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Abstract 

The Emergence of the new Independent States in the Northeastern Region of 

Iran has provided a variety of opportunities and challenges to this country. 

Iran’s Economic Relation with central Asian republics has dramatically 

fluctuated in recent decades due to the effects of different factors. A 

combination of factors such as common historical ties, the impact of the 

security situation in the region, Muslim population and economic attractions, 

has highlighted the importance of developing relations with Central Asian 

countries. In this regard, Iran’s relations with Central Asian countries have 

been affected by bilateral, regional, and international developments. 

The main question that has been raised in this study from the political 

economy perspective is which bilateral, regional, and international factors 

have had a prominent role in forming Iran relations with central Asian 

republics? The hypothesis is that in comparison with international and regional 

factors, bilateral factors have had a prominent role in forming the nature of 

Iran’s relation with those countries. Bilateral issues like tensions with 

Turkmenistan in connection with the gas prices and with Tajikistan regarding 

the Islamic Resistance party and the negative historical memory that 

originated from Babak Zanjani’s Money laundering have immensely affected 

Iran’s relations with these countries. These bilateral issues have shown their 

effects on Iran’s economic relations with these countries since 2013 and again 

intensified in 2016, so the value of Iran’s export to Turkmenistan decreased 

from 1 billion dollars in 2014 to 400 million dollars in 2018. 
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Interestingly, during the previous sanctions regime, which was intensified 

in 2012, we saw an upward trend in the value of Iran’s exports to 

Turkmenistan. Corresponding to Tajikistan, the value of Iran’s export to this 

country decreased from about 217 million dollars in 2017 to 78 million 

dollars in 2018 before the US withdrawal from the Joint Comprehensive 

Plan of Action (JCPOA) and the imposition of new sanctions against Iran. 

This subject shows the critical role of bilateral factors in comparison with 

regional and international ones. Expanding cooperation in the fields of trade, 

mutual investment, energy, and agriculture are counted as the main context 

for cooperation with these countries. Strategies such as trying to reconcile 

bilateral issues and building trust through active political and public 

diplomacy, adopting multilateral diplomacy for multilateral economic 

cooperation with economically influential countries, cooperating with these 

countries in the field of extraterritorial cultivation and implementing free 

trade agreements with Turkmenistan and Tajikistan are proposed to 

strengthen Iran’s economic security concerning these countries. 

Regarding the regional variables, most experts consider the Russian 

factor and its sensitivities to its Near-abroad as the main obstacle to the 

expansion of relations with Central Asian countries. In this regard, Russia 

cannot tolerate the presence of other regional powers in Central Asia due to 

the importance of its near-abroad, including Central Asia, in its foreign 

policy doctrine. Nevertheless, the study of Turkmenistan and Tajikistan’s 

trading partners shows the strong presence of China, Turkey and European 

countries in their trade and economy.  Therefore, although Russia is 

particularly sensitive to the presence of other powers in the region in the 

security, military-economic and trade spheres, it is gradually accepting the 

presence of other regional and international players. Therefore, regional 

variables and Russia’s factor cannot be considered as determining factors 

with regard to Iran’s economic relations with Central Asian countries. 

Corresponding to the international factors, given that the US economic 

ties with Tajikistan and Turkmenistan are weak, their economic ties with 

Iran are less affected by the US sanctions. In this research, an attempt has 

been made to examine each variable by using descriptive, analytical and 

positivist methods. 

 
Keywords: Central Asia, Iran, Political Economy, Russia, Sanction, The 

United States.  
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  آسياي مركزي ۀروابط ایران با منطق ةكنند هاي تعيين عامل

 تركمنستان و تاجيکستان( :موردي ۀ)مطالع از دیدگاه اقتصاد سياسی
 مرتضی ابراهيمی

 ، دانشگاه محقق اردبیلیعلوم سیاسیدانشیار 

 امين نواختی مقدم
 گاه محقق اردبیلیدانشیار علوم سیاسی، دانش

*قاسم اصولی
 

 الملل، دانشگاه تربیت مدرس دکتری روابط بین
 (90/70/9911تاریخ تصویب:  -70/70/9911)تاریخ دریافت: 

 چکيده
هاا   ای آمیخته از فرصت های مستقل آسیای مرکزی در منطقۀ شمال شرق ایران، عرصه پیدایی یکبارۀ دولت

ای که نه تنها در ابعااد ساخت مکاانی،     یران گشوده است. عرصهها را بر روی جمهوری اسالمی ا و چالش
مثابۀ سان  محکای    در این منطقه، به ها بلکه در ابعاد پویای زمانی و متأثر از سیر طبیعی و غیرطبیعی تحول

انداز رسیدن باه   پذیری سیاست خارجی ایران و در نتیجه چشم ها و آسیب برای تشخیص و ارزیابی توانایی
هاای گذشاته باا     نافع ملی جمهوری اسالمی ایران درآمده است. روابط اقتصادی ایران در دهاه ها و م هدف

های گوناگون، نوسان زیادی داشته است و پیامدهای متعادد اقتصاادی،    کشورهای این منطقه متأثر از عامل
نظر اقتصاادی و  سیاسی و امنیتی را برای ایران رقم زده است. بنابراین پرسش این نوشتار این است که از م

کنندۀ روابط ایران با کشورهای آسیای  المللی، تعیین ای و بین سیاسی، کدام یک از متغیرهای دوجانبه، منطقه
رساد، متغیرهاای دوجانباه، در مقایساه باا       نظر مای  شود که به مطرح می  مرکزی است. در پاسخ این فرضیه

یکا( اثرگذاری بیشتری بر روابط ایران باا کشاورهای   های آمر المللی )مانند تحریم ای و بین متغیرهای منطقه
های اقتصادی ایران با این کشورها در دورۀ قبال و بعاد از تحاریم و     منطقه داشته است. نوسانات همکاری

ها در دورۀ تحریم و کاهش آن در دورۀ بعاد از پاذیرب برجاام و قبال از خارو        افزایش حجم همکاری
دهندۀ این واقعیت است. در این نوشتار از منظر اقتصاد سیاسای   قتنامه نشانایاالت متحد آمریکا از این مواف

 کنیم. گرایی این موضوع را تحلیل و بررسی می اثبات  و با استفاده از روب

 
 واژگان اصلی

 اقتصاد سیاسی، ایران، تحریم، روسیه.  آسیای مرکزی، آمریکا،
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   مقدمه
ای آمیخته از  شمال شرق ایران، عرصه در منطقۀهای مستقل آسیای مرکزی  دولت ۀبار ظهور یک
مکاانی، بلکاه    سختای که نه تنها در ابعاد  ها را بر روی ایران گشود. عرصه ها و چالش فرصت

