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 چكيده

براي همه كشــورها ضــرورت  ،ل مربوط به انرژييمطالعه مسا ،هاي ژئواكونوميچه بر اساس نظريهاگر
رد ولي بايد اين مهم را در نظر گرفت كه انرژي برخالف قرن گذشته تنها شــامل منــابع نفــت و راهبردي دا
كنند. امروزه در كنار طــرح اگرچه هنوز اين منابع نقش اول را در مجموعه منابع انرژي بازي مي ؛گاز نيست

انــرژي آب در كنــار نيــز نشــان از اهميــت  هيدروژئوپليتيكمفهوم  مي مانند ژئوپليتيك و ژئواكونوميمفاهي
از سوي ديگر نياز به انرژي ضرورت مسيرهاي انتقال آن و حمل و نقل كاالهاي توليــدي نفت و گاز دارد. 

دهــي توليــد، در چنين وضعيتي توجه به آينده منــابع انــرژي و چگــونگي ســازمان .دارددنبال خود را نيز به
كنندگان انرژي است. در اين نوشتار تالش بــر عهده صاحبان، توليدكنندگان و مصرفرانتقال و مصرف آن ب

اين است تا جايگاه ايران در سياست خارجي و روابط اقتصادي كشور تاجيكســتان بــا توجــه بــه سياســت 
 درهاي باز اين كشور با تأكيد بر بحث انرژي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. 
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  مقدمه

امــروزه رشــد اقتصــادي و ســت. ا راهبرد انرژي بخشي از راهبرد توسعه و امنيت ملي كشورها
ها در سراسر بنابراين دولت .قدرت سياسي كشورها با امنيت انرژي ارتباط تنگاتنگي پيدا كرده است

ر جهــت تــأمين اقتصاد و نيروي نظــامي را د جهان همه ابزارهاي خود، از ديپلماسي و اطالعات تا
گيرند. در اين ارتباط با توجه به اينكه نياز به انرژي (نفت، گاز و آب) درحال امنيت انرژي بكار مي

افزايش است و حجم اين منابع درحال كاهش است، بحث امنيت انــرژي بيشــتر از گذشــته مــورد 
نامتقارن منابع انرژي در عرصه جهاني و رونــد اين درحالي است كه توزيع  توجه قرار گرفته است.

خالي شدن نامتوازن منابع در ژئواكونوميك انرژي، برخي كشــورها را در جايگــاه صــادركنندگان و 
عبارت ديگر از نظري، انرژي و راهبرد به برخي ديگر را در جايگاه واردكنندگان مهم قرار داده است.

  الملل متأثر از كشمكش ميان دو فضا، نگاه يا رونــدتصاد بيناي ديگر در اقآن مانند هر موضوع پايه
هــاي دوگانــه صادرات و واردات) است كه كشورها را در مسير توسعه و قدرتمند شدن با انتخاب(

 امنيــت آن، دهد. در اين چارچوب و بر اساس مباحث ژئواكونوميك در كنار بحث انرژي وقرار مي
نقل از عو امل تحكيم قدرت كشورها است. به همين دليل اين  داشتن امكانات و زيربناهاي حمل و

  متغير اساسي بنا شده است:  2نوشتار بر اساس 
منابع انرژي كه هم شامل مفهوم رايج انرژي يعني نفت و گــاز و هــم  اشتندن يا نشتدا - 1

  شود،مفهوم هيدروپليتيكي آن يعني آب مي
  مه به آنها پرداخته خواهد شد.كه در ادا ،داشتن شرايط مناسب حمل و نقل -2

  
  امنيت انرژي در آسياي مركزي و قفقاز 

ويژه جمهوري ترين داليل اهميت منطقه آسياي مركزي و همچنين قفقاز (بهيكي از مهم
منابع نفت و گاز نقش انكارناپذيري در  كه شكليبه آذربايجان) وجود منابع انرژي نفت و گاز است

د؛ ضمن اينكه عاملي براي ناقتصادي آسياي مركزي و قفقاز دار تحوالت سياسي، اجتماعي و
براي  .هستعامل رقابت و درگيري نيز صورت بالقوه رهاي منطقه است، بهپيشرفت اقتصادي كشو

گير است و تحوالت نمونه نقش نفت در حيات سياسي و اقتصادي جمهوري آذربايجان بسيار چشم
، 1389پيران، احمدي و جليل(تأثير مسئله نفت بوده است صورت كلي درسياسي پس از استقالل به
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سبب منابع انرژي آسياي مركزي و قفقاز در درياي خزر واقع شده است و اين موضوع  .)114- 115

در بين كشورهاي  يافته شده است.هاي تازه استقاللاهميت روزافزون اين دريا براي جمهوري
ترين ذخاير نفت خام قابل استخراج را در قزاقستان بزرگ( آسياي مركزي كشورهايي مانند قزاقستان

قفقاز،  و تركمنستان و در منطقه(Energy International Administration(EIA), 2011) منطقه دارد
هاي، بر اساس گزارشجمهوري آذربايجان نسبت به ديگر كشورها منابع نفت و گاز بيشتري دارند. 

ميليارد  49تا  17زان ذخاير اثبات شده نفت در درياي خزر بين اداره اطالعات انرژي آمريكا مي
ميليارد بشكه برآورد  2/38اين ذخاير را تقريباً بررسي نفت و گاز جهاني  بشكه و نيز آمار شركت

 48شده نفت خام اين حوزه را بيش از انگليس ذخاير تأييدنفت همچنين آمار شركت كرده است. 
 ا ظرفيت نفت، ظرفيت قابل توجهي گازاست. درياي خزر در مقايسه بميليارد بشكه برآورد كرده 

طبيعي منطقه خزر تناسب بيشتري با توليدات گاز دنيا دارد.  شده گازطبيعي نيز دارد و ذخاير تعيين
بيني كننده مختلف، متفاوت است. كمترين و بيشترين اساس مراكز پيشميزان برآورد ذخاير گاز بر 

تريليون فوت مكعب و شركت  1/431ب اداره اطالعات انرژي آمريكا به ميزان تخمين را به ترتي
  .)ENI, 2010( اندتريليون فوت مكعب ذكر كرده 7/500نيز حدود  بررسي نفت و گاز جهاني

اي بــراي و گاز، منابع آب در آسياي مركزي كه هم اساس كشاورزي و هم زمينه در كنار نفت
بسياري دارد. نبود توزيع مناسب جغرافيــايي منــابع آب از جملــه  توليد برق آبي است نيز اهميت

هاي آسياي اي است. دولتمسائل اصلي و تأثيرگذار بر وقوع بحران آب در سطح جهاني و منطقه
 100هاي فرامرزي ندارند. براي نمونه درحال حاضــر كــه تقريبــاً مركزي دسترسي يكساني به آب

