
 

 

 

 

 

 انتقال آب  ژئوپلیتیکی مسیرهای هایها و فرصتتبیین چالش

 از تاجیکستان به استان خراسان
 2سعید صادقلو، 1 ریحانه صالح آبادی

 

 

 چکيده
 سر زبانها بر يكبار وقت چند هر نامشان چه كه اگر دارد زيادي وجود پروژه هاي و طرحها ما ايراني ها ذهن در شايد

اي ايران است. باقي مانده است. يكي از اين پروژه ها طرح تامين آب از خارج مرزه حرف  حد در هميشه مي افتد، اما

نه اش ساال بارندگي و است خشك آن مساحت سه چهارم و شده واقع جهان خشك كمربند در با توجه به اينكه ايران

ص ر است. خشكسالي به خصواين موضوع گوياي كم آب بودن كشو شود مي برآورد متر ميلي 150 متوسط طور به

جيكستان در شرق كشور بسيار بارز است. يكي از راههاي تامين آب جهت حل بحران كم آبي انتقال آب از كشور تا

د بررسي چالشها و فرصتهاي پيش تحليلي درصد -مطرح شده است. باتوجه به اين موضوع ما ابتدا با روش توصيفي

فتيم. نگي آنها با يكديگر در منطقه پرداختيم و دو مسير عمده را در نظر گرهفر-روي ايران و كشورها و روابط سياسي 

تان ن و افغانستاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان(. دومين مسير تاجيكستال عبور از منطقه ي آسياي مركزي )مسير او

 تنش بر سر كه عمده تريناست. اين مقاله بيان ميكند با توجه به اختالفات كشورهاي آسياي مركزي پس از استقالل 

 كمنستان( ومنابع آبي جهت كشاورزي است و اختالفات مهم تاجيكستان با دوكشور پايين دست رودها )ازبكستان و تر

. از خواهد بود اختالفات ژئوپلتيكي و ژئواسترتژيكي ايران و ازبكستان اين مسير با تنش ها و مشكالت بسياري مواجه

ران نيز عدم ثبات سياسي اقتصادي كشور افغانستان و اختالفات هيدروپلتيكي با ايسوي ديگر مسير دوم به علت 

ن وي كار آمدرمشكالت كم تر از مسير اول را نخواهد داشت. اما ميتوان اين مطلب را بيان كرد كه به مرور زمان و 

اعي اين قتصادي و اجتمدولتهاي قدرتمند در افغانستان و سرمايه گذاري هاي عمده ي ايران جهت بهبود اوضاع ا

چالش تر  كشور و در نهايت وابسته كردن اين كشوربه خود ميشود انتظار داشت اين مسير مقرون به صرفه تر و كم

 نسبت به مسير آسياي مركزي باشد.
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 . مقدمه1

و درياها توليد مـي   ها شديد اقيانوس تبخير از زمين كره شونده تجديد نشيري آب منابع

 از باشـد. مي مكعب كيلومتر هزار 4٧ مقدار ساالنه اين كه دهدمي نشان هاشوند. بررسي

 حال حاضر باشد. درمي برداري بهره قابل بالقوه مكعب كيلومتر هزار 41 حدود ميزان اين

بشـري )شـرب، صـنعت و     بـراي مصـارف   دسـترس  در شـيرين  آب از % 4٦ تـا  ٣٨ بين

 مـدت  دراز در كشـور  هر دسترس براي در شيرين آب مقدار شود.مي استفاده خدمات(

 و 199٨ هـاي  سـال  در شيرين آب به سرانه ترتيب دسترسي همين به است. ثابت تقريباً

بـود. همـين    خواهـد  سال در مكعب متر 4٣٨0 و 510٣ و ٦91٨ به ترتيب 2050و 2025

 بـا  ارتباط در .اند شده زمان توزيع و فضا در نامتوازن اي گونه به شيرين آب منابع رطو

سال  در مكعب متر ميليارد1٣0 تا 120 آب بالقوه امكانات متوسط كه گفت بايد نيز ايران

 همچنـين  اسـت   سال در هكتار هر براي مكعب متر ٧14 با معادل كه است شده برآورد

مقـام   در كـه  است سال در مكعب متر 2100 حدود ايران يكنون جمعيت از فرد هر سهم

 حـال  عـين  دهد. در مي نشان را پائيني رقم مكعب، متر ٧٦00 جهاني ميانگين با مقايسه

 تا ٧٧٦ بين رقمي به ايران آب سرانه ميزان ميالدي، 2025 سال در كه شودمي بيني پيش

ميليـاردي آب  400حجـم  (. از ٨:2010)برقـي،  يابـد مـي  كـاهش  در سال مكعب متر ٨٦0

شود. حجم آن تبخير مي %٦٨ميليارد مترمكعب و بيش از  2٧4دريافتي از بارش در ايران 

هـاي  ميليـارد مترمكعـب و حجـم آب   10آب رودهاي مرزي و ورودي به كشـور حـدود   

ميليارد مترمكعب بر آورد شده است. براي جبران كمبود آب كشـورها رو بـه    ٦خروجي 

 انرژي اند. در واقع اين راهبردر ارزشمند از سرزمينهاي پر آب آوردهوارد كردن اين عنص

و  اقتصـادي  رشـد  امـروزه  محسو ميشـود.  كشورها ملي امنيت و توسعه راهبرد از بخشي

 دولتهـا  بنابراين است. كرده پيدا تنگاتنگي ارتباط انرژي امنيت با كشورها سياسي قدرت

 نظـامي  نيروي و اقتصاد تا اطالعات و لماسيديپ از خود، ابزارهاي همه سراسر جهان در

 نامتقـارن  توزيـع  كـه  است درحالي ميگيرند. اين به كار انرژي تأمين امنيت جهت در را

 انرژي، ژئواكونوميك در منابع نامتوازن شدن روند خالي و جهاني عرصه در انرژي منابع
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 مهم واردكنندگان هجايگا در را ديگر و برخي صادركنندگان جايگاه در را كشورها برخي

آب يكـي   حوضه اي به حوضه (. در اين بين انتقال٧٦: 1٣92است )زيبا كالم،  داده قرار

 انتقال از عبارت است از راهبردهاي انرژي محور پيش روي كشورها است كه اين فاكتور

 كمبودهـا  رفع رغمعلي انتقال اين. است ديگر حوضه به آبريز حوضه يك از آب فيزيكي

 انتقـال  قـدمت  چه اگر باشد. مقصد و مبدأ هاي حوضه در زيادي تغييرات منشأ دتوانمي

 پـيش  سـال  200 از موضـوع  ايـن  طرح ضرورت ولي گرددبرمي پيش سال صدها به آب

 در آب انتقـال  عظـيم  هـاي پروژه اجراي و طراحي اوج. است شده احساس بيشتر تاكنون

 يـك  از آب گـردد. انتقـال  باز مي19٦0 و19٧0 دهه هاي به پيشرفته و صنعتي كشورهاي

 شـوروي  آمريكا، متحده اياالت در جمله از كشورها از بعضي در ديگر حوضه به حوضه

. اسـت  بـوده  خشـك  هايحوضه آب منابع افزايش معمول راههاي  از يكي چين و سابق

 كلـرادو  آبريـز  حوضـه  از دنـور  شهر و دالور آبريز حوضه از نيويورك شهري آب تأمين

 آبيـاري  شـبكه  بـه  آمودريـا  آب انتقـال  طـرح  .اي بارزي از اين موضـوع هسـتند  هنمونه

 و شـرقي  غربي، هايبخش از آب انتقال گانه سه هايطرح سابق، شوروي در تركمنستان

 چـين،  در مكعبـي  متر ميليارد 20 باالي هايظرفيت با حوضه اين به پكن حوضه جنوبي

 به Tone رودخانه آب انتقال طرح و جنوبي آفريقاي به لسوتو كشور  از آب انتقال طرح

 در. شودمي محسوب طوالني  هايمسافت از آب انتقال طرحهاي جمله از ژاپن در توكيو

  بـه  پرآب مناطق از آب انتقال عمليات هاي دورگذشته از آبي كم وجود دليل به نيز ايران

 انتقـال  سابقه است. دهمي ش انجام قنوات و كانالها بندها، احداث طريق از آب كم نواحي

 هخامنشـي  داريـوش  زمـان  و باسـتان  عهد به ديگر حوضه به حوضه يك از آب در ايران

 1٣20 دهـه  از طـوالني   هـاي مسـافت  در آب انتقال تكنولوژي، پيشرفت با اما گرددبرمي

: 2010گرفت )حلبيان،  قرار بيشتر توجه مورد لوله خطوط و آبياري كانالهاي تونل، توسط

عصر حاضر با توجه به خشكسالي هـايي كـه درمنـاطق مختلـر ايـران از جملـه        (. در٣

خراسان رخ داده است مسوالن در فكر تامين آب از طريق انتقال آن از كشورهاي پرآبـي  

باشند. اين كشور از نظـر دارا بـودن منـابع هيـدروگرافي بعـد از      از جمله تاجيكستان مي
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عالوه بر اين تاجيكستان كشـوري فـارس زبـان     روسيه در جايگاه سوم جهاني قرار دارد.

باشد. يكي از مشكالت اساسي اين است كه داراي اشتراكات فرهنگي بسياري با ايران مي

كشورها نداشتن مرز مشترك با يكديگر جهت انتقال انـرژي اسـت، طـرح انتقـال آب بـا      

تان و توجه به بعد مسافت بايد از دو مسير صـورت گيـرد يـك مسـير از كشـور ازبكسـ      

نمايد و مسير بعدي از طريق افغانستان اسـت. بـا توجـه بـه شـرايط      تركمنستان عبور مي

فرهنگي حاكم بر كشورهاي و عدم وجـود روابـط مسـالمت آميـز كشـورهاي       –سياسي 

هـاي را  هـا و فرصـت  خاورميانه و آسياي مركزي با يكديگر هريك از اين مسيرها چالش

هاي انتقـال آب  دهد كه قبل از آنكه به زيرساختميپيش روي مطالعات انتقال آب قرار 

فكر كنيم نخست بايد اين چالش ها و فرصتها بررسي گردنـد و مسـير مناسـب انتخـاب     

 شود.

 

 مبانی نظری. 2

 منابع آب موجود در آسيای مرکزی و تاجيکستان  -1-2

 كـره زمـين از آب پوشـيده شـده اسـت )نزديـك بـه        %٧0بينـيم كـه بـيش از    امروزه مي

% از آبهاي  2.5ميليون كيلومتر مربع سطح كره زمين( با اين وجود تنها 510ميليون از ٣٦0

آن بـه صـورت    %90% نيـز بـيش از    2.5كره زمين شيرين و قابل شرب است. از همـين  

منجمد در دو قطب زمين و يا در اعماق زمـين بـوده كـه اسـتخراج آن مشـكل و دور از      

اي بـا  (. دراين ميـان آسـياي مركـزي منطقـه    1٧: 1٣٨0دسترس بشر قرار دارد )عيوضي، 

تـوان بيـان نمـود، آسـياي     شماري است در واقع ميتوپوگرافي كوهستاني و منابع آبي بي

اي در ميان قاره اوراسيا است كه از شرق به درياي خزر، از غرب به چـين،  مركزي منطقه

عنـوان آسـياي ميانـه نيـز     رسد و گاهي اوقات باز شمال به روسيه و از جنوب به هند مي

ميليون نفر 55و بيش از  40٧٧000km2شود. اين منطقه داراي وسعتي بالغ بر شناخته مي

جمعيت است اين منطقه محصور در خشـكي اسـت و بطـور كلـي توپـوگرافي آن شـبيه       

اي متشكل از دشتها و رشته كوههاي پامير است. درجه حرارت و تبخير و تعرق اين كاسه
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باالسـت و ميـزان بـارش محـدود و نـامتوازن اسـت بطوريكـه در نـواحي          منطقه بسـيار 

ميلي متر گزارش شـده اسـت.   ٨0-150ميلي متر و در نواحي بياباني ٦00-٨00كوهستاني 

كشور مستقل تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان،  5پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

، كه كشـورهاي تـازه تاسـيس ايـن     ظهور كردند 1991ازبكستان، تاجيكستان پس از سال 

ــزات هســتند     ــال ســن  و فل ــاز، زغ ــت، گ ــه نف ــروت بســياري در زمين ــه داراي ث منطق

(ushkumbayev, 2013: 1   در اين منطقه منابع بصورت بسيار نابرابر توزيـع شـده .)

 ,Zainiddinكوهستانها در قرقيزستان و تاجيكسـتان متمركـز شـده اسـت )     %90است 

منـابع آب شـيرين هسـتند. در مقابـل      %٨1شـور داراي بـيش از   ايـن دو ك  (.14 :2005

جمهوريهاي تركمنستان، قزاقسـتان، ازبكسـتان داراي منـابع غنـي نفـت و گـاز هسـتند،        

دو از ذخـاير گـاز را دارا هسـتند.     %2٣و %44بطوريكه تركمنستان و ازبكستان به ترتيب 

از عبور از تعدادي كشور به رودخانه ي اصلي اين منطقه سيردريا و آمودريا است كه پس 

(. در ميان كشورهاي آسـياي مركـزي،   Shalpykova, 2002: 1) ريزنددرياي آرال مي

هـاي  شـود كـه ويژگـي   تاجيكستان به عنوان كشوري با منـابع آبـي فـراوان شـناخته مـي     

از جريان رودخانه آمودريا در تاجيكستان قرار   %٧٦باشد: هيدرولوژي آن به شرح زير مي

شود كه از محـدوده  رودخانه پنج بزرگترين سرشاخه رودخانه آمودريا محسوب مي دارد.