سان    ۀمثابا  این منطقه، باه  در ها در ابعاد پویای زمانی و متأثر از سیر طبیعی و غیرطبیعی تحول
پذیری سیاست خاارجی ایاران و در نتیجاه     یبها و آس محکی برای تشخیص و ارزیابی توانایی

و منافع ملی جمهاوری اساالمی ایاران درآماده اسات. مجموعاه        ها هدفبه  رسیدنانداز  چشم
ی مانند پیوندهای تاریخی مشترک، اثرپذیری از وضاعیت امنیتای در منطقاه، جمعیات     های عامل

رکزی را بایش از پایش   روابط با کشورهای آسیای م های اقتصادی، توسعۀ مسلمانان و جذابیت
ساو   ۀ آسیای مرکازی، از یاک  ویایی در منطقین پ(. اAzizi, 2018 (a): 158) برجسته ساخته است

گیری در کشورهای آسیای مرکزی است  ساختار تصمیم پایۀاندوزی  معطوف به توانایی و تجربه
وی دیگار،  از سا  .کشورداری، منبع رفتارهای متفاوتی خواهند باود  زمان و تجربۀکه با گذشت 
توانایی و امکانات داخلی کشورهای طرف تعامل با ایان منطقاه، از    کاهش و افزایش مربوط به

 میاان هاای موجاود و ممکان در     باه رقابات   ست. سطح دیگری از این پویایی نیزجمله ایران ا
ای و باازیگران   هاای منطقاه   بازیگران مؤثر در این منطقه، اعام از خاود ایان کشاورها، قادرت     

کارده   ایجادای اشاره دارد که در چارچوب تعارض منافع، محیطی متعامل و پیچیده را  هفرامنطق
های برجسته در ارزیابی نتایج حضور یاک باازیگر در ایان     است. در این میان، یکی از شاخص
هاای آسایای    اقتصادی با کشاورهای هادف )جمهاوری    های محیط، وضعیت روابط و همکاری

در شرایط تحاریم، میازان تأثیرپاذیری کشاورهای ترکمنساتان و      در این ارتباط  .مرکزی( است
هاسات.   تا حادودی متاأثر از رواباط اقتصاادی و سیاسای آن      های آمریکا تاجیکستان از تحریم

کلای اقتصاادی    هاای  ویژگای نخسات، ضامن بررسای     تاالب کاردیم   نوشاتار در این  بنابراین
المللی در روابط اقتصاادی   و بین ای کشورهای هدف، نقش هر یک از متغیرهای دوجانبه، منطقه

 .مسنجیرا بایران با تاجیکستان و ترکمنستان 
 

 وضعيت اقتصادي كشورهاي تاجيکستان و تركمنستان 
های اقتصادی این کشورها و اعمال دیپلماسی اقتصادی فعاال،   در راستای شناخت ظرفیت

ین کشورها ضاروری  های اقتصادی ا در گام اول، ارائۀ تصویری کلی، اما روشن از ظرفیت
 است. 
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 . تاجيکستان3
 977هازار و   909و با مسااحتی برابار   تن میلیون  1،9ز جمهوری تاجیکستان با جمعیتی بیش ا

کیلومتر مربع، در جنوب شرقی آسیای مرکزی واقع شده است. این کشاور از شامال غربای باه     
ده و از شارق باا چاین    ازبکستان، از شمال به قرقیزستان و در جنوب به افغانستان محادود شا  

هاا و   هاا، روس  ها، ازباک  های قومی عمده در این کشور به ترتیب، تاجیک همسایه است. گروه
هاایی   گروه اند. البته مردم تاجیکستان، مسلمان و پیرو مذهب تسنن حنفی بیشترقرقیزها هستند. 

 ۀاناریی و اساتفاد   تأمین امنیات بدخشان ساکن هستند.  ۀنزاری نیز در منطق از پیروان اسماعیلیۀ
پای    است و در این ارتباط در 0797راهبردی تاجیکستان تا سال  های هدفمناسب از برق، از 

ایان   ۀهاای اقتصاادی عماد    شااخص (. Vazirov, 2019)ای اسات   همکاری با کشورهای منطقاه 
  ها هستند: این جمهوری

 
 2133هاي اقتصادي تاجيکستان در سال  . شاخص3جدول 

ص 
توليد ناخال

)ميليارد دالر(داخلی 
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نرخ رشد توليد ناخال
صد(

داخلی )در
 

درآمد سرانۀ ملی )دالر(
 

صد(
نرخ تورم )در

 

بدهی
 

هاي خارجی )ميليارد 

دالر(
 

صد(
نرخ فقر )در

 

ت به جهان )ميليارد 
صادرا

دالر(
 

ت از جهان )ميليارد 
واردا

دالر(
 

90/0 9/0  9797 1 1/0 0/01 9/9 9/9 
Source: World Bank (2020) (a); UNDP (2020) (a); Trademap, 2020. 

 
کشورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان، کمتارین میازان    میاناستقالل و در  های اولیۀ در سال

یان وضاعیت، بایش از    . اداشات  ترین وضاعیت اقتصاادی را   ناسبتولید ناخالص داخلی و نام
، 9شده اسات. جادول    های روسیه ایجاد سال جن  داخلی و کاهش کمک 9 هرچیز، در نتیجۀ
ناخالص داخلی، نرخ رشد، میزان صادرات و واردات ایان کشاور    های تولید که شامل شاخص

این کشور بسایار   ای که درآمد سرانۀ گونه به ؛تداوم این وضعیت تاکنون است دهندۀ است، نشان
. باا  چهارم تولیدناخالص داخلی است تجاری تاجیکستان هم نزدیک به یک پایین و کسری تراز

بسایار   کشاور فرد، کشااورزی در ایان    وهوای منحصربه جود این، به سبب برخورداری از آبو
گسترب یافته است. رودهای زالل، پرآب و خروشان و وجود چهار فصل کامل در این کشاور،  
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ای کاه در نظاام    باه گوناه  ، است های متنوع میوه و مزارع کشاورزی را سبب شده باغستان ۀتوسع
ل . از نظار امنیتای ایان کشاور باا مساائ      شوروی معروف بود ۀستان به سبد میوشوروی، تاجیک
رو بوده است، کنترل بر مذهب و مخالفان سیاسی مانند ممنوعیت حازب تجدیاد    مختلفی روبه

گرایاان منجار شاده اسات. همچناین وجاود        حیات اسالمی تاجیکستان به پرورب خشم افراط
ثبااتی در شامال افغانساتان کاه در آن      و افازایش بای   کیلومتری باا افغانساتان   9077امتداد مرز 
ها با طالباان و ایجااد تهدیادهایی بارای      جویان آسیای مرکزی هستند به همکاری افراطی ستیزه

 (.Akhavan Kazemi and Others, 2018: 13)تاجیکستان منجر شده است 

 

 . تركمنستان 2
کیلومتر مرباع،   977هزار و  000برابر  و با مساحتی تنمیلیون  6ترکمنستان با جمعیتی بیش از 

های قومی عمده در این کشور به ترتیب،  در جنوب غربی آسیای مرکزی واقع شده است. گروه
این جمهوری از شمال باا قزاقساتان، از شامال شارق باا       .ها هستند ها و روس ها، ازبک ترکمن

  راهو از  داردشااترک ازبکسااتان، از جنااوب بااا ایااران و از جنااوب شاارق بااا افغانسااتان ماارز م
ماردم   بیشاتر دریای خازر، باا فدراسایون روسایه و جمهاوری آجربایجاان نیاز مارتبط اسات.          