گيــرد و تمــامي كستان از منابع داخل ســرزمين سرچشــمه ميهاي قرقيزستان و تاجيدرصد از آب
شــود. ايــن عامــل ريشــه آب مصرفي تركمنستان از منابع بيرون از ســرزمين آن كشــور تــأمين مي

هــاي آســياي از بين جمهوري .(Wegerich, 2009, p. 119) درگيري و بحران در منطقه بوده است
ليدكننــدگان مهــم پنبــه هســتند، ولــي منــابع آب مركزي ازبكستان، تركمنستان و قزاقستان جزء تو

جمهــوري تركمنســتان و قزاقســتان  3هاي ديگر دارنــد. در بــين ايــن كمتري نسبت به جمهوري
كنند. ولي ازبكســتان منــابع داشتن منابع غني نفت و گاز تاحدي مشكل خود را جبران مي سبببه

ب بسيار نيازمند است. اين امــر زمينــه و براي كشاورزي و توليد برق به آ نداردنفت و گاز زيادي 
 the American Institute of Afghanistan) وابستگي اين جمهوري به منابع آبي تاجيكستان است

Studies, 2009, p. 12)  .  
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هم اكنون كشورهاي اين منطقه تــالش در اســتفاده از منــابع گونــاگون انــرژي خــود بــراي 

د. كشور تاجيكستان با داشتن منابع آب فراوان منابع افزايش توانايي خود در عرصه جهاني دارن
نفت و گاز حداقلي دارد و فقيرترين كشور آسياي مركــزي از ايــن نظــر اســت. ايــن كشــور از 

عنوان يك ابزار مهم در سياست خارجي خود استفاده كنــد كند از منابع آب بهسو تالش مييك
نيز از كشورهاي دوست و همجــوار خــود  و از سوي ديگر منابع نفت و گاز مورد نياز خود را

به گسترش روابــط خــارجي خــود در قالــب  هدفتأمين كند. تاجيكستان براي رسيدن به اين 
سياست درهاي باز پرداخته است. در اين ميان جمهوري اسالمي ايران با توجه به سابقه نزديك 

به بازارهاي جهاني يكي سو و داشتن منابع سرشار انرژي و راه داشتن فرهنگي و تمدني از يك
مهوري اسالمي نيز براساس سند چشــمجهاي سياست درهاي باز تاجيكستان است. از اولويت

كند آن بايد با كشورهاي مختلف تعامل سازنده داشته باشد؛ تالش مي ساله كه برمبناي 20انداز 
ذاري خــارجي گعنوان يك كشور دوست كه به واردات انرژي و سرمايهبا كشور تاجيكستان به

  نياز دارد، رابطه متقابل برقرار كند. 
  

  و اصول سياست خارجي تاجيكستان ژئواكونومي
  اصول و محورهاي اساسي سياست خارجي تاجيكستان  -الف

صورت كامل در اعالميه اســتقالل و اصول و محورهاي اساسي سياست خارجي تاجيكستان به
سياســت  اساس اصول اساسي سياست خارجي، قانون اساسي اين كشور منعكس شده است. براين

هاي كلي آن، حفظ هدف گرايي و تأمين امنيت ملي وبيني، توازن، عملوجهي، واقعدرهاي باز چند
هاي اصلي در سياست خــارجي تاجيكســتان، تــأمين و منافع ملي و دولتي تاجيكستان است. هدف

 آوردن اقتصاد بازاري ثمربخش و از اينودوجالمللي، بهبه در جامعه بينتحكيم جايگاه شايسته دوشن
ملــي و  ل اجتماعي، ايجاد نهادهاي دموكراتيك و جامعــه مــدني، تــأمين امنيــتيفصل مساوراه حل

تقويت همكــاري متقابــل  واقع تاجيكستان در مسيراند. درر منطقه بودهتقويت روندهاي همگرايي د
تلف شرق و غرب و جهــان اســالم بعدي در جهت گسترش همكاري باكشورهاي مخسودمند چند
  دارد. گام بر مي
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، به مقام 1994درحال حاضر امام علي رحمان رئيس جمهور تاجيكستان است. رحمان در سال 

مدت هفــت و اين بار به 1999رياست جمهوري انتخاب شد. پس از پايان دوره پنج ساله، در سال 
نــوامبر  6اساســي ايجــاد كــرد. در انتخابــات  در قانون هايياين مقام برگزيده شد. وي تغييرسال به 

(كــواليي، ساله ديگر به رياست جمهــوري انتخــاب شــد 7درصد آرا براي يك دوره  3/79با  2006
ويژه در ارتباط بــا سياســت خــارجي در بايد گفت كه قدرت رياست جمهوري به ).156، ص 1389

تاجيكســتان بــا در نظــر ا آنجــا كــه تاجيكستان بسيار بيشتر از حدود مقرر در قانون اساسي است. ت
هاي امام علي رحمــان، كــار تــدوين آيــين سياســت خــارجي خــود را آغــاز كــرده مالحظه داشتن
   ).10/7/1390(سفارت تاجيكستان، است

خارجي ها در سياست ترين هدفجمهور تاجيكستان، امام علي رحمان، يكي از مهمبه گفته رئيس
ها بايد بر اساس منافع متقابل و در ايه است كه اين همكاريتاجيكستان همكاري با كشورهاي همس

راستاي توسعه آسياي مركزي، و رفاه و سعادت مردم اين منطقه باشند. دولت تاجيكستان به اين 
بنابراين با تمام  ارندموضوع آگاه است كه ازبكستان و روسيه نقش مهمي در اين كشور د

بنابراين  ها تيره كندخواهد روابط خود را با آناند و نميتوهاي موجود از سوي آنها نميكارشكني
ضمن حفظ روابط خود با اين كشورها، با كشورهاي مختلف ديگر مانند چين، تا تالش دارد 

تركمنستان، اروپا و جمهوري اسالمي ايران روابط خوب، دوستانه و مبتني بر منافع اقتصادي داشته 
ها هشدار خواهد هم به روستاجيكستان با اين اقدام مي هوريجمگران، رئيسباشد. از نگاه تحليل

اي از جمله چين، ايران و جهان اسالم را هاي منطقهديگر قدرت نوعي توجه غرب ودهد و هم به
با توجه به نياز تاجيكستان به انرژي، كارشكني كشورهايي  درحال حاضرخود جلب كند. به

هاي وعده داده شده به تاجيكستان و بحران اقتصادي، حمانند ازبكستان و روسيه در اجراي طر
كند. اين گيري ميشدت در سياست خارجي خود پيدولت تاجيكستان سياست درهاي باز را به
ت تغييرهاي حاصل از تحوالالملل نيز شده است. البته سياست باعث تأثيرپذيري از اقتصاد بين