ي كوهستاني پامير سرچشمه گرفته و مرز ميان افغانسـتان و تاجيكسـتان را از شـرق بـه     

اولين شاخه بزرگ اين رود است كـه قبـل از   bartong دهد. رودخانه  غرب تشكيل مي

يان دارد و جريان ساالنه آن به طـور متوسـط   تالقي با رودخانه وخش در تاجيكستان جر

4/٣٣km3  تحـت  194٦در دوران اتحاد جماهير شوروي براساس توافقنامه اي در سال ،

عنوان استفاده ي افغانستان از رودخانه ي آمودريا منعقد گرديد. رودخانه وخش با جريان 

رودخانـه در  جنوب غربي در تاجيكستان جريان دارد كه منشا اصـلي ايـن    -شمال شرقي

باشد، ايـن رود در قرقيزسـتان بـه نـام قـزل سـو اسـت، پـس از ورود بـه          قرقيزستان مي

اش تاجيكسـتان  شود. رودخانه سرخان دريـا نيـز سرچشـمه   تاجيكستان وخش ناميده مي

-است كه پس از آن وارد ازبكستان شده و مرز ميان افغانستان و ازبكستان را تشكيل مـي 
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 k3 09/٣هاي تاجيكستان ميباشد و حـدود  اش كوهيز سرچشمهدهد. رودخانه زرافشان ن

دهد، اين رودخانه پس از وارد شدن به ازبكسـتان  از جريان كل تاجيكستان را تشكيل مي

ريـزد. بـا ايـن    مرز ميان ازبكستان و تركمنستان را تشكيل داده و در نهايت به آمودريا مي

هـاي كشـاورزي   و براي آبياري زمـين  حال اين رودخانه در ازبكستان بسيار حياتي است

اسـت. در   %45/59گيـرد. مجمـوع آب توليـد شـده در آمودريـا      مورد استفاده قـرار مـي  

بر آورد شده اسـت.   %4٦/٦0تاجيكستان منابع آب سطحي داخلي تجديد پذير در حدود 

 منابع آبي تجديد پذير تاجيكستان به شرح زير است:

 . آبهاي سطحي تاجيكستان1جدول
ــمتي از  آبهاي دروني دروني بيروني درصد قســــــ

رودخانــه كــه در 

ــورجريان  كشـــ

 دارد

ــاي   ــه ه رودخان

 اصلي

 
 كل جهت جريان كل جهت جريان 

  % كيلومتر *سال كيلومتر *سال از كيلومتر* سال از 

ــتان،  1٧.٦4 ازبكســــــ

 تركمنستان

 آمودريا ) شامل سرخان دريا ٨٨ 45.59 1.9٣ 1.51 قرقيزستان ٦٨.٣٨ 22.00

 و زر افشان (

 سيردريا 11.00 1.1 ٣2.2٦ 11.٨0 ازبكستان ٣2.2٧ 11.52 ازبكستان 1.2٧

 آبهاي شمالي 1 -  -   - چين -

 كل 100 ٦0.4٦ ٣4.19 1٣.٣1  ٦5.94 ٨٦.54  91.1٨

Source: http://www.fao.org 

 

 ن. منابع آبي تجديد پذير تاجيكستا2جدول
 واحداندازه ميزان  سال 

 Mm3/yr ٦91 - بارندگي به طور ميانگين

 Million mm3/ yr 9٨50 - آبهاي داخلي  تجديد پذير 

 Million mm3/ yr 21910 - حجم واقعي ابهاي تجديد پذير داخلي

 % ٣/1٧ - نسبت تخميني

 Mm3/yr ٣140 2011 تخمين كل واقعي آبهاي تجديد پذير 

 Million mm3/ yr 29500 2010 اگنجايش كل سده

 http://www.fao.org: Source  

http://www.fao.org/
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 : ميزان آب موجود در كشورهاي آسياي مركزي1نقشه

 
source:cwc 2000 

 بحران آب در ایران  -2-2

هاي مدني و اجتماعي عمـدتا  هومر ديكسون معتقد است كه جن  هاي آينده و خشونت

 (. منابع1٣4: 1٣9٣اشي خواهد شد )مهكويي، از كمبود منابع آب، غذا، جنگل و شيالت ن

 از مناطق بسياري كه طوري به است  نشده توزيع زمين كره سطح در يكسان طور به آب

ماننـد   منـاطقي  امـا  باشـند،  مـي  فراوانـي  آب منـابع  داراي اروپا و شمالي آمريكاي مانند

سياسـت   عرصـه  دوار آشكاري شكل به آب امروزه باشند.مي مواجه آبي كم با خاورميانه

 روي بيشتري فشار يكم، و قرن بيست در آب براي تقاضا افزايش است. شده المللي بين

 آب به مربوط مسائل تا شوند مجبور مي دولتها و سياستمداران و كند مي وارد آبي منابع

 شـدن  آلـوده  و آب منـابع  براي تقاضا افزايش با .دهند قرار خود هاي برنامه رأس در را

 در برجسـته  عـاملي  به تبديل آب جهان، از مناطق بسياري در زيرزميني و يسطح آبهاي

 ريزشهاي به توجه با (. ايران٣٣: 1٣٨4است )حافظ نيا،  شده كشورها بين سياسي روابط
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  كشـورهاي  ي زمـره  در ها بارندگي مكاني و زماني پراكنش بودن نامناسب و جوي، كم

سـه چهـارم    (.151: 1٣٨1انـي،  )كردو شـود  مـي  محسـوب  جهـان  خشك نيمه و خشك

 ميليـارد  41٣ميليمتـر ) 250متوسط ساالنه به طور و بارندگي خشك است ايران مساحت

شـونده برخـوردار اسـت. سـرانه      تجديـد  آب منابع مترمكعب ميليارد 1٣0 و مترمكعب(

مترمكعب بوده كه پيش بيني ميشود ايـن مقـدار بـه    1٣٨5،1٧5مصرفي آب ايران در سال 

 مشـكل  تنهـا  موضوع اين البته. (٧٣: 1٣٧٨برسد )مسيبي، 1400در سال  مترمكعب1٣00

 دنيا تشديد همه در كم آبي معضل جهاني گرمايش با اخير در سالهاي و نيست ما كشور

هـم   آب از شـديد بـه   جمعيت و نيـاز  رشد به توجه با كه حالي است در شده است، اين

 دور آينـده نـه چنـدان    در چراكـه  باشيم،آينده  آن براي نسلهاي تأمين فكر اكنون بايد به

 و بارنـدگي  آمارهاي به اگر خواهد بود  جهاني هايچالش محور تأمين آب، اصلي ترين

 برخي سال است در10 بيش از كه بينيممي كنيم، نگاه سطحي زيرزميني و آبهاي وضعيت

 سطحي بهايآ و روانابها شده، كم و بارندگيها داريم خشكسالي كشور مركزي استانهاي از

 حدي به اين كم آبي .كرده است به شدت افت زيرزميني آب منابع و شده كلي خشك به

 آبي نهايت در و باشيم آب به دنبال بايد متري 400 عمق در مناطق اين در كه است جدي

بيابيم. در ميـان اسـتانهايي كـه     را نيست مناسب هم كشاورزي براي كه حتي شور و تلخ

كنند استان خراسان قرار دارد، اسـتان خراسـان در شـرق و    جربه ميكمبود شديد آب را ت

دقيقـه و در  ٣0درجـه و  ٦1دقيقه تا  1٨درجه و 55شمال شرق ايران، در طول جغرافيايي 

دقيقه واقع شده اسـت. ازشـمال و    ٨درجه ٣٨دقيقه تا  1٣درجه و  ٣0عرض جغرافيايي 

به استانهاي گلسـتان و سـمنان،   شمال شرق، به مرز تركمنستان و از شرق و جنوب شرق 

(. آب و هواي 21٦:1٣٨5شود )واليتي،از جنوب غرب و جنوب به استان يزد محدود مي

استان خراسان بسيار متنوع و متفاوت است و تحت تاثير چندين جبهه آب و هوايي قرار 

شود. اختالف دماي بين منـاطق  دارد كه از غرب، شمال شرق و جنوب شرق وارد آن مي

درجه سانتي گراد است. حداكثر بارنـدگي در ايسـتگاه زشـك حـدود     5/٣2لر استانمخت

ميليمتـر  95ميليمتر و حداقل آن در ايستگاه بشـرويه، در حاشـيه كـوير لـوت واقـع       ٣52
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-ميليمتر را نشان مـي 205گزارش شده است. متوسط بارندگي در كل استان خراسان رقم 

ميليارد متر مكعـب اسـت. حـدود    5/4٨ددهد. حجم آب توليد شده از نزوالت جو، حدو

 مهاجرت شهري، جمعيت روزافزون افزايش ميليارد متر مكعب آن تبخير شده است.٦/٣٦

 مشكالت جغرافيايي، شهروندان، موقعيت مصرف و تقاضا نوع نقاط، ساير شمار مردم بي

اسـتان خراسـان رضـوي شـامل      .(41: 1٣90اسـت )بوسـتاني،    كرده حادتر را استان اين

وزه آبريز اصلي است كه عبارتند از: اترك، قره قوم، كوير مركزي، و نمكزار خـواف.  ح4

حوضه آبريز قره قوم با كشورهاي افغانستان و تركمنستان همجوار است. همچنين حوضه 

ها با استانهاي داخلـي  آبريز نمكزار خواف با كشور افغانستان همجوار است. ساير حوضه

ميليـون   ٦4/12٨5ي خراسان رضوي با متوسط كسري مخزن ايران همسايه هستند. دشتها

 باشد.متر مكعب در سال بيشترين كسري مخزن را در بين استان هاي كشور دارا مي

 . وضعيت كلي منابع آب استان٣جدول

 حوضه ٣ تعداد حوضه هاي آبريز اصلي

 ميليمتر 22٧ ميانگين نزوالت جوي

 يون مترمكعبميل 2٦5٧2 متوسط حجم نزوالت جوي ساالنه

 ميليون مترمكعب1٨٧٣٣ ميزان تبخير و تعرق ساالنه

ــد    ــابع آب تجدي ــيل من ــزان پتانس مي

 شونده

 ميليون مترمكعب ٨٣٣9

سهم آبهاي زيرزميني از منابع تجديـد  

 شونده

 ميليون مترمكعب٦000

سهم آبهاي سـطحي از مـابع تجديـد    

 شونده

 ميليون مترمكعب2٣٣9

 رودخانه 42 تعداد رودخانه هاي مهم

 رودخانه10 تعداد رودخانه هاي مرزي

 ميليون مترمكعب2٦حجم آب خروجي از رودخانـه هـاي   
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 به استانهاي همجوار

حجم آب خروجـي از مرزهـاي بـين    

 المللي

 ميليون مترمكعب12٧

 ميليون مترمكعب40 حجم آب ورودي به كوير هاي استان

 دشت٣٦ تعداد كل دشتها

 دشت ٣ تعداد دشت هاي آزاد

 ميليون مترمكعب٧0٦0 ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني

 

 های  انتقال آب طرح -3-2

توسعه و رشد جمعيت در اكثر كشورهاي خاورميانه از جملـه در ايـران سـبب شـده تـا      

 ج بنـد  در چنانكـه  هاي بهينه به منظور غلبه بر چالش كـم آبـي شـود.   كشور به فكر راه

 كشـورهاي  بـا  آب صـادرات  و واردات عنـوان  تحت توسعه پنجم برنامه قانون 140ماده

طرح بـراي انتقـال آب از   ٣(. 90: 1٣90يزدي،  است )پاپلي شده ديده موضوع اين منطقه

هـاي خـاص   هـا مزيـت  خارج به شرق كشور پيشنهاد شده است كه اجراي هر يك از آن

نج در مــرز اي بــه نــام رودخانــه پــدر طــرح اول بــا تــامين آب در منطقــه .خــود را دارد

تاجيكستان و افغانستان و انتقال آب از طريق افغانستان، مي توان با ايجاد خط انتقـال بـه   

طـرح دوم را   .كيلومتر تا تايباد، يك ميليارد مترمكعب آب به كشـور انتقـال داد   900طول

انتقال آب با احداث سد روي رودخانه مرغاب در افغانستان عنوان كرد كه قابليت انتقـال  

سومين گزينه را تامين و انتقال آب از . ميليون مترمكعب آب به كشور را دارد ٦00نه ساال

هـا نقطـه دريافـت آب در كشـور     در تمام طـرح است. طريق تركمنستان و كانال قره قوم 

كيلومتر لوله گذاري تا تايباد مي تـوان تـا يـك     500تايباد در نظر گرفته شده است كه با 

دريا را از طريق كانال قره قوم به كشور منتقل كـرد ولـي اگـر    ميليارد متر مكعب آب آمو

ايستگاه پمپاژي روي كانال قره قوم طراحـي كنـيم، مسـير كانـال در قسـمتي از مـرز تـا        

تر باشـد كـه البتـه    رسد اين مسير اقتصاديكيلومتر است كه به نظر مي ٦0سرخس حدود 
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 (www.econews.ir) تهدف از اجراي طرح، رساندن آب به مناطق شرقي كشور اس

هـاي  هايي بوده كه از سوي مقـام انتقال آب از تاجيكستان به ايران يكي از راهدر نهايت .

هاي خاص خود را دولتي ايران مطرح شده است. با اين حال، اجراي چنين طرحي چالش

توان در نظر گرفت بـدين  آب تاجيكستان ميمسيرهايي كه براي انتقال  .نيز به دنبال دارد

صورت است: اولين مسير پيشنهادي عبور خط لوله از مسط ازبكستان و تركمنستان است 

و دومين مسير عبور از كشور افغانستان مي باشد كه هريك از اين مسـيرها بـا توجـه بـه     

تر بايد به باشد كه جهت عملكرد بهروابط كشورهاي منطقه داراي نقاط قوت و ضعفي مي

بررسي روابط كشوها و اوضاع كنوني آنها پرداخـت تـا بتـوان تصـميمي دسـت گرفـت       

(www.shafaqna.com .)    سـارز » پيشنهاد احداث خـط لولـه انتقـال آب از درياچـه» 

ر نتيجـه  د«سـارز » كيلومتري ٦00مطرح شده است. درياچه خراسان تاجيكستان به استان 

ميالدي تشـكيل شـده اسـت. طـرح      1911وقوع زمين لرزه در شرق تاجيكستان در سال 

مشابهي نيز از سوي وزارت انرژي تاجيكستان مطرح شده بود مبني بر آن كه در جنـوب  

توان آب را به ايران درياچه سارز نيروگاهي برق آبي ايجاد خواهد شد و در نتيجه آن مي

ميليارد دالري در پروژه  2هاي ايراني در ازاي سرمايه گذاري مقام انتقال داد. ده سال پيش

با وجود آن كه ايـن   .انتقال آب از آن كشور به تاجيكستان چنين پيشنهادي را ارائه دادند

پيشنهاد به مرحله اجرايي نرسيده است ايران و تاجيكسـتان تـوافقي را در حـوزه نقـل و     

الدي به امضا رساندند. براساس اين توافـق انتقـال   مي 200٧انتقال آب با يكديگر در سال 

يك ميليارد متر مكعب آب آشاميدني در روز از تاجيكستان به ايران انجام خواهد شـد و  

پردازد. اين پيشنهاد براي كشوري در مقابل ايران به صادرات نفت و گاز به تاجيكستان مي

نخستين چـالش   .ب بوده استچون تاجيكستان كه با فقدان منابع انرژي مواجه است خو

هـايي  باشد. پيش از ايـن برنامـه ريـزي   پيش روي دو كشور عدم تكميل خط راه آهن مي

اگرچـه   .براي ادغام خطوط راه آهن ايران به افغانستان با تاجيكسـتان مطـرح شـده بـود    

رود كـه در آينـده   هايي از اين پروژه در حال انجام است با ايـن حـال انتظـار نمـي    بخش

هاي الزم براي تكميل شود. مانع ديگري در اجراي چنين طرحي فقدان زيرساخت نزديك

http://www.econews.ir/
http://www.shafaqna.com/
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صادرات آب از تاجيكستان به ايران اسـت. هـم چنـين كمبـود آب در برخـي از منـاطق       

چرا كـه   دتواند اعتراض همسايگان جنوبي آن كشور را به دنبال داشته باشتاجيكستان مي

شود و هاي تاجيكستان تامين مييق رشته كوهيك سوم از ذخائر آب آسياي مركزي از طر

ها خود نيز عليرغم دارا بودن منابع عظيم آبي به دليـل ازديـاد جمعيـت هنـوز بـا      تاجيك

مشكل كم آبي مواجه هستند. از سوي ديگر، همسايگان جنوبي تاجيكستان درباره احتمال 

ب را انتقال داد وجود در اين باره راهي كه بتوان آ .احداث سد در آن كشور نگران هستند

گـذاري  توان اين آب را منتقل كرد كه همـه مسـتلزم سـرمايه   كشي ميندارد و تنها با لوله

ترين فاصله منابع آبي آسياي مركزي تا مرزهاي ايران از رود پنج حدود كوتاه .كالن است

ل آب بنابراين مسير انتقـا   كيلومتر است كه در شمال افغانستان جاري است. ٦00تا  500

 از خاك افغانستان عبور خواهد كرد و افغانستان هم حق برداشت از اين آب را داراست و

البته به لحاظ حقوقي هم اين حق را دارد. مقداري از اين آب سهم خود تاجيكستان است 

كه البته هر دو قادر به برداشت از رودخانه هستند. البته افغانستان به دليل وجود اخـتالف  

توان اين مشكل برداري زيادي نخواهد بود كه با اختصاص سرمايه ميبه بهرهسطح، قادر 

 .را نيز حل كرد

 

 روش تحقيق  -3

روش در تحقيق علمي راه دستيابي به شناخت صحيح وكشر مجهوالت است. روشهاي 

تحقيق در علوم اجتماعي روشهاي انطباق آگاهي با شناخت منطقي اسـت. بـا توجـه بـه     

هـاي دخيـل در   ه روز بودن آنها و مالحظات مرتبط با متغيرها و گزارهاهميت مطالب و ب

سياسـي ميـان كشـوهاي مـورد مطالعـه از       -روند تحقيق و ابعاد گسترده مسـائل امنيتـي  

تحليلي استفاده شده است. پرسش اصلي اين پژوهش، ايـن   –چهارچوب روش توصيفي 

وارد كـردن منـابع آبـي از     است كه مهم ترين چالشها و فرصتهاي پيش روي ايران جهت

تاجيكستان از طريق كشورهاي همسايه كدامنـد  و در نهايـت مسـير مناسـب كـه داراي      

باشد از كدام كشور عبور خواهد كرد  فرضيه اصلي بر اين پايه استوار كمترين چالش مي
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هايي چون: قاچاق مواد مخدر،  پناهندگان افغاني، تروريسم، رشد مؤلفه»گرديده است كه 

اي در معيت، افزايش سـطح توسـعه يـافتگي كشـورها، حضـور نيروهـاي فـرا منطقـه        ج

افغانستان و كشورهاي آسياي مركزي، اختالفات ارضي و مرزي كشورها بـا همسـايگان،   

هـاي  عدم وجود توافقنامه هاي رسمي بين كشورها در زمينه منـابع آبـي، سـن  انـدازي    

عواملي هستند كـه در حيطـه روابـط ايـران و     « اي  و ... اي و فرامنطقههاي منطقهقدرت

تـوان مناسـبترين مسـير بـراي     كشورهاي مورد نظر، قرار دارد كه پس از بررسي آنها مـي 

 انتقال آب از تاجيكستان به ايران را مورد بررسي قرار داد.

