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Abstract 

Owing to their lasting and permanent effects, geopolitical factors play a 
significant role in the politics and behavior of state. Given Tajikistan’s 
geopolitics, it is important to consider geopolitical factors and their effects 
in order to understand and predict policies and behavior of the state in 
Tajikistan. This is also of special importance due the proximity of 
Tajikistan to the Islamic Republic of Iran as well as myriad commonalities 
between the two. Adopting a descriptive–analytical method and relying on 
library research, the present study aims to analyze the politics and behavior 
of the state in Tajikistan by investigating the effects of Tajikistan’s 
geopolitics on the state. The hypothesis is that the geopolitical 
characteristics of Tajikistan are factors causing tension for the country and 
creating, directly or indirectly, threats, instability, and insecurity which all 
affect the politics and behavior of the state in Tajikistan. This has led to the 
state’s authoritarianism and centralism in the domestic arena and its 
dominated, submissive character in the foreign arena. 
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 کستان یبر رفتار دولت در تاج  کیتیژئوپل ریتأث

 

 رانیتهران، ا ،ی الملل دانشگاه عالمه طباطبائ نیروابط ب اریاستاد      میحک دیحم
  

 چکیده
و رفتار   استیاثراتشان، همواره نقش قابل توجه در عرصه س  ییایو پا  یی با توجه به مانا  کیتیعوامل ژئوپل

تاجدولت و   زین  کستانیها دارند؛ در  به  ا  ی کشور، بررس  نیا  ی کیتیژئوپل  یهای ژگیبا توجه  به    ن یو توجه 
کشور داشته و   نیا  دولت  تارو رف   هااستیس  ی نیبشیدر شناخت و پ  یی آنها، نقش بسزا  راتیعوامل و تأث

 ران،یا  ی اسالم  ی کشور با جمهور  نیو اشتراکات فراوان ا  ی گیمهم با توجه به همسا  نیاست که ا  ی عیطب
ن  ی تیاهم به اابدیی م  زیمضاعف    و رفتار دولت   استیس  لیپژوهش با هدف تحل  نیمهم، در ا  نی. لذا نظر 
ا  کستان،یتاج بر  تأث  کستانیتاج  کیتیمبنا شکل گرفته که ژئوپل  نیپرسش پژوهش  و    استیبر س  یریچه 

دولت فرض  نیا  رفتار  پاسخ،  مقام  در  دارد؟  و   نیا  قیتحق  هیکشور  که   کیتیژئوپل  یهای ژگیاست 
اتنش  ی عوامل  کستانیتاج ضعف  کنار  در  که  هستند  برا  نیزا  به   نیا  یعوامل  مستقکشور،  و   میطور 

اثر   کستانیو رفتار دولت تاج  استیبر س  ی و ناامن  ی ثباتی مانند تنش، ب  ی موارد  و   دیتهد  جادیبا ا  میرمستقیغ
 ی آن در عرصه خارج  یریپذو تسلط   ی دولت در عرصه داخل  یی و تمرکزگرا  یی داشته و باعث اقتدارگرا

ا با روش توص   نیشده است.   یااطالعات کتابخانه  یانجام شده و روش گردآور  ی لیتحلـ    ی فیپژوهش 
 .باشدی م

 ییدولت، رفتار، اقتدارگرا کستان،ی تاج ک،یت یژئوپل  كلیدي: واژگان
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 مقدمه
مختلف  س   یعوامل  دولت  یاستبر  رفتار  تاثو  ا  باشدیم  یرگذارها  در  از    یکی  یانم  ین که 

ژئوپل  ین ترمهم عوامل  عوامل جغرافیایی)جغراف   یتیکیآنها  است.  و    یایی(  اوضاع  به  بسته 
  یداخل   یاست عوامل در س  ین و استفاده از ا  یری آنها در بکارگ  های یوهاحوال کشورها و ش

با توجه به نوع    کوشندیها مبه بار آورد. دولت  یمنف   یامثبت و    یجنتا  تواندیم  ی،و خارج 
انند اراده  بتو  یله وس  یناز آنها استفاده کنند تا به ا  یایی عوامل جغراف  ینی آفرقدرت  یزانو م

 .(3: 1387 ی، ولدان ی)جعفر یندنما یعمل  المللیین ب یا یداخل یهاخود را در عرصه یاسیس
به عهده دارند اعم از    یتیمسئول  یملل و کشورها به نحو  یاستکه در س  یکسان  برای

مد مجر  یرانرهبران،  ژئوپل  ؛امور   یانو  حت  یدمف  یتیکمطالعه  مطالعه    یضرور  یو  است. 
 یگرفت و چه عوامل و عناصر  یمتصم  یدبا  ی که بر چه مبنا و اساس  آموزد یم  یتیک ژئوپل
با  یلی به مقصود، چه وسا  یلن  یبرا  یاداد    سوقمشخص  به طرف هدف    توانیرا م   ید را 

مهم تا بدانجاست که مورگنتا به وضوح آن    ینا  یتاهم  .(4:  1390،  الف  یعزت)  بکار بست
عامل    ین کند و معتقد است که ایم  ییشناسا  یعامل در شالوده قدرت مل  ین تررا با ثبات

مورد توجه همه کشورها    یدبا  یاسیس  یریگیممتفاوت آن بر تصم  یرصرفنظر از تأث  یادین بن 
 . (28: 1396 یم،)حک یردقرار گ

  ینکه ها دانست؛ ابر رفتار دولت  یایی عوامل جغراف   یرتأث   یتوان بررس یرا م  ژئوپلیتیک 
آن    یدولت رو  یککه    ینی و تکه زم  یتمعج  یعی،منابع طب   یم،اقل  ی، مکان  یت چگونه موقع 

فرصت است،  گرفته  محدودقرار  و  س  یتیامن   هاییتها  ها  دولت   یبرا  یمتعدد  یاسی و 
  ی بعنوان عامل  یدرا با  یتیکیعوامل ژئوپل  یریبه تعب   .(574:  1394کاالهان،  ا)  آوردیبوجود م 

ها دانست که مسائل مربوط به آن همواره در کانون توجه  و رفتار دولت  یاستموثر در س
 ها است. دولت
مناطق  یکی  یانم  ینا  در مبنا   مهمی  از  بر  بررس   توان یم  یتیک ژئوپل  یکه  آن    یبه 

 است.  ی و کشورهای این منطقه مرکز یایآس ،تخپردا
ژئوپل  یمرکز  یایآس لحاظ  اهم  یتیکیبه  از  برخوردار    یتیهمواره  و  خاص  بوده 
تغ   یشورو  یفروپاش و  آس  یتیکژئوپل  ییراتسابق  منطقه  در  گرفته   ی،مرکز  یایصورت 

اهم  یعامل باعث  که  تأث  یت بود  ژئوپل  یشترب  یرگذاری و  . یدگرد  نطقهم  ین ا  یتیکعوامل 
  یای . وجود آسباشدیم  یتحائز اهم   یااروپا و آس  ین ب  یعیطب  ی پل  ۀمنطقه به منزل  ین نقش ا
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کشورها  ین چ  ی،جنوب  ا  یو  شرق  در  دور  در    یرانا  یاسالم  ی جمهور  ؛منطقه  ینخاور 
منطقه افزوده است.    ینا  یت و خزر از غرب و شمال بر اهم  یه با روس  یجنوب و همجوار 