كزي متفاوت است. چنانچه كاهش قيمت نفت هاي آسياي مرناشي از بحران اقتصادي بر كشور
كند و براي صورت مثبت عمل ميبراي تاجيكستان و قرقيزستان كه واردكننده نفت هستند به

همراه دارد؛ اين درحالي است كه تاجيكستان از كاهش درآمد منفي به هايقزاقستان تأثير
امام علي رحمان، دليل  همينبازگشتي كارگران شاغل در خارج از كشور ضرر كرده است. به



 1392، بهار و تابستان 12سال ششم، شماره مطالعات اوراسياي مركزي،                                                                         80

 
در مراسمي بمناسبت شانزدهمين سالگرد استقالل تاجيكستان اظهار داشت كه تاجيكستان 

كند و آماده همكاري با تمامي كشورهاي جهان با در نظر را اجرا مي» درهاي باز«سياست 
د امام علي رحمان، تاجيكستان در سياست خارجي خو به گفتهگرفتن منافع ملي خود است. 

براي همكاري با كشورهاي آسياي مركزي و آسيايي از جمله ايران، تركمنستان و افغانستان، 
هاي درهاي باز سفر هاي در چارچوب سياستيك نمونه از اقدامجايگاه ويژه قايل خواهد بود. 

با رئيس جمهور تركمنستان  ديدارآباد و خان ظريفي، وزير امور خارجه تاجيكستان به عشقهمراه
ويژه بنزين از تركمنستان را آغاز كنند. در اين ميان هاي انرژي بهشد واردات حامل سببود كه ب

با توجه به رويكرد تعامل سازنده و نزديكي فرهنگي و تمدني كه بين دو ايران  جمهوري اسالمي 
در  تواند نقش زيادي در بستر سياست درهاي باز تاجيكستان داشته باشد كهكشور وجود دارد، مي

 شود.ادامه به اين موضوع پرداخته مي
  
  منابع انرژي تاجيكستان -ب

منابع نفت و گاز تاجيكستان در دوران اتحاد شوروي كشف شد و بر اساس آمار آن زمــان 
ميليارد متر مكعب تخمين زده شد ولــي بــا  863ميليون تن و گاز  113ذخاير نفتي تاجيكستان 

 400ها پلمب شدند. درحال حاضــر تاجيكســتان داراي چاه هفروپاشي اتحاد شوروي تقريباً هم
 6ميليون مترمكعب ذخاير گاز است كه در عمــق  300ميليون تن ذخاير نفت و يك تريليون و 

كيلومتري زمين قرار گرفته و چون استخراج آن از نظر كارشناسي توجيه اقتصــادي نــدارد  7تا 
(ســفارت جمهــوري تاجيكســتان شور قرار داردناچار سوخت در رديف مواد مهم وارداتي اين كبه

فعاليت اكتشــافي در جنــوب   2007در سال نيز ذخاير گازي در زمينه  ).1389فروردين  8در ايران، 
 كند كــهزار مترمكعب گاز توليد ميه 47تاجيكستان در يك شبانه روز . در استان ختالن شروع شد

در جنوب اين كشــور  1قه قرغان تپه در استان ختالنتواند نياز مردم و ساكنان منطاين ميزان تنها مي
درصد گاز طبيعي  95درحال حاضر حدود كلي  صورتبه .(Global Security, 2012) را تأمين كند

ميليــارد  43تاجيكســتان ســاالنه ســهم ازبكســتان در واردات گــاز بــه  كــه شوداين كشور وارد مي
   مكعب است.متر

                                                 
1. Khatlan  
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گاز، در زمينه منابع آبي بسيار غني است. براساس جمهوري تاجيكستان برخالف نفت و 

در تاجيكستان و قرقيزستان  درصد منابع آبي منطقه آسياي مركزي 90آمارهاي ارائه شده، حدود 
هاي سيردريا و آمودريا كه در قسمت جنوب اين كشور و در شمال قرار دارد و سرچشمه رودخانه

هاي اين دو كشور هاي منطقه از كوهودخانهترين رعنوان بزرگاست به 1غرب درياچه آرال
هاي آينده آسياي مركزي را گيرد. با توجه به اينكه كارشناسان مشكل اصلي دههسرچمشه مي

دليل داشتن منابع آب فراوان در آينده نقش مهمي در اين تاجيكستان به .دانندبر سر آب ميدرگيري 
مكعب است كه ترميليارد م 64يكستان ساالنه هاي جاري در تاجمجموع آب 2زمينه خواهد داشت.

ريزد. اين مقدار در مكعب) و بقيه به سيردريا ميميليارد متر 43به حوزه آمودريا( تقريباً بيشتر آن
ميليارد  39بارندگي به حداقل هاي كم مكعب و در سالميليارد متر 90رباران حداكثر به هاي پسال
در حال حاضر اساس انرژي برق تاجيكستان را  ).(World Bank, 2012 يابدمكعب كاهش ميمتر

هاي پرقدرت جهان است، تأمين از نيروگاه  وات) كه يكيميليون كيلو 7/2( 3نيروگاه برق آبي نارك
  كند. مي

افزون بر نيروگاه برق آبي نارك در تاجيكستان سدهاي بايپازين (در رودخانه وخش) و قيراقم 
 110ساختمان نيروگاه برق آبي عظيم راغون در  1978  هستند. در سالدر رودخانه سيردريا نيز فعال 

گاوات) آغاز شد ولي م   3600كيلومتري شمال شرق دوشنبه بر روي رودخانه وخش (با قدرت 
ژوئن  11اين طرح تعطيل شد. در   دليل روندهاي نامطلوب بازسازي و فروپاشي اتحاد شورويبه

كردن شروع عمليات غون و مشروطيد از سايت نيروگاه رادرخواست بانك جهاني براي بازد 2012
ها از عوامل اختالف تاجيكستان و ساخت آن از سوي تاجيكستان به پايان نتايج نظرهاي بازرسي

خيز بودن محيطي، زلزلهستبانك جهاني شده است. بانك جهاني و در كنار آن ازبكستان عوامل زي
كردن اين طرح را از داليل متوقف ،منابع آب كمتري دارندنداشتن به شرايط كشورهايي كه و توجه

ديگر   اند. با اين وجود تاجيكستان با كمك مالي روسيه و جمهوري اسالمي ايران وبيان كرده
روسيه) و  -    گاواتم 670» (1سنگتوده «هاي برق آبي ساختمان نيروگاه ،گذاران خارجيسرمايه

                                                 
1. Aral 

د از روسيه قرار سود در رده دوم بعتاجيكستان از نظر منابع آب و اورانيوم بسيار غني است و از نظر منابع آب در بين كشوهاي هم. 2
 دارد. 

