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منوچهر بدوحی

*

چکیده
در طول سال های اخیر سیاست خارجی ایران با تحوالتی مواجه بوده که از این جملهه
می توان به توجه بیشتر به کشورهای حهوزه سسهیای مرکهای اههاره کهردب در بهین ایهن
کشورها تاجیکستان به دلیل اهتراکات زبانی ،نژادی ،دینهی ،ررهنیهی ت تهاریبی بهرای
ایران حائا اهمیت بیشتری بوده استب
احیای پیوندهای دیرینه ت تعمیق رتابط ایرانیان ت مردمان تاجیکستان عهوته بهر اینکهه در
گرت هاخصه های مهمی همچون توسعه همیرائی ررهنیی ،اصوح برداهتهای نادرست
از محتوای ررهنگ اسومی-ایرانی ،پایدار سازی خصیصه های ررهنیی ،پیشگیهری از ههکل
گیری تنش های خانده ،توش در جهت اعتمادسازی ت انطباق ررتار بهر ررریهت محهیط
رعالیت است ،به حهد زیهادی مسهتلاو توسهعه همکهاری ههای ا تصهادی دت کشهور نیها
هستبحوزه ا تصادی یکهی از مهمتهرین جلهوه ههای همکهاری بهین دت کشهور ت مهورد
استقبال زیاد مقامات تاجیک است که این مقاله سعی به بررسی سن داردب

واژگان کلیدی :ایران ،تاجیکستان ،تعامالت اقتصادی ،توسعه ،همکاریهای دوجانبه

* عضو سابق هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهراا مرماو و دانشر وک دایرااک مریب وابرا بری ا ملر د
دانشگاه بی ا مللی تاجیکسیا
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مقدمه
جمهوری اسومی ایران درکشور تاجیکستان از امتیازات رراتانی همچون تیژگیههای هه
سئینی ،ه کیشی ،ررهنیی ،تهاریبی ،زبهانی ،برخهوردار استببابوالحسهن ههیرازی:0731 ،
 )48همچنههین از ن ههر ا تصههادی نیهها دارای امتیههاز رابههت ج.راریههایی استببابوالحسههن
هیرازی )70 :0743،با توجه به اینکه تاجیکستان محصهور در خشهکی اسهت ،مو عیهت
ج.راریایی ایران امکان دسترسی سن را به دریای سزاد مهی توانهد رهراه سهازدب بمجتههد
زاده )73 :0731 ،به عبارت دییر تاجیکستان از طریق ایران می تواند به ارتپها ارتبها
پیدا کند ت از سوی دییر با استفاده از بنادر ایران به خلیج رهار

ت نقها دییهر جههان

دسترسی پیدا کندب بابوالحسن هیرازی )0 -01 :0743 ،عوته بر سن برخورداری ایهران
از منابع انرژی برای تولید کاالهای تاسطه ای ت یا مصرری است که باعث هده تا نسبت
به سایر کشورها از مایت ابل توجهی برخوردار باهدب همچنین تجربه ت مهارتهای رنی
ایران در زمینه اکتشاف ،تولید ت پاالیش نفت ت گاز ت سدسازی برای تاجیکستان بسهیار
سههههههههههههههههههههههههههههههههههههودمند اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههتب
ب ) 4 :0993 ،Fuller
تاجیکستان نیا در کشور ایران از امتیازات رراتانی بهره مند است که عبارتند از:
 )0تاجیکستان نادیک ترین هریک ا تصادی ت سیاسی ایهران در سسهیای مرکهای
استب پس طبیعی است که رهد تاجیکستان باعث می هود تا یهک ههریک که نیهرتی
منطقه ای ایران به هریکی درتمند ت موثر در سسیای مرکای تبدیل هود که این بیهک
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به نفع ایران استببچرا که دتست وی بهتر از دتست ضعیف است)ب
 )3تاجیکستان درتازه ترتد محصوالت ت تکنولوژی ایرانی بهه بازارههای سسهیای
مرکای استب زیرا این کشور در نقطه ای رار دارد کهه در صهورت اسهتفاده از راهههای
زمینی می تواند ایران را با چین ،اا ستان ت هرق رتسیه متصل کندب
 )7تاجیکستان مهمترین تولید کننده سلومینیوو ت یکی از تولیدکنندگان مهّ نخ پنبه
در منطقه سسیای مرکای است ت در مقابل ایهران تاردکننهده ههر دتی ایهن محصهوالت
استب همچنین صادرات میوه تاجیکستان به ایران می تواند یکی از زمینه های مناسب ت
ابل گسترش همکاری باهدب
 )8تاجیکستان طبق محاسبات سماری در صورت استفاده بهینه از منابع انرژی خود مهی
تواند تا  91میلیارد کیلو تات ساعت انرژی برق در سال تولید کند که این میهاان تنهها نیمهی
از نیاز داخلی سن استب در مقابل نیاز به نیرتی برق در ایهران بهه نحهو رااینهده ای در حهال
اراایش است ت تاجیکستان می تواند در سینده صادر کننده نیرتی برق به ایران باهدب
 )1بودجه ایران به تبع اراایش بهای نفت در بازارهای جهانی ر