 میاان هاای اخیار در    این کشور در سالترکمنستان، مسلمان و پیرو مذهب تسنن حنفی هستند. 
 کشورهای آسیای مرکزی کمترین اثرپذیری را از بنیادگرایی مذهبی و تروریسم داشته است. باا 

 دهناادۀ هااای تروریسااتی منطقااه نشااان وجااود ایاان، حضااور شااهروندان ایاان کشااور در گااروه
هاسات، ساطح پاایین     دلیل مجاورت جغرافیایی از فعالیت این گاروه  پذیری این کشور به آسیب

های انزواگرایانه به بنیادگرایی در ترکمنساتان   آموزب، فقر، مهاجرت در حال افزایش و سیاست
 ۀواساط  به ،استقرار گرفته  رانیا یدر شمال شرقین کشور که . ا(Umarov, 2019) کند کمک می
 یمرکاز  یایآسا  ۀباه منطقا   رانیا ا ینا یورود زم ۀدرواز لاومتر، یک هازار به  کینزد یمرز مشترک
 یبارا  یتجاار  روابطاندک، از نظر بازار مصرف و  نسبتبه تیجمع . با وجودشود یمحسوب م
و  یکیتییئااوپل تیااآن، موقع ر. عااالوه باادارد هژیااو تیاااهم رانیاااز اقتصاااد ا ییهااا بخااش

 درخور رانیا یا و فرامنطقه یا منطقه های رقیبو هم  رانیا یترکمنستان، هم برا یکییئواستراتژ
 انیا رانیاز ا یقابال تاوجه   تیا ها، با توجه به حضور جمع نیتوجه است. ترکمنستان، عالوه بر ا

 تیا اهم یدارا زیا ن یو اجتمااع  یهنگا ترکمن در مجاورت مرز مشترک دو کشاور، از نظار فر  
 0در جاادول را ترکمنساتان   ۀهاای اقتصاادی عماد    شااخص  (.Ghezel, 2018) اسات  یمضااعف 
 .ایم آورده
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ص داخلی )ميليارد  2133هاي اقتصادي تركمنستان در سال  . شاخص2جدول 
توليد ناخال
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ت به جهان )ميليارد 
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دالر(
 

ت از جهان )ميليارد 
واردا

دالر(
 

0/07 6 0769 0/99 9/170 0/97 0/0 
Source: World Bank (2020) (b); UNDP (2020) (b); Trademap, 2020. 

 
میلیاارد دالر اسات و     07،0د ناخالص داخلی ترکمنستان در حدو ، تولید0براساس جدول 

میلیارد دالر است. این کشاور،   0،6 تراز تجاری این کشور برخالف تاجیکستان در حدود مثبت
باه   با ایران مرز مشترک زمینی دارد. تنها کشوری است که های آسیای مرکزی جمهوری میاندر 
د و گااز دار و تمناابع عظایم نفا   . ترکمنساتان  اسات  ورود ایران به آسیای مرکزی ۀ، دروازبیانی

ایان   شدت متکی بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و فروب این مناابع اسات.   اقتصاد آن به
بارداری از   ویژگی در حالی است که موقعیت جغرافیایی ترکمنستان، امکان مستقلی بارای بهاره  

ن منظار، ثباات اقتصاادی ایان     و از ایا اسات  مسیرهای انتقال و صادرات انریی فراهم نیاورده 
کاری با کشورهای منطقاه، از جملاه   سیاست خارجی و هم جمهوری با روابط مربوط به عرصۀ

سیاست خارجی این کشور هام   های مستقر در مسیر بازارهای هدف گره خورده است. سرزمین
 (.Yapici, 2017: 293-310)طرفی مثبت است  مبتنی بر بی

 

 تركمنستان اثر متغيرهاي دوجانبه بر روابط ایران با تاجيکستان و
 . تاجيکستان3

رسامیت   ین کشاوری باود کاه تاجیکساتان را باه     پس از فروپاشی اتحاد شوروی، ایاران نخسات  
طور رسمی در شهر دوشانبه افتتااح کارد. باه      سفارت خود را به 9110ۀ یانوی 09شناخت و در 
عااون  جمهاور و م  رئایس  ۀویژ ۀسیاسی و فرهنگی به ریاست نمایند ۀبلندپای گروه ،این مناسبت

همواره، ویژه و  ،شدند. روابط ایران و تاجیکستان فرستادهایران به این کشور  وزیر امور خارجۀ
مشاترک   ۀهای مناسبی که مبتنی بار پیشاین   آمیخته با برجستگی عناصر فرهنگی بوده است. زمینه

هاا   ساز همکاری در دیگار حاوزه   بسترهای تسهیل و تمدنی این دو سرزمین بوده، خودتاریخی 
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تاا جاایی کاه تاا      ؛نخست پس از استقالل فراهم آورده است ویژه در دهۀ اعم از اقتصادی را به
کشور  سند و یادداشت تفاهم میان دو 900سال پس از استقالل(، بیش از  90)فقط  0770سال 

هاای تمرکاز    هاای اقتصاادی، یکای از حاوزه     جانباه و همکااری   امضا شده است. رواباط هماه  
دهاد. هار چناد     گیاران ایاران و تاجیکساتان را تشاکیل مای      دان و تصامیم مر مندی دولت عالقه

جمهوری تاجیکستان، متأثر از موقعیت یئوپلیتیکی و مالحظات خاصی که در رواباط خاود باا    
احتیاط متمایل شده و سوی  منطقۀ آسیای مرکزی قائل است، گاه بهدیگر بازیگران تأثیرگذار در 

 (.Rezvani, 2019: 145) برقراری توازن برآمده استپی  در

هاای اناریی،    گاذاری در عرصاه   های اقتصادی خود را پیراماون سارمایه   ها، اولویت تاجیک
جهاانگردی   ۀمعادن، صنایع تولید کاال و پارچه از نخ پنبه، محصوالت کشاورزی و رشد عرصا 

ب زیاادی  هاا تاال   بخاش این گذاری در  سرمایه برایاند. در این ارتباط، ایران نیز  گرفته در نظر
های نخست استقالل تاجیکستان، تعداد زیاادی از بازرگاناان ایرانای     ویژه در سال است. به کرده