 

 یافته های تحقيقتجزیه و تحليل داده ها و . 4

 ، ازبکستان، ترکمنستانسناریوهای انتقال آب از مسير تاجيکستان -1-4

توان براي انتقال آب از تاجيكستان بـه خراسـان در نظـر گرفـت،     نخستين مسيري كه مي

كنـد و دو كشـور ازبكسـتان و    مسيري است كه از كشورهاي آسـياي مركـزي عبـور مـي    

تركمنستان را در بر خواهد گرفت. باتوجه به نوپا بودن رژيم هاي حكـومتي ايـن منطقـه    

تر آنكـه  هاي انرژي و منابع آبي وجود دارد و مهمري بين كشورها درزمينهاختالفات بسيا

اي براي حل و فصل اين معضالت در نظر گرفته نشده است. بنـابراين  هيچگونه توافقنامه

 شايسته است كه نخست روابط اين كشورها را بايكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

 

 ایران و تاجيکستان  های روابطها و چالشفرصت -1-1-4

 بـين  در آب منـابع  نظـر  از و اسـت  غنـي  بسـيار  اورانيوم و آب منابع نظر از تاجيكستان

 محورهاي و اصول .قرار گرفته است روسيه از بعد دوم رده در هم ردير خود كشوهاي

 كشـور  ايـن  اساسـي  و قـانون  اسـتقالل  اعالميـه  در تاجيكستان خارجي سياست اساسي

 بـاز، واقـع بينـي،    سياسـت درهـاي   خارجي، سياست اساسي صولاست. ا شده منعكس

 دولتـي  و ملـي  حفظ منـافع  آن، كلي هايهدف و ملي امنيت تأمين و گراييعمل توازن،

 جايگاه و تحكيم تأمين تاجيكستان، خارجي سياست در اصلي هدفهاي است. تاجيكستان
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ايـن   از و ثمـربخش  ازاريب اقتصاد به وجودآوردن بين المللي، جامعه در دوشنبه شايسته

 امنيت تأمين مدني، جامعه و دموكراتيك نهادهاي ايجاد اجتماعي، مسايل حل و فصل راه

 تقويت مسير در تاجيكستان درواقع اند.بوده منطقه در همگرايي روندهاي و تقويت ملي

 مختلـر  بـا كشـورهاي   همكاري گسترش جهت در چند بعدي متقابل سودمند همكاري

 هم با اقتصادي زمينه در تاجيكستان و دارد. ايرانمي بر اسالم گام جهان و غرب و شرق

اسـت.   انـرژي  زمينـه  در ايـن همكاريهـا   بيشـتري  بخش كه دارند همكاري هاي بسياري

 درحـال  تاجيكستان مناطق مختلر در ايران سرمايه با شركت 150 حدود حاضر درحال

 كشور دو تجاري ميزان مبادالت 2010 سال در رسمي آمارهاي اساس هستند. بر فعاليت

 تاجيكسـتان  وتجارت اقتصاد توسعه وزارت كه به شكلي است. داشته افزايش درصد 25

 كشـور  در ايـن  صـنعتي  شـهرك  سـاخت  بـا  ايراني شركتهاي از گروه يك كه كرد اعالم

 در منطقه پنبه و آلومينيوم جمله از صنعتي شركت 50 حدود ساخت كه اندكرده موافقت

 كميسـيون  تاكنون شود.مي شامل را تاجيكستان پايتخت دوشنبه شهر نزديكي در رودكي

 ايـران  اسالمي جمهوري نيروي وزارت با آن ايراني طرف مسئوليت كه اقتصادي مشترك

بـين   همكـاري  هايي در زمينه يتوافقنامه است شده تشكيل وتاجيكستان ايران بين است

 و بهداشـت  وزارت اجرايـي  برنامـه  اجيكسـتان، ت انرژي وزارت و خاتم االوصيا قرارگاه

رسـيده اسـت    امضـا  تاجيكسـتان بـه   نقليـات  وزارت و سايبر شركت توافقنامه همكاري

همچنين ايران و تاجيكستان قرارداد ساخت نيروگاه آبي برق سن  (. 104تا: )بدوحي، بي

ليـون دالر آن  مي 1٨0امضا كردند كه  1٣٨4ميليون دالر در دي ماه  220توده را به ارزش 

گيرد. تاجيكستان با از طرف ايران به صورت اعتبار ده ساله در اختيار تاجيكستان قرار مي

عالوه بر تأمين برق مورد نياز خود ساالنه ميـزان زيـادي بـرق نيـز بـه       ميتوانداين پروژه 

 نقـل،  و حمـل  زمينـه هـاي   در كشور دو .(٣: 1٣٨5)احدي،  كشورهاي ديگر صادر كند

 با روغنكشي كارخانه مشترك ساخت طرحهاي اجراي و مهندسي و فني اتخدم صدور

يكـي از مشـكالت در   دارند  ازبكسـتان   نزديكي همكاري تاجيكستان سرمايه گذاري در

چندين سال  .هاي اقتصادي، در روابط ميان كشورهاي همسايه با ايران استتحقق ظرفيت
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آهـن  بـه تاجيكسـتان از جـاده و راه   ونقل كاالهاي خـود  است كه تجار ايراني براي حمل

گذشته، چنـد شـركت ايرانـي بـراي انتقـال       سالهايند. درهست ازبكستان با مشكل مواجه

تـرين اقـدام، از   هاي كارگري به تاجيكستان با مانع مواجه شدند. ازبكستان در تـازه كفش

 201٣المللـي  ترخيص برخي كاالهاي ايرانـي بـراي حضـور در هفتمـين نمايشـگاه بـين      

هاي ساليانه تاجيكستان نقش اساسـي دارد.  تاجيكستان خودداري كرد. ايران در نمايشگاه

شدند، در مرز بخشي از كاالهايي كه براي شركت در نمايشگاه به تاجيكستان فرستاده مي

كـار كنـد.   ازبكستان متوقر شدند و اين امر باعث شد نمايشگاه يك روز ديرتر آغـاز بـه  

مطابق با مقررات  .نيز توقير و پس از چهار روز رفع توقير شداموال سه شركت ايراني 

جز اموال نظامي يابند، بهطريق كشوري به كشور ثالث انتقال مي ونقل كاالهايي كه ازحمل

هـاي نظـامي   نبايد با جديت بازرسي شوند  اما مأموران گمرك ازبكستان به بهانـة سـالح  

هاي اقتصادي كه محمولة ملزومات طرح، درحاليمجوز انتقال كاال به تاجيكستان را ندادند

هـاي ترانزيـت   ايران در تاجيكستان است. مأموران گمرك ازبكسـتان از توقيـر محمولـه   

كنند كه بيـانگر ضـعر كاركنـان گمـرك و نهادهـاي      عنوان يك منبع درآمد استفاده ميبه

هـاي گمركـي   مهحفاظتي در قلمرو اين كشور است. تجار ايراني با تكميل صحيح اظهارنا

توانند مانع اين امر شوند. ازبكستان از شركاي مهم اقتصادي ايران است و سفير ايـران  مي

در تاجيكستان اين موضوع را برخورد غيراصولي و قابل پيگيري ديپلماتيك دانسته است. 

كننـد، از  هاي اقتصادي كمرن  مـي ها را در شناخت ظرفيتاين موانع كه نقش نمايشگاه

بر بازرسي سخت مقامـات   شوند. عالوهوابط سياسي تاشكند با دوشنبه ناشي ميسردي ر

هاي تركيه و روسـيه بـه تاجيكسـتان را بارهـا     ونقل محمولهرسمي ازبكستان، مسير حمل

اند. تاجيكستان براي توسعة اقتصاد خود بايد روابط بـا ازبكسـتان را بهبـود    مسدود كرده

يكستان بر كاالهاي وارداتي از ايران وضع كرده و نيز ماليات زيادي كه دولت تاج .بخشد

آمد قطار ميان ايران و تاجيكستان از مشكالت همكاري اقتصادي اسـت.  ونبود زمينة رفت

ونقل را در اختيـار تجـار ايرانـي    هاي مناسب براي حملآهن تاجيكستان واگنشركت راه

 بـا  خود و تجاري اقتصادي روابط در ايران كه راهكارهايي مهمترين جمله ازگذارد. نمي
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 :خالصه نمود اينگونه توانمي را بگيرد نظر در بايد تاجيكستان

همكاريهـاي   گسـترش  بـراي  دوجانبـه  اقتصـادي  همكـاري  از الگويي ايجاد براي تالش

  منطقه اي اقتصادي

  تاجيكستان و افغانستان مسير از چين به ايران راه آهن اتصال طرح اجراي جهت تالش

 بـه ويـژه   مركـزي  آسـياي  كشـورهاي  بـه  ايرانـي  كاالهاي صادرات تجاري خطر شكاه

  نقل و حمل حجم افزايش تاجيكستان و

 تاجيكستان، موادمعدني ساير و نفت استخراج در مشاركت

 كشور، اين به ايراني فني كارشناسان فرستادن و تاجيكستان در گذاري سرمايه

اسـت   رسـيده  طـرف  دو امضـاي  به كه هاييمهموافقتنا و طرحها اجرايي كردن و پيگيري

 (.92: 1٣92)زيباكالم، 

 

 های  روابط ایران و ازبکستانها و چالشفرصت-2-1-4

امكانپـذير شـد. بـا فروپاشـي اتحـاد       1991روابط كشورهاي ايران و ازبكسـتان از سـال   

جماهير شوروي، جمهوري ازبكستان اعالم استقالل نمـود و روابـط سياسـي مسـتقل بـا      

شورهاي مختلر را آغاز كرد. تا پيش از آن روابط ايران و ديگر كشورها با اين منطقه از ك

جهان فقط از طريق دولت مركزي در مسكو امكانپذير بود و عمالً به جـز ارتبـاط بسـيار    

جزيي فرهنگي، روابط ديگري بين كشور ايران و جمهوري ازبكستان وجود نداشـت. در  

اتحاد جماهير شوروي روابط سردي بود و ايـران جـزب بلـوك    همان زمان روابط ايران با 

 .شد و از اقمار اياالت متحده امريكا و مجري سياست هاي آن ها بـود غرب محسوب مي

كه انقالب اسالمي در ايران صورت گرفت، ايران با توجه بـه ارزش هـاي    19٧9از سال 

و سياسـت و روشـي   انقالب و پيامدهاي سياسي آن از بلوك غرب و امريكـا جـدا شـد    

مستقل را در پيش گرفت كه در نتيجه آن روابط سرد گذشته با اتحـاد جمـاهير شـوروي    

ايران اولين كشوري بود كه اين جمهوري را به رسميت شـناخت و   .روبه گرمي گذاشت

روابط سياسي با آن را آغاز كرد. گفتارها و كردارهـاي مسـووالن دو كشـور در آن زمـان     

در . ط گرم و صميمانه بين دو كشور را مي داد، اما در عمل چنين نشدنويد آغاز يك رواب
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، در زمينـه روابـط   قـراردارد در رده نهم شركاي تجـاري ازبكسـتان    ايرانزمينه اقتصادي 

اي دارند، اما آثاري از يـك روابـط زنـده و    هاي پراكندهسياسي گرچه دو كشور همكاري

زمينه اجتماعي، مي توان گفـت كمتـرين آشـنايي    در  .گرم و پرجاذبه را نمي توانيم ببينيم

بين مردم دو كشور در اين مدت زمان به وجود آمده است و اطالعات اين دو كشور واقع 

در يك منطقه از جهان از دورترين كشورهاي جهان هم كمتر اسـت، در زمينـه توريسـم    

توريسـتي  روابط دو كشور بسيار ضعير و در حد ابتدايي است و با وجود جاذبـه هـاي   

فراوان در دو كشور مثل سواحل درياي خزر و اصفهان، كيش، حرم مطهر امـام رضـا)ع(   

در ايران و سمرقند و بخارا و ... در ازبكستان كمترين تعداد توريست بين اين دو كشـور  

هاي فرهنگي و ورزشي گرچه ارتباطات بسيار جزيي وجـود  در زمينه .رد و بدل مي شود

همكاري سازمان دهي شده در ايـن زمينـه وجـود نـدارد و در بـين      دارد، ولي هيچ گونه 

كشورهاي منطقه كمترين تبادل دانشجو بين اين دو كشور بـوده اسـت و بـه دليـل عـدم      

وجود موافقتنامه مبادله شده فرهنگي در زمينه تبادل دانشجو تقريباً هـيچ اقـدامي در ايـن    

به عبارت ديگر ضعر روابط  خصوص صورت نمي گيرد اما علل اين سردي روابط و يا

 در چيست 

هـاي سياسـي   هاي جديـد، بحـران  و تشكيل جمهوري 1991بعد از فروپاشي شوروي در 

-ها براي نجات خود از بحرانها را در برگرفت و همه آناقتصادي شديدي اين جمهوري

ها هـم بـا دو هـدف بـه ايـن      . غربيجذب كشورهاي غربي مختلفي شدندهاي اقتصادي 

كردند با حضور در حياط خلـوت كشـور نوپـاي    ها از يك سو تالش ميآمدند  آنمنطقه 

هاي جمهوري هاي تازه استقالل به روسيه هرچه بيشتر ارتباط آن روسيه و قطع وابستگي

ها را با روسيه قطع و به خود وصل كنند و بدين ترتيب روسيه را هرچه بيشـتر تضـعير   

انرژي فراوان اين منطقه بهره مند گردند. اين قـدرت  نمايند و از طرفي از منابع معدني و 

ها و در راس آن ها امريكا با حضور خود اين كشورها را از ارتباط با ايران بـاز داشـته و   