ابل موح های

را تشکیل می دهد که بهتهرین راه اسهتفاده از ایهن سهرمایه بهه جریهان انهداختن سن در
پرتژههای پرسود داخلی ت خارجی برای باز تولید سن استب زیرا نیاه داهتن ایهن منبهع
در داخل تورّو را در پی خواهد داهتب بنابراین کشورهای نفت خیها در چنهین ههرایط
توش می کنند پول های مازاد بودجه خود را در کشورهای امن سهرمایه گهااری کننهدب
مثوً نیرتگاه برق سبی سنگ توده  ،3طبق توارق طررین درسمدش به مدّت  0321سهال از
سن ایران بوده ت سپس در اختیار تاجیکستان رار خواهد گررتب
 )1تاجیکستان ت ایران با چند تهدید مشترک رت به رت هستند که مهمترین سنها اچهاق
مواد مبدّر ،ترتریس ت اررا گرایی استب ت تی تهدید مشترک است ،پس مورّقیهت ههر دت
کشور در مبارزه با سن مورّقیت دییری را در پی خواهد داهتب بنسی تهرانی)0744 ،
به علت همین اهتراکات ت امتیازات بود که پس از استقول تاجیکسهتان در سهپتامبر
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سال  ،0990ایران اتلین کشوری بود کهه درتاجیکسهتان سهفارت خهود را ارتتهاح کهرد
تدرجنیهای داخلی  0993-7یکی از اطراف مذاکرات صلح بود که توش های زیهادی
برای تحصیل صلح انجاو داد ت بر راری ستش بس میان طررین درگیهر بعهد از کنفهرانس
تهران در سال  0737ب )0998گامی در جهت بر راری صلح بودب
سفارت تاجیکستان ه در سفر اماو علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمههوری
اسومی ایران در  38/8/33رسماً درتهران ارتتاح گردیدببمنت می) 33-91 :0738 ،
امّا هرچند که عوامهل مشهترک میهان ایهران ت تاجیکسهتان توانسهت در پیونهد میهان
دتکشور به عنوان نقطه سغازین همکاری هها بها اهمیّهت باههد امّها بهرای اسهتمرار ایهن
همکاریها به عوامل دییری نیا نیاز است در این رابطه باید به این مسئله توجه کهرد کهه
با تجود اهتراکات میان دت کشور تفاتت های ابل توجّهی نیا میان سنها تجود دارد کهه
ارزههای سیاسی متفاتت از سن جمله اندببمجتهد زاده) 009-031 :0731 ،
در تا ع با تجود اینکه ایران ت تاجیکستان هر دت از کشورهای اسومی تلقّهی مهی ههوند
تلی تاجیکستان به ارزش های غربی گرایش دارد ت بیشتر خود را دتلتی سکوالر می داندب
با این تجود ت همانطور که در تجربه دییر کشورها در بر راری همکاری های چنهد
جانبه دیده می هود ،عامل ا تصادی می تواند چنین تفاتت هایی را پشت سهر گهذارد ت
موجبات تقویت مناسبات دت جانبه را رراه نمایدب ب منت می) 0733 :
ضمن اینکه نسبت به کاهش اثرات منفی این تفاتت ها مهی تهوان در احیهای پیونهدهای
دیرینه ایرانیان ت مردمان تاجیکستان که از بطن ارزهههای مشهترک برخاسهته در الهب یهک
گفتمان تا ع گرایانه ا داو کرده سنها را به ه نادیک تر نمودب بملکیان محسن) 010 :
به همین من ور در زمان بازسازی تاجیکستان ،ایران حضور پر رنیی در صحنه ا تصادی ایهن
کشور داهته ت دارد که رتهن ترین نمود سن ساخت تونل انااب ت نیرتگاه سنگ توده  3استب لذا
با توجّه به مطالب مطرح هده ،مقاله حاضر درصدد بررسی رتابط ا تصادی ایران ت تاجیکسهتان در
زمان بازسازی تاجیکستان ت تاکید بر تاثیر زیاد گسترش ایهن رتابهط ب عهوته بهر تقویهت رتابهط

تاثیر تعامالت اقتصادی در توسعه روابط ایران و تاجیکستان

39

سیاسی ت ررهنیی ) در تعمیق دتستی ت همیرائی ت تامین منارع دت کشور می باهدب

تاریخچه تعامالت اقتصادی ایران و تاجیکستان
رتابط ا تصادی دتکشهور بها سهفر رئهیس جمههور تاجیکسهتان در تیهر مهاه  0738بهه
جمهوری اسومی ایران تارد مرحله جدیهدی ههدب در ایهن سهفر دتازده سهند همکهاری در
زمینه های گوناگون سیاسی ،ررهنیی ت ا تصادی میهان دت کشهور بهه امضها رسهیدب در یهک
تقسی بندی ،مناسبات ا تصادی دت کشور بهه دت ببهش تقسهی مهی ههود :یکهی مبهادالت
تجاری ت دییری سرمایه گذاریهای ایهران در ببهش ههای مبتلهف صهنعتی ت توسهعه ایهن
کشورب
الف -از ن ر تعاموت تجاری رتابط دتکشور به رار زیر بوده است:
درسههال  0733ارزش صههادرات ایههران بههه تاجیکسههتان  8833107دالر ت ارزش
تاردات ایران از تاجیکستان  04319433دالر بوده استب
در سال  0743ارزش صهادرات ایهران بهه تاجیکسهتان  33131001دالر ت ارزش
تاردات ایران از تاجیکستان  07130737دالر بوده استب
در سال های بعد این مبادالت رهد بیشتری را هاهد بودب
درسههال  0741ارزش صههادرات ایههران بههه تاجیکسههتان  033میلیههون دالر ت میههاان
تاردات ایران از تاجیکستان  4میلیون دالر بوده استب
درسال  0741صادرات ایران به تاجیکستان  014میلیون دالر ت میاان تاردات ایران
از تاجیکستان  38میلیون دالر بوده استب
درسال  0743صادرات ایران به تاجیکستان  031میلیون دالر ت میاان تاردات ایران
از تاجیکستان  79میلیون دالر بوده استبب عطری) 0749 ،
همچنین هبکه خبر صنایع غذائی ایران از ول سفیر جمهوری تاجیکستان در ایهران
ب علی اف ) اعوو کرد صادرات ایهران بهه تاجیکسهتان سهاالنه بهه  301میلیهون دالر ت