دارای انرژی و منابع غنی معدنی،   قرارگرفتن در مکان فوقانی خشکی مسلط بر خاورمیانه
انر ایران و وجود ذخائر  و  برای قدرتحضور روسیه، چین  استراتژیک ژی  اهمیت  از  ها 

با    ی ادر منطقه  یمرکز  یای آس  ،. بر اساس نظریه »سر هالفورد مکیندر«باشدیبرخوردار م 
هر کشوری که بر این منطقه از جهان    یو  یدگاهعنوان قلب زمین  قرار گرفته است. از د

موقعیت   دلیل  به  است.  کرده  پیدا  تسلط  جهان  تمامی  به  کند  پیدا  این  تسلط  مهم  بسیار 
  ی مرکز یایبه آس  یاو فرامنطقه یامنطقه یهامنطقه است که شاهد توجه و حضور قدرت

بر آن    نطقه بعضاً تضاد منافع کشورهای مختلف جهان در این مو    و تقابل هستیم. عالوه 
عظ  منابع  بی  یموجود  جهان  نقاط  تمام  در  که  خاویار  و  منطقه  انرژی  این  به  است  نظیر 

 .(10: 1381آبادی، )قادری نجف اهمیت خاصی بخشیده است
  »اوراسیا«  در مرکز  یباای است که تقر و حوزه دریای خزر منطقه ویژه  یمرکز  آسیای

ها اوراسیا را از  قرار دارد. این منطقه به مثابه چهارراه شمال و جنوب و شرق و غرب، نه تن 
دهد بلکه بعنوان کانالی قاره آسیا را از شمال به جنوب نیز مرتبط  شرق به غرب پیوند می

بمی ا  عبارتیکند،  در  شرقی  و  غربی  رسیده  ینجاتمدن  یکدیگر  و    و  به  ادیان  همچنین 
کنند. بواسطه همین موقعیت خاص جغرافیایی، زمینه  مختلف با هم تالقی می  هایفرهنگ

میاثرگذ مهیا  بسیار  پیرامونی  و  بیرونی  مناطق  دیگر  بر  ،  177:  1380)علیزاده،    باشداری 

Lopour, 2015: 3) . 
دهه    در سال    90ابتدای  در  و   یالدیم  1991و  تحوالت  به  توجهات  دیگر  بار 

آس منطقه  تغ   یمرکز   یایرویدادهای  با  شد؛  فروپاشی    یتیکژئوپل  ییراتجلب  داده،  رخ 
جمهوری استقالل  و  مرکزیشوروی  آسیای  در  امپراطوری  آن  از  مانده  بجای    ، های 

 :Lopour, 2015) ساختار حاکم بر منطقه دستخوش تحوالت و دگرگونی وسیعی گشت

با ویژگی  .(2 ناگزیر  کشورهای جدیدی  یافتند که هریک  ژئوپلیتیکی جدید ظهور  های 
 دادند. ها به حیات خود ادامه میبایست با توجه به این ویژگیمی

باشد. واقع شدن این  در میان این کشورها، تاجیکستان از اهمیتی خاص برخوردار می
داعیه   که  ازبکستان  جمله  از  منطقه  با کشورهای  همسایگی  و  مرکزی  آسیای  در  کشور 

مسلمان مناطق  و  با کشور چین  دارد، همجواری  را  منطقه  با  رهبری  آن، همسایگی  نشین 
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ال آن کشور، نزدیکی به کشوری مانند پاکستان و حتی هند،  مرزی با شمافغانستان و هم
کم منطقه  در  آب  باالدستی  کشور  و  آبی  غنی  منابع  وجود وجود  مرکزی،  آسیای  آب 

اقلیت دارای  البته  و  مسلمان  این کشور، کشوری  در  فرغانه  و حاصلخیز  مهم  های  منطقه 
اهمیت خاص    مختلف باعث  باشند.  این کشور میاز جمله عوامل ژئوپلیتیکی هستند که 

اهمیتی خاص   از  مرکزی  منطقه آسیای  تنها کشور فارسی زبان  بعنوان  این کشور  بعالوه 
  توان یم برخوردار بوده و لذا شناخت رفتار دولت و عوامل موثر بر آن بسیار مهم است.  

است که    یتواقع   ین نشان دهنده ا  تاجیکستان،خاص    یتیکیژئوپل  هاییژگیداشت و  یانب
  یکه طوربه  باشد؛یم  یرگذارکشور تأث  ینا  دولت در  و رفتار   یاستبر س  یتیکوپلعنصر ژئ

مهمتر  یدشا عرصه    ین بتوان گفت  در  را  حالنقش  آ  رفتار  این کشور دولت  یندهو    های 
برابر   دارد. پایایی عوامل ژئوپلیتیکی، اهمیت این موضوع چند  مانایی و  به  با توجه  بویژه 

با تحلیل عوانیز می این  مل ژئوپلیتیکی میشود؛ لذا  به شناخت و درکی درست در  توان 
اساس   بر همین  و  پرداخته شده  مهم  این  به  پژوهش  این  در  بنابراین    پرسش زمینه رسید. 

بدین شکل است که ژئوپلیتیک تأث  تانتاجیکس  اصلی تحقیق  و رفتار    یاستبر س  یریچه 
این است که    دارد؟  کشور  ین ا  دولت   تاجیکستان،  یتیکو عوامل ژئوپل  هایژگیوفرضیه 

به شکل  زایی بوده که در کنار ضعف این عوامل برای این کشور،  عواملی با قابلیت تنش 
غ  یممستق  ا  یرمستقیمو  داخل   ثباتی،یب  تنش،  مانند  یمسائل  یجادبا  ومنازعات  مناقشات    ی 
بوده و ضعف و تهدید حاصل از گذار    ری تأث   تاجیکستان  دولت  و رفتار  یاستبر س  یقوم

و   داخلی  عرصه  در  تاجیکستان  دولت  تمرکزگرایی  و  اقتدارگرایی  باعث  عوامل  این 
 های دیگر در عرصه بیرونی شده است. پذیری و وابستگی آن به قدرتسلطه

 مبانی نظري 
پیروز   دارد.  وجود  آن  از  متعددی  تعاریف  که  است  مفهومی  مجتهدزاده  ژئوپلیتیک 

های محیطی چون موقعیت جغرافیایی، شکل، منابع و ...  ژئوپلیتیک را اثر محیط یا پدیده 
تصمیم میگیریدر  سیاسی  صالح(128:  1381)مجتهدزاده:    داندهای  شامی،  .  الدین 

بر   افراد و چه  بر  بر رفتار سیاسی )چه  انسان و محیط و تأثیر آن  بین  ژئوپلیتیک را رابطه 
  یای و جغراف   یختار  یکشنریدر د  یهکوردل .  (222:  2001)الشامی،    دانداسی( میواحدهای سی 

ب  یاسیس قرن  ب   یتیک ژئوپل  یکردرو  دارد،یم  یان ب  یستم در  تعامل  کردن  روشن    یناساسا 
 . Cordellier, 2005)) منتج از آن است یاستو س یاجغراف
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برای   تعریفی  بیان  مقام  در  تعاریف و  این  بررسی تمامی  بعنوان مخرج  با  ژئوپلیتیک، 
  یر و تأث  یاستو س  یارابطه جغرافتوان بیان داشت که ژئوپلیتیک  مشترک همه تعاریف می

