کشیده است .زیرا این سد هم میتواند منادی از
خودکفایی و موفقیت ملی باشد و هم مردم تاجیک را در باره
ایده ملی و پایداری در برابر یک دشمن خارجی با هم متحد کند.

ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ

ﻫﻤﺎوردي
ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎي ﻣﻠﯽ

)ﻧﻤﺎد(ﺳﺪﺳﺎزي

ﻫﯿﺪروﭘﻠﯿﺘﯿﮏ

شکل  -4اهداف دولت تاجیک در اجرای پروژه راغون

و منادها بهعنوان عوامل روبنایی میتوانند در روند پیدایش و
پایداری ملت و بقای کشور نقش بنیادی ایفا کنند و نخبگان
حاکم اغلب از آنها برای برانگیخنت و بسیج ملت بهره میگیرند.
این وضعیت در قالب منادها نقش مهمی در سیاست تاجیکستان
دارند .این منادها نخستین بار در غالب پرچم ملی این کشور
استفاده شد .رنگهای پرچم ملی ایران که وارونه شده و رنگ
سبز ،که رنگ اسالم است.
بهاینترتیب ،استدالل میشود ،ارزش منادینی که به واسطه
ساخت سد راغون بهدست آمده در سالهای اخیر محور
تولید ایدئولوژیی است و توسط دولت ترویج میشود .با
ساخت ایدئولوژی سد راغون ،نخبگان سیاسی تاجیک قبل از
هرگونه هاموردی با رقبای منطقهای (ازبکان) درصدد هستند،
توجه مردم را از گرفتاریها و چالشهای ساختاری و جاری
کشور منحرفکنند ،آینده بهرتی برای مردم خود نوید داده،
با برانگیخنت حس موفقیت و غرور ملی ،ضمن تقویت هویت
ملی و راه بقای کشور و حاکمیت خود را حفظ کنند .از طرفی

نتیجهگیری
نیروها و عواملی را که بر فرایند ملتسازی ،تشکیل و بقای دولت
مستقل یا کشور تاثیر میگذارند را میتوان در قالب دو الگو
مطالعه کرد :الگوی نخست بر عوامل برو نزا و درو نزا و الگوی
دوم بر عوامل روبنایی و زیربنایی استوار هستند .در الگوی
نخست ،عواملی مانند استعامر ،تهدیدهای خارجی و هامودی
قدرتهای منطقهای و جهانی ماهیتی برو نزا دارند و عواملی
مانند تاریخ مشرتک ،وحدت رسزمینی ،فرهنگ مشرتک ،دین و
مذهب ،زبان ،قومیت ،نژاد ،ناسیونالیسیم و  ...درو نزا هستند.
در الگوی دوم عواملی مانند موقعیت ،وحدت رسزمینی ،فرهنگ
مشرتک ،تاریخ ،زبان ،دین و مذهب ،قومیت و نژاد ،ماهیت
بنیادی دارند و عواملی نظیر ناسیونالیسم ،ساختار سیاسی فضا،
تهدیدات بیرونی ،استعامر ،ایدئولوژی سیاسی ،منادهای ملی،
قدرت دولت مرکزی ،ساختار ارتباطی ،رقابت قدرتها و غیره
کارکرد روبنایی دارند .ازاینرو ،در قالب الگوی دوم ،نشانهها
نرشیه آب و توسعه پایدار
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بنابراین ،اگر چه رئیسجمهور"رحامن" اغلب اعالم کرده است،
دستیابی به استقالل انرژی هدف اصلی سیاست داخلی
تاجیکستان برای ساخت این سد است ،اما مشخص است ساخت
راغون چیزی فراتر از دست یافنت به امنیت انرژی است .سد
راغون مانند دیگر زیرساختها بهجای اینکه بهعنوان هدف
باشند ،به ابزاری برای رسیدن به هدف مبدل شده است .بنابراین
راغون خالصهای از جاهطلبیهای رئیسجمهور "رحامن" برای
ایجاد هویت ملی و دفاع از منافع کشور مستقل خود از راه یک
ساختار بزرگ میباشد .بهعبارتی دولت تاجیک از قدرت منادین
سد نه تنها برای بهرهمندی از مزایای فیزیکی و اقتصادی استفاده
میکند ،بلکه برای ساخنت یک ملت ،یک واقعیت خاص و ایجاد
نظم اجتامعی مورد نظر خود ،استفاده میکند.

سد راغون و مخالفت ازبکستان با ساخت آن میتواند بهعنوان
نوعی از هاموردی (رقابت) ،برای تقویت تبلیغات ملیگرایانه
جهت همبستگی ملی در برابر دشمن ازبک بهرهبرداری شود.
اگر سد بزرگ مناد ملت باشد ،کسانی که ساخت آن را به چالش
میکشند دشمن ملت هستند .بنابراین ساخت سد علیه اراده
کشور همسایه میتواند بهعنوان منادی از همبستگی ملی
تاجیکان مطرح شود و حق حیات و تعیین رسنوشت کشور را
ترسیم میکند .هامنگونه که ذکر شد ،این موضوع در پیوند
با موقعیت سیاسی آسیای مرکزی است و در آنجا قلمروداران
چارچوب قانونی از طریق اخرتاع منادهای ملی ،در قالب
پیروزیهای انتخاباتی ،نوشتههای تاریخی ،پرچمها و رسودهای
مذهبی ،پول ،پایتخت و بناهای تاریخی ملی ایجاد کردند.
تصور میشود ،نگرانی اصلی حاکامن اقتدارگرای آسیای مرکزی
حفظ قدرت است و راه اصلی برای این کار بدون استفاده
از نیروی نظامی ،بهرهگیری از منادهاست ،چرا که منادگرایی
نقش مهمی در سیاستهای منطقهای ایفا میکند .نخبگان
سیاسی آسیای مرکزی بهویژه روسای جمهور تاکید فراوانی بر
تولید ایدئولوژیهای ملی دارند که میتواند به مرشوعیت آنها
بیانجامد و آنها را در حفظ انحصار بر تولید منادها موفق مناید.
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