29

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

تاردات از کشور تاجیکستان به  88میلیون دالر بالغ هده استب بههبکه خبهری صهنایع
غذائی ایران) 0791/3/3 ،
در راستای توسعه مناسهبات تجهاری دت کشهور در سهال  0744دت نمایشهیاه مهه
تج ارتی ایران در ههر دتههنبه پایتبهت تاجیکسهتان برگهاار ههدب یهک نمایشهیاهی از
البهای نفهیس دسهتباف ایرانهی ت دییهری نمایشهیاه اختصاصهی صهنعتی ت بازرگهانی
جمهوری اسومی در تاجیکستان با حضور  13نمایندگی تولیدی ت صهنعتی ایهران بهودب
ب تب سایت تاجیکستان در ایران – درباره تاجیکستان ) 3113/1/1
همچنین نمایشیاه تبصصی انهرژی جمههوری اسهومی ایهران بها ههدف صهادرات
رناتری ت تجهیاات در تاجیکستان برگاار هدب در این نمایشیاه چهار رتزه که در تهاالر
کاخ تحدت ههر دتهنبه پایتبت تاجیکستان برگاار هد  33هرکت خدمات مهندسهی،
تولید کننده تجهیاات صنعت برق ت مدیریت برق ایران محصوالت خهود را در معهر
دید عموو گذاهتندب در این نمایشیاه دستیاه هایی در خصوص کهاهش نیهرتی بهرق ت
گاز ت المپهای ک مصرف ،انتقال سب برای کشاترزی ت دستیاههای تصهفیه سب عرضهه
هدب علی اص.ر هعر دتست سفیر ایران در تاجیکستان در حاهیه گشایش این نمایشیاه
اعوو کرد در نیمه اتل سال جاری پنجهاه ههیٲت کهاری ایهن دت کشهور از کشهورهای
یکدییر بازدید کرده اند که این امر به توسعه همکاریها کمک زیادی می کندب
ت اما مقامات دتلت تاجیکستان اتلویّت های ا تصادی خود را در سرمایه گهذاری در
عرصه های انرژی ،معادن ،صنایع تولید از پنبه تعین کرده انهد ت از تهوش دتلهت بهرای
ررع کلّیه زمینه های حقو ی ت اجتماعی برای جذب سرمایه به این ببش هها خبهر داده
اندب بر این اسا

ایران نیا توش زیادی جهت سرمایه گذاری در ببش ههای رهوق بهه

عمل سترده است ب عطری) 380749 ،ب
ب -از ن ر پرتژه های سرمایه گذاری ،بعضی از پرتژه های انجاو هده ت یا در حال
انجاو ایران در تاجیکستان ،به هرح زیر است:

تاثیر تعامالت اقتصادی در توسعه روابط ایران و تاجیکستان

39



مشارکت در پرتژه تونل اناابب



ساخت نیرتگاه سبی بر ی سنگ توده 3ب



احداث راه اتومبیل رت از منطقه غرب به همال ارقانستان ،که توسط این جهاده

سه کشور ایران ،ارقانستان ت تاجیکستان به یکدییر متّصل میهوندب


ساخت جاده خارتغ -کاه.ر ،که مرکا استان بدخشان تاجیکستان را با منطقهه

سین کیانگ چین متصل میکندب


احداث بیمارستان روق تبصّصی لب ت کلیه ب ابن سینا )ب



احداث کارخانه تراکتور سازی ب تاجیران )ب



اراایش تعداد پرتازهای مسارربری بین ایران ت تاجیکستان به سه پرتاز در هفته



پرتژه ساخت نیرتگاه های عینی ت دهورابب



تکمیل ساخت سه تاحد سموزهی در تاجیکستانب



بازسازی هتل تاجیکستانب



پرتژه ساخت تونل چهار م.اکب



راه اندازی یک تاحد مرغداری صنعتی در ههر خجندب



احداث تاحد تولید سب معدنی در ناحیه ههر طو



راه اندازی چند مرکا تلفن در ههرهای مبتلف تاجیکستان ب مرکا هاار ههمارهای

موسوو به چهل ت چهار چشمه

ههر کاررنهان ،مرکا  0111هماره ای در ههر راغون ،مرکا  111همارهای در سبیرو )ب


توسعه هبکه مبابرات ت اینترنتیب



احداث کارخانه رتغن کشی با سرمایه گذاری جهت  3تاحد تولیدی مواد غذائیب



پرتژه طراحی ت ساخت سه مجتمع مسکونی  01طبقه در ههر دتهنبهب



برگااری نمایشیاههای اختصاصی ایران در تاجیکستانب



احداث یک کارخانه چرو سازی در منطقه کوالبب



ارتتاح هعبه بانک تجارت در دتهنبهب
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بر راری خط پرتاز بین دتهنبه  -مشهد – تهرانب