هاي همكاري و حمايت خود را عدم ارتباط اين كشورها با ايران برشمردند يكي از شرط

ا مضاعر نماينـد و اجـازه ندهنـد    و بدين وسيله سعي نمودند انزواي بين المللي ايران ر
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 .پاي ايران به اين منطقه بيش از پيش باز شود

هاي تروريستي و ترس اين تبليغات گسترده غرب در مورد حمايت دولت ايران از جريان

كننـد، سـبب عـدم    كشورها كه همه در معرض خطر بنيادگرايي اسالمي خود را حس مي

 .گرمي روابط گرديده است

مردان ايراني به دليل بسته بودن راه هاي تعامل با ايـن منطقـه از   دولت برخي سياسيون و

اند. بيشـتر اطالعـات،   جهان در دوره شوروي سابق، هميشه تمايل به سمت غرب، داشته

تجربيات، تحصيالت و ارتباطات آن ها با غرب بوده است، به همين جهت است كه يك 

ت غـرب و در نتيجـه غفلـت از ارتبـاط بـا      جريان ناپيداي موثر سياسيون ايران را به سم

 .آسياي مركزي و از جمله ازبكستان كشانده است

ضعر مسووالن سياسي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي دو كشور در ايجاد يك رابطه قوي 

 .و همه جانبه

 عدم توان ايران براي سرمايه گذاري و حل مسايل و مشكالت كشور ازبكستان 

ديپلماسي كشور بـا موضـوعات گونـاگوني كـه در عرصـه       درگير بودن هميشگي دستگاه

جهاني براي كشور ايران ايجاد مي شود و عدم فراغت آنان در ارتباط با كشورهاي ديگـر  

 .و از جمله كشورهاي آسياي مركزي و مخصوصاً ازبكستان

 گرددد عبارتند از:زمينه هايي كه سبب ايجاد پيوند قوي ميان اين دو كشور مي

ي فرهنگي، قومي، مذهبي و تجاري در طول تاريخ: مطالعه در تاريخ به خوبي هاوابستگي

نشان مي دهد كه اين كشورها با وجود پشت سرگذاشتن يك دوران پر از جن  و نزاع و 

اند و در طول تـاريخ تحـت تـاثير و تـاثر     خونريزي هميشه ارتباطات خود را حفظ كرده

 .انديكديگر بوده

هاي گرم براي تجـارت  ها و عدم دسترسي به آبر بين خشكيمحصور بودن ازبكستان د

هـاي مطمـئن و   هـاي گـرم و وجـود راه   با دنيا و در مقابل دسترسي گسترده ايران به آب

 .مناسب براي اتصال اين كشور به دنيا

  .اي مانند قاچاق مواد مخدر، تروريسم و قاچاق اسلحهوجود مشكالت مشترك منطقه
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با كشور افغانستان و وجود ديدگاه هاي مشترك در مورد مسـايل   هم مرز بودن دو كشور

 .موجود در اين كشور

اي بـراي مسـايل و مشـكالت    هاي منطقـه هم نظر بودن دو كشور در مورد يافتن راه حل

 .امنيتي و عدم لزوم حضور نيروهاي خارجي براي حل اين گونه مسايل در منطقه

كنـد  اي را دوچندان ميلزوم ارتباطات منطقهحضور دو كشور در يك منطقه از جهان كه 

 .مخصوصاً حضور ايران در كنار خليج فارس و حضور ازبكستان در قلب آسياي مركزي

زمينه هاي مساعد تبادالت تجاري و اقتصادي بين دو كشور، براي مثال دولت ازبكسـتان  

توان ايـران  كه درصدد خودكفايي در زمينه نفت و گاز است به خوبي مشتاق است كه از 

هاي اداري و كارخانجات كه مند شود و يا مكانيزه كردن سيستمبراي اين خودكفايي بهره

باشد و در مقابل ازبكستان داراي محصوالتي ماننـد پنبـه و   ايران در اين زمينه پيشرفته مي

 .مواد معدني است كه مي تواند بخشي از نياز بازار ايران را تامين نمايد

جهاني مخصوصاً اروپا و امريكا به هر دو كشور در مورد مسايل مشـابه  فشارهاي جامعه 

مانند حقوق بشر و عدم همكاري با سيستم تجارت جهاني از نظر بانكي و عدم تبعيت از 

 .هاي مرسوم و معمول بين المللي در زمينه پولي و تجاريرويه

ــان  ــور در پيمـ ــال دو كشـ ــور فعـ ــهحضـ ــاي منطقـ ــانگهاي هـ ــو و شـ ــد اكـ  اي ماننـ

(http://vista.ir/article.)  
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ايران از طريق خشكي با كشورهاي آسياي مركزي در ارتباط است. پس از عراق بيشترين 

طول مرز را با تركمنستان دارا است. وابسـتگي ژئـوپلتيكي ايـران بـا كشـورهاي آسـياي       

منافع ملي كشورها در تعامل با يكديگر قرار گيرند و سبب مركزي سبب شده تا اهداف و 

 روابـط  (. سـابقه ي 14٦:1٣٨5توسعه و تكامل سيستم سياسي جهان گردند )حافظ نيـا،  

 گـردد.  مـي  بـاز  اسـالمي  انقالب پيروزي اوايل به كمنستان تر و ايران اسالمي جمهوري

 مسـلمان اتحـاد   هوريهـاي جم بـا  روابـط  برقـراري  ابتدا همان از ايران اسالمي جمهوري
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  و شـوروي  فروپاشـي  بود. با داده قرار خود خارجي سياست اهداف جمله از را شوروي

 بود اولين كشوري ايران اسالمي جمهوري ،1991 كتبر ا 2٧ در كمنستان تر استقالل اعالم

 در سـفارتخانه  تأسـيس  بـه  اقـدام  بعـد  مـاه  چند و شناخت رسميت به را تركمنستان كه

 ايران خاك از بخشي تركمنستان گذشته در (.٨0: 1٣٨9نمود )عطايي،  كشور ينا پايتخت

 كشـور  دو ميان فرهنگي لحاظ به دروني بخصوص ارتباط نوعي دليل، اين است. به بوده

 ايـران،  بـراي  و اسـت  ويـژه  با خصوصيات كشوري ايران تركمنستان، براي دارد. وجود

  سياسـي  اهـداف  كسـب  مركـزي بـراي   آسياي در نفوذ جهت مناسبي محيط تركمنستان

 اصل يك منطقه در و امنيت ثبات جهت، اين گردد. به مي قلمداد خود امنيتي و اقتصادي

 روابط از مندي بهره تركمنستان و زير، داليل به باشد. ايران مي طرف دو هر براي اساسي

 :داندمي خود خارجي سياست و ملي منافع در اساسي اصل يك را، آن با

 مشترك و طوالني مرزهاي وجود

 ايران ملي امنيت بر تركمنستان اوضاع تأثير

 انرژي بخش در بخصوص كشور اين اقتصادي پتانسيل

 كشور اين جمعيت اكثر بودن مسلمان و فرهنگي و تاريخي هايريشه

 مركزي آسياي در ايران دروازه عنوان به تركمنستان

 ايران رايب سازمان اين اهميت و اكو در تركمنستان عضويت

همـين سـبب رابطـه بـا ايـران شـده اسـت         اسـت  خزر درياي ساحلي كشور تركمنستان

 (124: 1٣٨4)ابولحسن شيرازي، 

  نقـش  امـر،  ايـن  داليـل  از دارد. يكي خاصي اهميت ايران با روابط نيز تركمنستان براي

صـلي  ا مسـير  عنوان به تواندمي ايران همچنين .است منطقه امنيت و صلح حفظ در ايران

 در تـركمن  اقليـت  يـك  وجـود  گيرد. قرار توجه مورد آزاد آبهاي به تركمنستان دستيابي

عالقـه   نيـز،  اقتصادي بعد در است. اهميت اين كننده ي توجيه فرهنگي جنبه ي ايران از

 بـه  كشـور  ايـن  گاز انتقال براي ترانزيت مسير و تركمنستان از گاز خريد به ايران مندي

 و تـرين  كوتـاه  تـرين،  مناسب عنوان به ايران دارد، قرار تركمن لتدو توجه مورد اروپا،
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 نهايتـاً،  .(1٧5: 1٣٧5گـردد )هرزيـك،    مـي  محسوب لوله اين خط مسير ترين اقتصادي

اسـت.   تركمنسـتان  اساسـي   كننـده نيازهـاي   تأمين و اتكا قابل تجاري شريك يك ايران

 لولـه  خـط  احـداث  براي منستانترك سياست با كه اين بر عالوه ايران اسالمي جمهوري

 ذاتـي  صورت به شده ياد كشور با ورزد، مي مخالفت به اروپا مركزي آسياي گاز و نفت

 :دارد اختالف ذيل ي زمينه دو در

 كشور دو اين مسلمانان باالي درصد رغم علي تركمنستان در الئيك هايدولت وجود

تركمنســتان  در كــاآمري اســراييل، تركيــه، نظيــر ايمنطقــه فــر كشــورهاي نفــوذ

 (.٦٧:1٣٧5)محسنين،

ايـن   از ناشـي  هـاي نـاامني  تركمنستان، با مرزي اشتراكات به توجه با تهديدات مسأله در

 مورد اشاره نمود: بـا  دو به توان مي خاص صورت به مشهودتر است. ايران، براي كشور

 مـرز  متركيلـو  5100 از بيش با ايران كه رفت انتظار مي شوروي هاي جمهوري استقالل

 از اسـتفاده  بـر  عـالوه  و شـده  كشور بازار اين وارد راحتي به بتواند كشور آن با مشترك

 امـا  كنـد.  پيـدا  دسـت  نيز آسياي مركزي كشورهاي ديگر به كشور اين داخلي بازارهاي

 در را ايگسترده ديگري حضور كشورهاي عوض در و نشده محقق خواسته اين امروزه

 مرزهـاي  و شـرق مشـهد   شـمال  در سـرخس  گمركـي  مرز و كنندمي تجربه تركمنستان

 كاال عبور بسياري كه مشكالت با كدام هر قوچان شمال در باجگيران و آباد لطر گمركي

 بـراي  زماني نيز كه چمداني تجارت اند.شده گريبان به دست « تراسيكا » غير مسيري از

 بي هاي تركمنستانمقام تمخالف دليل به اكنون شد، مي گرفته نظر در نفتي غير صادرات

 وجـود  دليـل  بـه  تركمنسـتان  و ايران مرزي زاي مناطقدومين عامل تنش .است شده اثر

 هـاي شـكاف  اسـت.  فراوان امنيتي هايداراي پيچيدگي ها،تركمن نظير قومي هاياقليت

ع ايجاد كند و مان را هاييدرگيري نهايتًا و شده مرزي اختالفات ساز زمينه تواندمي قومي

 .(125: 1٣٨4شود )ابولحسن شيرازي،  ميانه آسياي و ايران مناسبات توسعه ي
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تاجيكستان پس از جن  داخلي بعلت رشد زياد جمعيت و نياز به سوخت به دنبال بهـره  

يـن اسـاس تاجيكسـتان    (. بـر ا  Borisov,2012:1وري از منابع آبي باالدست بر آمد )

داراي دو هدف اساسي بود: اول گسترش زمينهاي كشاورزي براي تـامين امنيـت غـذايي    

بارة افـزايش اسـتفاده از آب   در جمعيت در حال رشد خود و دوم افزايش توليد برق آبي.

ارسال شده،  190٦در يكي از گزارشات نمايندة روسيه تزاري در آسياي مركزي، كه سال 

ها در هر جايي كه امكان هست، در حال توسـعة ميـادين كشـاورزي    تاجيك» آمده است:

هكتـار افـزايش   200000اين كشور پس از استقالل زمينهاي كشاورزي خود رابه  «.هستند

داده است. عالوه بر اين براي توليد برق آبي بـه سـاخت سـدها وپـروژه هـاي مختلفـي       

مگاوات برق اسـت كـه در سـال    ٦00/٣پرداخته است: سد راغون با ظرفيت توليد بالقوه 

بـه تخريـب ايـن سـد انجاميـد.       199٣ساخت آن آغاز شد ولي سـيل عظـيم سـال    19٨0

ها درصدد جذب سرمايه گذاريهاي خارجي براي احداث دوباره اين سد برآمدنـد  تاجيك

شـود كـه هزينـه ي    ( تبـديل مـي  ٣٣5كه در صورت ساخته شدن به بلندترين سد جهان )

د دالر برآورد شده است اين كار باتوجه بـه عـدم تـامين مـالي دولـت      ميليار٣ساخت آن 

تاجيكستان به حالت تعليق در آمده است واين دولت به دنبال يـك شـريك اسـتراتژيكي    

توان از نيروگاه بـرق  ها مياز بزرگترين نيروگاه براي ساخت اين سد است. عالوه بر اين

 2و  1هاي سن  تـوده  تاجيكستان نيروگاهدر تاجيكستان نام برد. همچنين در  «نوركسي»

بـا همكـاري و مشـاركت دولـت      2تـوده  باشد كه اتفاقاً نيروگاه سن در حال احداث مي

عالوه براين تاجيكها با ساخت نيروگاه نارك به توليـد بـرق   ايران در حال احداث است. 

سـت زيـرا   مگاوات پرداخته اند ازبكستان شديدا نگران ايـن موضـوع ا  ٦٧0آبي باظرفيت 

كند كه اين سد تاجيكستان بيشترين استفاده از آب آمودريا را داردو ازبكستان استدالل مي

باعث تباهي كشاورزي اين منطقه است عالوه براين اين سد با ايجاد امواج زمين لرزه بـه  

ميليون نفر ازمردم ازبكستان، 5روستاو زندگي ٧00طور گسترده در صورت شكسته شدن 

تاجيكستان همچنين داراي يك برنامه ريزي براي كند. تركمنستان را نابود ميقزاقستان و 
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مناطق شمال ازبكستان تاثير مي بر كه احتماال  استساخت يك نيروگاه برق آبي )روگان( 

مند به دريافت برق آغاز شده است پاكستان كه عالقه 1992كه ساخت آن از سال  گذارد.

براي ساخت اين سد به دولت تاجيكسـتان كمـك كـرده    ميليون دالر ٦00ارزان بوده است

 %٧5است اين نيروگاه براي ازبكستان پيامدهاي امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و ... دارد زيرا 

هاي سياسـي  كنند. دولت ازبكستان با استفاده از البيازمردم ازبك در روستاها زندگي مي

بـا   گوينـد مقامات تاجيكسـتان مـي   به تضعير پيمانكاران روسي اين پروژه ها پرداختند.