 فرساتادن هاای گذشاته نیاز ماذاکرات کارشناسای در قالاب        ساال  دروارد این کشور شادند و  
، زمینهپیگیری شد است. در این  دوطرف میانطور مستمر  بازرگانی به فنی، تجاری و های گروه
میلیون دالری تونل انزاب که در شمال تاجیکستان سااخته شاد،    91 طرحن با مشارکت در ایرا

سااخت ایان تونال در قالاب      میلیون دالر از هزیناۀ  97برداشت.  گام مهمی در روابطه دوجانبه
 ساختمیلیون دالر آن نیز وام ایران بوده است.  09،0ای جمهوری اسالمی ایران و کمک توسعه

عنوان نماد همکاری ایران و تاجیکستان  داد، بهالملل انجام  ت ایرانی سابیر بیناین تونل که شرک
 شده است. شناخته

ونقال،   های اقتصادی این دو کشور را حمل همکاری توان محورهای برجستۀ می در مجموع
هاای مشاترک دانسات. عاالوه بار آنچاه       طرحها و اجرای  خدمات فنی و مهندسی، زیرساخت

ساد و  طارح  اجارای   ها هستند:اینایران و تاجیکستان  میانمصادیق همکاری ، برخی از گفتیم
کاه  « کاشغر -خاروغ»رو  میلیون دالر، ساخت راه اتومبیل 007به ارزب « 0تودۀ سن  »نیروگاه 

تونال   سااخت مشاارکت در   ،کناد  ن را به منطقۀ سین کیان  چین متصل میمرکز استان بدخشا
با  .تراکتورسازی و کشی، تولید مواد غذایی سازی، روغن رمهای س کارخانه ، ساخت«چرمگزاک»

تجارت اسات، در اداماه    ۀترین ابعاد همکاری ایران با تاجیکستان در حوز توجه به اینکه از مهم
تاا   ایام  نشاان داده را تحریمی و غیرتحریمی  های دورهنوسانات صادرات ایران به این کشور در 

 آن به تصویر کشیده شود. آثار
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 . ارزش صادرات ایران به تاجيکستان )ميليون دالر(1ل جدو

213121332132213121332133213221322133كشور

0/9011/9109/0690016/0009/9996/9100/0909/00تاجیکستان

Source: Trademap, 2020. 

 
مللای و  ال هاای باین   نژاد با وجود تشادید تحاریم   جمهوری محمود احمدی در دورۀ ریاست

 نسابت  باه  0790، ارزب صادرات ایران به تاجیکستان تاا ساال   0797آمریکا علیه ایران از سال 
حالات متعاادلی را طای کارده اسات.       نسابت  باه ، 0790و تا ساال  است حالت صعودی داشته 

از کااهش قیمات جهاانی اناریی و مساائل       ، متاأثر 0799صادرات ایران به این کشور در سال 
ل گمرکی کاهش داشته اسات. باا افازایش تادریجی قیمات اناریی، ارزب       ئدوجانبه مانند مسا

باا وجاود    است. بهبود یافته نسبت به، 0790و  0796های  صادرات ایران به تاجیکستان در سال
هاای آمریکاا، متاأثر از     و قبل از خرو  آمریکا از برجاام و تشادید تحاریم    0790در سال  ،این
د کبیاری باه ایاران، ارزب صاادرات کشاور باه       حزب نهضات اساالمی و آمادن محما     مسئلۀ

میلیاون دالر کااهش یافتاه     00،9 های اخیار یعنای   ترین میزان خود در سال تاجیکستان به پایین
گذاری و فعالیت در اقتصااد تاجیکساتان را باا هادف      است. عالوه بر این، عربستان هم سرمایه

این کشور  ۀن ارتباط، صندوق توسعکند. در ای سیاسی کاهش نفوج ایران در این کشور دنبال می
هاای تاجیکساتان    ونقل و نوسازی امکاناات اجتمااعی مانناد بیمارساتان     از تقویت بخش حمل

های دولتای و مجلاس    میلیون دالر هم برای ساخت ساختمان 077حمایت کرده است و حدود 
میلیون دالر  970اسالمی عربستان،  ده است. عالوه بر این، بانک توسعۀتاجیکستان اختصاص دا

سفیر عربستان در  تان اختصاص داده است. بنا به گفتۀبرای ساخت بزرگراهی در شرق تاجیکس
کستان هدیاه  یمیلیون دالر برای کمک به تاج 077، بیش از 0790تاجیکستان این کشور در سال 
خاود در گساترب رواباط ایاران در      نوباۀ  هاای ایان کشاور هام باه      داده است. بنابراین فعالیت

باا  های اقتصادی ایران  یکستان اثر منفی داشته است. در مجموع، بررسی تجارت و همکاریتاج
    دهد. های دو کشور نشان می ل دوجانبه را در نوسانات همکاریتاجیکستان، اهمیت مسائ

 

 . تركمنستان2
 عنوان یاک  کشورهایی بود که ترکمنستان را بهپس از فروپاشی اتحاد شوروی، ایران از نخستین 

چناد مااه از اعاالم اساتقالل      ، تنها با فاصلۀ9110یانویۀ رسمیت شناخت و در  دولت مستقل به



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

، ترکمنساتان،  گفتایم طاور کاه    آباد تأسیس کرد. همان این کشور، سفارت خود را در شهر عشق
عنوان پل ارتباطی ایران و آسیای مرکزی هم نقاش ایفاا    وگاز، به الوه بر داشتن منابع غنی نفتع
 زیااد های اقتصادی ایران و ترکمنستان  د. این موضوع موجب شده است تا حجم همکاریکن می

هاای   تارین زمیناه   ونقل کاال، انریی و خدمات فنی و مهندسی از مهم این اساس، حمل باشد. بر
گرفتن اشتن کمترین میزان بیکاری و قرارآید. این کشور با د همکاری بین دو کشور به شمار می

 ۀسوم خط فقر، از کشورهای مهام منطقاه بارای توساع     تان و قرقیزستان در رتبۀاز تاجیکسبعد 
مجااورت اساتان پرظرفیات خراساان      (.Diyanat and Others, 2018: 112)آید  روابط به شمار می

 ۀویاژ  ۀمشاترک مارزی، منطقا    گمارک فعاال، بازارچاۀ    9ستان و وجود رضوی با کشور ترکمن
هاا، نشاان از امتیااز و اهمیات      های قانونی مورد نیااز در آن اقتصادی و استقرار امکانات و نهاد

ایران به ترکمنستان شامل انواع  ۀطور کلی، صادرات عمد بط اقتصادی بین دو کشور دارد. بهروا
کاالهای مصرفی، مواد غذایی، پوشاک، میوه، محصاوالت دارویای، مصاالح سااختمانی، لاوازم      