تاسیس کمیسیون مشترک برای طراحی موارقتنامه همکاری ا تصادی ت بازرگانیب



ساخت کارخانه تراکتور سازی در تاجیکستان



امضههای توارقنامههه سههاخت یههک کارخانههه سههیمان در جنههوب تاجیکسههتان

بخبرگااری رار

)0749/00/39

تاجیکستان رقیرترین جمهوری سسیای مرکای است ت به لباظ درسمدسهرانه هه در
پائین تهرین مرتبهه در ایهن منطقهه هرار داردب ب محمهودی ) 73 :0741 ،بها ررتپاههی
هورتی ت در پی سن ،ت وع جنگ داخلی در تاجیکستان که خسارات جبران ناپذیری بهه
همراه داهت ،این کشور برای تامین نیازهای خود با مشکوت عدیده ای مواجهه ههد ت
برای حضور در بازارهای بین المللی چیای جا پنبه برای عرضه نداهت کهه سن نیها بهه
لحاظ نیاز هدید به سب ت مشکوت این کشور در جهت تامین سب ت سیست سبیهاری بها
محدتدیت جدّی مواجه بوده استب بنابراین ایران توانست با تحلیل این مشکوت ا هداو
به طراحی پرتژه های عمرانی که نیاز مبرو تاجیکستان بود کندب
در گاو اتل مسئله ررت ت سمد مردو تاجیکستان از استان های همالی بهه جنهوبی یها
به عکس بیعنی ههرهای س.د به خجند) مطرح بود که بایهد از مسهیر صهعب العبهوری
انجاو می گررت ت حتی مردو زیادی همه ساله جان خود را در این راه از دسهت مهی دادنهدب
تاجیک ها از طریق یک گردنه این مسارت را می پیمودند که درههرایط جهوّی مناسهب
حدتد هشت ساعت زمان می برد ت در زمستان نیا بر اثهر یببنهدان ایهن جهاده معمهوال
بسته بودب به همین دلیل دتلت تاجیکستان در پی ایجهاد تهونلی در ایهن مسهیر برسمهد ت
اجرای این طرح را طی یک منا صه به هرکت ایرانی سابیر تاگذار کردب این تونل اسهتان
همالی س.د ت ههر تاریبی خجند را به دتهنبه ت دییر ههرهای تاجیکستان متصل می
کنههدب ارزش ایههن پههرتژه  79میلیههون دالر اسههت کههه  324میلیههون دالر سن را دتلههت
تاجیکستان تامین کرده 01 ،میلیون دالر در الب کمک توسعه ای ایران ت حهدتد70/3
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گام اول توسعه روابط اقتصادی:افتتاح تونل انزاب
در مرداد ماه سال  0741با حضور رتسای جمهور ایران ت تاجیکستان ،این تونل در
حالی ارتتاح هد که عملیات عمرانی سن همچنان ادامه داهتب رئهیس جمههور ایهران در
مراس بهره برداری از تونل استقول تاجیکستان گفت" :تونهل اسهتقول بانهااب) هدیهه
مردو ایران به تاجیکستان است"بتی با اهاره به این که پرتژه تونل انهااب را بهه خهاطر
سبتی کار ت ع متش می توان پرتژه رن خواند ،اراتد" :اجرای ایهن طهرح بهاره بهه
دست توانای مهندسان ایرانی ت همکاری دتلهت ت مهردو تاجیکسهتان ،بیهانیر عهاو دت
کشور یرای دست زدن به ا دامات بارگتر در راه سازندگی ،توسعه ت پیشهررت ایهران ت
تاجیکستان در سینده نادیک است"ب احمدی نژاد با تاکید بر این که پیشررت تاجیکستان
پیشررت ایران اسهت ،گفهت" :پیشهررت ،عمهران ت سبهادانی تاجیکسهتان بهه نفهع همهه
کشورهای منطقه است ت ا تدار تاجیکستان مانع پیشررت هیچ ملّتی نیست ت این امهر را
میتوان نقطه سغاز برای همکاری های طوالنی مهدّت دت ملهت ایهران ت تاجیکسهتان بهه
سوی سینده رتهن ت پرارتبار دانست"ب بها بههره بهرداری از تونهل  1کیلهومتری انهااب
تاجیکستان ،ایران توانست همال ت جنوب تاجیکستان را پس از رن ها انت هار بهه هه
پیوند داده ت امکان ارتبا زمینی مناسب بین پایتبت های کشورهای سسهیای مرکهای را
نیا رراه ستردب امّا همه چیا به این سادگی نبود ت این پرتژه ناتماو مشکوت زیادی بهه
دنبال داهتب مهمترین مشکلی که اجرای پوهش بتونی تونل را بها سهبتی رتبهرت کهرد
تردّد خودرتها از داخل تونل ت همچنین نرسیدن سیمان به مو ع ت عهدو اجهرای طهرف
مقابل برای ایجاد رتهنائی ت تهویه داخل تونل بودب تردّد خودرت ت نبود تهویهه ههوا در
حالی که الب های بتنی باره در سقف تونل انااب در حال نصب بود ،عوته بهر تهاخیر
در اجرای کار ،خطراتی را نیا بهه دنبهال داههت ت ممکهن بهود حهوادث نهاگواری بهرای
رانندگان خودرتهایی که از داخل تونل پنج کیلومتری عبور می کنند ت همچنین مجریان ت
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کارگران تونل به بار ستردب طبق رارداد ،نصب رتههنائی ت تهویهه تونهل بهر عههده طهرف
تاجیکی بود که باید به موازات عملیات پوهش بتنی تونل صهورت گیهرد ،پهس از ارتتهاح
این تونل مقرّر هد همامان با پوهش بتنی داخل تونل ،کار نصب رتهنائی ت تهویه ههوای
سن توسّط طرف تاجیک انجاو گیردب طبق گفته مسئولین این پرتژه ،چنانچه سهابیر پهیش از
رارداد از مشکوت مواصوتی در رصل زمستان در این منطقه سگاهی داهت ،مبلغ هرارداد
پرتژه که  79میلیون دالر بود را باالتر می بردب امّا بهرای اینکهه ایهران ت مهندسهان ایرانهی
ثابت کنند که می توانند این پرتژه را بدتن ضرر مالی به اتماو برسانند ،با پشت کار ادامهه
دادندب در این میان ارهاایش  111تومهانی ههر لیتهر گازتئیهل ت  311دالری ههر سرمهاتور
موجب هد تا این پرتژه از لحاظ مالی سودی برای سابیر ت ایران نداهته باهدب رهد بهاالی
یمت سیمان که از تنی  13هاار ت  111تومان به  331هاار تومان رسید ،موجب هد تها
مشکوت زیادی برای ادامه کار در پرتژه تونل انااب به تجود سیدب امّا چهون ههدف تمهاو
کردن پرتژه با مورّقیت بود ،کار ادامه پیدا کردب کمبود ت گرانی سیمان موجب هد تا بهرای
تامین سیمان مورد نیاز پرتژه مابور ،سیمان از ایران ت پاکستان تارد هودب چهرا کهه تولیهد
سیمان تاجیکستان پاسبیوی نیاز پرتژه نبودب این مسائل باعث هد تا سابیر به این پهرتژه
به عنوان یک پرتژه سودستر نیاه نکندب بنابراین موضوعی که در ایهن پهرتژه بسهیار حهائا
اهمّیت بود ،اتماو مورّقیت سمیا سن ت یارتن بازار کار جدید منطقهه ای ت بهین المللهی بهودب
مطمئن ًا در کنار یارتن بازار کهار جدیهد تبهادل اطوعهات ت تجربیهات مهندسهان ایرانهی بها
مهندسان خارجی بهترین سود برای هرکت ایرانی سابیر در پرتژه تونل انااب بوده اسهتب
ب تهرانی)0744 ،
دکتر محمود احمدی نژاد در عصر رتز ارتتاح تونل انااب در محل کاخ تحهدت در
مرکا ههر دتهنبه در جمع بازرگانان ،سرمایه گذاران ت تجار ایرانهی ت تاجیکسهتانی بهر
رتان سازی رتابط ا تصادی ت برداهتن موانع موجود در صدتر رتادید ،بهبهود حمهل ت
نقل ت توسعه ارتباطات تاکید کردب تی پس از استماع موانع ت مشکوت سرمایه گهذاران
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ایرانی ت تاجیکی در رراه هدن زمینه الزو بر حلّ این موانع ت مشهکوت در دت کشهور
ایران ت تاجیکستان تاکید کردب رئیس جمهور ایران ،تاجیکستان را بهه لحهاظ ررهنیهی ت
تاریبی ،عویق ت تیژگیهای مشترک ،کشور دتست ت بهرادر ت دارای اههتراکات عمیهق
توصیف کرد ت گفت :تاجیکستان در مسیر پیشهررت ت تر ّهی هرار گررتهه اسهت ت مها
پیشررت ،ثبات ت تر ّی تاجیکستان را پیشررت خود می دانهی ب تی بها تاکیهد بهر اینکهه
دتلت جمهوری اسومی به طور اطع ت جدی از سرمایه گذاری متقابل حمایت میکند،
ارهار داهت :ما در کشورمان وانین الزو را اصوح ت در راسهتای رتان سهازی تجهارت
بین ایران ت تاجیکستان توش می کنی ت از مقامهات تاجیکسهتان نیها مهی خهواهی تها
ارتباطات ا تصادی را رتانتر کنندب ب محمودی) 39 – 37 :0741 ،