3. Nark 
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به پايان برده است. نبود منابع انرژي نفت و گاز در تاجيكستان گاوات ايران) را م 220» (2سنگتوده «

مشكالت زيادي براي تاجيكستان شده است. كارشناسان  سببو نياز روزافزون اين كشور به انرژي 
شركت تاجيك گاز، كل نياز خانگي اين كشور را بالغ بر دو ميليارد مترمكعب گاز در سال برآورد 

درصد  2هاي فسيلي در توليد انرژي مورد نياز تاجيكستان تنها سوختسهم درحال حاضر اند. كرده
  درصد است.  98هاي برق آبي نيروگاهو 

   
 هاي انرژيو شريك تاجيكستان -ج

تاجيكستان وابستگي به كشورهايي مانند ازبكستان و روسيه است كه  يكي از مشكالت
تفاده كنند وسيه از اين موقعيت اسويژه ازبكستان و تا حدي رسبب شده است اين كشورها به

وجود نكردن به تعهدهاي خود نسبت به اين كشور مشكالت فراواني براي آن بهو با عمل
دليل نپرداختن بدهي گازي خود به ازبكستان بارها با قطع شكلي كه تاجيكستان بهبياورند. به

   .(Sadikov, 2009, p.1)گاز از طرف ازبكستان روبه رو شده است

اين  .كنندگان اصلي نفت و گاز به تاجيكستان هستندصادر ازبكستان و روسيه بكستان:از
كنند كه هميشه در كنندگان گاهي شرايط جديدي را براي فروش سوخت خود مطرح ميصادر

شده است ضمن سبب شوند. همين امر چارچوب منافع ملت و دولت تاجيكستان ارزيابي نمي
با  1كه براي منطقه مرسوم است، بخرد هتر از آن چمراتب گرانت را به اينكه تاجيكستان سوخ

شكلي كه ازبكستان تاكنون چندين بار نسبت به قراردادهاي رو شود بههايي نيز روبهكارشكني
اي در نامهكه تاجيكستان موافقت 2004انرژي تاجيكستان واكنش نشان داده است. مانند سال 

مشاجره  سبب موضوعاين  .امضا كرد 3الروسي روس كتشربا  2زمينه ساخت ايستگاه روگون
يا زماني كه دو كشور قرقيزستان و تاجيكستان  .ان و ازبكستان در مورد انرژي شدبين تاجيكست

                                                 
 كند.. تاجيكستان براي يك هزار متر مكعّب گاز به ازبكستان سيصد دالر پرداخت مي1

2. Rogun 
3.Rusal  
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هاي دليل نداشتن نفت و گاز و در راستاي تأمين نياز خود به انرژي، اقدام به ساخت نيروگاهبه

  رو شدند.بهبا مخالفت ازبكستان رو 1برق آبي كردند
دليل اينكه بيشترين جمعيت را در بين كشورهاي منطقه دارد و زندگي به اين جمهوري

شدت نگران مردم آن بر پايه كشاورزي است و از سوي ديگر از استقالل انرژي تاجيكستان به
در تاجيكستان كه » انزاب«يا » استقالل«است (چون تاجيكستان با افتتاح تونل پنج كيلومتري 

ب شد تا مردم جنوب تاجيكستان بتوانند در سبوب و شمال اين كشور را بهم وصل كرد جن
فصل زمستان نيز بدون آنكه مجبور به استفاده از خاك ازبكستان شوند، به شهرهاي شمالي 
تاجيكستان از جمله شهر خجند دومين شهر بزرگ تاجيكستان دسترسي پيدا كنند) با آنها 

محيطي و يا قرار گرفتن بر روي هايي مانند تهديدهاي زيستبهانه مخالفت كرد. ازبكستان با
ال روسي را از همكاري در ساخت نيروگاه ارغون با گسل زلزله توانست شركت روس

اقدام ديگر ازبكستان براي فشار بر تاجيكستان جلوگيري از انتقال  تاجيكستان منصرف كند.
يكستان بوده است. اين مسئله زماني بروز كرد كه تجهيزات و كاال از راه خاك ازبكستان به تاج

ال و در حكمي دستور داد، انتقال كا 2009جمهوري ازبكستان در اواخر سال اف، رئيساسالم كريم
همچنين  .آهن تاجيكستان در اين منطقه كاهش يابداز راه 2فرغانه درهمواد مورد نياز كشور در 

انرژي برق آسياي مركزي خارج شد. اين اقدام  از سيستم واحد 2009دولت تاشكند در سال 
ازبكستان مانع از انتقال گاز تركمنستان به تاجيكستان كه همه ساله در فصل سرما بخشي از نيازهاي 
اين كشور را برآورده مي كرد، شد. گاز توليد شده در تركمنستان از راه خط لوله و با گذر از 

  .(Ancecshi, 2009, p. 85)شودازبكستان وارد تاجيكستان مي
تا ماه مه همان سال، بالغ بر دو هزار واگن تاجيكستان در قلمرو ازبكستان  2010در بهار 

شدت باال توقيف شدند. در نتيجه در تاجيكستان قيمت مواد غذايي و محصوالت ساختماني به
نيز  2011ر در سپتامبتعطيل درآمد. هاي تاجيكستان به حالت نيمه رفت و بسياري از كارخانه

 44راه آهن د خواه، مياي اعالم كرددولت ازبكستان با بهانه نداشتن صرفه اقتصادي در نامه
(اوراسياي مركزي، مسدود كند ،كندن ختالن تاجيكستان متصل ميكيلومتري كه شهر ترمز را به استا

                                                 
 را در دستور كار قرار دادند.» راغون«و تاجيكستان تكميل طرح نيروگاه  »قمبر اتا«قرقيزستان طرح نيروگاه  . 4

2. Fergana 
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آورد كه مي تاشكند بهانه«اعالم كرده است:  موردوزير تاجيكستان در اين خستن ).6/7/1390

ساخت نيروگاه راغون تنظيم آب در منطقه را برهم زده و ازبكستان را با كمبود آب در بخش 
 1سرگئي ايوانف،». كند، چنين ادعايي هيچ اساس منطقي و علمي نداردكشاورزي روبه رو مي

 ند:جمهور پيشين روسيه اعالم كردسرئي 2،وزير پيشين روسيه و دميتري مدوديفمعاون نخست
 ,UzDaily)»كندروسيه در مسائل هيدرو انرژي آسياي مركزي از موضع ازبكستان حمايت مي«