نداشتن سـوخت هـاي    به تامين نيروي برق و توجه به افزايش جمعيت كشورشان و نياز

 و رودخانـه ندارنـد   اي جز ساخت سد و نيروگاه هاي آبي بر روي ايـن دو فسيلي، چاره

سـبب   متـردر تاجيكسـتان،   ٣٣5با ارتفـاع   «راغون» ايجادسد گويند،مقامات ازبكستان مي

 ،«قره قـوم »ها به كشورشان شده كه گسترش صحراهاي اهش جريان آورد اين رودخانهك

مقامـات  را  موضـوع را بـدنبال دارد امـا ايـن     «آرال»خشـك شـدن درياچـه    و «قزل قوم»

 دانند.تاجيكستان ناشي از سوب مديريت منابع آبي درازبكستان مي

 موقعيت تاجيكستان در خصوص نيروگاه راغون:

نيروگاه توليد برق آبي راغون سازگار با محيط زيست است و بـرق توليـدي از آن ارزان   

 قيمت است،

 كند،نيروگاه راغون رشد اقتصادي تاجيكستان را تسهيل مي

 گردد.اي محسوب نميراغون به هيچ وجه براي دريا آرال تهديد بالقوه

 موقعيت ازبكستان در خصوص نيروگاه راغون:

اعث كـاهش آب ورودي دريـاي آرال گرديـده و بـه خشـك شـدن آن       ساخت اين سد ب

 خواهد انجاميد،

تاجيكستان با توجه به سدهايي كه احداث نموده ديگر نيازي به ايجاد راغون جهت توليد 

 برق آبي نخواهد داشت،

كند بـدون موافقـت   تاجيكستان نبايد برروي رودهايي كه از سرزمين اين كشور عبور مي

 حداث سد بپردازد.ازبكستان به ا
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اختالف اين كشورها زماني شكل گرفت كه ازبكستان به خوبي درك كـرد بـراي توسـعه    

 بخش كشاورزي و تامين آب اهالي خود، به تدريج به آب تاجيكستان وابسته خواهد شد 

هاي خود به راه، نفـت و گـاز ازبكسـتان    براي توسعه زيرساخت گونه كه اين كشورهمان

از يكـديگر امتيـاز    هـا، استفاده از اين اهـرم  كنند بابراين دو طرف سعي ميبنا نياز دارند.

بگيرند كه قطع چندين باره جريـان گـاز از ازبكسـتان بـه تاجيكسـتان و متوقـر كـردن        

 توان دراين راستا ارزيابي كردمي كاالهاي وارداتي به تاجيكستان در مرزهاي ازبكستان را

 (.2: 1٣92)كريمي، 

 

 های  روابط ازبکستان و ترکمنستانا و چالشهفرصت-5-1-4

تركمنستان با محدوديت منابع آب روبرو است. اين كشور داراي اقلـيم خشـك و بـري      

كيلومتر مربع آن را صـحراي قـره قـوم    ٣50000است و چهار پنجم مساحت ان يا حدود 

راپـاميز،  دهد. به جز در نوار بسيار كوتاه و كم وسـعت كوههـاي كپـه دا  و پا   تشكيل مي

گيـرد )سـينايي،   كيلومتر مربعـي آن شـكل نمـي   4٨٨100اي در تمام وسعت هيچ رودخانه

 بيان نمـود   بايد آب به راجع تركمنستان و ازبكستان اختالفات با ارتباط (. در1٣٦: 1٣٨9

 بسـتگي  آمودريـا  رودخانـه  آب بـه  تركمنستان و درازبكستان نفر ميليون ٨ حدود زندگي

 امضـا  خـود  بين آب مساوي تقسيم زمينه در توافقي 199٦ سال در ورمزب كشور دو. دارد

 قـرارداد  ايـن  اجـراي  از كـه  گوينـد مـي  رسـماً  تركمنستان و ازبكستان نمايندگان. كردند

 و خـوارزم  اسـتان  در مـداران سياسـت  و ازبكستان آب كارشناسان حال اين با. خشنودند

 زيادي بسيار آب تركمنستان كه مندند هگل امر اين از قالپاقستان قره گردان خود جمهوري

 آمودريـا  آب مسـاوي  تقسـيم  كه سازندمي نشان خاطر ازبك كارشناسان. كندمي برداشت

 آب بـه  ازبكسـتان  در نفـر  ميليون 14 زيرا است منصفانه غير ازبكستان و تركمنستان بين

 ايـن  آب بـه  نفر ميليون 4 فقط تركمنستان در كه حالي در هستند متكي آمودريا رودخانه

 آب و كنـد  آبياري بايستمي را بيشتري زمين ازبكستان اين بر عالوه. اندوابسته رودخانه

 كـل  جمعيتـي،  نظر نقطه از آنان، نظر در. كند طي را تريطوالني هاي مسافت بايستمي
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 نظـر  در بايسـت مي آب سهميه تعيين هنگام به آب ضايعات نيز و آبياري به نيازمند زمين

 كننـد، مـي  تجاوز خود سهميه از هاتركمن كه كندمي ادعا همچنين ازبكستان. ودش گرفته

 آمودريـا  از آب مكعـب  كيلـومتر  20 حـدود  دارنـد  حـق  يك هر ازبكستان و تركمنستان

. كندمي برداشت آب مكعب كيلومتر ٣0 بر بالغ تركمنستان شودمي گفته واقع در. بردارند

 برابـر  دو حـدود  آب ضـعير  بسـيار  ديريتمـ  سـبب  بـه  تركمنسـتان  آب مصرف سرانه

از جمله موارد چالش برانگيز ديگر ميتوان به كانال قره قوم اشاره نمـود.  . است ازبكستان

بزرگترين شبكه آبياري در منطقه بياباني رودخانه معروف قره قوم اسـت كـه از محـدوده    

ودخانـه  بياباني جنوب شرق و جنوب تركمنستان عبـور مـي كنـد. ايـن رودخانـه سـه ر      

آمودريا، مرغاب و تجن را در اين جمهوري به همديگر وصل مي كند. فـاز اول احـداث   

عملي گرديده و رودهاي آمودريا 1954-59كيلومتر در سالهاي 400رودخانه فوق به طول

-و مرغاب را به هم وصل مي كند. رودخانه قره قوم سابق براين كانال قره قوم ناميده مي

واقع درنزديكي شهر كركي )در كرانـه چـو و نزديكـي    « اش سافاب»رودخانه فوق از .شد

« بوسـاغا كركـي  »كيلومتر اول رودخانه تحت عنوان رودخانه 40آمودريا( شروع مي شود. 

كيلومتر از روي بيابان رس ماسه اي ابروچر عبور كرده و مسـير   ٧0بوده و سپس حدود

دهـد. در اينجـا   شرقي ادامـه مـي  هاي پيوسته ماسه اي قره قوم جنوب خود را از ميان تپه

افتـد و حتـي گـاهي رسـوبات     دار رودخانه نيز اتفاق ميهاي ماسهگاهي فرسايش ديواره

هـاي  حـل ها از راهاي مسير رودخانه را مسدود مي كنند. براي مقابله با اين وضعيتماسه

ي مرو بـا  كيلومتر4آب آمودريا از طريق رودخانه قره قوم در .جويندتكنولوژيكي بهره مي

آب مرغاب وصل مي گردد. از همين نقطه فاز دوم رودخانه قره قوم كه در بين مرغاب و 

ــول       ــا ط ــه )ب ــاز دوم رودخان ــود. ف ــي ش ــروع م ــراردارد، ش ــن ق ــومتر140تج  (كيل

به منظـور  19٧1سد بزرگ خان حوض و درسال 19٦1احداث گرديد در سال19٦0درسال

   (.2٣4: 1٣90)قلي بغـده،   حداث گرديدذخيره آبهاي رودخانه در بين تجن و مرغاب ا

ـ         25٧طـول  ه عمليات اوليه فاز سوم رودخانـه در بـين عشـق آبـاد و تجـن قـرار دارد )ب

به عشق آباد، پايتخت  19٦2ماه مه 12اتمام يافته و19٦1-٦2كيلومتر( اين طرح درسالهاي
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دارد بـه  حفر فاز چهارم رودخانه كه در بين گوگ تپه و غـازانجيق قـرار   .جمهوري رسيد

( به اتمام رسـيده  19٧٧) كيلومتري اين فاز مدتها پيش250انجام رسيده، نيمي از رودخانه

ميليـون  190)بـا ظرفيـت   و براي ذخيره آب در نزديكي گوگ تپه، سد بـزرگ كوپـت دا   

كيلومتر به غازانجيق 1100ساخته شد. اين رودخانه تاكنون با طول19٧4مترمكعب( درسال

)عمدتاً كشتزارهاي پنبـه( از طريـق    زمينهاي مزروعي از هكتار رسيده است ويك ميليون

قـوم  ( قزل اتـرك  ) انجيق شود. پيگيري طرح از غاز انجيق به دو شاخه غازآن آبياري مي

طبق طرح بلند مدت رودخانه قره قـوم،  . كيلومتر خواهد رسانيد1500را به دا  ، طول آن

چله كن، تركمن باشي و تأمين آب منـاطق   انتقال آب از طريق ادامه حفر آن به نفت دا ،

يابـد سـپس   گيرد. طي پيش بيني حفر رودخانه تا غـار انجيـق ادامـه مـي    برمي فوق را در

بواسطه لوله هاي آب تا نفت دا  امتداد يافته و در آنجا حوض ذخيره آب و تصـفيه آب  

ن باشي انتقـال  هاي آب به چله كن و تركمگردد. آبهاي تصفيه شده به مدد لولهايجاد مي

 سيراب را تركمن اراضي كه آمودريا از انشعاب ترين مهم قوم قره آبراه . درخواهد يافت

 صـورت  بخـوبي  آن نگهـداري  امـا  دارد، جريـان  آب شـوروي  زمـان  برابـر  دو سـازد مي

 آن كارايي از افزوني روز طور به و شودمي انباشته آن در لجن و گل تدريج به. گيردنمي

 مـي  يـا : دارد راه دو مسـئله  ايـن  حـل . شـود مي اضافه آب ضايعات بر و ددگرمي كاسته

 رودخانـه  از آب برداشت ميزان به يا و داد تن كانال بازسازي گزاف هايهزينه به بايست

 توجـه  (. با2٣5:1٣90است )قلي بغده ، بوده غالب دوم راه تاكنون. افزود روز هر آمودريا

 بـراي  تركمنسـتان  آتي طرحهاي و آمودريا از بيشتر آب براي افغانستان بالقوه تقاضاي به

 آب مسـئله  سـر  بـر  تركمنستان-ازبكستان روابط كه رسد مي نظر به چنين مخازن، ايجاد

 درياچـه  تـرين  عظيم احداث كار تركمنستان م 2000 سال اكتبر در عالوه به. شود ترتيره

ايـن درياچـه سـبب     كرد ازآغ طاليي قرن درياچه نام به قوم قره صحراي در را مصنوعي

را   4000km-٣500نابودي بخش شمال غربي صحراي كاراكوم شد كه پوشـش گيـاهي   

آب است. مرحلـه ي اول   km 1٣2-150از بين برد. اين درياچه كه قادر به ذخيره كردن 

به پايان رسيده است و اين درياچه داراي مخزني جهت  2004ساخت اين پروژه در سال 
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اي تركمنستان است. اين پروژه نگراني فوري كشور ازبكسـتان  ه هستهخنك كردن نيروگا

توانست از آب باقي مانده و رسيده بـه كشـورش بـراي    را ايجاد كرد زيرا اين كشور نمي

كنـد كـه آب بـاقي مانـده     هاي كشاورزي استفاده كند. ازبكستان استدالل ميآبياري زمين

يج با باالرفتن گرمـا در صـحراي كـاراكوم     داراي محتواي بااليي از نمك است كه به تدر

 تبخير شده و نابودي زمين هاي كشاورزي ازبكستان را به دنبال خواهد داشـت. چنانچـه  

 بـراي  امـر  ايـن  عواقـب  دهد، افزايش آمودريا از را خود آب مصرف بخواهد تركمنستان

 بيشتري آب مبودك با قالپاقستان وقره اورگنج هاياستان. بود خواهد آميزفاجعه ازبكستان

 .شد خواهد مواجه

 . فعاليتهاي آبي كشورها4جدول
 فاكتورهاي اقتصادي

 دوره كشور

 زماني 

آب در 

 دسترس

 ميزان استفاده

 از آب

  كشاورزي ماهيگيري صنعت

 ساير

 كل

 11٣1٧ 451 10٨٣٦ 111 2٧5 1٣1 21٣ 1990 قزاقستان

199٧ 102 125 ٦4 110 ٦٨14 99 ٧٣14 

2010 ٣٨4 ٣29 4٧4 ٣41 109٣5 ٦00 129٦٣ 

 5115 1٣ 4910 0 ٦٨ ٧0 94 1990 قرقيزستان

199٧ 92 ٦9 42 5 4٦4٨ 0 4٨5٦ 

2010 ٣52 2٣ ٦٦15 0 ٧٨20 1٨٧٧ ٧0 

 1٣٣٨٣ ٣٧4 11221 0 ٦0٧ ٦9٦ 4٨5 1990 تاجيكستان

199٧ 4٦ ٣٦15 9٣1 0 944٣ 0 11425 

2010 ٧٧1 ٦50 1400 500 10٣٨0 ٦00 14٣00 

 24٧٧0 2 2441٦ ٣5 12٦ ٧0 121 1990 نتركمنستا

199٣ ٧20 ٨0 1٣5 ٣٨ 22200 0 2٧٧٣ 

2010 1100 2٧0 1150 400 22225 0 2٨145 

 ٦٣21٧ 0 5٨٣٣٨ ٧٨٣ 12٦0 9٣9 2051 1990 ازبكستان

199٧ 2259 1200 10٧0 5٨2 4٦٦22 0 5٣٧٣2 

2010 5٨50 1٦٣0 14٦0 2240 401020 0 59200 

Sourc:for1997fao(1997) for1997 reports(3-7)for:2010(1) 
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 . درگيري هاي كشورهاي آسياي مركزي5جدول
ــدت در  شـــ

 گيريها

درگيريهاي قومي 

 و ارضي

ــتم  كنترل منابع كاربر اصلي نوع اختالفات سيســـــــ

 هيدروليكي

ــومي   باال ــهاي ق تنش

بين ازبكسـتان و  

ــتان در  قرقيزاقسـ

 دره ي فرغانه

جريانات پايين 

ــت و  دســــــ

 باالدست

Kyrgyzstan 

Uzbekistan 
Kyrgyzstan Naryn and 

Toktogul 

resv 

ــتفاده ي  متوسط اســــــ

ــا از دره  تاجيكهـ

ــه  ــه كـ ي فرغانـ

مــورد رضــايت   

 ازبكستان نيست

جريانات پايين 

ــت و  دســــــ

 باالدست

Uzbekistan 

Tadjikistan 
Tadjikistan Kayrakum 

resv 

ــومي   باال ــهاي ق تنش

ــت   ــين جمعيـ بـ

ازبكســــــتان و  

 تاجيكستان

يـاري  سيستم آب

ــتراك   ــه اشـ بـ

 گذاشته شده

Uzbekistan 

Tadjikistan 
Kyrkystan Tributaries 

to Fergana 

Valley 

انتقـــــال آب از  كم

ــه  ــيردريا بــ ســ

قرقيزســتان كـــه  

ــورد نارضــايتي  م

ازبكســــــتان و  

 قزاقستان است

جريانات پايين 

ــت و  دســــــ

ــت  باالدســـــ

سيستم آبيـاري  

ــتراك   ــه اشـ بـ

 گذاشته شده

Kazakhstan 

Uzbek 

minority 

Kazakhstan Chardara 

resv 

ــه  باال ــيمات فرق تقس

ــين  اي آمودريــا ب

گورنــــــــــــو 

Badakhstan 
و منطقه كورگـان  

 تيوب

جريانات پايين 

ــت و  دســــــ

باالدست)بالقوه

) 

Tadjikistan Tadjikistan Vakhsh/ 

Pyandsh 

تنش هاي قـومي   متوسط

ميـــان جمعيـــت 

ازبك و تاجيـك   

ريانات پايين ج

ــت و  دســــــ

ــت  باالدســـــ

Uzbekistan Tadjikistan Zeravshan 
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انتقــــال رســــد 