س  یاجغراف  )عوامل( ژئوپلباشدیم  یاستبر  در  سیاست  یتیک.  عوامل    ،جغرافیایی  یا  نقش 
 ,Cohen  ؛28:  1390، حافظ نیا:  7:  1390)عزتی ب،    شود جغرافیایی در سیاست بررسی می

ا  .(2003 ژئوپل  ین به  موضوع  که  م  یرتأث  یتیکمعنا  رابطه  جغراف   یانو    ثابت   یایی عوامل 
ناهمواریوسعت  یت،)موقع شبکه آب  ، ها ،  متغ  هامرزها،  و  منابع    یت)جمع  یرو شکل(  و 

  یعی طب  هاییده همان پد  یقت عوامل ثابت در حق  ها است.دولتو رفتار    یاستس  ر( بیعیطب 
متغ  هستند  یاییو جغراف برخ   یرو عوامل  است  ممکن  ن  یکه  آنها  طب  یزاز  داشته    یعی منشأ 

دل به  کم  یلباشند  نقش  بودن  متغ  یتمطرح  عوامل  جزء  آنها،  م  یردر  . شوندیمحسوب 
تأث   یهیبد درجه  ژئوپل  یراست  و    یکسان  یتیکیعوامل  مینبوده   ی )جعفر  باشدمتفاوت 

ب   یایی جغراف  یت. موقع(22:  1382  ی،ولدان ب   یندر    یر، عوامل متغ  ینعوامل ثابت و انسان در 
  ی در بررس  لتع  ین به هم  کنند،یم  یفاا  یتیکیژئوپل  هاییلرا در تحل  ینقش دو قطب اصل

 د. وشمیاشاره  یگراز عوامل د یشترعوامل موثر، به موارد مذکور ب 

 شرح و بحث 
و بالتبع  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رخدادی بود که منجر به ظهور کشورهای جدید

های جدید ژئوپلیتیکی برای هر یک از این کشورهای حاصل از فروپاشی  ایجاد مشخصه
های شوروی سابق شد. تغییرات ژئوپلیتیکی حاصل از این رخداد و کشورهایی با ویژگی

منطقه آسیای مرکزی و کشورهای آن   بیشتر  اهمیت  باعث  تنها  نه  ژئوپلیتیکی جدید که 
از    تک کشورهای این منطقه داشت. تاجیکستانرفی نیز بر تکگردید بلکه تأثیرات شگ
  پس از فروپاشی شوروی صورت گرفته    یتیکژئوپل  ییراتکه تغ جمله این کشورها است  

داشت    یانب   یدکه با  یبه طور  ید،گرد  آن  یتیکژئوپل  هاییژگیمضاعف و  یت باعث اهم
و اهم  ین تریاصل  تاجیکستان،  یتیک ژئوپل  هاییژگیمجموعه  کشور   یتعامل  این    یافتن 

است.    یرگذارتأثبسیار    این کشور  دولتو رفتار    یاستبر سآن    یتیکو عوامل ژئوپل  است
 شود. یآنها پرداخته م  یراتو تأث  تاجیکستان یتیکژئوپل هاییژگیو یلذا در ادامه به بررس
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 یتیک ثابت ژئوپل عوامل

 موقعیت 
با  یتموقع  شکبی مهم  یکی  یدرا  ژئوپلعوا  ین تراز  واقع   تاجیکستان  یتیکیمل  دانست. 

اوراس  قلب  در  همجوار  یانم  یچهارراه   یا،شدن  جنوب،  و  شمال  و  غرب  و  با    یشرق 
موقعیتی شگرف   یران و روسیه، ا  تاثیر و نفوذ تاریخی و فرهنگی  و  ین مانند چ   ییهاقدرت

جهت نفوذ و    اییژهو  یتموقع از  هم    کشورن  یا  برای تاجیکستان به ارمغان آورده است. 
به همسا پ  یگانحمله  مناطق  موقعبرخوردار  خود    یرامونیو  و هم  جهت    یمناسب   یتبوده 

برا پ  یدفاع  هم  یرامونیمناطق  و  همسا  ینطورخود  تهاجم  برابر  در  مقابله  و    یگان دفاع 
مانند    ی حمل و نقل و تجار  یرهایمس   یبرا  یممتاز  یتموقع  تاجیکستان .  باشدیممند  بهره

که    تاجیکستان  یکاستراتژ  یت در کنار موقعالبته  .  رودیبه شمار م  یل انرژانتقا  سیرهایم
قدرت حضور  و  توجه  جلب  فرامنطقه  یامنطقه  ی هاباعث  برخ   ی او  مشکالت    یگشته، 

بودن در خشک  یگرد وابستگ   یمانند محصور    یگر د  یبه کشورها  یجمهور  ینا  یباعث 
 شده است. 

 

 نقشه کشور تاجیکستان  .1شکل 

مسلمان  مناطق  با  کشور  این  و  همجواری  بدبینانه  نگاه  به  توجه  با  چین،  غرب  نشین 
مسلمانان  قومی  تداخل  و  تعامل  به  نظر  با  و  کشورش  منطقه  این  مردم  به  چین  برخورد 
غرب چین با مردم تاجیکستان، باعث شده، چین همواره به مثابه تهدید برای تاجیکستان  
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ا و  از  بوده  باشد.  تاجیکستان  امنیت  برای  داخلی  تهدیدی  مثابه  به  نیز  قومی  اختالط  ین 
نکته چین،  با  همجواری  دیگر  بعنوان  سوی  تاکنون  سابق  شوروی  زمان  از  که  است  ای 

ترین عامل توجه مسکو به تاجیکستان بوده است. همجواری با دو جمهوری ازبکستان  مهم
به داعیه رهبری ازبکستان در آسیای مرکزی و وجود   و قرقیزستان و بویژه ازبکستان با نظر

همواره    1، اقلیت قابل توجه ازبکی در تاجیکستان و ادعای ارضی ازبکستان بر تاجیکستان
دغدغه عامل  از  و  بوده  کامل  حاکمیتی  برقراری  راستای  در  تاجیکستان  اصلی  های 

مشکالت همین  است.  تاجیکستان  دولت  برای  خارجی  و  داخلی  در     تهدیدات  را 
توان مشاهده نمود. وجود اقوامی مشترک در دو  همسایگی تاجیکستان با افغانستان نیز می

سوی مرز و انتقال تروریسم و ناامنی از مرز افغانستان به داخل تاجیکستان، همواره باعث  
ایجاد ناامنی در تاجیکستان بوده و دولت این کشور را مجبور به برخورد شدید و مقابله با  

است   این  نموده  تاریخی و فرهنگی    .(Romin, 2015)  مسائل  نفوذ  در کنار موارد فوق، 
های فراوان این دو کشور باعث ایجاد  ایران در تاجیکستان و همزبانی، اشتراکات و قرابت

ها به ایران و در نتیجه نگاه ناشی از تهدید دولت نوعی نگاه جزء به کل از سوی تاجیک
ایران در خ به  است.  تاجیکستان  این کشور شده  در  داخلی  ناامنی  ایجاد    وقعیت مصوص 

  -در کنار اختالط قومی   -  یکدیگرکه با    یگرید  یبا کشورها  یش جوارو همتاجیکستان  
هم و  دارند  دولتی  طور همجوار  ین اختالف  نوع  یهابا  به  موقع   یقدرتمند،    یتی ضعف 

گرا  آن  یبرا باعث  و  گشته  قدرت  ین ا  یش محسوب  سمت  به  شده    یهاکشور  بزرگ 
 است.  
موارد   ین هم  در بر  افزون  پ  یراستا  اهم  یشترکه  شد،  را    تاجیکستان  یگرد  یت اشاره 

ا  توانیم که    یرهاییمس  یجاددر  ترانز  یدورهایکردر  دانست  و  نقل  و    ی انرژ  یتحمل 
باشد.نقش    تواندیم حاصل    اما در عمل آنچه که از این موقعیت مناسب ترانزیتی   داشته 

شده است، قرار گرفتن در یکی از کریدورهای اصلی ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به  
به   تبعات منفی فراوانی برای این کشور  ناامنی و  سمت روسیه و اروپای شرقی است که 

 همراه داشته است.  