گام دوّم ایران در تاجیکستان :پروژه سنگ توده 2
ابتدای مذاکرات ایران ت تاجیکستان برای همکاری در امهر احهداث سهدّ ت نیرتگهاه
سنگ توده  3به سال  40برمی گردد کهه بها امضهای یادداههت تفهاه دربهاره تاسهیس
هرکت پرتژه سنگ توده  0بین تزارت نیرتی ایران ت تزارت انرژی تاجیکستان حالهت
رسمی به خود گررتب در این راستا ،تزارت نیرت مقدمات الزو برای تاسیس هرکتی بهه نهاو
هرکت پرتژه سنگ توده  3را با سهاو هرکت های ایرانی رراه کرده ت سن را به ثبت رساند
این پرتژه به صورت اجرا ،مالکیت ،بهره برداری ت انتقال ب  ) BOTاجرا می ههود
ت نهایتاً رارداد خرید برق این طرح در حضور رتسای جمههوری دت کشهور بهه امضها
رسیده استب طبق رارداد ،زمان اجرای پرتژه پنج سال است که باید تا سهال  0791بهه
بهره برداری برسدب به دلیل مشکوت ناهی از کمبود برق در رصهول سهرد ،تاجیکسهتان
عو مند به کاهش دتره اجرا از  1سال به  7سال بود که این درخواست عموً بها توجهه
به ابعاد ت هرایط خاصّ طرح ،غیر ابل امکان بهودب در نهایهت هرارداد اجهرای پهرتژه
احداث نیرتگاه سبی سنگ توده  3به ارزش  331میلیون دالر بین دت کشهور در جریهان
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سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران ب دی  ) 0748به امضاء رسید ت طهی سن توارهق
هد که  041میلیهون دالر سن را دتلهت ایهران بهه صهورت اعتبهار  01سهاله در اختیهار
تاجیکستان رار دهد ت  81میلیون دالر نیا از سوی تاجیکستان تامین هودب
مراس ارتتاح این پرتژه در تاریخ  48/03/0با حضور تزراء نیرتی ایران ت ار.انسهتان،
رئیس جمهور تاجیکستان ،تزراء ت دییر مقامات کشوری ت حهدتد  3111نفهر از اههالی
منطقه برگاار هد که بازتاب تسیعی در محارل خبری ت مردمی داهتب اجرای ایهن پهرتژه
از اهمّیت هایانی برای این کشور برخوردار بود ت بهه همهین دلیهل ت بهر اسها

پیشهنهاد

طرف ایرانی ت همامان با سفر تزیر نیرتی کشورمان برنامه سفر تزیر انرژی ارقانسهتان بهه
تاجیکستان نیا برنامه ریای هد ت یک یادداهت تفاه سه جانبه به من هور انتقهال بهرق از
مسیر ارقانستان به ایران تن ی ت به امضاء تزراء نیرتی سه کشور رسیدبب تهرانی) 0744 ،
در تاریخ  0791/1/07رئیس جمهوری اسومی ایران برای دیدار ت مهذاکره رسهمی
با اماو علی رحمان اف ،رئیس جمهوری تاجیکستان درباره مهمتهرین مسهائل دتجانبهه،
منطقه ای ت نیا ارتتاح پرتژه ع ی سدّ ت نیرتگاه ب سنگ توده  ) 3که توسّط متبصّصان
ایرانی ساخته هده است ،راهی تاجیکستان هدب
دیدار ت مذاکره با امامعلی رحمان در مورد راه های گسترش ت تحکی هر چه بیشهتر
مناسبات دت جانبه ت بررسی مهمترین مسائل منطقهه ای ت بهین المللهی ت ارتتهاح سهدّ ت
نیرتگاه  331میاتاتی سنگ توده  3به عنوان بارگتهرین طهرح اجهرا ههده بها سهرمایه
گذاری ایران در تاجیکستان از مهمترین برنامه های سفر دت رتزه احمدی نژاد بودب
سد ت نیرتگاه برق سبی سنگ توده  ،3سدی خاکی با هسته مرکای که طهول تهاآ سن 741
متر ت حج کل مبان سن  1211میلیون متر مکعب اسهت کهه بهه دسهت توانمنهد متبصّصهان
کشورمان ت در زمانی کمتر از موعد پیش بینی هده ،سماده بهره برداری هده استب
این سد در حالی در سستانه بیستمین سالیرد استقول تاجیکستان سماده ارتتاح هده است که مهردو
این کشور در رصل سرما با کمبود هدید برق مواجه هستند ت بهره برداری از این سد می تواند ببش
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بارگی از مشکوت ناهی از کمبود برق این کشور را برطرف کندببرتزنامه اطوعات)0791/1/08 :
درتاریخ  0791/1/08نیرتگاه برق سبی سهنگ تهوده  3بها حضهور رئهیس جمههور
کشورمان در تاجیکستان مورد بهره برداری رار گررتب دکتر محمهود احمهدی نهژاد بها
تبریک ارتتاح این پرتژه ت تقارن سن با بیستمین سالیرد استقول تاجیکستان ارهار کهرد:
کشور جوان تاجیکستان امرتز درسن بیست سالیی به جوانی بالغ ت توانمند تبدیل هده
ت در مسیر رتح له های پیشررت ت عاّت گاو برمی داردب رئهیس جمههور بها اههاره بهه
اهتراکات تاریبی ت ررهنیی ایران ت تاجیکستان خاطر نشان کهرد :ایهران ت تاجیکسهتان
دت برادر ت دت هاخه از یک ریشهه هسهتند کهه دارای ررهنهگ ،تهاریخ ،سداب ت رسهوو،
اندیشه ها ت دین مشترک می باهندب احمدی نژاد با تاکید بر این که ایران ت تاجیکسهتان
نمی توانند از ه جدا باهند ت باید همراه با ه ت در کنهار هه حضهور داههته باههند،
گفت :ملّت ایران همیشه در کنار ملّت تاجیکستان خواهد بهود ت از اسهتقول ت ع مهت
این کشور حمایت خواهد کردب
رئیس جمهور رتابط دتلت ت ملّت ایران ت تاجیکستان را برادرانه ت صمیمی دانست
ت گفت :امرتز رتابط دت کشور به الیوی رتابط سازنده بهرای همهه کشهورهای منطقهه
تبدیل هده است ت مصمّ هستی در همه زمینه ها ،همکاری های خود را اراایش دهی ب
احمدی نژاد با بیان این که بپیشررت ایران ت تاجیکستان به نفع کشورهای منطقه اسهت)
ارهار کرد :دت ملّت در طول تاریخ همواره پرچمدار صلح ،عدالت ت مهربانی بوده انهد ت
همکاری های سنان به نفع سایر کشورهای منطقه بوده استب تی احداث نیرتگهاه سهنگ
توده 3را یکی از نمادهای همکاری سازنده بین دت کشور دانست ت گفهت :متبصّصهان
ایران ت تاجیکستان دست در دست ه ت در توش پیییر ت با سرعت باال ،این پهرتژه را
سماده بهره برداری کردند ت امیدتاری تا بل از پایان سال جاری همه ررریت این پهرتژه
رعال هده ت در اختیار مردو تاجیکستان رار بییردب ب رتزنامه کیهان) 0791/1/01 :
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افتتاح چهارمین نمایشگاه اختصاصی ایران و تاجیکستان
این نمایشیاه در همکاری با اطاق بازرگانی تاجیکستان ت با هدف توسهعه ت تعمیهق
رتابط ا تصادی ت تجارتی ایران ت تاجیکستان راه اندازی هدب در تاریخ  ،91/9/9عبّا
نژاد مدیر اجرائی هرکت تجارتی مشهد ت یکی از برگاارکنندگان این نمایشهیاه گفهت:
در این نمایشیاه ببش هائی از ا تصاد ایران ،از جمله ررسترده های هرکت ههای تولیهد
کننده مواد غذائی ،ساخت ت ساز ،کشاترزی ،تجهیاات پاهکی ،احیای اراضهی ت تولیهد
رتغن های گیاهی ،تجهیاات بسته بندی ،محصوالت خانیی ،سیست های تهویه تببب بهه
تماها ت ررتش گذاهته هد ،به گفته تی ،براسا