آالت، پنبااه، انااواع  ایاان کشااور شااامل آهاان خااانگی و محصااوالت فلاازی و واردات ایااران از
هاای نفتای    پارچه، برق، مواد شیمیایی، گاز و فارآورده  ،های گیاهی و حیوانی سبزیجات، روغن

 است.
هماواره سایری    9110تاا ساال    9119های اقتصادی ایران و ترکمنساتان از ساال    همکاری

اروپاایی،   کیاه، کشاورهای  همچون تر هایی رقیباما از آن پس و با ورود  ،صعودی داشته است
شاایان توجاه   ، حجم صادرات ایران سیری نزولی را تجربه کرده است. پاکستان و ایاالت متحد

 میاان هاای اقتصاادی    هاای عماده در ارزیاابی همکااری     که روابط تجاری، یکی از شااخص این
 رواباط هاای بعادی همکااری و     ، دهاه 9117 ۀدر مقایسه با دوران طالیای دها   .کشورها است

 هایی همراه بوده است. نشیبمیان دو کشور، با فرازوصادی اقت
هاای اقتصاادی ایاران و     در همکااری  گفتنای برجساته و   هاای  با وجود این، برخی موضوع

 سااخت ایاران،   و انتقاال گااز ترکمنساتان    ۀهای خط لول طرح ساخت: ها هستند اینترکمنستان 
 و یبر ناوری سراساری آسایا   ف ،مشهد و تجن ،خط راه آهن سرخس ،طرح مشترک سد دوستی

 ،آب آشاامیدنی شاهر مارو    کارخانۀ تصافیۀ ساخت ، ساخت شش سیلوی نگهداری گندم ،اروپا
 97اعطای اعتباار   ،عشق آباد و کیلومتری گوگ تپه 97ساخت چندین بزرگراه از جمله بزرگراه 

 ۀدر زمینا گذاری شرکت پارس انریی ایاران   میلیون دالری از سوی ایران به ترکمنستان، سرمایه
باناک صاادرات ایاران در     ۀگشاایش شاعب   ،های زیربنایی گردشاگری  سازی و اجرای طرح هتل

هاا   افتتاح ده ،تأسیس اتاق بازرگانی مشترک ،باشی آباد و ترکمن شهرهای عشق آباد، مرو، ترکمن
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ایجاد بازارچۀ مشاترک مارزی    ،ها شرکت تجاری ایرانی ثبت ده ،فروشگاه در شهرهای مختلف
، ارزب صادرات ایران باه  0جدول در . مرز پل -گودان و گودرولوم -مرزی باجگیران ۀدر نقط

 .ایم را آورده 0797ترکمنستان از سال 
 

 . ارزش صادرات ایران به تركمنستان )ميليون دالر(3جدول 

213121332132213121332133213221322133كشور

0/0990/9909/0010910/1109/0919/9001/0900/911ترکمنستان

Source: Trademap, 2020. 

 
 0797المللی علیه ایران، ارزب صادرات ایران به ترکمنستان از سال  های بین با وجود تحریم

هاای   در تاأثیر مساائل دوجانباه و اخاتالف     0799حالت صعودی داشته است. در سال  0790تا 
باا وجاود    0796ال ه اسات و در سا  گمرکی، ارزب صادرات ایران به ایان کشاور کااهش یافتا    

ثر از اختالف بر سر قیمت انریی این رقم روناد نزولای خاود را طای کارده      تصویب برجام، متأ
ترین میازان خاود در    قبل از خرو  آمریکا از برجام، به پایین 0790ای که در سال  گونه است، به
 میلیون دالر کاهش یافته است.    911،0 های اخیر یعنی سال
گساترب  و ل دوجانبه نداشتن ارادۀ سیاسی، وجود مسائجای عامل تحریم،  رسد به مینظر  به

محدودیت روابط اقتصاادی و تجااری ایاران و ایان کشورهاسات.       های دلیلروابط اقتصادی از 
سااز اثرگاذاری    مانند مالحظات یئوپلیتیک، یئوکالچر و یئواکونومیک زمینه هایی عاملمجموعه 
شود. در این ارتبااط ایاران    ر روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی میهای آمریکا ب کم تحریم

 . بارای  باشاد هاای آزاد   یاابی ایان کشاورها باه آب     بارای دسات   یعامل مهم ،تواند در آینده می
 عناوان دوماین محصاول     درصاد از صاادرات پنباه باه     07حاضار نزدیاک باه    حاال  در  نمونه،

راهباردی  و  شاود. از دیادگاه امنیتای    خار  انجاام مای   صادراتی ازبکستان از راه ایران به جهان
د انا  زایی و کاهش تنش با همسایگان را در دستور کار قارار داده  کشورهای آسیای مرکزی امنیت

(Azizi, 2018 (b).) تأکیاد   ایان کشاور   جمهور رئیسجمهور ایران از ترکمنستان،  یسئدر دیدار ر
جانبه باا همساایگان نزدیاک از جملاه      های همه  ه بیشتر روابط و همکاریچگسترب هرکرد که 

 ۀاز ساوی دیگار، عرصا    .هاای سیاسات خاارجی ترکمنساتان اسات       تارین بخاش   ایران از مهم
 و  امنیات ساخت   ۀهای امنیتی نیز با توجه به پیوندهای ایران با منطقه در هار دو حاوز   همکاری
 هاای  تارین تحاول   اشد. یکی از مهمبیشتر ایران با منطقه ب روابط ۀزمین ۀکنند تواند فراهم نرم، می
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با وجاود  داعش در عراق و سوریه بود که  ۀخودخواند« خالفت»المللی سال گذشته، سقوط  بین
از  تهدید را در دیگار منااطق   ۀای خاورمیانه، سطح بالقو کاستن از فضای تهدید در محیط منطقه

و داعاش باه   جی عضا هاای خاار   جمله آسیای مرکزی باال برد؛ زیرا موضوع بازگشت تروریست
کشورهای آسیای مرکازی   های ای جدی مورد توجه مقام ان دغدغهعنو کشورهای خود، اکنون به

مباازره باا داعاش در عاراق و      ۀایران در عرص تجربۀو همچنین قفقاز و خود روسیه قرار دارد. 
تواناد ماورد توجاه     سوریه و شناخت میدانی از ایان گاروه تروریساتی، مزیتای اسات کاه مای       

های فرهنگی و قدرت  رانجام وابستگیس (.Azizi, 2018 (b)) کشورهای آسیای مرکزی قرار گیرد
شاورهای  گیاری ک  شاود کاه دساتگاه تصامیم     می سببمردم  میاننرم ایران در منطقه و نفوج در 

  آسایای مرکازی نگااه کنناد     عناوان کشاوری تأثیرگاذار در منطقاۀ     ایاران باه   باه  آسیای مرکزی

(Taheri and Abedi, 2018: 279.) 