 
متقابل،  1 به طور  فارس  برخیبر    نیز   تاجیکستان .  مناطق  از جمله  ازبکستان  ادعا دارد. درصد  یمناطق  از    ی زبان آن 

 ازبکستان هستند.  اقلیت ترینعمده ها تاجیککه  طوری دهند، به  می تشکیل ها یکازبکستان را هم تاج یتجمع
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مطالب  با به  ب   یتوجه  با  یانکه  بد  یدشد  موقع  یهیگفت  که  ،  تاجیکستان  یتاست 
واقع شدن در چهارراه شرق    ی،محصور بودن در خشک با وجود  .  باشدیم  نظیریب  یتیموقع

و    یرانا  یه، مانند روس   یاقدرتمند منطقه  یها با دولت  یگیو غرب و شمال و جنوب، همسا
موقع  یعوامل  ؛ین چ که  برا  یتیهستند  را  زده   تاجیکستان  یمناسب  علی  رقم  این  اما  رغم 

این   تاجیکستان میاهمیت، آنچه که ماحصل  برای  باشد، وجود هراس و ترسی  موقعیت 
همیشگی از تهدیدات دائمی داخلی و خارجی است که از عامل موقعیت این کشور منتج  

 شوند.می

 وسعت 
وسعت،    به مساحت   تاجیکستانلحاظ  استراتژ  یاز  عمق  فاقد  و  بوده  برخوردار   یککم 
مم.  باشدیم که  تهدیداتی  از  جدای  شده  باعث  امر  داشه  این  وجود  بیرون  از  است  کن 

بتواند   و  داشته  سریع  گسترش  امکان  تهدیدی  و  ناامنی  هر  نیز  داخلی  عرصه  در  باشد، 
دهه   که در  آنچه  مانند  به  یابد،  تسری  تمام کشور  به  این کشور    90بسرعت  در  میالدی 

افتاد و تأثیر این وسعت کم در هر دو مورد تهدیدهای خارجی و داخلی مشاهده   اتفاق 
دولت    یاز سو  یتهاجم  یاست و اتخاذ س  ینظام  یهبن   یتدر تقو  یموضوع به نوعاین    شد.

طب   باشدیم  یرگذارتأث   تاجیکستان سا  یعیو  کنار  در  کم  وسعت  که  عوامل    یراست 
م   یدائم  ی ترس   یتیک، ژئوپل همراه  به  هم   آوردیرا  بر  دولت  اساس    ینو  شده  باعث 

البته  همواره سعی در انحصار قدرت و برخو   تاجیکستان، با صداهای مخالف داشته و  رد 
 .یدنما یشهبزرگ را پ یبه قدرت یهتک   یاستس

 ها ناهمواري 
حدود   که  است  کوهستانی  کشوری  کوهستان  94تاجیکستان  را  آن  مساحت  ها  درصد 

این کشور واقع شدهکوه  اند، رشتهپوشانده اند. چنین  هایی که در شمال، شرق و جنوب 
شرایط سختی را جهت برقراری امنیت و اعمال حاکمیت بر این مناطق  وضعیت نامناسبی،  

برای دولت تاجیکستان مهیا کرده و مناطق کوهستانی همواره محلی برای تمرکز و تجمع 
هم عالوه  به  است.  بوده  تاجیکستان  دولت  با  مخالفان  کوهستانی  مناطق  این  جواری 

ط از  ناامنی  ورود  باعث  افغانستان  مانند  شده  کشورهایی  تاجیکستان  به  مناطق  این  ریق 
 است.  
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 مرزها 
موارد  مرزها مناقشه  ین آفرمشکل  یمرکز  یایاست که در آس   یاز جمله  مو  .  باشدیساز 

آس مرز  یمرکز  یایدر  اختالفات  گوناگون  اختالفات   یانواع  دارد.  ناش   یوجود  از    یکه 
  ین که بر ا  هایییتقوم   ین و همچن  باشدیسابق م  یبه جا مانده از شورو  یلی تحم  یمرزها

.  برندیحکومت جداگانه به سر م  یتحت لوا  یکجدا شده و هر  یکدیگرمبنا به اجبار از  
البته در کنار    فرغانهمشکالت دره    ی،مرکز  یایآس  ینمونه مناقشه مرز  ین بارزتر است و 
م مرز  توانیآن  ر  ین ا  ین ب  یبه اختالفات  نمود.  اشاره    ید موضوع را شا  ینا  یشهکشورها 

سابق دانست و بالتبع   رویشو   یشده از سو  یلو تحم  یاجبار  یبتوان در چارچوب مرزها
ر به  توجه  راحت مشکل  ین ا  یخیتار  یشهبا  به  آنها  حل  است    طبیعی  .باشدینم  یسرم   یها، 

مرز اختالفات  ارض   ی وجود  ا  یو  موارد  جمله  ناامن   یجاداز  و  در  بوده    ی تنش  که  است 
تاجیکستان را مینمونه  مورد  با چین،  های آن  این کشور  توان در مورد اختالفات مرزی 

کرد. مشاهده  قرقیزستان  و  هم  ازبکستان  با  بعالوه  آن  والیت  چهار  از  والیت  دو  مرزی 
مشکل کشور  این  برای  همواره  بدخشان(  والیت خودمختار  )بویژه  و  افغانستان  بوده  ساز 

 تبعات منفی امنیتی به همراه داشته است. 
شد، سرسبزترین و  که از آن بعنوان باغ اتحاد جماهیر شوروی سابق یاد می  فرغانهدره  

در   منطقه  بی  -حاصلخیزترین  می  -آب منطقه  محسوب  مرکزی  منطقه  آسیای  این  شود. 
سه   این  بین  همواره  و  بوده  مشترک  ازبکستان  و  قرقیزستان  تاجیکستان،  کشور  سه  بین 

قه مناقشه وجود داشته است. مضاف بر این در خود  کشور بر سر مالکیت اراضی این منط
خجندی غالب  حاکمیت  به  توجه  با  نیز  تاجیکستان  کوالبیکشور  و  اختیار  ها  در  و  ها 

داشتن قدرت توسط آنها، معموال حزب حاکم سعی بر کنترل و در اختیار داشتن اراضی  
چالش  همواره  مهم  این  که  داشته  منطقه  عرصه  این  در  را  دولتهایی  برای  های  داخلی 

 حاکم در تاجیکستان به همراه داشته است. 
د  در موضوع  مرز،  ا  یگرخصوص  اشاره  مرزها  ینقابل  که  با    تاجیکستان  یاست  را 

م آنها  نوع  و  بودن  محدب  به    ی جمهور  ین ا  یبرا  یزآممخاطره  ییمرزها  بایستیتوجه 
دولتدانست.   طمع  مورد  همواره  محدب  مرزی  وسوسههای  خطوط  و  بوده  انگیز دیگر 