فوقاني زرافشـان  

 به ازبكستان

سيستم آبيـاري  

ــتراك   ــه اشـ بـ

 گذاشته شده

ادعاهــاي ارضــي  متوسط

ــورد بخــش  در م

هــايي از واحــه  

Tazhaus ،

استان خوارزم، و 

Cardzhou  در

 وسط آمودريا

جريانات پايين 

ــت و  دســــــ

ــت  باالدســـــ

سيستم آبيـاري  

ــتراك   ــه اشـ بـ

 گذاشته شده

Turkmenista

n 

Uzbekistan 

Turkmenist

an Uzbek 

minority 

Lower 

Amu 

Darya 

ــت  متوسط اهميـــــــــ

Interrepublic

an ، عواقب براي

ــاربران و ــاالوك  ب

 پايين دست

Turkmenista انتقال آب

n 
Turkmenist

an 
Kara Kum 

canal 

 منبع:نگارنده

 

 . موافقت نامه هاي ميان كشورهاي آسياي مركزي٦جدول

 نتايج دادهطرفين قرار سال

1991 

 

ــام   قزاقستان و كشورهاي آسياي مركزي ــراي تمـ ــادي بـ ــوق مـ حقـ

 جمهوريها در نظر گرفته شود

ــتان    1992 ــتان، تاجيكس ــتان، قرقيزس قزاقس

 ازبكستان

ــديريت و   ــراي مـ ــاري بـ همكـ

 حفاظت از منابع آبي

. حفــظ 1هــدف اصــلي: 4داراي  كشورهاي آسياي مركزي ژانويه1994

بازسازي . 2ثبات زيست محيطي

. 4. بهبـود مـديريت آبـي   ٣منطقه

 ايجاد نهادهاي بين المللي

ميليـون دالري  بانـك   220كمك كشورهاي آسياي مركزي 1994ژوئن
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جهاني براي جلوگيري از خشك 

 شدن آرال

ــرژي و   قزاقستان، قرقيزستان 1995 ــتفاده از آب و انــ اســ

موافقتنامه هـايي جهـت جبـران    

 سوخت و انرژي

رهاسازي آب سير دريابه مـزارع   ان، قرقيزستان، ازبكستانقزاقست آوريل199٦

 پنبه درمقابل دريافت نفت و گاز

 تقسيم رودخانه ي آمودريا تركمنستان و ازبكستان 199٦

ســـــــپتامبر 

199٧ 

يك توافق اسـتراتژيكي مشـترك    كشورهاي آسياي مركزي

ــد   ــراي تولي ــتفاده از آب ب در اس

 برق آبي و نظارت برجريان آب

به اشـتراك گذاشـتن آب بـراين     قزاقستان، قرقيزستان 199٧دسامبر 

اساس مخزنهاي آب قرقيزسـتان  

با قزاقستان به اشـتراك گذاشـته   

 شد

ــتان   199٨ژانويه ــتان، تاجيكس ــتان، قرقيزس قزاقس

 وازبكستان

قــراردادي جهــت حفــظ محــيط 

 زيست به امضاي طرفين رسيد

سر اسـتفاده ي  همكاري هايي بر تاجيكستان و ازبكستان 199٨آوريل 

مشترك از منابع آبـي ،كمكهـاي   

حقوقي ،مبارزه با جرم و جنايت 

 وقاچاق مواد مخدر

ساخت يك مخـزن مشـترك بـر     قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان 199٨مارس 

ــي از   ــارين يكـــ روي رود نـــ

 سرشاخه هاي سيردريا
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ــت    كشورهاي آسياي مركزي 1999 ــه در جه ــديريت يكپارچ م

 ياستفاده از منابع آب

ــراي   تركمنستان و ازبكستان 2000ژوئن ــه بـ ــاي دوجانبـ همكاريهـ

 رسيگي به مشكالت مخازن آبي

همكاري جهت استفاده ي بهينـه   تاجيكستان و ازبكستان 2001فوريه 

ــل    ــل و فص ــي و ح ــابع آب از من

متقابل مشكالت فني و پرداخت 

 بدهي هاي دولت تاجيكستان

قستان بـراي پرداخـت   توافق قزا قزاقستان، قرقيزستان 2001مارس

ميلــون دالري بــه  5/21بــدهي 

 منظور تسهيل مذاكرات

 توزيع مشترك آب قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان 2002

ــه  قزاقستان، قرقيزستان 200٦ژوئيه  ــوط ب كميســيون دوجانبــه مرب

مسائل زيرساختي با ابتكار عمل 

 سازمان ملل متحد

هـاي  ايجـاد پـروژه  توافق بـراي   كشورهاي آسياي مركزي 200٦اوت 

ــك    ــاد ي ــه ايج ــترك ازجمل مش

 اتحاديه گمركي و بازار مشترك

 منبع:نگارنده

 

 افغانستان -سناریوهای انتقال آب از مسير تاجيکستان -2-4

توان جهت انتقال آب در نظر داشـت مسـيري اسـت كـه از شـمال      دومين مسيري كه مي

ه تاجيكسـتان بـا افغانسـتان و    كند با توجه به مناسـبات گسـترد  كشور افغانستان عبور مي

-كمك هاي مالي ايران به اين كشور مي توان بيان نمود كه انتقال آب از اين مسير عاقالنه
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زايي نيز در اين مسير وجود دارد كه موجب تر صورت گيرد البته عوامل تنشتر و راحت

 باالبردن ريسك عملياتي خواهد شد.

 

 کستان و افغانستانهای روابط تاجيها و چالشفرصت -1-2-4

اقتصـادي بـي شـماري اسـت. ايـن      -افغانستان كشوري توسعه نيافته با مشكالت سياسي

تاجيكستان نزديك كند به ، از لحاظ اقتصادي سعي دارد خود را به همسايه شمالي كشور

 هاگذشته، دوشنبه ميزبان نمايشگاه تجاري افغان بود كه در آن افغان هايطوري كه در سال

ارزان قيمت روابط تجاري خود با تاجيكسـتان را   ي خوب وهاته بودند با ارائه كاالتوانس

شان به برقراري روابط بيشتر با افغانستان جلـب  هم اكنون توجه هاتاجيك .تقويت نمايند

شده است و افغانستان امروز كه با ضعير شدن قدرت طالبـان در ابتـداي مسـير توسـعه     

ن به ميدان رقابت همسايگان خود از جمله ايران و تاجيكستان تبديل قرار گرفته، هم اكنو

توان به كشفيات جديد ذخاير نفت به عنوان اولين ويژگي اقتصاد افغانستان مي. شده است

و گاز در شمال افغانستان اشاره كرد به طوري كه يك شـركت تحقيقـات زمـين شناسـي     

يليارد متر مكعب گـاز و بـيش از يـك و نـيم     م 444مقدار اين مواد به  آمريكا اعالم كرده

ي آمو و مرز ميان افغانستان و تاجيكستان قرار هارسد كه در حوزهميليارد بشكه نفت مي

ي استخراج نفت و گاز را هادارد بدين ترتيب احتمال دارد كه اين كشفيات جديد شركت

ن معادن بـا ارزش نيـز تـوان اقتصـادي     افغانستان از نظر داشت .به سوي افغانستان بكشاند

سـرب  » ،«آهـن حـاجي گـك   »توان به معادن بـزرگ  اي دارد كه به طور خالصه ميبالقوه

 ،«طـالي افغانسـتان  »، «الجـورد كـران و منجـان   »، «مـس عينـك لـوگر   »، «فرنجل غوربند

، اشـاره كـرد امـا يكـي از امتيـازات اقتصـادي افغانسـتان موقعيـت اسـتراتژيك          «اورانيم»

رافيايي آن و مسير اتصال آسياي ميانه به جنوب و از همه مهمتر عبور مسير خط لولـه  جغ

اين كشور از يكسو به صادركنندگان نفت ، پاكستان از آن است. افغانستان ،گاز تركمنستان

ي آسياي ميانه و حوزه خليج فارس دسترسي داشته و از سوي هاو گاز مانند ايران، كشور

ي مصرف كننده نفت و گاز هم روابط نزديكي دارد. خط انتقال بـرق بـه   هاديگر با كشور
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اي افغانستان با نام پروژه سن  توده پل خمره و صادرات منظم برق به كابـل بـازار تـازه   

سـخنگوي شـركت هلـدين  بـرق      ناظرجـان يادگـاري،  . گشـوده اسـت   هـا براي تاجيك

انسـتان و امـامعلي رحمـان ريـيس     گفت: درابتدا حامد كرزي رييس جمهـور افغ  تاجيك،

جمهور تاجيكستان در كراچي درباره صادرات برق گفتگو و به بن بست رسـيده بودنـد،   

. بنـابراين تاجيكسـتان بـراي    چرا كه افغانستان واردات برق از ازبكستان را مد نظر داشت

ي بهـرام  انديشـيد چـرا كـه بـه گفتـه     اي مـي خالص شدن از دست اين رقيب بايد چاره

اف، رييس افتخاري انجمن مهندسين برق تاجيكستان، صادرات برق بـه افغانسـتان   اجسر

براي تاجيكستان منفعت زيادي دارد، حتي اگر اين كشـور بـا كمبـود بـرق مواجـه شـود       

هرچنـد كـه ازبكسـتان در تمـام     . اي برق حفظ كندنيازدارد تاحضورش را در بازار منطقه

اما اين كشور ظرف چند سال ديگر قادر بـه   كند،ميطول سال براي افغانستان برق تامين 

ي ي برق آبهادهد نيروگاهاف نشان ميي سراجرقابت با تاجيكستان نخواهد بود اين گفته

  كنندي ترموالكتريك ازبكستان توليد ميهاتري را نسبت به نيروگاهتاجيكستان برق ارزان

ي نزديك شـده و دري  هااقتصادي در كشوركه اين برق ارزان قيمت باعث تحريك بازار 

و قطعي مكرر برق  را براي تاجيكستان به سمت بازار برق پاكستان كه به خاطر افت ولتاژ

اي دركابل بـا  ي منطقههارمين قرارداد همكاريامضاي چها .باز خواهد كرد معروف است

اوف وزيـر  تان و آقـاي حكـيم  دي ارغنديوال، وزير اقتصاد كشـور افغانسـ  هالامضاي عبدا

ترانسپورت تاجيكستان مناسبات همكاري بين دو كشور را بيشتر به تصوير كشيد. امضاي 

اين قـرار داد دو كشـور را متعهـد كـرد تـا در امـور تجـارت، گمركـات، انـرژي و آب،          

ي هـا ترانسپورت، مخابرات، زراعـت، معـادن، اطالعـات و فرهنـ  و صـحت همكـاري      

 50در پنج سال اخير مبادالت تجاري ميان افغانستان و تاجيكستان  .جام دهنداي انگسترده

ي گسترده تجاري بين اين دو هادر صد افزايش يافته است كه اين رقم نشان دهنده توافق

ي توجه ويـژه تاجيكسـتان بـه افغانسـتان     يكي از مواردي كه نشان دهنده .باشدكشور مي

ي بازسازي اقتصاد افغانستان است. بـه طـوري كـه    هاوژهبوده مشاركت تاجيكستان در پر

وزير خارجه تاجيكستان طي نشستي در دي ماه سال جاري كه با حضور سفير جمهوري 
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چين به منظور بررسي نتايج كنفرانس استانبول درباره افغانستان برگزار شد، ياداوري كرد 

ي مشـترك توسـعه شـبكه    هادر پروژه-CASA 1000كه تاجيكستان در چارچوب پروژه

 -كنـد وتوسـعه روابـط ترانسـپورتي افغانسـتان      اقتصادي افغانستان، فعاالنه شـركت مـي  

 (.1٣91تاجيكستان را مد نظر دارد )جعفري،

 

 های روابط ایران و افغانستانها و چالشفرصت -2-2-4

يژه بعد از عدم وجود ثبات سياسي، اداري، اقتصادي در افغانستان از چندين دهه قبل به و

خروج شوروي سابق از اين كشور تاكنون همواره منشأ بروز مشكالتي در مرزهاي شرقي 

سال، افغانستان دست كـم شـش بـار كـانون     1٣0كشور بوده است. به طوري كه در طول 

انتشار امواج بحران زا به دولت هـاي همجـوار بـه ويـژه ايـران و پاكسـتان بـوده اسـت         

تان منابع تنش زاي زيادي با ايران دارد، اما مهمتـرين چـالش   (. افغانس1٦: 1٣٨٦)زرقاني،

 هاي اين كشور در مرزهاي شرقي كشور عبارتند از:

اي، بحـران جمعيـت و بحـران    قاچاق مواد مخدر در كنار بحـران هسـته  مواد مخدر:  -1

محيط زيست يكي از چهار بحران عمده قرن بيست و يكم لقب گرفته است. بـر اسـاس   

 شود )حميدي،ترياك جهان در افغانستان توليد مي %٨5حدود  متحد ن مللگزارش سازما

طول مرزهاي ايران كند. موادمخدر دنيا را تامين مي ٪٧0(. همچنين افغانستان 1٧٣: 1٣٨٣

صدور كيلومتر است وكشورهاي جهان همكاري مؤثري با ايران ندارند.  945با افغانستان 

براي مصرف داخلي و انتقال بـه اروپـا، در شـمار منـابع     مواد مخدر از افغانستان به ايران 

ايـران از دو جهـت در   (. 150: 1٣٧9اصلي تنش بين دو كشور بوده است )كريمـي پـور،  

تواند محلي بـراي ترانزيـت ايـن مـواد     اول اينكه مي معرض تهديدات مواد مخدر است:

كه از ايـن رهگـذر   شود.مواد مخدر افغانستان به قصد ترانزيت وارد كشور مي %50باشد 

-هاي مـالي هزينـه  عالوه بر هزينه ميليون دالر هزينه به ايران تحميل مي شود.5٦1ساالنه 

هاي انساني شديدي نيز به ايران وارد شده اسـت. تلفـات انسـاني نيروهـاي انتظـامي در      

ــا قاچاقچيـــان ــه بـ ــالغ  مقابلـ )  نفـــراعالم شـــده اســـت٣200بـــر  مـــواد مخـــدر بـ
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www.afghanistanpaper.com.)  دوم اينكه قاچاق مواد مخدر از طريق خاك ايران

تعـداد معتـادين مـواد مخـدر را در ايـران       توزيع مقداري ازاين مواد در ايران، و به اروپا

هاي توليد و قاچـاق مـواد مخـدر در    مهمترين داليل و چالش بشدت افزايش داده است.