 

تاجيکساتان و   هااي آمریکاا بار رواباط ایاران باا كشاورهاي        المللی: اثر تحریم متغير بين
 تركمنستان

 . تاجيکستان3
 واباط ساازنده باا قزاقساتان و ترکمنساتان،      هاای مرباوط باه اناریی و برقاراری ر      حل مشاکل  

 هاا،   همکااری ساازنده باا آن    همان حاال جلوگیری از افزایش نفوج روسیه و چین در منطقه در 
ویاژه جلاوگیری از    یاران باه  کاهش تعداد نظامیان خود و مهار ا زمان باهمحل بحران افغانستان 

 در آسایای مرکازی اسات   مهام آمریکاا    هاای  هادف حضور ایران در بخاش اناریی منطقاه از    
(Koohkan and Sahabi, 2018: 222.) گویی به این پرسش اسات کاه    پاسخ ،هدف اصلی جادر این

آمریکاا   جانبۀ های یک روابط ایران با کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان تا چه اندازه از تحریم
ریکا باا  آم ریو تجاهای اقتصادی  پذیرد. برای این منظور الزم است، همکاری علیه ایران اثر می

را تجااری وارداتای تاجیکساتان     هاای  شاریک تارین   در اداماه مهام   تاجیکستان را نشان دهیم.
 .دهیم نشانرا تا جایگاه آمریکا و ایران در تجارت تاجیکستان آوریم  می
وارداتای   هاای  شاریک تارین   ترتیب روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه و آلمان مهم به

این کشورها سهم روسیه، چین و قزاقستان در مقایساه باا دیگار     میانکه در  تندهستاجیکستان 
مهم  ۀاین نکتبه وارداتی تاجیکستان  های شریکترین  کشورها قابل توجه است. در بررسی مهم

وارداتی تاجیکستان ندارناد.   های شریکترین  مهم میانکه ایران و آمریکا جایگاهی در  رسیم می
درصاد و   9،1 میلیون دالر و داشتن ساهمی در حادود   60صادراتی به ارزب  در واقع، ایران با
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مهمای در    درصد، جایگاه 9،9 میلیون دالر و سهمی در حدود 00،9آمریکا با صادراتی به ارزب
 وارداتی تاجیکستان ندارند. های شریک میان
 

 2133هاي وارداتی تاجيکستان در سال  ترین شریک . مهم3جدول 

(رصد)د سهم(دالرونيليم) وارداتزشاركشورفیرد

9روسیه9/9699/03

0چین1/4958/18

9قزاقستان4/40619

0ازبکستان2/1265

9ترکیه9/1259/0

6آلمان990

Source: Trademap, 2020. 

 

 2133صادراتی تاجيکستان در سال  هاي شریکترین  . مهم2جدول 

(درصد)سهم(دالرونيليم)ارزشكشورفیرد

9قزاقستان1/0111/00

0ترکیه9/0060/09

9ازبکستان0/9990/90

0افغانستان9/000/6

9چین909/9

6روسیه0/999/9

0ایران9/990/9

Source: Trademap, 2020. 

 
میلیاون دالر،   011،1 درصد و وارداتی باه ارزب  00،1 قزاقستان با داشتن سهمی در حدود

ترتیاب کشاورهای ترکیاه،     آید و بعد از آن به شمار می ترین شریک صادراتی تاجیکستان به ممه
های بعدی قرار دارند. با وجود همساایگی و   ازبکستان، افغانستان، چین، روسیه و ایران در رتبه

متعدد فرهنگی، تاریخی و زبانی، سهم و ارزب واردات ایران در مقایسه باا دیگار    های اشتراک
 006اصلی صادراتی تاجیکستان کم است. آمریکا هم با داشتن صاادراتی باه ارزب    های شریک
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اصالی صاادراتی    هاای  میاان شاریک  درصاد جایگااهی در    70/7هزار دالر و سهمی در حدود 
 تاجیکستان ندارد. 
کناد.   اصالحات سیاسی و اقتصادی را در تاجیکستان دنباال مای   های هدفدر واقع، آمریکا 
هایی مانند مبارزه با قاچااق ماواد مخادر، تروریسام و      به بعد در حوزه 0779ل دو کشور از سا

کنناد. البتاه در    ای با یکدیگر همکاری می ای و رشد و ثبات منطقه های هسته سالح نکردنتکثیر
روسیه و تاجیکستان شد بر حضور نیروهای نظامی  میانکه  هایی توافق ضمنِ 0791اواخر سال 

تواناد نقاش    انستان و تاجیکستان تأکید شده است کاه ایان موضاوع مای    روسیه در مرزهای افغ
اقتصاادی،   ۀرن  کند. در حوز نیروهای نظامی آمریکا را در مرزهای تاجیکستان با افغانستان کم
برداشتن در مسیر پیوساتن باه    آمریکا مشوق تاجیکستان برای اجرای اصالحات اقتصادی و گام

میلیاون دالر بارای اتصاال     96جهانی است. آمریکاا حادود    هایی مانند سازمان تجارت سازمان
کاامیون و   997که روزاناه بایش از   است گذاری کرده  تاجیکستان به افغانستان سرمایه راهروی
گذاری در  مانند مشارکت نظامی، سرمایه هایی هدفکنند. این کشور  ماشین در آن تردد می هزار
 کناد  احتماالی در منطقاه را دنباال مای     دیادهای ف انریی و مقابله با ظهاور ته های مختل بخش
(Markedonov and Suchkov, 2020: 6.) 

نقاش پررنا     ۀدهناد  در مجموع بررسی وضعیت اقتصاادی و سیاسای تاجیکساتان نشاان    
هایی مانند روسیه و چین در مقایسه با آمریکا در ساختار اقتصادی و سیاسی تاجیکساتان   قدرت

دهی به سیاست ایان کشاور در ارتبااط باا      یکا را برای جهتاست. این موضوع تأثیرگذاری آمر
از برجام و همکاری مناسب تاجیکساتان باا    پیش ۀهای دور تحریم ۀکند. تجرب رن  می ایران کم

هاا در   تارین مواناع همکااری    این موضوع است. در واقع مهم ۀدهند هم نشان دورهایران در آن 
باباک زنجاانی و حازب     ۀکشور مانند مسائل  ۀوجانبل روابط دئشرایط کنونی بیشتر متأثر از مسا

توان کمترین تأثیرپاذیری را   ل روابط دوجانبه میئنهضت اسالمی است که در صورت حل مسا
 .باشیم شاهدهای آمریکا در روابط دو کشور  از تحریم

هماواره   رانیا مستمر دولت دوشانبه نسابت باه ا    یها ینیو بدب یافراط یکردهایهرچند رو 
سبب باه   نبایدموضوع  نی، ااست روابط دو کشور مطرح شده یعامل سرد نیتر یصلعنوان ا به