ای از  باید به این مهم، کوهستانی بودن بخش عمدهباشند که در مورد تاجیکستان میمی
 مرزها و شکل نامناسب کشور را هم اضافه نمود.  
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 یبرا  یگرد  یهابه قدرت  یهتک باعث  ارمغان آورده و  را به    یثبات   یو ب  یموارد ناامن  ین ا
  یری گراه و شکل  یکه در ابتدا  ییهادولت  ینچن  یبرا  یژهو  به  شود، میمسائل    ین غلبه بر ا

با بحران هو م   یتبوده و    ی . وجود مشکل و عدم ثبات در مرزها، موضوعباشندیمواجه 
است. کوهستانی    شدهکشورها را در منطقه موجب    یرو سا  یهروس   یشتراست که حضور ب 

کنترل کامل مرزها را برای دولت بودن مرزهای این کشور نیز از جمله مواردی است که  
   زا بوده است.تاجیکستان سخت نموده و برای این کشور همواره چالش 

 ها شبکه آب 
منطقه    بحران در   یاز موارد اصل  یکیاشاره کرد که آب    یدها، باشبکه آب  خصوص   در

زمینه  بحران در منطقه باشد. در    یجاد تواند بسترساز ایاست که مآب آسیای مرکزی  کم
منابعش و  موجودآب  بکه  کشورهای  کشورها  ی،  بعنوان  ترکمنستان  و    ی ازبکستان 
کشورهایین پا و  شده  محسوب  ق  یکستان تاج  یدست  کشورها   رقیزستانو    یبعنوان 

م   یباالدست  چنیمحسوب  در  و  بهره  یطیشرا  ین شوند  و  استفاده  منابع   یبردارهمواره  از 
همانطور که اشاره    .(Duarte, 2014: 32)  باشدیچالش م  یجاد ا  وضوعات از جمله م  یآب

ساز  از آنها از جمله موارد بالقوه بحران  یو مشکالت ناش   یمرز  ی هاشد، مسأله رودخانه
با    هایجمهور  ین ا  ین و هم ب  یمرکز  یایآس   هاییخود جمهور   درهم    هک  باشدیمنطقه م 

که به اشکال و  است    مواردی  جمله  از  رودها  و  هاآنها وجود دارد. شبکه آب  یگانهمسا
آس  در  گوناگون  م  یمرکز  یایحاالت  و  بوده  اختالف  بحران  تنش   توانندیباعث  و  زا 

مهم در دست    1باشند.  ین آفر ابزاری  تاجیکستان عمال  و  مرکزی  آسیای  واقع آب در  به 
ها  ها در کنار ناهمواریباشد. افزون بر این موارد باید اشاره کرد که شبکه آبدولت می

درصد جمعیت( در مناطق    90موجب شده که شاهد تمرکز جمعیت تاجیکستان )بیش از  
در جنوب    وخش و    کافرنهاندر شمال و دو دره    فرغانهغنی آبی این جمهوری در دره  

های مختلفی  غرب این کشور باشیم. این امر باعث شده در کنار اختالط نژادی و قومیت
برا و  مناطق وجود داشته  این  تاجیکستان چالش که در  است، عوامل دیگری  ی دولت  زا 

بهره نیز  و  افغانستان  و  ازبکستان  چون  همسایگانی  با  مناطق  این  همجواری  برداری مانند 
 ها را تشدید هم نمایند. ها و تنش آب در این مناطق، این چالش 

 
1. http://www.geographynetwork.com 
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 شکل 

با   ، تاجیکستان مورد شکل  در ل  که از شک  دار محسوب نمودزائده  یکشورها   ء جز  یدرا 
است برخوردار  زائدهنامناسبی  نحو عج   یدار. کشور  به  آن  زائده  با همسایگانش    یبیکه 

تن برانگیزتر می.  باشدیم  یدهدرهم  تنیدگی وقتی چالش  منطقه  این درهم  بدانیم  شود که 
دره   مهم  قسمتِ  فرغانهبسیار  این  در  دارد.  نیز  قرار  تنیده  هم  با    در  وقتی  مساله  این 

  زاتر شود بسیار چالش ختالط قومی در این نواحی درآمیخته میموضوعات دیگری چون ا
می چن  یعیطب گردد.  نیز  که  متعدد    ین ا  ی اِشکال  یناست  مشکالت  با  را  و  کشور  درونی 

از    یکی امر    ینمواجه ساخته و ا  یت امن  ین و تأم  یکپارچگی در خصوص وحدت،  بیرونی  
به    یلیدال توجه  باعث  که  مناطق،  است  این  در  دولت  بیشتر  کنترل  و  قدرت  اعمال 

جهت غلبه    یرونیها به قدرت بدولت  ین ا  یهو تک  یدفاع  یهبن   یتتقوبرخوردهای قهرآمیز،  
 . گرددیبر مشکالت م

 یتیک ژئوپل یرمتغ عوامل

 جمعیت 
متغ   ی بررس   در  اقل   یتیک، ژئوپل  یر عوامل  کنار    های یت وجود  در   یت،اکثر   یک مختلف 

 ی داشت، موضوع  یان ب   توان ی م  ی مرکز   یای آس  یت است که در مورد جمع  ی ا نکته   ین تر مهم 
صورت   یتیک ژئوپل   ییرات باشد. تغ  یری تنش و درگ  یجاد جهت ا   یعامل   تواند ی که همواره م

آس در  جا   ی عامل   ی، مرکز   یای گرفته  که  ب  یت جمع  ینی آفر نقش   یگاه بود  در  عوامل   ین را 
بخش   ین ا   یتیک ژئوپل  ارتقا  تأث  ید منطقه  با  موارد  یر و  قوم   ی بر  مذهب،   یت، چون  و  فرهنگ 

افزا  باعث  و  ساخته  پررنگ  را  گرد   یی زا تنش   یش نقششان  شکل ید آنها  واحد   یریگ .  پنج 
قوم   ی مرکز  یای آس  یاسیس  اساس شاخص  م  ی افرقه   یبر  و   یاسیس  یواحدها   توانی بوده 

دان  یاسیس  هاییت قوم   ی را تجل  ی مرکز  یای آس  و ساختار جمعشده  بافت   یایآس  یتی ست. 
 یسازبحران   سازینه زم  تواند ی ها م و فرقه   هایت شدن قوم  یاسی است که س  یبه نحو   ی مرکز 

 یگر فراوان د   یو فرهنگ   ی مختلف و مشکالت قوم  های یت مداوم در منطقه شود. وجود اقل
م  هر منطقه،    ین ا  آس  تواند ی کدام  آن    ی مرکز   یای منطقه  کشورهای  درگو   ی بحران   یر را 

این مهم می .  ید نما   یشگی هم  بارزی از  اکثریت تاجیک در تاجیکستان نمونه  باشد. حضور 
اقلیت  تاجیکستان، کنار  در  قرقیز  و  ازبک  روسی،  چون  تأثیرگذاری  و  توجه  قابل  های 
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مسأله  کشور  این  برای  چالش همواره  و  بوده  استساز  داشته  همراه  به  را  متعددی  ، های 
هایی که چه به صورت بالقوه و چه به شکل بالفعل، دولت تاجیکستان همواره با آن چالش 