 غانستان عبارتند از:اف

 گره خوردگي اقتصاد افغانستان با تجارت مواد مخدر

 كم هزينه بودن كشت خشخاش

 تقاضاي روز افزون، بستر ساز افزايش قيمت مواد مخدر

 برخورد انفعالي دولت افغانستان با كشت خشخاش

 سياسي در افغانستان-نبود ثبات امنيتي

 مخدرتأمين منابع مالي دولت از اقتصاد مواد 

 پيش خريد ترياك توسط تجار مواد مخدر

 وجود رقابت اقتصاد پنهان بين قوم پشتون و ديگر اقوام

 (.2٦1-2٦5: 1٣٨٦دست نشانده بودن دولت افغانستان )غنجي،

ساله دارد. حتي قبل از ايـن   ٣0مهاجرت افغان ها به ايران سابقه پناهندگان افغانی:   -2

كردند. بنا به گفته مقامـات  ي كار به ايران مهاجرت مينيز مهاجرين افغان به صورت نيرو

-ميليون نفـر مـي   5/٣اند زماني به حدود ايران شمار افغانهايي كه به ايران مهاجرت كرده

رسيد كه پس از سرنگوني حكومت كمونيسـتي در افغانسـتان شـمار زيـادي از آنهـا بـه       

ه حكومـت مجاهـدين نـه تنهـا     ها در دور. اما آغاز دور تازه درگيريبازگشتندكشورشان 

ها شد بلكه شمار قابل توجهي از مردم به شهر كابـل و سـاير   باعث مهاجرت مجدد افغان

ها به كشورهاي همسايه خصوصاً مناطق مهم درگيري وادار به ترك افغانستان و مهاجرت

قسيم بدين ترتيب مهاجرين افغاني مقيم ايران به سه گروه قابل ت شدند.  ايران ادامه يافت

يعني در پي ظهور طالبان و تشديد  1٣٧4 -1٣٦0اند: گروه اول كساني هستند كه از سال 

هاي داخلي افغانستان به ايران مهاجرت نمودند.گروه دوم كساني هستند كه از سال جن 

هاي داخلي افغانسـتان بـه ايـران    يعني در پي ظهور طالبان و تشديد جن  1٣٧4 - 1٣٧2

http://www.afghanistanpaper.com)/
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نيـز   1٣5٧شوند كه قبل از سال سوم كارگران فصلي را شامل مي مهاجرت نمودند. گروه

-دسته سوم يعني كارگران فصلي افرادي هستند كه خـانواده  اند.به ايران آمد و شد داشته

هايشان در داخل افغانستان هستند و فقط براي كار به ايران مراجعت مي كنند. مشكل اين 

هستند و اين به دو دليل است. اول اينكـه از   ايران عده آن است كه فاقد مدرك اقامتي در

عواقب شناسايي شدن و خلق مشكل براي خود نگرانند و دوم اينكه به دليل اينكه پس از 

، به داشتن مدارك اقـامتي احسـاس نيـاز    گردنداتمام و دريافت حقوق به افغانستان بر مي

دي جهـت ادامـه معيشـت    هاي اقتصاو در نهايت، در افغانستان نبود زيرساخت .كنندنمي

قادر به بازگشت به كشور خود نيستند و اين امر هزينه سنگيني را به كشور تحميل ساخته 

چنين وجود ناامني داخلي در افغانستان تأثير به سزايي بر امور امنيتي كشـورمان  است. هم

: 1٣90)احمدي پـور،  خواهد داشت و زمينه ساز به وجود آمدن بحران امنيتي خواهد شد

502 .) 

 درافغان هويتي نه ملي بلكه خـرده ملـي و قـوميتي اسـت.     هويت  مذهب و قومیت: -3

ايران و افغانستان، تمركز قوميت بلوچ يا اهل سنت در مرزهاي ايران با افغانسـتان بـراي   

شود كه ايران و افغانستان از ارتبـاط دو  ايران نگران كننده است. مشكل از اينجا ناشي مي

أثير آن بر امنيت ملي خود نگران هستند. آمد و شد مهاجرين افغانستان و سوي مرزها و ت

است هاي دو سوي مرز وجود داشته هاي دور ميان جمعيتارتباطات فاميلي كه از گذشته

افغانستان كشوري اسـت   پيامدهاي امنيتي مختلفي براي امنيت ملي دو كشور داشته است.

هاي ويژه در آن زباني و سنت -خاص قومي قوميت با خصوصيات 50  كه چيزي بيش از

. اندياد كرده« هاموزاييك قوميت»شناسايي شده است، به همين جهت از افغانستان به نام 

پشتون و اهـل سـنت، و ايـران كشـوري اسـت بـا اكثريـت        يت با اكثر جمعيت افغانستان

ان بـه لحـاظ   جمعيتي فارس زبان و اهل تشيع. در حاليكه مـرز نشـينان ايـران و افغانسـت    

دهند، از نظر قومي تركيـب  مذهبي به يكديگر نزديكند و اكثريت را اهل سنت تشكيل مي

ها هستند كـه  ، تاجيكناحيه استان هرات جمعيتي در مرزهاي ايران و افغانستان بويژه در

بيند. تحت اين شرايط، مطلـوب  تر ميبه لحاظ زباني و قومي خود را به ايراني ها نزديك
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كه قوميت هاي فارس زبان و نيز پيروان مذهب شـيعه در مرزهـاي    ن خواهد بودايران اي

افغانستان با ايران مستقر شوند. در مقابل، دولت افغانستان تالش خواهد كرد و يا مطلوب 

آن اين خواهد بود كـه قوميـت پشـتون و نيـز پيـروان اهـل سـنت در مرزهـاي ايـران و          

ايران به اقليت شيعه هزاره و در حد گسترده تر به  افغانستان تمركز بيشتري داشته باشند.

جبهه متحد شمال و جمعيت اسالمي برهان الدين رباني و اسماعيل خان در هـرات نظـر   

اگر روزي مسأله قوميت و مذهب بخواهـد بصـورت   (. 15: 1٣٨٣مثبت داشت )مالزهي، 

ن با افغانستان يك چالش داخلي براي ايران تبديل شود، در آن صورت، نواحي مرزي ايرا

مي تواند بصورت يك خطر يا تهديد جلوه گـر شـود. عـالوه بـر ايـن مسـأله مهـاجرين        

افغانستان در ايران و تمركز آنها در استانهاي مرزي مزيد بر علت شده است تـا حتـي در   

 .نفع افغانها تغيير كنده بعضي مناطق مثل زابل تركيب جمعيتي ب

در افغانستان، اين فرض وجود داشت كه وضعيت  به دنبال شكست طالبانتروریسم:  -4

كشور به حالت آرامش و ثبات سياسي سوق پيدا خواهد كرد، اما حوادث بعدي نشان داد 

هـاي  گروه طالبان و القاعده هنوز در افغانستان و حتي در پاكستان فعـال هسـتند و زمينـه   

نظر كمي و تعداد  تروريسم در حال گسترش است. در سال هاي اخير، حمالت طالبان از

و كيفي و شدت تهاجم افزايش داشته است. نيروهاي شبه نظامي طالبان، روش هاي تلـه  

اند. بر پايه گزارش ارائه شده به هاي انتحاري را شدت بخشيدهانفجاري و يا بمب گذاري

، عمليات ضـدناتو از سـوي طالبـان گسـترش بيشـتري پيـدا       200٨كنگره آمريكا در سال 

% و  ٣0ر پايه اين گزارش، درصد اقدامات تروريستي عليه مـردم افغانسـتان،   است. بكرده

 (.٦: 1٣91افزايش داشته است )اعظمي،  200٧% در مقايسه با سال  40عليه قواي آمريكا، 

 . محل استقرار گروههاي شورشي در افغانستان2نقشه
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 50:1٣٨9منبع: بزرگمهري،

خاورميانه و غـرب آسـيا بـه دليـل موقعيـت      منطقه  نیروهای خارجی در افغانستان: -5

هـاي ژئـوپليتيكي خـاص خـود همـواره در      جغرافيايي ويژه، منابع عظيم انرژي و ويژگي

ها هميشـه  هاي مختلر بوده است. اين قدرتهاي بزرگ در دورانكانون توجهات قدرت

ود در پي حضور و اعمال قدرت خود بر اين منطقه و در نتيجـه تـأمين منـافع پايـدار خـ     

 خواهـد  نـاامني  سـاز  زمينه منطقه يك در ايفرامنطقه هايقدرت حضور اند. معموالبوده

 زمينـه  ديگـر  با برخي ودشمني منطقه كشورهاي از برخي با هاقدرت اين همكاري بود.

 هـاي زمينـه  همـواره  ، منطقـه  در خود حضور با سازد. امريكامي فراهم را ناامني و تضاد

(. حضور آمريكا در 22٣ساخته است )پور خسرواني، فراهم اي راقهمنط ثباتي بي و ناامني

افغانستان نه تنها به امنيت افغانستان و منطقه كمك نكرده، بلكه خشـونت و نـاامني را در   

(. از منظر آمريكـايي هـا، حضـور نـاتو در     1٦2: 1٣٨2منطقه افزايش داده است )راستي، 

اي خـارج  هاي خود را در منطقهاست تا تواناييافغانستان عمالً آزموني براي اين سازمان 

ادامـه و نحـوه   از اروپا به محك گذاشته و نقاط ضعر و قوت خود را ارزيـابي نمايـد.    

 حضور نيروهاي امريكايي در افغانستان در چارچوب توافق نامه امنيتـي بايـد گفـت كـه    
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يلِ تحريك خشـونت در  اي كه فاقد پتانسايران، از ابتدا از طرح هاي امنيت بومي و منطقه

افغانستان باشند، حمايت كرده است. ايران معتقد است وجود پايگاه هاي نظـامي متعـدد   

ايـن كشـور در افغانسـتان      هـزار نفـري   15تـا   10امريكا و نيز حضور نيروهاي نظـامي  

تأثيرات منفي بر وضعيت امنيت و ثبات آينده اين كشور و منطقه خواهد داشـت. چراكـه   

نخست طالبان براي مـذاكره بـا دولـت افغانسـتان و شـروع فرآينـد آشـتي و         اوالً  شرط

باشد، عمالً ميمصالحه، كه همانا خروج كامل نيروهاي خارجي از جمله امريكا از كشور 

زيرپا گذاشته خواهد شد و بنابراين طالبان را تا آينده نامعلوم بـه جنـ  تشـويق خواهـد     

هاي خود و حضور قانوني نيروهايش، در كنار ايجـاد    هكرد. ثانياً  امريكا با احداث پايگا

 .داي را نيز به سمت ناامني سوق خواهد دا  ثباتي داخلي در افغانستان، شرايط منطقهبي

يكي ديگر از اختالفات ميان ايران و افغانستان كـه سـابقه اي    حقابه رودخانه هیرمند:-6

سيم آب رودخانه هيرمند است كـه از  طوالني نيز دارد، اختالف دو كشور درباره نحوه تق

(. اين رودخانه كه از كوههاي در 42: 1٣92با يكديگر درگير هستند )خليلي،  1٨5٧سال 

گيرد، هزار كيلومتر در افغانستان جريان دارد تا بـه ايـران   شمال غربي كابل سرچشمه مي

دارد، زيـرا  رسد. رودخانه هيرمند بـراي كشـاورزان افغـاني و ايرانـي اهميتـي حيـاتي       مي

مهمترين منبع آبي در اين منطقه به شمار مي رود. سرانجام پس از مذاكرات طوالني ميان 

براي تقسيم عادالنه رودخانه هيرمند به توافـق   19٣9مقام هاي دو كشور، طرفين در سال 

رسيدنداما اين توافقنامه نيز مشكلي حل نكرد. با روي كارآمدن دولت حامد كرزاي و بـا  

از روابط گرم و صميمي كه بين دو كشور  فراهم شده بود، بار ديگر مسئله تقسيم  استفاده

آب رودخانه هيرمند در مذاكرات طرفين مطرح شد. اما باز هم مشكالت بـه قـوت خـود    

باقي ماند. دولت افغانستان همواره از هيرمند به عنوان اهرم فشاري براي حل مسايل خود 

قع هيرمند اهرم ابزار افغـان هـا بـراي سـودجويي از آن در     با ايران سود برده است. در وا

از طرف (. ٨:1٣91اقتصادي و حتي نظامي با ايران بوده است )اعظمي، -مناسبات سياسي

ايران با افغانستان داراي مناسبات اقتصادي  با توجه به تمامي مشكالتي كه ذكر شد ديگر،

آمارها، افغانستان نهمـين شـريك   رو به پيشرفتي است. در حال حاضر و بر اساس بعضي 
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تجاري ايران در صادرات و نود و يكمين شريك تجاري ايران در واردات بـه شـمار مـي    

ميليـون دالر در سـال    ٨00رود. سقر تجاري كنوني ميان ايران و افغانستان نيز به حدود 

افغانستان اي و مصرفي كاالهاي سرمايه هشود. در واقع، ايران مهمترين تأمين كنندبالغ مي

به شمار مي رود. از طرف ديگر، ايران و افغانستان به خاطر حضور ميليونهـا پنـاه جـوي    

رسد حضور اين پناه جويان كـه بـراي   افغاني وضعيت خاصي دارند و در واقع به نظر مي

ها در ايران زندگي كرده اند، مي تواند بسترهاي فرهنگي و انساني مناسـبي را بـراي   سال

هـاي عمرانـي ميـان دو    در زمينه طـرح  اي دو كشور در آينده فراهم كند.هبسط همكاري

كشور نيز اكنون ايران و افغانستان تفاهم نامه احداث خط آهن خـواف بـه هـرات را بـه     

امضا رسانده اند كه به ويژه براي افغانستان نقش حياتي دارد و خود مي تواند تحولي مهم 

   اري افغانستان به حساب آيد.در زمينه اقتصادي، تجاري و سرمايه گذ

 

 گيرینتيجه

طرح انتقال آب از تاجيكستان به كشـورهاي آسـياي مركـزي )ازبكسـتان و تركمنسـتان(      

 تركمنسـتان  از آب انتقـال  و معايـب  محدوديتها .داراي محدوديتهايي به شرح زير است

 شرح است: بدين

 و افغانسـتان  از داتـي وار آب روزي اگـر  اسـت،  آب كننده مصرف بزرگترين تركمنستان

 بـزرگ  بيابـان  يـك  به تبديل كشور اين شود قطع دليلي هر به به تركمنستان تاجيكستان

 شد. خواهد

 ندارد. دائمي رود تركمنستان

 بـه  آب تصـفيه  هزينـه  شيميايي، شديد هاي آلودگي علت به قوم قره كانال از آب انتقال

 (.٨2:1٣92برد )زرقاني، مي باال را مصرف شرب براي خصوص

ازبكستان خود را به عنوان كشوري قدرتمند در منطقه ميداند و داراي اختالفات بسـياري  

با كشورهاي باالدست رودها به خصوص تاجيكستان است در صورت عبور خـط انتقـال   

 آب از اين كشور از هر عاملي براي امتياز گرفتن از ايران و تاجيكستان بهره خواهد برد.
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ت باال و نياز به امنيـت غـذايي ازبكسـتان زمـين هـاي كشـاورزي       با توجه به رشد جمعي

هـاي  بيشتري را به زير كشت خواهد برد با توجه به سيستم مديريتي ناصـحيح و سيسـتم  

آبياري قديمي اين كشور نياز به آب بيشتري از باالدست خواهد داشت باتوجـه بـه عـدم    

جيكستان با نارضايتي و تـنش ايـن   هاي قطعي ميان اين كشورها انتقال آب از تاتوافقنامه

 كشور با ايران و تاجيكستان همراه خواهد شد.

 از آب انتقال هايمحدويت و معايب مهمترين از برخي نظران صاحب ديدگاه از همچنين

 است: زير شرح به از آمودريا انتقال ويژه به كشور خارج

 به كه آوردمي پديد را مبدا كشور به وابستگي ديگر كشور از آن انتقال طريق از آب تامين

 .گرددمي دهنده انتقال كشور هايسياست از تبعيت موجب نوعي

 ميـزان  كشـور،  يـك  در آب كمبـود  برابـر  در پـذيري آسـيب  اصلي هايشاخص از يكي

  باشد.مي مرزها سوي آن از ورودي و جريانهاي سطحي به وابستگي

آن  بـه  وابسـته  كشـور  از امتيـازگيري  رمنظو كرد و به فشار اهرم به توان تبديلرا مي آب

 آب از برداشت بيشتر رود، كردن منحرف سد، ساخت مانند كنترلي استفاده كرد. اقدامات

 مـي  فـراهم  امتيـازگيري  براي را زمينه تواندمي نيازمند، كشور وابستگي به توجه با ... و

 .آورد

 هـايي وزارتخانـه  درگيري و دخالت مستلزم كه است اي پيچيده فرآيند آب انتقال فرآيند

 نظير و همچنين سازمانهايي است اطالعات كشور، اقتصاد، خارجه، امور وزارت همچون،

 .گذارند تاثير فرآيند اين در نيز، زيست محيط

 اقتصـادي،  سياسي، ديپلماتيك، كار يك است، فني امر يك اينكه بر عالوه مسير انتخاب

  شود.مينيز محسوب  ايتوسعه  و امنيتي -اجتماعي

 انتقال در و ... ( تركيه آمريكا، روسيه، ايران )اسرائيل، اسالمي جمهوري رقباي گذاري اثر

 بـه  بايـد  آن، شـرق  منطقـه  ويـژه  بـه  ايـران  اسالمي جمهوري به ديگر كشورهاي از آب

  شود. توجه اي نيزفرامنطقه و ايمنطقه كشورهاي تاثيرگذاري

 رودخانـه  اسـت  شـده  مطرح ايران شرق به آب تقالان منظور به اي كهرودخانه مهمترين
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 واقـع  در نيسـت.  كشور يك به متعلق رودخانه آمودريا كه اينجاست مسئله آمودرياست.