معر

برنامهه از بهل تهدتین ههده

حدتد  81هرکت از استان های مبتلف ایران مهی بایسهت در ایهن نمایشهیاه ههرکت
کنند ،اما بنا بر مشکلی که در امر حمل ت نقل محموله ها از طریق ازبکسهتان پهیش سمهد
تنها  33هرکت توانستند ررسترده های خود را به مو ع بهه پایتبهت تاجیکسهتان منتقهل
کنندب
علی کرو علی اف معاتن اطاق بازرگانی تاجیکستان ،سهنایی تجار ایران بها ررریهتههای
ا تصادی ت زمینه های سرمایه گذاری در این کشور را از دییهر اههداف ایهن نمایشهیاه
عنوان کردب تی اراتد :در چهارچوب برنامه این نمایشیاه همچنهین برگهااری همهایش
تجار ت بررسی مسائل ایجاد هرکت های مشترک تولیدی در تاجیکستان نیا پهیش بینهی
هده استب بنابر سمار رسمی ،حاال در تاجیکسهتان حهدتد صهدتپنجاه ههرکت ت درهاتر
نهادهای ا تصادی ت تجارتی با سرمایه ایران رعال هستندب براسا

گاارش منابع رسمی،

میاان مبادالت مالی بین ایران ت تاجیکستان در سال جاری با بیش از ده درصهد ارهاایش
به  311میلیون دالر رسیده استب چهارمین نمایشیاه اختصاصهی ایهران در تاجیکسهتان
برای پنج رتز دایر بود ت در سیاده سذر  0791پایان یارتب برتزنامه ارکار) 91/9/9 :
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کمیسیون مشترک همکاریهای ا تصادی دت کشور طهی رتزههای 1

هشتمین اجو

تا  9مهرماه  0749در هههر دتههنبه برگهاار ههدب در تهاریخ  0791/3/01جمههوری
اسومی ایران ت جمههوری تاجیکسهتان درپایهان هشهتمین اجهو

کمیسهیون مشهترک

همکاری های بازرگانی ،ا تصادی ،رنی ت ررهنیی ،یادداهت تفهاه امضهاء کردنهدب بهه
گاارش پاییاه خبری تزارت نیرت ،این یادداهت تفاه همکاری در ههر دتههنبه مرکها
تاجیکستان به امضای مهند

نامجو تزیر نیرت ت رئیس طرف ایرانهی ت گهل ههیرعلی،

تزیر انرژی ت صنایع ت رئیس طرف تاجیکستان کمیسهیون مشهترک همکهاری ههای دت
کشور رسیدب براسا

این یادداهت تفهاه  ،دت کشهور بهرای همکهاری در زمینهه ههای

انههرژی ،سب ،صههنعت ،معههدن ت خههدمات رنههی ت مهندسههی،بازرگانی ،ا تصههادی ،مههالی،
بیمه،کشاترزی ت سرمایه گذاری ،علمی ،ررهنیی ،سموزهی ،بهداهت ت میراث ررهنیهی
ت گردهیری ،حمل ت نقل ،نقشه برداری ،مبهابرات ت کهار ت اموراجتمهاعی بهه توارهق
رسیدندب بر این اسا
هشتمین اجو

دت طرف توارق کردند به من ور پیییری عملیاتی هدن تفاهمهات

کمیسیون مشترک دت کشور نسبت بهه تشهکیل کمیتهه پیییهری رهرف

مدت دت ماه ا داو کننهدبدتطرف همچنهین موارقهت کردنهد نهمهین اجهو

کمیسهیون

مشترک همکاریهای ا تصادی ،رنی ت ررهنیی دتکشور در سال سینده در تههران برگهاار
هودب بسایت خبری تزارت نیرت)0749/3/01 :