باشاد کاه    یرفع موانع نکردن برای کشور و تالب نیا برابردر  رانیا کردیشدن رو دهیانفعال کش
از  شیب یتیاهم نظراز آن  ژهیو امر به نیاختالف را فراهم کرده است. ا یها نهیزم ران،یا سویاز 
 تیا فعال ۀحاوز  شیافازا پای   با استفاده از خأل موجود در رانیا یا منطقه رقیبانکه  ابدی یم شیپ

ی هاا  ناه یهز جادیدر حال ا کستانیبا تاج روابط یسرد ن،یکشور هستند. افزون بر ا نیخود در ا
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عناوان   باه  یشاانگها  یبا سازمان همکاار  رانیا روابط ۀاز توسع رایاست، ز رانیا یبرا راهبردی
مادون و   راهباردی  نیکارده اسات. تادو    یریجلاوگ  یا و رو به رشاد منطقاه   ساختار مهم کی

بار دو عامال فرهنا      دیا باا تأک  کساتان، یرواباط باا تاج   ۀبهبود و سپس توسع یجانبه برا همه
طرف مقابل( و اقتصاد )در هار   یبرا زیبرانگ تیحساس یها جنبه یجا به یمشترک مل یها )جنبه
 راه کیا  -کمربند کیهمچون ابتکار  ییها در پرتو طرح ژهیو دوجانبه و چندجانبه، به ۀدو عرص
  شااود یماا احساااسبااه آن  ازیاان یکنااون طیاساات کااه در شاارا یاقاادام نیتاار ی(، ضاارورنیچاا
(Abolhassan Shirazi, 2018: 37.) 

 

 . تركمنستان2
 ۀجانبا  هاای یاک   در ارتباط با ترکمنستان هم برای تعیین امکان تأثیرپذیری این کشور از تحریم

 تجاری این کشور ضروری است. های شریکیکا علیه ایران، بررسی آمر
 

 2133هاي صادراتی تركمنستان در سال  ترین شریک . مهم2جدول 

(درصد) سهم(دالر ونيليم) ارزشكشورفیرد

9چین9/991،00/00

0افغانستان0/007 9/0

9ترکیه1/0670/0

0ازبکستان0/0900/0

9گرجستان0/9006/9

6روسیه0/9990/9

Source: Trademap, 2020. 

 

درصاد   00،0 میلیاارد دالر و باا داشاتن ساهمی در حادود      0،9چین با وارداتای باه ارزب  
آید. بعد از آن به ترتیب کشورهای افغانستان،  ترین شریک صادراتی ترکمنستان به شمار می مهم

قارار دارناد. آمریکاا و ایاران جایگااه       های بعدی ترکیه، ازبکستان، گرجستان و روسیه در رتبه
 99،1 صادراتی ترکمنستان ندارند. در واقاع، ارزب واردات آمریکاا،   های شریک میانمهمی در 

درصاد و   9/7ترتیب دارای ساهمی در حادود    میلیون دالر است که به  1،0 میلیون دالر و ایران
 درصد هستند. 70/7
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 2133نستان در سال هاي وارداتی تركم ترین شریک . مهم3جدول 

(درصد) سهم(دالر ونيليم) ارزشكشورفیرد

9ترکیه0/0609/96

0ایران0/9119/90

9چین0/9960/99

0روسیه0/0000/97

9امارات9/0909/1

6آلمان0/9076

0فرانسه6/100/9

0آمریکا1/979

Source: Trademap, 2020. 

 

تارین   ه، ایاران، چاین، روسایه، اماارات، آلماان و فرانساه مهام       ترتیاب کشاورهای ترکیا    به
میلیاون دالر و باا    97،1 . آمریکا باا صاادراتی باه ارزب   هستندوارداتی ترکمنستان  های شریک

 .وارداتی ترکمنستان ندارد های میان شریک درصد، جایگاه مهمی در 9سهمی در حدود 
 فعالیات خاود را در    0791ه در ساال  کا  9متئاو کلیماوو   ،سفیر جدید آمریکا در ترکمنستان

 سازی مسایرهای انتقاال اناریی از ترکمنساتان و انتقاال آن       ، متنوعاست این کشور شروع کرده
 جمهوری آجربایجان و ترکیاه را قاول داده اسات     راهبه بازارهای مصرفی کشورهای اروپایی از 

  رفاای کاارده اسااتو آساایای جنااوبی را از دیگاار بازارهااای هاادف باارای گاااز ترکمنسااتان مع 

(Clement, 2019.) طااور طبیعاای پیگیااری ایاان سیاساات بااه معنااای تااالب آمریکااا باارای   بااه
منفای   پیامادهای تواناد   تاپی خواهد بود که می ۀترانس خزر و خط لول ۀسازی خط لول عملیاتی

 امنیت اقتصادی را برای ایران در پی داشته باشد. با توجه به اهمیت این خطوط انتقال انریی در
ها به معناای   برداشتن آمریکا برای تحقق این طرح ریزی سیاست اقتصادی ترکمنستان، گام برنامه
ها هنوز  است که این طرحگفتنی این کشور برای گسترب روابط با ترکمنستان است. البته  ارادۀ

 (.Lee, 2017: 211-223) اند عملیاتی نشده
ان این است که رابطۀ این کشور با آمریکاا  موضوع مهم در شرایط کنونی در ارتباط با ترکمنست

زیاد قوی نیست و ایران در صورت حل مسائل موجود در ارتباط با روابط دوجانبه با ایان کشاور   
تر و پیامدهای منفی امنیت اقتصادی حضور آمریکاا در   تواند روابط خود را با ترکمنستان عمیق می

                                                           
1. Matthew S. Klimow  
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شور در ارتباط با قیمات گااز دریاافتی ایاران از     نظر دو ک اقتصاد ترکمنستان را خنثی کند. اختالف
هاای اخیار رواباط     توان از مسائل دوجانبۀ ایران و این کشور دانست که در ساال  ترکمنستان را می

 9110ای که در سال  ساله 09بر اساس قرارداد  سیاسی و اقتصادی دو کشور را متأثر ساخته است.
مکعب گااز   میلیارد متر 97تا  0شور باید ساالنه بین میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این ک

در  .حساب شرکت تارکمن گااز واریاز کناد     به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به
وانتقال پاول صاادرات گااز از ترکیاه باه ترکمنساتان،        شدن نقل دلیل سخت ها، به اول تحریم ۀدور

جای پول گاز، ایران خادمات   همضا کرد که بر اساس آن، بای با ترکمنستان ا نامه دولت دهم توافق
در  .کرد می صادر ترکمنستان بهونقل  سازی و حمل فنی، کاال، محصوالت پتروشیمی، تجهیزات راه

ترکمنساتان جریاان گااز را     و گرفت شدتترکمنستان و ایران  میان اختالف گازی 9119زمستان 
   .دلیل افزایش بدهی ایران قطع کرد به