 وارد افغانسـتان  و مـرز تاجيكسـتان   تعيـين  از پـس  و است افغانستان رودخانه اين منشا

 نـد كشـورهاي  فرآي ايـن  ريـزد. در مـي  آرال درياچـه  بـه  نهايت در و شودمي تركمنستان

  .درگيرند مستقيما ازبكستان و قرقيزستان، تاجيكستان، قزاقستان افغانستان، تركمنستان،

 زيسـت  بحـران  محصـوالت،  كـاهش  نتيجه در و مركزي آسياي 21 قرن هايخشكسالي

 مسـتعد  را منطقـه  اسـت  شده همراه امنيتي هايتنش و گسترده  فقر با تقريبا كه محيطي

 كند.  مي طوالني هاي كشمكش

 مركزي آسياي منطقه توپوگرافي به توجه با آب انتقال هايطرح درباره مهم بسيار مسئله

منظور  به پيشرفته تكنولوژي نيازمند وجود بيابانهاست، و هادره كوهستانها، از تركيبي كه

 ها است.طرح اين اجراي

يكـي از داليـل   باتوجه به روابط سردي كه بين ايران و كشور ازبكستان وجـود دارد كـه   

هاي سياسي و وابستگي ازبكستان به كشـورهاي غربـي اسـت كـه در     اصلي آن سوگيري

تضاد  با سياست خارجي ايران محسوب طرح انتقال با عبـور از ايـن كشـور بـا مشـكل      

مواجه خواهد شد. از سوي ديگر عدم وجود توافقنامه هاي رسمي براي حل مسائل آبـي  

شد جمعيت ازبكستان و تركمنستان، نياز به منابع آبي براي بين تاجيكستان و ازبكستان، ر

ها و نبود تسـهيالت ترانزيتـي در   كشاورزي، تغييرات آب و هوايي و گسترش خشكسالي

 منطقه با مشكل مواجه خواهد شد. 
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 (2009(. وضعيت حضور نيروهاي طالبان در استانهاي افغانستان )٣نقشه )

 
 

توان بيان نمود با توجه به شرايط سياسـي و روابطـي كـه بـين كشـورها بـا       در نهايت مي

يادداشـت تفـاهمي   يكديگر وجود دارد بهترين مسير انتقال آب مسير افغانستان مي باشد. 

ميان ايران، افغانستان و تاجيكستان براي صادرات و ترانزيت آب امضا شـده بـود، و هـم    

ش، براي تامين آشاميدني مورد نيـاز  خرودخانه آمو دريا و و اكنون چندين نقطه از جمله

ايران در نظر گرفته شده و بحث واردات نفت از ايران مورد نظـر مقامـات دوشـنبه قـرار     

هاي آب گرفته شده است، اما بايد گفت يكي از مسايل مهم در بحث ساخت خطوط لوله

آيـد.  ي راهبردي به حسـاب مـي  هاو نفت ميان تاجيكستان و ايران، مسير عبور اين طرح

چرا كه تاجيكستان و ايران مرز مشترك ندارند و تنها راه ساخت مناسب و اقتصادي ايـن  

ساختارهاي زيربنايي، شمال افغانستان است. در اين بين اوضاع نامناسب امنيتي افغانستان 

ـ  تواند به عنوان عامل تاثير گذار و چالش اساسي در اجرايـي شـدن طـرح   مي زرگ هـاي ب

بـر اسـاس    ارتباطي و آب و نفت ميان ايران و كشورهاي آسياي مركزي محسوب شـود. 

( ميتوان بيان نمود كه بيشترين حضور طالبـان در اسـتانهاي جنـوبي ايـن     ٣نقشه شماره )
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كشور مي باشد و استانها شمالي كه احتمال عبور خط لولـه آب را دارا اسـت از ضـريب    

بايد از اين عامل غافل شد كه شايد با عبور اين خط لولـه  نفوذ كمتري برخوردارند البته ن

در عـين   حضور طالبان براي گرفتن امتياز ازدولت ايران در اين مناطق نيز افزايش يابـد.  

حال هر چند شمال افغانستان از جمله استان غربي هرات و واليات فاريـاب، جوزجـان،   

ب و انرژي از ايـن مسـيرها عبـور    هاي آبلخ، سمنگان و قندوز كه قرار است خطوط لوله

رسد اما آينده ثبات در افغانستان و چگـونگي تـامين امنيـت    نمايند، نسبتا آرام به نظر مي

در واقـع يكـي از امتيـازات     .تواند چالشـي مهـم تلقـي شـود    خطوط لوله آبي و نفتي مي

يانه است. اقتصادي افغانستان موقعيت استراتژيك جغرافيايي آن و مسير اتصال به آسياي م

ي آسـياي ميانـه و حـوزه    هااين كشور از يكسو به صادركنندگان نفت مانند ايران، كشور

تاجيكستان هم مرز است. در ايـن   خليج فارس دسترسي داشته و از سوي ديگر با كشور

اي بسيار مناسب براي پيوند بين ايران و تاجيكسـتان باشـد.   تواند گزينهبين افغانستان مي

ين كشور از شمال با ازبكستان و تاجيكستان و از غرب با ايران هم مـرز اسـت.   چرا كه ا

ست مطرح شده ا هادر عين حال هر چند مبادالت آبي و انرژي ايران و تاجيكستان مدت

ي محكم سياسـي بـين سـه    اند اما تا زماني كه ارادهو مقامات دو كشور بر آن تاكيد كرده

تان و همچنين انجام مذاكراتي اساسـي بـراي چگـونگي    كشور ايران، افغانستان و تاجيكس

به انجام نرسد سخن گفتن از همگرايي  … آهن وتامين اجراي خطوط لوله آب نفت راه

ها تنهـا بـر روي   سه كشور فارسي زبان ايران و تاجيكستان و افغانستان و انجام اين طرح

 كاغذ خواهد ماند.
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 ومآخذ منابع فهرست

 سیالف. منابع فار

 يران،در جنوب شرق ا يو مشكالت قوم يعوامل ناامن يلتحل. (1٣90زهرا) پور. ياحمد 

 .يراندر جنوب شرق ا ياجغراف -توسعه-يتامن يشتهران: مجموعه مقاالت هما

 ،زبان، معاونت  يفارس يبا كشورها يدر همكار يرانا يها(. فرصت1٣٨5افسانه ) احدي

  .يكاستراتژ / گروه مطالعات يخارج ياستس يپژوهشها

 ( توسعه ي مناسبات ايران و آسياي ميانه   اراي هي 1٣٨4ابوالحسن شيرازي، حبيب اله .)

 .111-140، صص1٣٨4راهبردها، مجله جغرافيا و توسعه، بهار و تابستان

 ،رو،فصـلنامه   يشپـ  ي(. حضور ناتو در افغانسـتان و چـالش هـا   1٣٨9)يدمج بزرگمهري

 ، تهران.1٣٨9تابستان  ي،مطالعات راهبرد

 ،در توسعه روابط ايران و تاجيكستان، فصـلنامه    يمنوچهر. تاثير تعامالت اقتصاد بدوحي

 .90-111علمي  پژوهشي علوم سياسي و روابط بين الملل، صص

 جهـان اسـالم،    ي(. بحران منابع آب، چـالش اساسـ  2010) يوسر، قنبري،  يد، حم برقي

 .1-1٣جهان اسالم، صص يدانانرافجغ يالملل ينكنگره ب ينمجموعه مقاالت چهارم

 ،يتقاضـا  يريتدر مـد  يمصرف يكردرو ي(. بررس1٣90)ينحس ي،انصار ين،آرم بوستاني 

،  ٣٣سـال نهـم، شـماره     يعـي، و منـابع طب  يكشاورز يفصلنامه نظام مهندس ي،آب شهر

 .4٨-52،صص 1٣90ييزپا

    اني: موانـع و  پورخسرواني، انيس. همكاري هاي ايران و پاكستان در عرصـة امنيـت انسـ

راهكارها، مجموعـه مقالـه هـاي همـايش بـين المللـي امنيـت انسـاني در غـرب آسـيا،           

 .21٧-22٦صص

 ،از منظـر مـدل    ياو توسـعه در غـرب آسـ    يت(. امن1٣٨2محمد ) يمي،عمران، رح راستي

ــور ــونپ -مح ــورد  يرام ــه م ــرز  ي)مطالع ــاطق م ــورها يمن ــران،ا يكش ــتان و  ي افغانس

 .يادر غرب آس يانسان يتامن يالملل ينب يشهما يقاله ها: مجموعه ميرجندپاكستان(ب

 اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، انتشارات آستان قدس رضوي. (1٣٨5) نيا، محمدرضا حافظ. 
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 (. هيدروپليتيك هيرمنـد  1٣٨4نيا محمدرضا ، مجتهدزاده پيروز ، علي زاده جعفر ) حافظ

،  10مه مـدرس علـوم انسـاني دوره    و تأثير آن بر روابط سياسي ايران و افغانستان، فصلنا

 .٣1-5٦، صص1٣٨5،تابستان 2شماره 

  (1٣٨0عيوضي،جمشيد  .)جغرافياي آبها. انتشارات دانشگاه تهران،چاپ نهم. 

 ،موردي:  يرانمطالعهمنابع آب در ا يريت(. مد2010شبانكاري، محسن) يرحسين،ام حلبيان

ـ   ينمقـاالت چهـارم   رود، مجموعـه  يندهچالشهاي انتقال آب از بهشت آباد زا  ينكنگـره ب

 .1-1٣جهان اسالم، صص يدانانجغراف يالملل

 ،و افغانسـتان. تهـران موسسـه     يـران مـرز ا  يتوضع ي(. بررس1٣٨٣محمدحسن) حميدي

   .ابرار معاصر يفرهنگي

 ،(. تعامالت اقتصادي تاجيكستان و افغانسـتان  چيسـتي و دورنمـا،    1٣91)يهمهد جعفري

 يراس.ا يسندگاننو يضو شوراكارشناس ارشد ارتباطات و ع

 (پيوندكد و ژنوم ژئوپليتيك در 1٣92خليلي، محسن، حيدري، جهانگير، صيادي، هادي  .)

سياست خارجي مطالعة موردي: افغانستان و ايران، فصلنامه پژوهشهاي روابط بين الملـل  

 .٣٧-٧٣، صص  1٣92، دوره نخست، شماره نهم، پاييز 

 ،بـر   يـد بـا تأك  يمؤثر بر نقش و كاركرد مرزها يتيكيوپولعوامل ژئ. (1٣٨٦)يهاد زرقاني

 .يرانا يتيكسال سوم، شماره دو، تهران:انجمن ژئوپل يتيك،فصلنامه ژئوپول يران،ا يمرزها

 ،(. ررسي 1٣92معصومه ، ورزدار، معصومه) ي،سيد هادي، محمدزاده، مهدي ، ناد زرقاني

 يخراسان جنوب يمل يشيت، هماچالش هاي آبي استان خراسان جنوبي و نقش آن در امن

 .٦9-٨٣صص يرجند،دانشگاه ب 1٣92يبهشتارد يت،نظم و امن

 ( امنيت انرژي و سياست درهاي باز تاجيكستان: جايگاه ايران در 1٣92زيباكالم، صادق .)

 شـماره  ششـم،  سـال  مركزي، اوراسياي مطالعات  تاجيكستان، تجاري –روابط اقتصادي 

 .٧5-94 صص ، 1٣92 تابستان و بهار ، 12

 ،فصلنامه روابط خارجي، سال سوم، شماره دوم(. 1٣90وحيد)  سينايي. 

 ،يراندر روابط ا يآب يها يهمكار يو توسعه  يتامن يدروپلتيك(. ه1٣٨9)يدوح سينايي 

، 1٣90سال سوم، شماره دوم، تابستان ي،روابط خارج يافغانستان و تركمنستان، فصلنامه 

 .211-1٨5صص
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 ،و  يــراندر روابــط ا ي(. نقــش عامــل انــرژ1٣٨9) يدرضــاحم يــزي،زفرهــاد، ع عطــايي

ــ ياســيس يقــاتتحق يتركمنســتان، فصــلنامه  ــ ينو ب ، 1٣٨9، تابســتان٣شــماره ي،الملل

 .٧٧-10٦صص

 تهران: انتشـارات معاونـت    «ياجنوب غرب آس»مواد مخدر يتيكژئوپل(»1٣٨٦)غنجي،علي

 آموزش ناجا.

 مطالعـات  «قـره قـوم   يركـو  يسـتم ه قوم بر اكوسكانال قر يرتاث(. »1٣٨0)يمبغده، عظ قلي ،

 .٣٦و قفقاز، شماره يمركز يايآس

 ( . مقدمه اي بر ايران و همسايگان . تهـران : انتشـارات جهـاد    1٣٧9كريمي پور، يداهلل .)

 .دانشگاهي. تربيت معلم. تهران

 ،منابع و مسائل آب در ايران، انتشارات سمت(.  1٣٨1پرويز)  كردواني. 

 ،يكستان.در تاج يماصدا وس يندگي(،  نما1٣92رضا ) يدس كريمي 

 ،يجمهـور  يملـ  يـت ثبات در افغانستان و نقـش آن بـر امن  » (،1٣٨٣محمّد ) يرپ مالزهي 

 يالمللـ  ينب يقاتمطالعات و تحق ي(، تهران: مؤسسه فرهنگ٣) ياكتاب آس ،«يرانا ياسالم

 .ابرار معاصر تهران

 ،ع آب، اصفهان، اردكان اصفهان، ديباچه اي بر مناب(1٣٧٨محمد)  مسيبي. 

 (نقش منطقه اي ايران در آينده آسياي مركزي، فصـلنامه آسـياي   1٣٧5محسنين، مهرداد .)

 .مركزي و قفقاز. شماره

 (ايران و حوزه جنوبي شوروي سـابق ترجمـه كامليـا احتشـامي،     1٣٧5هرزيك، ادموند .)

 .تهران، انتشارات دفتر مطالعات وزارت خارجه

 ،يطيمح يستز يدات(. تهد1٣9٣فرد، زهرا) يشگاهيكاظم، پ ي،جاجرمحجت،  مهكويي 

 يبر بحران منابع آب، فصـلنامه   يدفارس با تاك يجخل يكيژدوپلت يمنطقه  يدر كشورها

 .1٣٣-14٣، صص1٣9٣، بهار 1٣سال چهارم، شماره ي،منطقه ا يزيبرنامه ر

 ،مه مدرس علوم انساني، بحران آب استان خراسان، فصلنا ي(. بررس1٣٨5سعداله ) واليتي

 .21٣-2٣4، صص1٣٨5تابستان يا،جغراف ي يژهو
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