 . (Epkenhans, 2016: 301-2)  باشد روبرو می 

 (Worldfactbook, 2020)ترکیب جمعیتی تاجیکستان  .1جدول  

 درصد از كل جمعیت  قومیت 
 84 )شامل: پامیری و یقنوبی(  تاجیک

 14 ازبک 
 2 )شامل: روس، قرقیز، ترکمان، تاتار و عرب( سایر 

یک حدود  است  مشخص  باال  جدول  از  که  را  همانطور  تاجیکستان  جمعیت  پنجم 
میاقلیت تشکیل  دیگر  قومی  قومیتهای  ترکمن که  دهند.  یا  و  قرقیز  ازبک،  مانند  هایی 

زای  ن چالش دولت تاجیکستان با آنها دچار مشکل بوده و همواره به آنها بعنوان نمایندگا
اقلیت آن  جانب  از  و  نگریسته  دیگر  اقلیت  همسایگان  بویژه  است  بوده  مشکل  دچار  ها 

چالش  به  توجه  با  که  از  ازبک  همواره  ازبکستان،  و  تاجیکستان  دولت  دو  فیمابین  های 
این   در  ازبکستان  مداخله  باعث  همیشه  و  است  برخوردار  زمینه  این  در  خاص  اهمیتی 

است بوده  ازبکستان در جنگ)مانند    کشور  اقلیت  دخالت  یا  و  تاجیکستان(  داخلی  های 
و   1روسی  در دولت  باالیی  قدرت  و  نفوذ  از  هنوز هم  سابق  مانند دوران شوروی  به  که 

هایی چون تاتارها و اعراب نیز اقلیت  2باشند.های اجرایی تاجیکستان برخوردار میدستگاه
مشکل آنها  برای  اقلهمواره  بویژه  و  بوده  همساز  که  اعراب  بازیچهیت  به  در  اکنون  ای 

است.   شده  تبدیل  تاجیکستان  در  نفوذ  و  حضور  برای  عربستان  چون  کشورهایی  دست 
افراطفعالیت گروه بافت  های  چنین  نتیجه  تاجیکستان،  در  داعش  تروریستی چون  و  گرا 

در این میان و در کنار    .(Lopour, 2015: 5, Snow, 2015)  باشدناهمگون جمعیتی می
های مختلف در تاجیکستان، نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد تشکیل  حضور اقلیت

 
آن را بهانه حضور و دخالت    روسیهبوده که همواره ازبکستان و    دالیلیروس و ازبک از جمله    های اقلیت. وجود  1

 اند. نموده   تاجیکستانخود در 

شده    پایتخت وارد    روسیه ازبکستان و    حمایت ( با  یکستانجمهور تاج  یسرحمان )رئ   امامعلی  میالدی، . در دهه نود  2

 و قدرت را در دست گرفت. 
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هایی  خود قومیت تاجیک از دو زیرقومیت دیگر است که این موضوع نیز همواره چالش 
ها جهت کسب قدرت و  را برای دولت تاجیکستان ایجاد کرده و رقابت بین این قومیت

 . (Rezvani, 2019: 147) ش برانگیز بوده است چال ،برتری
بهره اینها، نحوه توزیع قدرت و  بین گروه در کنار  منابع در  های  ها و قومیتمندی از 

بحران موارد  از جمله  تاجیکستان  مناطق مختلف  تاجیکستان  جمعیتی در  برای دولت  ساز 
ها  ها و کوالبیبیشتر در دست خجندی  ، بوده است. از زمان شوروی سابق تاکنون قدرت

معموال خجندی فروپاشی شوروی،  )تا  است  به  بوده  زمان  از  و  بودند  قدرت  ها صاحب 
بیشتر در دست کوالبی امام علی رحمان، قدرت  معموال  قدرت رسیدن  بوده است( و  ها 

قدرت عرصه  در  نقشی  بدخشان(  و  )غرم  شرقی  و  مرکزی  دولت   ،مناطق  و  سیاست 
به معنای ترجیح منافع و    1گرایی داخلی جیکستان شاهد محلاند. در تا تاجیکستان نداشته

باشیم که علل آن در فرایند توسعه نامتوازن و  لی بر امور ملی و دولت مرکزی میحامور م
نابرابر قدرت میان گروه  ای است. این موضوع ریشه بسیاری از  های قومی و منطقهتوزیع 

است  درگیری بوده  تاجیکستان  در  منازعات  و  داخلی  ها  جنگ  آن  بارز  نمونه  که 
دهه   در  می  90تاجیکستان  قومیتمیالدی  میان  درگیری  که  جنگی  مناطق  باشد.  و  ها 

 :Rezvani, 2019)  برخوردار از قدرت بودها و مناطق کمبرخوردار از قدرت با قومیت

148).   
فقر و ترکیب سنی جمعیتی   مانند  تاجیکستان، مواردی  این  در بررسی عامل جمعیت 

سال سن   54درصد جمعیت تاجیکستان، زیر    90باید اضافه کرد. بیش از  کشور را نیز می
( کار  سن  در  نیز  میزان  این  از  نیمی  به  نزدیک  که  می25-54داشته  این    باشند.(  با  اما 

برخوردار   مناسبی  اقتصادی  شرایط  از  و  برده  رنج  گسترده  فقر  از  کشور  این  وجود، 
که  نمی طوری  به  می  32باشد،  زندگی  فقر  خط  زیر  کشور  این  جمعیت    کنند درصد 

(Worldfactbook, 2020).     
های بجا  برد و در بین جمهوریاین کشور از فقر و ضعف اقتصادی به شدت رنج می

 مانده از شوروی سابق، فقیرترین کشور محسوب شده و کمترین درآمد سرانه را دارد. به
  در   تاجیکی  شهروند  میلیون  یک  از  بیش  تان،تاجیکس  در  شغلی  های فرصت  کمبود  دلیل

 
1. Internal Localism 
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هستند  در  درصدشان  90  تقریبا  -  کنندمی  کار  کشور  از  خارج   که   هاییحواله  -  روسیه 
خانواده از  پشتیبانی  برای  میآنها  خود  حدودهای    ناخالص   تولید  از  درصد  35  فرستند، 

شهروندان شاغل در خارج کشور  های  صاد تاجیکستان متکی به حوالهتباشد و اقمی داخلی
  تاجیکستان   هایهای بزرگ اقتصاد این کشور است. حوالهبوده و این وابستگی از چالش 

  مالی   های شوک  معرض  در  را  آن  کشورهای دیگر و بویژه روسیه،  در   مهاجر  کارگران  از
  .(BTI, 2018: 17-24) دهدمی قرار

همسایه   کشورهای  در  طالبانی  اسالم  و  وجود  موجود  فقر  کنار  در  تاجیکستان 
جنبش  گسترش  باعث  که  است  دالیلی  از  جمعیتی،  وهابیناهمگونی  نظیر  و هایی  گری 

 گرایی افراطی در این کشور شده است.     های ضاله و تهدید اسالمفرقه
است   ر  ین ابدیهی  غالبا  که  مشکالت  و  دارند،    یخیتار  اییشهمسائل  کهنه  جهت  و 

و  اعمال   داخلی  در عرصه  رفتارهای خاص  به سمت  را  دولت  دولت،  بقای  و  حاکمیت 
  دهد.خارجی سوق می

 یعیطب  منابع
منابع   ی. در بررسگرددیم  یمتقس  یو منابع معدن  ییبه دو دسته منابع غذا  یعیطب   منابع