25 May 2011) .  
دولت قرار شد هاي گاز تاجيكستان و ازبكستان، شده ميان شركتبراساس توافق انجام

ميليون مترمكعب گاز و به قيمت هر هزار  45، به ميزان 2012دوشنبه در سه ماهه اول سال 
درصد گاز ازبكستان به مصرف  90دالر از تاشكند خريداري كند. حدود  300مكعب متر

كه  اينرسد. با ي صنعتي آن كشور ميهاهاي آلومينيوم و سيمان و ديگر كارخانهكارخانه
ميليون متر مكعب در سال  650واردات گاز از ازبكستان به تاجيكستان در پنج سال گذشته از 

درصد افزايش يافته است. ازبكستان از ابتداي  70تا  50اين فرآورده تجاوز نكرده اما بهاي 
دليل تعهدهاي اين كشور در برابر صادرات گاز به روسيه و چين، صادرات گاز به 2012آوريل 

هاي بزرگ به تاجيكستان را متوقف كرده بود كه اين مسئله سبب تعطيلي بسياري از كارخانه
بين  2012آوريل  11بار ديگر بر اساس قرارداد جديدي كه صنعتي اين كشور شده بود. ولي 

اين شركت و شركت تاجيك ترانس گاز بسته شد، ازبكستان صادرات گاز طبيعي به 
  تاجيكستان را از سر گرفت.

درصد جمعيت تاجيكستان  23ها يكي ديگر از مشكالت تاجيكستان اين است كه ازبك
اي در ازبكستان هستند. البته بايد قابل مالحظه ها نيز اقليتدهند و تاجيكرا تشكيل مي

هاي ساكن تاجيكستان خواستار پيوستن به ازبكستان هستند. دولت توجه داشت كه ازبك
از طرف ديگر اين  .ازبكستان مايل است تا از اقليت ازبك ساكن تاجيكستان حمايت كند

خواهي و از رشد اسالمهاي ساكن ازبكستان متأثر سو نگران است تا تاجيكدولت از يك
هايي مثل خجند گسترش آن در ازبكستان باشند و از سوي ديگر آگاه است هنوز قسمت

خوبي آگاه وابستگي زيادي به تاجيكستان دارند. با توجه به همه اين موارد تاجيكستان به
                                                 
1.Sergei Ivanov  
2. Dmitry Medvedev 
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تواند است كه ازبكستان نقش زيادي در شرايط اقتصادي و سياسي اين كشور دارد و نمي

  ابط خود را با آن قطع كند. رو
يكي ديگر از ابعاد وابستگي تاجيكستان در اين چارچوب وابستگي به انرژي روسيه  روسيه:

است. استفاده از ابزار انرژي در روابط خارجي به امري عادي در سياست چند سال اخير روسيه 
ت روسيه نيازمند شدت به سوختبديل شده است. از سوي ديگر اقتصاد وارداتي تاجيكستان به
اي برنامه رسد موفقيت هرنظر مياست و اين امر روسيه را در موقعيتي فرادست قرار داده است. به

هاي خارجي به پايداري صلح در تاجيكستان براي توسعه اقتصاد اين كشور و جذب سرمايه
قتصادي به دليل ضعف ابرداري از منابع آبي نيز تاجيكستان بهوابسته است. در مورد بهره

دليل ضعف امنيتي به حمايت مسكو نيازمند است. زيرا درحالي كه هاي خارجي و بهسرمايه
هاي مهم انرژي در تاجيكستان است، حضور نظامي شدت مخالف اجراي طرحازبكستان به

روسيه تضميني براي جلوگيري و مقابله با هر نوع رويدادي از جمله حمله هوايي به واحدهاي 
  ).1390(ايراس، اقتصادي اين كشور استانرژي و 

گذار در اقتصاد ترين كشور سرمايهحال حاضر روسيه بزرگ ها دربا وجود تمامي اين مشكل 
تاجيكستان با آگاهي از اين مسئله كه اگر ميدان گازي . (Medrea, 2008)تاجيكستان است

با گاز خودي تأمين خواهد برداري قرار گيرد، به مدت بيش از پنجاه سال مورد بهره 1سرقميش
با شركت گازپروم روسيه قراردادي را امضا كرد كه بر اساس آن چهار منطقه  2008؛ در سال 2بود

سرقميش و شاهمبري غربي براي انجام امور اكتشافي و استخراج نفت و گاز  4سرگزان، 3رنگان،
زم است كه راهبرد اين موضوع ال توجه بهركت قرار گرفت. در اين چارچوب در اختيار اين ش

هاي مسكو مبني بر تسلط بر بازار انرژي آسياي مركزي و آسياي جنوبي بدون نيروگاه
نسبت به برق، روسيه از ازبكستان دفاع  دليل اهميت گازتاجيكستان، دور از تصور است؛ اما به

  اي جز همراهي با اين شرايط ندارد. كند. بنابراين تاجيكستان چارهمي

                                                 
1.Skirmish  

 دليل عميق بودن اين منابع، استخراج گاز با مشكل روبه رو شده است.. به2
3 .Rngan 
4. Srgzan 
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عمل داشت كه وابستگي بيش از حد اقتصادي و امنيتي تاجيكستان به روسيه در بايد توجه 

اي كه بنا بر گزارش مراكز گونهگذارد. بهعلي رحمان باقي نميامكان مانور زيادي براي امام
ساليانه براي امرار معاش خود و خانواده ،رسمي كشور روسيه، نزديك به يك ميليون تاجيك

هاي دوشنبه موافق ادامه روابط با و چنانچه مقام كنندشان در طول سال به روسيه سفر مي
ي روسيه نباشند، شرايط ورود اتباع پر تعداد تاجيكستان به روسيه تغيير خواهد كرد و آنان برا

اين هشدار درحالي مطرح است كه ميزان  رو خواهند شد.ورود به روسيه با مشكالتي روبه
درصد توليد ناخالص  40فرستند، تقريباً مهاجران تاجيكي از روسيه به وطن خود ميپولي كه 

 :See) دهدداخلي را تشكيل داده و صدها هزار خانواده تاجيكي را از گرسنگي نجات مي

Valery Tishkov and Others, 2005). هاي اقتصادي روسيه اميد گذارياجيكستان به سرمايهت
هاي نشده روسيه در ساخت نيروگاه راغون و حذف وعدهاجرايي هايزيادي داشت اما وعده
رحمان را به اين نتيجه رساند   (De Leon, 29 March 2010)الروس شركت بزرگ آلومنيوم

بنشيند و همين ضعف اقتصادي و تمايل  كه نبايد به اميد شريك به اصطالح راهبردي خود
علي رحمان ها از جانب امامر به برخي تصميمگاهي منج ،نداشتن روسيه براي كمك به حل آن