و ساو   های شارکت ملای گااز ایاران از یاک      بخشی از خواستهی دیوان داوری أنتیجه ر در
رأی، میازان  ایان  اسااس   گاز از ساوی دیگار پذیرفتاه شاد. بار       های ترکمن بخشی از خواسته
 ۀعنوان گازبهای وارداتی از ترکمنستان تعیین شده اسات و بخشای از خواسات    پرداختی ایران به

دلیال مشاکالت کیفای و کمای گااز       گااز باه    حساب ترکمن صورتایران مبنی بر کاهش مبلغ 
توجهی از طلب ترکمنستان بابات گااز     گاز نیز در داوری پذیرفته و مبلغ قابل  صادراتی ترکمن

ساای جمهاور ایاران و    ؤکاه ر  یداریا د در، 1396 ساال  در .صادراتی به ایران کسر شده است
دو طارف   میاان اناریی و ساواآ آن    ۀر حوزها د همکاری ۀبرای توسع ییتوافقاروسیه داشتند 
عملیاتی نرسیده است. در مجموع، بررسی رواباط ایاران    ۀبه مرحلهنوز ، اما شد حاصل و امضا

المللای مانناد    باودن متغیرهاای باین    رنا   کام  ۀدهناد  و آمریکا با ترکمنستان و تاجیکستان نشان
الزم  نیبناابرا ایان کشورهاسات.   ایران با ها و نقش پررن  متغیرهای دوجانبه بر روابط  تحریم
 ل دوجانبه اهتمام ورزد.ب روابط با این کشورها بر حل مسائایران در راستای گستر است

 

 اي متغيرهاي منطقه
و  داننااد ماایعامال روساایه را مااانع اصالی    انکارشناساا بیشااترای،  در ارتبااط بااا متغیاار منطقاه  

کشاورهای آسایای مرکازی     های این کشاور را سادی در برابار گساترب رواباط باا       حساسیت
جملاه آسایای مرکازی در     خار  نزدیاک از  ۀدلیل اهمیت حوز ، بهدیدگاه. از این شمارند برمی
ای در ایان منطقاه    هاای منطقاه   سیاست خارجی روسیه، این کشور به حضور دیگر قدرت آیین

تجااری ترکمنساتان و تاجیکساتان،     هاای  شاریک حساس است. این در حالی است که بررسی 
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پررن  چین، ترکیه و کشورهای اروپایی را در تجارت و اقتصااد ایان کشاورها نشاان      حضور
ای باه حضاور دیگار     امنیتی و نظامی روسیه حساسیت ویژه ۀدهد. بنابراین هر چند در حوز می

کم عرصاه را باه دیگار     ها در منطقه دارد، اما در حوزه اقتصادی و تجاری، این کشور کم قدرت
ای و عامال روسایه را هام     متغیر منطقاه  کند. بنابراین المللی واگذار می بینای و  کنشگران منطقه

. دانسات روابط اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکازی   ۀکنند عنوان متغیر تعیین توان به نمی
مرکزی، راهبارد مبتنای    ی کشورهای آسیایالینئوپاتروموناصول کشیدن  با وجود به چالش ترکیه

گذشاته اعماال    ۀهای مختلف همکاری در این منطقه در دو دها  را در حوزهگرایی  بر چندجانبه
واردات مواد خام و اولیاه و صاادرات محصاوالت     ۀبر پای بیشترکرده است. تجارت این کشور 

صنایع تولیدی به کشورهای آسیای مرکزی بوده است، حجم تجارت ترکیه با کشورهای منطقاه  
گااذاری  ارد دالر بااوده اساات و مجمااوع ساارمایهمیلیاا 9،9 ، چیاازی در حاادود0790در سااال 
هاای پیمانکااران    میلیارد دالر رسیده است. ارزب کلی طارح  99های ترکی در منطقه به  شرکت

هازار شارکت ترکای در منطقاه      0بوده است و حادود   بیشترمیلیارد دالر  06ترک در منطقه از 
 (.Frahm and Hoffmann, 2020: 15) کنند میفعالیت 

 

 نتيجه 
  ررسی گستره و عمق روابط اقتصادی آمریکاا باا کشاورهای تاجیکساتان و ترکمنساتان نشاان      ب
ها همچنان قابلیت اجارا از ساوی    اقتصادی، تحریم ۀروابط گسترد نداشتن که  با وجود دده می

ل دوجانباه بیشاتر از فشاارهای    ئو مساا  هاا  عاملفشار آمریکا را دارند، اما  زیرها  این جمهوری
وجاود   نموناه اسات. بارای    شاته گذا وابط ایران با این کشورهای آسیای مرکزی اثرآمریکا بر ر

و اختالف با تاجیکساتان   شده لی مانند اختالف با ترکمنستان در ارتباط با قیمت گاز معاملهئمسا
های بابک زنجانی در  تاریخی منفی ناشی از فعالیت ۀدر ارتباط با حزب نهضت اسالمی و حافظ

ل ئابط ایران با این کشورها بیشترین تاأثیر منفای را گذاشاته اسات. ایان مساا      این کشور، بر رو
اثر خود را بر روابط اقتصادی ایران و ترکمنساتان نشاان داده و در ساال     0790دوجانبه از سال 

میلیاارد   9آن ارزب صادرات ایاران از حادود    ۀای که در نتیج گونه ، بهشده استتشدید  0796
کاهش یافته اسات. جالاب اینکاه     0790میلیون دالر در سال  077دود به ح 0790دالر در سال 

باود شااهد روناد صاعودی ارزب      شاده تشادید   0790که از سال  پیشینهای  تحریم ۀدر دور
 090صادرات ایران به ترکمنستان بودیم. در مورد تاجیکستان ارزب صادرات ایاران از حادود   

یعنی در دوره قبل از خرو   0790دالر در سال میلیون  00به حدود  0790میلیون دالر در سال 
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ل دوجانباه را در رواباط دو   ئآمریکا از برجام کاهش یافته است. این موضوع نقش پررن  مساا 
 ۀگاذاری متقابال، حاوز    های تجااری، سارمایه   دهد. گسترب همکاری در حوزه کشور نشان می

 یآیناد. راهکارهاای   شامار مای  انریی و کشاورزی از بسترهای همکاری ایران با این کشورها به 
دیپلماسای سیاسای و    کاارگرفتن  باا باه  ل دوجانبه و اعتمادسازی ئمانند تالب برای تعدیل مسا

هاای اقتصاادی چندجانباه باا      دیپلماسی چندجانباه بارای همکااری    کارگرفتن بهعمومی فعال، 
 کارگرفتن هبکشت فراسرزمینی و  ۀبا این کشورها در حوز  کشورهای پرنفوج اقتصادی، همکاری

آزاد تجاری با کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان برای تقویت امنیت اقتصادی ایران  ۀموافقتنام
 .شوند در ارتباط با این کشورها پیشنهاد می
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