د  تاجیکستان   یعیطب  متغ   یگربعنوان  غذا  یتیک، ژئوپل  یرعامل  منابع  خصوص    یی، در 
را    یاو فرامنطقه  یامنطقه  یها است که حضور قدرت  یموضوع   یجمهور  این   یوابستگ

جهت    یعوامل به عامل  یرامر در کنار سا   ین و ا  موجب  یمرکز  یای آس   هاییدر جمهور
 شده است.   یلها تبدقدرت ین و گسترش نفوذ ا یتتثب 

های زراعی و  درصد مساحت آن زمین   6تاجیکستان کشوری کوهستانی بوده و تنها  
نیز مطابق آنچه که از دوره شوروی  باشد که محصول غالب این زمین قابل کشت می ها 

همین امر باعث شده که این    .(Worldfactbook, 2020)  سابق بجا مانده است، پنبه است 
درصد مایحتاج غذایی    70کشور با کمبود منابع غذایی مواجه باشد به طوری که حدود  

کند. طبیعی است که این امر در کنار مواردی چون  یخود را از کشورهای دیگر وارد م
 های فراوان برای این کشور است.  بسترساز چالش  ،فقر موجود در جامعه

. یابندیخاص م  یتی اهم  تاجیکستان  یو انرژ  یمنابع معدن  یعی،منابع طب   یمقام بررس   در
زغا آنتیموان،  روی،  سرب،  تنگستن،  نقره،  طال،  از  منابعی  دارای  کشور  سنگ،  این  ل 

های شهروندان شاغل در خارج  باشد. اقتصاد این کشور متکی به حوالهاورانیوم و جیوه می
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کشور، استخراج مواد معدنی، فرآوری فلزات و کشاورزی است. طبیعی است که در این  
خاص   اهمیتی  معدنی  منابع  دولت،  درآمدی  منابع  این  از  برخی  شرایط  به  توجه  با  میان 

بهره  یابندبرای دولت می نفع و  دنبال نهایت  به  باشد. تاجیکستان  بری از آنها میو دولت 
نفت خام و گاز طبیعی هم می از  اندکی  و  برآورنده دارای ذخایر محدود  تنها  باشد که 
نیاز داخلیش است؛ بطوریکه تاجیکستان عمده فرآورده نیازش  بخشی از  نفتی مورد  های 

نظر به اهمیت این منابع هرچند   .(Lopour, 2015: 4)  کندرا از کشورهای دیگر وارد می
بعنوان منبع   منابع طبیعی  این  به  انرژی برای این کشور کوچک، دولت  محدود معدنی و 
ضعف   دیگر  سوی  از  دارد.  آنها  کنترل  در  سعی  همواره  و  نگریسته  مهم  درآمدی 

به واردات فرآتکنولوژیکی این کشور در بهره نیاز  منابع و  های معدنی و وردهبرداری از 
به کشورهای دیگر مانند روسیه و ... ارمغان آورده است و  را  انرژی، وابستگی این کشور  

   های بزرگ باشد. های کالن تعیین شده توسط قدرتبه نوعی از این نظر تابع سیاست

 تأثیر ژئوپلیتیک بر رفتار دولت
تحل   با در  که  آنچه  به  ژئوپل  یلتوجه  تاجیکستانعوامل  کل   یانب  یتیک  طور  به    ی شد، 

  یا و    ییبه تنها  یکزا دانست که هرتنش   یعوامل  توانیرا م  تاجیکستان  یتیکعوامل ژئوپل
تنش  عوامل  کنار  بحرانمشکل  توانندیم  یگرد  ی زادر  و  بوده  ا  ینی آفرساز    ینکنند. 

ا به    کشور  ین موضوع  »بحران  یکرا  معنامنطقه  به  تبد  یواقع  یزا«  کرده است.    یلکلمه 
ژئوپل  یدالبته شا تنها  یتیکعوامل  ا  ییبه  عامل  تام  به صورت  ناامن   یاریبس  یجادو  و    یاز 

زا گردند. تنش   توانندیم  شوند،یهمراه م  یگرد  یطشرا  یابا عوامل    یها نباشند اما وقتتنش 
جغراف عوامل  که  آنجا  ژئوپل  ییای از  تدر  یتیکو  صورت  در    یجی به  زمان  یکو    ی برهه 

اشکل گرفته  یطوالن از  تأثین اند،  پا  یررو  جا  یدارینسبتاً  واقع  گذارندیم  یاز خود  در   .
  یم، کن  یمتقس  یدارو ناپا  یداررا به عوامل پا  تاجیکستانو تنش در    یناامن   یجاداگر عوامل ا

پا  یاییعوامل جغراف منابع  شا   منیناا  یدارجزء  که  هستند  تنش  راحت  یدو  به  آنها    ی مسائل 
نبوده   اقدامقابل حل  آنها  نتوان در مورد  ا  یو چندان  داد. مجموع  نشان    ین انجام  عوامل 

تنش داشته و توجه    یجاددر ا  یینقش بسزا  یتیکعوامل ژئوپل  تاجیکستان،که در    دهدیم
 . باشدیمهم م یاربه آنها بس

ضعف حاصل از    تاجیکستان،  یتیکزا بودن عوامل ژئوپلتر از تنش مهم  یارنکته بس  اما
های ژئوپلیتیکی و مسائل ناشی از آن، به  وجود این ضعف  است.  یجمهوراین    یآنها برا
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چالش  سمت  مثابه  به  را  دولت  این  که  است  تاجیکستان  دولت  برای  همیشگی  هایی 
 رفتارهایی خاص سوق داده است.

قوه  سه  بین  کشور  سیاسی  حاکمیت  و  اقتدار  تاجیکستان،  اساسی  قانون  اساس    بر 
در   اما  است  شده  شناخته  رسمیت  به  قوا  تفکیک  اصل  و  تقسیم  قضائیه  و  مقننه  مجریه، 

می اخذ  جمهور  رییس  توسط  نهایی  تصمیمات  امامعلی عمل  گفت  باید  واقع  در  شود. 
مجریه   قوه  قدرت  بر  زمان  مرور  به  اساسی  قانون  در  تغییرات  با  )رئیس جمهور(  رحمان 

ق اصالحیه  آخرین  در  وی  است.  لقب  افزوده  خود  به  اساسی  ملت  پیش انون  وای 
)تاجیکستان( داد و خود را از هرگونه پاسخگویی معاف کرد. این موضوع باعث گردیده 
است تا دست نهادهای رسمی و غیررسمی از هرگونه بررسی در عملکرد رحمان کوتاه  

تصمیم لذا  اگرچه  گردد.  کشور  این  در  است.  رحمان  اختیار  در  سطوح  همه  در  گیری 
شخص  نها که  اختیاراتی  با  ولی  دارد  وجود  نمایندگان  مجلس  همچون  متعددی  دهای 

  رئیس جمهور گیرنده نهایی در تاجیکستان  رییس جمهور به خود داده است عمال تصمیم
میمی ایفا  رحمان  امامعلی  برای  را  مشاوره  نقش  تنها  نهادها  این  تصمیم  باشد.  و  کنند 

 گیرنده نهایی ایشان است.  
رییس  تاجیکستان   مقام  در  حکومت  و  دولت  رییس  که  است  کشورهایی  جمله  از 

ای برخوردار است. قوه مقننه  جمهور از اختیارات گسترده  یابد و رییسجمهور تجلی می
خلقی،   دموکراتیک  وی،  حزب  و  رحمان  امامعلی  دولت  اختیار  در  یکپارچه  بصورت 