، در ديدار با فرهنگيان تاجيك در آستانه نوروز، 2007مارس  20شد؛ مانند اينكه وي در تاريخ 
(اورسياي مركزي، ها شدخواستار برانداختن پسوندهاي روسي از نام و نسب تاجيك

10/7/1390.(  
  

   قالب سياست درهاي بازايران و تاجيكستان در تجاري  –اقتصادي روابط 
  تجاري - اقتصادي . 1

ايران و تاجيكستان در زمينه اقتصادي با هم همكاري دارند كه بخش بيشتري از اين 
شركت با سرمايه ايران در مناطق  150ها در زمينه انرژي است. درحال حاضر حدود همكاري

ميزان  2010سال مختلف تاجيكستان درحال فعاليت هستند. بر اساس آمارهاي رسمي در 
شكلي كه وزارت توسعه اقتصاد و درصد افزايش داشته است. به 25مبادالت تجاري دو كشور 

در  شهرك صنعتي با ساخت ايراني هاياز شركت كه يك گروه كرد اعالمتجارت تاجيكستان 
 درو پنبه  آلومينيوم جمله از صنعتي شركت 50ساخت حدود كه  اندموافقت كرده اين كشور
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 ,Sodikov, 2009) شودميشامل  را تاجيكستان پايتخت شهر دوشنبه نزديكي در رودكي قهمنط

p. 4(.  تاكنون كميسيون مشترك اقتصادي كه مسئوليت طرف ايراني آن با وزارت نيروي
 ، نهمين2012در مه  .جمهوري اسالمي ايران است بين ايران و تاجيكستان تشكيل شده است

نامه همكاري بين نيروگاه عيني، توافق -تفاهم پنج يادداشت  شد ور برگزاجلسه اين كميسيون 
نامه االوصيا و وزارت انرژي تاجيكستان، برنامه اجرايي وزارت بهداشت و توافققرارگاه خاتم

   به امضا رسيد. - همكاري شركت سايبر و وزارت نقليات تاجيكستان(طرح)
ستان ساخت تونل استقالل (انزاب) و هاي اقتصادي ايران در تاجيكترين طرحاز مهم

كيلومتر در  7/4است. طرح حفر و ساخت تونل استقالل (انزاب) به طول  2نيروگاه سنگتوده 
 7شروع و در  2004الملل در ژانويه كيلومتري شمال شهر دوشنبه، توسط شركت سابير بين 75

 جمهور دور رؤسايو با حضو وب آن به يكديگر متصل شددو دهانه شمال و جن 2006مارس 
صورت رسمي افتتاح شد. اين تونل ارتباط به 2006 ژوييه 25كشور ايران و تاجيكستان در 

د. اجراي سازهاي سرد سال امكان پذير ميماهويژه در اي شمال و جنوب تاجيكستان را بهجاده
و كشور از هاي دعنوان نشاني از همكاريو به دارداين طرح اهميت فراواني براي اين كشور 

ميليون دالر آن را دولت  8/7ميليون دالر است كه  39شود. ارزش اين طرح آن ياد مي
اي جمهوري اسالمي ايران و ميليون دالر در قالب كمك توسعه 10تاجيكستان تأمين كرده و 

ميليون دالر نيز اعتبار از طرف ايران است. كارهاي تكميلي تونل مانند نصب  2/21حدود 
دليل اتمام بودجه هنوز به پايان نرسيده است. شنايي، سيستم تهويه و اطفاء حريق بهسيستم رو

اي و پنج ميليون با اين هدف جمهوري اسالمي ايران يك ميليون دالر در قالب كمك توسعه
 Central Asia-Caucasus Institute) دالر وام در اختيار دولت تاجيكستان قرار داده است

Analyst, 26/7/2006)   
قرارداد  بوده است.  2توده طرح اقتصادي ديگر ايران در تاجيكستان ساخت نيروگاه سنگ

ميليون دالر بين دو كشور  256، به ارزش 2اجراي طرح ساخت نيروگاه برق آبي سنگ توده 
به امضا رسيد كه به موجب  2006جمهور تاجيكستان به ايران در فوريه در جريان سفر رئيس

ساله در اختيار تاجيكستان قرار داده  10صورت اعتبار دالر آن را دولت ايران به ميليون 180آن 
ميليون دالر نيز از سوي اين كشور و بقيه آن توسط شركت سنگاب، مجريان طرح تأمين  40و 
 ،با حضور وزراي نيروي ايران 2006فوريه  19شود. مراسم آغاز ساخت اين طرح در مي
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 Yasinskiy and)  داشت ب وسيعيتاجيكستان برگزار شد كه بازتاجمهور افغانستان و رئيس

Others, 2012, pp. 220-222). 

شكلي كه اين كشور خواهد اجراي اين طرح براي اين كشور اهميت فراواني دارد، به 
ساله ميزان فراواني نيروي برق به كشورهاي ديگر نست افزون بر تأمين برق خود، همهتوا
، تا جايي براي راهبرد انرژي تاجيكستان (با 2توده ن، صادر كند. نيروگاه سنگويژه افغانستابه

جمهوري تاجيكستان توجه به كمبود برق در اين كشور) مهم و راهبردي بوده است كه رئيس
ترين هديه دولت و برداري از آن در آستانه بيستمين سالگرد استقالل اين كشور را بزرگبهره

عنوان عاملي براي كاهش وابستگي جيك دانست. اين بخش از روابط بهملت ايران به ملت تا
هاي تاجيك قرار به واردات انرژي و دستيابي به استقالل و رشد اقتصادي، مورد توجه مقام

توده روابط ايران و  اول نيروگاه سنگ مرحلهجمهور ايران نيز در جريان افتتاح دارد. رئيس
پيشرفت «اي دانست و تأكيد كرد كه شرفت همگرايي منطقهتاجيكستان را در جهت رشد و پي

» هاي ما بر ضد هيچ كشور و ملت ديگري نيست بلكه به نفع همه كشورهاي منطقه استملت
بنابراين ادامه همكاري با تاجيكستان و در همان حال توجه به گسترش روابط با ازبكستان براي 

تواند به توازن و آسياي مركزي است، مي هاي كشورهايترين شريكايران كه يكي از مهم
  حفظ صلح در منطقه كمك كند.