افزایش توسعه مبادالت تجاری ایران و تاجیکستان
عبا

بیانی تابسته ا تصادی سفارت جمهوری اسومی ایهران در تاجیکسهتان پهیش

بینی کرد که حج مبادالت بازرگانی بین دتکشور تا پایان سال  0791بهه  811میلیهون
دالر اراایش یابدب
به گاارش سایت خبری گسترش صنعت از دتمین نمایشیاه تبصصهی سب-بهرق ت
ساختمان ایران در ههر دتهنبه ،عبا

بیانی در مراس سغاز بکار این نمایشهیاه بها بیهان
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اینکه حج مبادالت رسمی در سال گذهته حهدتد  331میلیهون دالر بهوده ت از ادامهه
رتند اراایش حج مبادالت میان دتکشور خبهر داده اسهتبتی در ایهن مراسه کهه بها
حضور هماری از مسئوالن تزارتبانهه ههای انهرژی ت صهنایع ،کشهاترزی ،تجهارت ت
ا تصاد  ،سژانس ساختمان ت معماری ،اطاق بازرگانی تاجیکستان ت برخهی از مسهئوالن ت
نمایندگان هرکت های ایرانی در ههر دتهنبه برگاار هد گفت :ایران نبستین کشهوری
بود که سفارت خود را در این کشور تاسیس ت بهه لحهاظ مشهترکات رهراتان ررهنیهی
مناسبات خود را با این کشور ،ببصوص در این ببش گسترش دادب تی ارهاتد :سهپس
همکاریهای ررهنیی به مناسبات ا تصادی نیها گهرایش یارهت ت همکاریههای ا تصهادی
میان دت کشور ه رتز به رتز بیشتر هد به طوری که اکنهون جمههوری اسهومی ایهران
یکی از بارگترین سرمایه گذاران در این کشور به همار می رتدب بیانی تصریح کهرد کهه
اکنون همار زیادی ازرعّاالن ببش خصوصی ایهران در زمینهه ههای کشهاترزی ،صهنایع
پایین ت باالدستی ،صنایع سنیین ت پرتژه های عمرانی این کشور رعالیت می کننهدب تی
با اهاره به رتند حضور هرکت های ایرانی گفت :ه اکنهون ههاهد حضهور ههرکتهای
باره بیشتر ایرانی برای سرمایه گذاری در این کشهور هسهتی ب بیهانی همچنهین انعقهاد
یادداهت تفاه مربو به احداث یک کارخانه سیمان با سهرمایه گهذاری  111میلیهون
دالر در اتاخر سال گذهته را از جمله دستاتردهای نبستین نمایشیاه صنعت سب ،بهرق
ت ساختمان ایران در تاجیکستان ذکر کهردب همچنهین تی ارهاتد :هرارداد احهداث ایهن
کارخانه باره با تزارت صنایع ت انرژی تاجیکستان منعقد ت مقدّمات اجرائهی کهار نیها
هرتع هده استب بگسترش سنوین) 0791/9/3 :

همایش فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان در تاجیکستان
در تاریخ 0791/03/7همایش ررصت های سرمایه گذاری بها حضهور چنهد تهن از
مسئوالن سفارت ت رعاالن ا تصادی کشورمان ت مهدیران عامهل ههرکت ههای ایرانهی ت
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تاجیکی در تزارت توسعه ا تصادی ت تجارت تاجیکستان برای سهنائی ت سگاهی رعهاالن
ببش صنعت ت تجارت ایران بها زمینهه ههای کهاری در تاجیکسهتان در هههر دتههنبه،
پایتبت این کشور سغاز به کار کردب
در مراس ارتتاحیه این همایش که با توش ببش های مبتلهف ا تصهاد خهارجی ت
تجارت تاجیکستان ت هرکت ههرک های صهنعتی ایهران بهر پها ههد ،حمیهد ا خهان
رقیرف ،معاتن تزیر توسعه ا تصادی ت تجارت تاجیکستان درباره رتنهد رت بهه ارهاایش
همکاریها میان جمهوری اسومی ایران ت تاجیکسهتان طهی بیسهت سهال اسهتقول ایهن
کشور ،گفت :در این مدّت بالغ بر  011سند همکهاری بهین دت کشهور امضهاء ههده ت
ایران ،بیشتر تعهّدات خود را در کشور ما عملی کرده استب
خان رقیرف با بیان اینکه تشکیل چنین نشست هائی سبب توسعه مناسبات ا تصادی
میان دت کشور ه زبان مهی ههود بهه اجهرای چنهدین پهرتژه بهاره عمرانهی توسهط
متبصّصان ایرانهی در تاجیکسهتان اههاره کهرده گفهت :جاییهاه ایهران در همکهاری بها
تاجیکستان بعد از کشورهای رتسیه ت چین ت در رتبه سوو رار داردب تی بها اههاره بهه
رارداد جدید امضاء هده میان ایران ت تاجیکستان برای ساخت نیرتگاه برق سبی عینهی بهه
ررریت  071میاتات ،گفت :با تکمیل این پرتژه کمبود برق در منهاطق مسهچاه ،عینهی ت
پنجکنت برطرف خواهد هد تمردو این منطقه نیا از برق دائ برخوردار می هوندب
معاتن تزیر توسعه ا تصادی ت تجارت تاکید کرد :تجهود هفهت درصهد اراضهی همهوار ت
وانین سهل ت سسان در تاجیکستان می تواند زمینه حضور سهرمایه گهذاران خهارجی از جملهه
ایرانی ها را برای توسعه رعالیت های ا تصادی در این کشور رراه کندب بایرنا)0791/03/7 :