دنبال توجه تاكنون به 2003آبي از سال  - افزون بر همكاري براي ساخت نيروگاه برق 
هاي مختلف توسعه مطلوبي داشته است. ها در جنبهبيشتر بخش دولتي و خصوصي، همكاري

هاي مشترك خدمات فني و مهندسي و اجراي طرحو نقل، صدور  هاي حملدو كشور در زمينه
 5/3گذاري كشي با سرمايهدر تاجيكستان همكاري نزديكي دارند. ساخت كارخانه روغن

 2ميليون دالري شركت ويتانا براي ساخت  3گذاري ميليون دالر توسط شركت كوشا، سرمايه
اي شماره 1500افر نهان، مركز اي شهر كاندازي مركز هزار شمارهواحد توليدي مواد غذايي، راه

ان، ساخت بيمارستان ميليون دالري نوسازي هتل تاجيكست 19در شهر راغون، اجراي طرح 
هاي عمراني و اقتصادي ايران در تاجيكستان سينا در شهر دوشنبه و موارد ديگر از طرحبوعلي

  بوده است.
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 . انرژي و انتقال آن2

مركزي همواره موضوعي مهم بوده است. در اين  گونه كه عنوان شد آب در آسيايهمان
شكلي كه تاجيكستان از نظر منابع تاجيكستان و قرقيزستان منابع آب زيادي دارند. به منطقه

سود مقام دوم پس از روسيه را دارد. هيدرو انرژي در جهان سوم و در بين كشورهاي هم
دليل نداشتن امكانات د ولي بهظرفيت زيادي براي توليد برق از جريان آب دارتاجيكستان 

بنابراين در اين زمينه با روسيه و  دچار مشكل است اهبراي ساخت نيروگ گذاريسرمايه
 پايانرا به  1ه نيروگاه سنگ توده ايران به همكاري پرداخته است. درحال حاضر روسي

 را برعهده گرفته است. 2رسانده است و ايران نيز نيروگاه سنگ توده 
هاي همه جانبه ميان جمهوري هاي اخير براي گسترش همكاريلي كه در ساليمسايكي از   

اسالمي ايران و جمهوري تاجيكستان اهميت زيادي دارد، طرح انتقال آب تاجيكستان به ايران و 
نفت و گاز ايران به تاجيكستان است. ايران براي تاجيكستان با توجه به داشتن ذخاير نفت و گاز 

اي دارد. اين موضوع حمل و نقل و داشتن خطوط لوله و ريلي فراوان جايگاه ويژهفراوان، مسير 
در شرايط فعلي كه تاجيكستان با قطع صادرات گاز ازبكستان، جلوگيري ازبكستان از حركت 

آهن آن كشور و افزايش دائمي عوارض گمركي روسيه براي صادرات قطارهاي تاجيكستان در راه
شكلي كه رو است، اهميت راهبردي دارد. بهبه تاجيكستان روبه نفتي اين كشورمحصوالت 

دليل بحراني شدن اوضاع اقتصادي در تاجيكستان درپي قطع صادرات گاز ازبكستان به اين به
ي ايران در پاسخ جمهوري اسالمنژاد، رئيسمحمود احمدي 1كشور و باال رفتن قيمت سوخت،

يك خود به نهادهاي مربوطه ايراني دستور داده است كه علي رحمان همتاي تاجبه درخواست امام
  هاي اضطراري انرژي به تاجيكستان را مورد بررسي قرار دهند.مسئله رساندن كمك

بودن دو كشور به افغانستان بودن ايران و تاجيكستان و وابستهمرز ناز مشكالت دو كشور، هم
، رؤساي جمهور ايران، تاجيكستان و 2012شد در مارس  سببهاي انرژي است كه راي ارتباطب

افغانستان پس از برگزاري پنجمين نشست سه كشور فارسي زبان در دوشنبه مركز تاجيكستان و 
اي و نيز ساخت خطوط انتقال نفت، گاز و آب توافق درباره ساخت خطوط مواصالتي ريلي و جاده

                                                 
ميليون مترمكعب گاز طبيعي به  180، ازبكستان بايد 2011نامه گازي ميان تاجيكستان و ازبكستان در سال . بر اساس توافق1

 ميليون مترمكعب از اين كشور گاز دريافت كرده بود.  160ما تاجيكستان فقط كرد؛ اتاجيكستان صادر مي
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 ها را امضا كننداجراي اين توافقنامه هاي برق سه كشور به يكديگر، اسناد تفاهمو اتصال شبكه

(Nichol, 2012, p. 11). آهن از راه قرقيزستان، تاجيكستان، افغانستان، پيش از اين درباره ايجاد راه
وگوها منجر به وگوهاي مختلفي صورت گرفته بود. در مجموع گفتايران و سپس چين، گفت

از ايران به تاجيكستان از راه افغانستان و اي لولههايي از اين سند ايجاد خطدر بخشسندي شد كه 
اي از ولهط لهاي انرژي همچنين ايجاد خاز آن طرف به قرقيزستان و چين براي انتقال حامل

تاجيكستان به ايران از راه افغانستان براي انتقال آب و تكميل سيستم ترابري زميني شامل ريلي، 
  صورت رفت و برگشت بود.ال برق بهرو و همچنين تكميل سيستم انتقهاي ماشينجاده

هاي ايران نيز يكي از اولويت –افغانستان  -  تاجيكستان - قرقيزستان - آهن چينطرح خط
است.  احياي جاده ابريشمشكلي هاي انرژي است كه بهاقتصادي منطقه براي حمل كاال و حامل

ايران و تاجيكستان، امكان هاي انتقال آب و انرژي ميان آهن و لولهدرواقع، با ساخت اين راه
دسترسي ايران به بازارهاي آسياي مركزي و چين و برعكس، زمينه پيوستن چين و كشورهاي 

شود ولي اوضاع نابسامان و ناامن افغانستان يك مانع مهم هاي ايران فراهم ميآسياي مركزي به راه
د بيش از نياز برق كه سبب توليصورت كلي تاجيكستان بهجهت ساخت خطوط مورد نظر است. به

كند. از سوي ديگر كشورهاي ها سدهاي خود را باز ميشود، در تابستاناز منابع برق آبي تأمين مي
حاشيه خليج فارس نيز در همين زمان نياز شديدي به برق دارند. افزون براين ساير كشورهاي 

سال  10نمونه تركيه در همسايه نيز در آينده رشد شديدي در تقاضاي برق خواهند داشت. براي 
هزار مگاوات برق نياز دارند. افغانستان و  15هزار مگاوات و پاكستان به بيش از  25آينده به بيش از 
رو ايران از اين روند، ناچار به رشد مصرف برق خواهند بود.سوي بازسازي پيش ميعراق نيز كه به

تواند مانند يك پل ارتباطي، برق كند، ميتواند نياز برق همسايگان را تأمين افزون بر آنكه مي
كند، تنها نياز همسايگان را برطرف ميمنتقل كند. اين موضوع نهتوليدي تاجيكستان را به همسايگان 

عنوان آمدن متقاضياني براي برق تاجيكستان شده و در اين بين اهميت ايران را بهفراهم سبببلكه 
بر اين، با درنظر گرفتن اين موضوع كه تاجيكستان كشور دهد. افزون يك پل ارتباطي افزايش مي

تواند آن را با قيمت مناسب اي براي فروش مازاد برق خود ندارد؛ ايران ميفقيري است و برنامه
بخرد. زيرا در فصل تابستان بازارهاي تضمين شده و مناسبي يعني كشورهاي خليج فارس براي 

كه برق تاجيكستان براي صادرات به كشورهاي عربي  آنجاجود دارند. افزون براين از خريد آن و
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خليج فارس بايد از ازبكستان و قرقيزستان بگذرد، اين كشورها يعني تاجيكستان، ايران، ازبكستان و 

 ،پور(كياي برق بپردازندتوانند به تشكيل اتحاديه منطقهقرقيزستان و كشورهاي خليج فارس مي
1389 ،242 -241.(  

 
 نتيجه 

يت اول براي مردم و دولت تاجيكستان دستيابي به رفاه اقتصادي است. اين مســئله در اولو
در اين  سياست خارجي و روابط خارجي تاجيكستان با كشورهاي ديگر اهميت راهبردي دارد.

چارچوب دستيابي به منابع انرژي فسيلي ارزان و استفاده از ظرفيت منابع آبي در جهت تــأمين 
هاي سياست خارجي اين كشــور اســت. شكل برق آبي از اولويتات بهمصرف داخلي و صادر

رو هاي ازبكستان و روسيه تاجيكســتان را بــا مشــكالتي روبــهتراشياست كه مانعاين درحالي 
گرفتن سياست درهــاي بــاز در عــين كستان براي رفع اين مشكالت با درپيشكرده است. تاجي

تالش دارد از  ،ويژه در عرصه اقتصاديو روسيه بهحفظ روابط خود با اين دو كشور ازبكستان 
اين مسير اگر  در موقعيت ژئواكونوميك ايران از نظر منابع انرژي و مسير انتقال آن استفاده كند.

هــاي دو المللي و اوضاع جهــاني و ماهيــت ســاختاري دولتسبب شرايط بينچه مشكالتي به
كشور بــا يكــديگر متفــاوت اســت. قــانون  نظام هاي سياسي دو براي نمونهطرف وجود دارد (

كند و قانون اساسي ايران، دولــت را اساسي تاجيكستان دولت را يك دولت سكوالر معرفي مي
نامد) ولي شباهت فرهنگي و زباني دو كشور، مشكل تاجيكستان در وارد جمهوري اسالمي مي

اي براي گسترش روابط كردن انرژي مورد نياز خود و صادرات برق آبي عوامل مهم و برجسته
  تجاري بين دو كشور هستند. –اقتصادي 

ول پس از استقالل بيشــتر بــه شد تا ايران در دهه ا سبباخلي اين كشور هر چند شرايط د
درپــي  امروزه ايران خودبخشيدن به جنگ داخلي و تقويت روابط فرهنگي توجه كند، اما پايان

. بهترين كمك، برقراري و كند كمكجيكستان كه در اين شرايط سخت اقتصادي به تا آن است
توان گفت با توجه به اينكــه از شكل كلي ميتوسعه روابط سالم اقتصادي با آن كشور است. به

سو تاجيكستان توانايي توليد و يا واردات كافي گاز طبيعي جهت تــأمين نيازهــاي خــود را يك
نفتــي، بخشــي از كمبــود انــرژي  هــايندارد و قراردادهاي بســته شــده بــراي واردات فرآورده
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كند همچنين با توجه به سياست درهاي باز تاجيكستان اين امكــان را تاجيكستان را برطرف مي

بيش از پيش براي ايران فراهم كرده است كه در رديف كشورهايي مانند روسيه و ازبكستان در 
  روابط تجاري با تاجيكستان قرار گيرد. 

تشــويق  ســببتجــاري دو كشــور  –عه روابــط اقتصــادي توان انتظار داشــت كــه توســمي
هــاي گونــه كــه مقامهمان اي شــود.هــاي اقتصــادي منطقــهكشورهاي ديگر به توسعه همكاري

بــه گســترش روابــط براســاس منــافع  اند كه اين كشــور عالقمنــدتاجيكستان بارها اعالم كرده
و  )اكــو(هــاي اقتصــادي چارچوب سازمان كنفرانس اسالمي، ســازمان همكــاري جانبه و دردو

شانگهاي با ايران است. بر اين اساس اين كشور هميشه حضور فعال ايران را  ريسازمان همكا
 دانــد.المللي را ضروري و مفيد مياي و بينهاي گسترده منطقهتوسعه همكاري هايدر عرصه

از راه ايــن هــدف فقــط  ودرواقع، ثبات و صلح دائمي براي منطقه حساس و راهبــردي اســت 
  آيد.همكاري گسترده همه كشورهاي منطقه بدست مي

هاي مختلف در حمل و نقــل ريلــي و ايران نيز با داشتن منابع نفت و گاز فراوان و با توانمندي
اعتمــاد و تواند شريك قابلنقل كاالها، ميواي ايمن و بسيار مطمئن براي حملشبكه و ايجاده

ترين راهكارهايي كه ايران در روابــط اقتصــادي و جمله مهم مطمئني براي تاجيكستان باشد. از
  گونه مورد توجه قرار داد: توان اينتجاري خود با تاجيكستان بايد در نظر بگيرد را مي

هــاي صــادي دوجانبــه بــراي گســترش همكــاريتالش براي ايجاد الگــويي از همكــاري اقت -
  ه آن، اي ابتدا در قالب انرژي و بعد توسعاقتصادي منطقه

تاجيكستان جهت  آهن ايران به چين از مسير افغانستان وتالش جهت اجراي طرح اتصال راه -
  كنندگان ايراني كاال،كاهش مشكالت صادر

ويژه تاجيكستان كاهش خطر تجاري صادرات كاالهاي ايراني به كشورهاي آسياي مركزي به -
  و افزايش حجم حمل و نقل به اين كشور، 

  معدني تاجيكستان،ستخراج نفت و ساير مواداركت در امش -
  كارشناسان فني ايراني به اين كشور، فرستادنسرمايه گذاري در تاجيكستان و  -
  هايي كه به امضاي دو طرف رسيده است،نامهها و موافقتكردن طرحپيگيري و اجرايي -
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يران بايــد صورت كلي جمهوري اسالمي ابه  فعاليت بيشتر بخش خصوصي در اين كشور. - 

هاي اقتصادي را در روابط خود با تاجيكستان در اولويت قــرار دهــد كــه در ايــن همكاري
گيــرد و نتــايج خــوبي بدســت بتواند از اشتراك زباني، فرهنگي و تاريخي كمك مسير مي

  آورند.
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