نتیجه گیری
دامنه رتابط ت همکاری های سیاسی ت دیپلماتیک دت کشور ایهران ت تاجیکسهتان در
یک دهه اخیر ت به تیژه سالهای اخیر رتبه رهد ت دتستانه بوده اسهت ،بهه طهوری کهه
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باالترین مقامات دت کشور برتسای جمهور دت کشور ت برخهی مقامهات دییهر ) بارهها
رتابط ت مناسبات ایران ت تاجیکستان را استراتژیک خوانده اندب در تا هع در چنهد سهال
اخیر رتابط دت کشور ثباتی پایدار را هاهد بوده استب
در یک دهه اخیر رتابط دت کشور از کمترین رراز ت نشیب ت چالش برخوردار بهوده
ت همواره نمودار رتابط دت کشور در ابعاد گوناگونی در حال رهد ت تر ی بهوده اسهتب
در این راستا باید گفت در طول دت دهه استقول تاجیکستان بیس از  71بار دیدار سران
عالیرتبه  3کشور از پایتبت های یکدییر در سطح رئیس جمهور ت تزراء ،بیش از ههر
امری بیانیر ژررا ت عمق مناسبات سیاسی ایران ت تاجیکستان استب
بر راری تعامل بیشتر میان ایران با کشورهای سسیای مرکای ت در این مهورد خهاص
با تاجیکستان ،نیازمند سیاست ترزی ت برنامه ریای طوالنی مهدت اسهتب تههران بایهد
سعی کند تا در این منطقه یک هدف ت مطابق با سن اسهتراتژی خاصّهی داههته باههد تها
بتواند تصویری ابل اطمینان ت مورد اعتماد برای کشورهای سسیای مرکهای از خهود بهه
جای بیذاردبایران در این منطقه دارای امتیازات ت کارت ههای بهازی زیهادی اسهت کهه
میتواند به راحتی با سنها در مو عیت های مبتلف مورد استفاده رار دهدب دتلتمردان ما
باید توش کنند تا با بر راری ارتبا بیشتر با این کشورها از این ررصت طویهی نهایهت
استفاده را ببرند ت به جای سرمایه گذاری در کشهورهایی کهه سینهده ای کهاموً مهبه ت
ا تصادی ضعیف دارند به سسیای مرکای که با کشهورهای حاضهر در سن دارای اههتراک
تاریبی ت ررهنیی هستی بپردازندب البته برای حضور در این منطقه نیاز به تهدتین یهک
دیپلماسی ت مشی سیاسی مشبص است تا بتوانی حضوری مقتدر ،دائ ت مفیهد داههته
باهی ب کشورهای این منطقه ت به خصوص تاجیکستان می توانند سهکوی پرتهابی بهرای
ایران باهند تا تارد بازارهای جهانی هوی ب
در اینجا باید متذکر هد که مقامات ا تصهادی جمههوری تاجیکسهتان بهر ضهرترت
توسعه همکاری ها با رعاالن ببش خصوصی ایران در زمینه های کشاترزی ،صهنعت ت
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انرژی اهاره می کنند ت می گویند تجّار ت صنعتیران تاجیهک بایهد از تجهارب گسهترده
ایران در ببش های یاد هده بیش از پیش استفاده کنند ت همچنین از ببش خصوصی ت
رعاالن ا تصادی ایران درخواست مهی کننهد کهه بهرای ارهاایش حضهور خهود در بهازار
تاجیکستان هر چه زتدتر تفاه نامه های امضاء هده را اجرائی کنند ت متذکّر می ههوند
که در غیر اینصورت بازار این کشور در اختیار ر با ت دییر کشورها رار خواهد گررتب
این مقامات از تمایل زیاد مردو ت رعاالن ا تصادی این کشور در توسعه رتابط با کشهور
ایههران خبههر مههی دهنههد ت معتقدنههد کههه هههر چنههد ایههن جمهههوری در دتران هههورتی
سوسیالیستی هیچ زمینه همکاری با ایران نداهت ،اما پس از استقول خواههان گسهترش
همکاری ها با جمهوری اسومی ایران در تماو زمینه ها استب لذا طهرف ایرانهی بایهد از
این مو عیّت استفاده کندب سن ها از توانمنهدیهای بهاالی ایهران در ببهش ههای مبتلهف
کشاترزی ،صنعتی ت تجاری ارهار سگاهی می کنند ت عو مند هستند کهه توانهاییههای
خود را در ببش تولید ،ررستری ت بسته بندی صنایع غذائی ت غیره با کمک ایران ارتقاء
دهندب سن ها درخواست دارند که هرکت ههای ایرانهی در تولیهد محصهوالت بهداههتی،
دارتهای گیاهی کهه زمینهه مناسهبی در تاجیکسهتان دارد مشهارکت کننهد ت در سهاخت
مسکن ،توسعه گردهیری اع از سهاخت هتهل ت اسهتراحتیاه ت بهه رتزسهازی امهاکن
دیدنی ت سیاحتی این کشور بیشتر رعالیت کنندب
با توجه به مطالبی که مطرح هد ،ررضیه مقاله اینیونه ابل تشریح اسهت کهه بسهط رتابهط
ا تصادی با کشورها برای کشوری که از ن ر ا تصادی بیشترین مشکل را دارد در اتلویّهت هرار
دارد ت مهمترین نقش را در دتستی ت همیرائی بازی می کندب اگرچه توسعه رتابط ررهنیهی ت
سیاسی ه از اهمیت باالئی برخوردارند ،خصوصاً با کشوری کهه بهه علهت اههتراکات زبهانی،
نژادی ،دینی ،ررهنیی ت تاریبی خویشاتند ترین کشور محسهوب ههودب امها امکانهات بهالقوّه
رتابط ا تصادی را هرچه بیشتر بالفعل رسهانیدن نیازمنهد کهار بیشهتری بهرای تضهمین ،تهامین،
تشویق ت تسهیل رتابط بطور اعّ ت رتابط ا تصادی بطور اخصّ از طهرف دسهتیاهای ذیهربط
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منابع:
0ب

ابوالحسن ههیرازیب  ،) 0743حبیهب ا ت محمدرضها مجیهدی ،سیاسـت و

حکومت در آسیای مرکزی ،تهران ،نشر ومسب
3ب

ابوالحسن هیرازی ،حبیب ا ب  ،) 0731ملّیت های آسیای میانه ،تهران ،نشر

درتر مطالعات سیاسی ت بین المللی تزارت امورخارجهب
7ب

ابوالحسههن هههیرازیب  ،) 0743حبیههب ا  ،رههردین بهها ری ت سههیرت

برنهها ،

تحوّالت تاریخی و فرهنگی در آسیای مرکزی ،تهران ،نشر جهاد دانشیاهیب
8ب
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