یار دارد اما وی حتی تنها  است. با این حال اگرچه حزب رحمان اکثریت مجلس را در اخت 
می شنیده  تاجیکستان  اسالمی  نهضت  سوی حزب  از  که  مخالف  برنتافت صدای  را    شد 

(BTI, 2018: 29) . 
اختیار   در  نیز  مردم  پوشش  نوع  تعیین  حتی  موارد  تمامی  که  تاجیکستان  دولت  در 

است گروه  ؛دولت  اگر  ذیحتی  باشند،نفوذی  های  داشته  وجود  عرصه    هم  در  عمال 
تصمیمسیا کشور،  سی،  اداره  و  دارند.  گیری  معادل صفر  مرور   یامامعلنقشی  به  رحمان 

در توافقنامه  گرفت.    ش ی سرکوب احزاب مخالف خود را در پ  ،دولت خود  تی تثب   زمان و
واگذاری   رحمان  دولت  داد،  پایان  تاجیکستان  داخلی  به جنگ  که  از    30صلح  درصد 

دستگاه  درون  حاکمیت  نهادهای  و  این  ها  اکثر  البته  که  پذیرفت  را  مخالفین  به  دولت 
نشد.  مسئولیت  واگذار  اسالمها  نهضت  انحالل حزب  عمال    نرحما  کستان،یتاج  یبه جز 
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ن  گرید را  مخالف  چند  زی احزاب  است.  زده  کنار  قدرت  زائرفرحمت   شی پ  یاز   ،اهلل 
تاج  سیی ر دموکرات  مصاحبه  ،کستانیحزب  برخ   یادر  خبرگزا  ی با  گف یراز  ت:  ها 
تاج  ن تعیی  در   هاحزب» و  ینقش  کستانیسرنوشت  اگرچه    نی همچن  یندارند.  نمود:  اظهار 

عمال در تصم اما  است  فعال  ه   یرگی میحزب دموکرات  «  ندارد   ینقش   چگونهی در کشور 
قفقاز، بنیاد  مسائل فرهنگی و  1396)مطالعات  تغییر در  پی  امامعلی رحمان همچنین در   .)

د. کمیته امور جوانان، ورزش و جهانگردی منشور اخالقی  باشهویتی مردم تاجیکستان می
بانوان و مربیان ممنوع   را تهیه کرده که بر اساس آن داشتن ریش برای مردان و حجاب 

امامعلی رحمان از هیچ تالشی برای در کنترل داشتن قدرت کوتاهی نمیمی کند. باشد. 
ضمن ابزار نگرانی    ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و اعتقاد  ،کی  دیوید

بیانیهاز حبس طوالنی مجازات سخت  ای گفت: »مدت اعضای حزب نهضت اسالمی در 
و اعتقاد در   ان ی ب یآزاد عی دهنده محدود شدن سرنشان کستان،ی رهبران مخالفان دولت تاج 

  ی کیسال گذشته و    کیدر    کستانیتاج  ی سرکوب حزب نهضت اسالم  . است  کستانی تاج 
کشور را به صورت    یاسی س  یحضور مردم در زندگ  کستان،یمخالف در تاج  یاز صداها

م  یجد مشکل  عل  .کندیدچار  پ  هیاقدامات خودسرانه  و  تنها    یمذهب   انیشوای مخالفان  نه 
ن قبول  آنها  ست، ی قابل  چون  است،  خطرناک  ا  یی بلکه  از  که  در  بحث  ن ی را  جامعه  ها 

ثبات را از راه سرکوب مخالفان و روشنفکران    توانینم.  سازدیتندرو م  کند،یمحروم م
آورد دست  مع  نیاو    به  مخالف  است   یالمللن یب  ی ارهای کار  بشر   Anadolu)  « حقوق 

Agency, 2016, www.arc.irib.ir, 1397).   پژوهشگر  سوردالو  وی است   ی کشورها، 
ا  ، یمرکز  یای آس است  ه ی ان ی ب  نیدر  اعضا   :گفته  )زندان  نهضت    است یر  ی»حکم  حزب 

از    تیعدم رضا  یفقط برا  ،هر فرد را  توانندیم  کستانیکه در تاج  دهدی( نشان میاسالم
مجازات کنند  دهینام  تکاری جنا  م،یرژ  یهااستی س  ,www.parstoday.com, 1396)  « و 

www.arc.irib.ir, 1397.)  آتا آس  س یرئ   ،واینادژدا  در  بشر  حقوق    ،یمرکز  یای سازمان 
: »پنهان کردن سرکوب  یحزب نهضت اسالم   یکه تنها هدف محاکمه اعضا  داردبیان می

بوده و    ی اتهامات وارده کاماًل ساختگ  ن ی بود و ا  یدر جامعه از راه محاکمه قانون  یاس ی س
ن گفته  به  بود«.  شده  مشخص  قبل  از  محکومان  آتداسرنوشت  مخالفان    وایاژدا  محاکمه 

تاج  عدالت"  کستانی دولت  کردن  وس یمار  (.www.nhc.no, 2019)  تاس   "مسخره 
نمافاسوم ا  ،نروژ  ینک یهلس  تهی کم  ندهی،  »شرکا  هیانی ب  ن یدر  است:    ی المللن ی ب  یگفته 

http://www.arc.irib.ir/
http://www.parstoday.com/
http://www.nhc.no/
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ا  دیبا  کستانی تاج  نما  را  "مضحکه عدالت "  ن یواضح و همدالنه  )اسپوتنیک    ند« یمحکوم 
رحمان عمال دست  . شیوه حکومتداری  (www.tasnimnews.com, 1397،  1395نیوز،  
ذیگروه است.  های  کرده  کوتاه  امور  در  دخالت  از  را  سیاسی  احزاب  و  مخالف  نفوذ 

نقش اصلی نیروهای نظامی بیشتر در چگونگی اجرای دستورات دولت و به واقع رییس  
 .(BTI, 2018: 10-17) سازی شود نه در تصمیمجمهور خالصه می

ن امری عادی بوده و نظامی با فضایی بسته  اقتدارطلبی و دولت اقتدارگرا در تاجیکستا
های منازعه در آسیای  در کتاب »گسل  سانیا و    آلیکردر این کشور وجود دارد. به گفته  

می  ویژگی  دو  با  منطقه  کشورهای  دیگر  مانند  به  را  کشور  این  مورد مرکزی«،  باید 
داد:   قرار  سلطنترژیمـ    الف شناسایی  و  های  چالش. های  دولت  ـ  بگونه    دچار 

بیم از  نظامی  شخصی،  پاداش »حاکمیت  تقابل  ها،  و  سرکوب  خودکامگی،  فساد،  و  ها 
رژیم این  بیشتر  در  مختلف  درجات  به  قدرتمند  رهبران  و  ضعیف  دیده  نهادهای  ها 

یکی از عوامل بروز ناامنی در تاجیکستان    2011المللی بحران در سال  شود«. گروه بین می
: 1391  )امیراحمدیان و رضازاده،ر رهبران این کشور عنوان کرد  را وجود اقتدارگرایی د 

« تاجیکستان را از نظر رعایت حقوق بشر 1المللی حقوق بشر »خانه آزادی . سازمان بین (49
قرار داده است   بیان در ردیف کشورهای غیردموکراتیک    )خبرگزاری فارس، و آزادی 

1394 ) . 
ویژگی از  دولتیکی  این  سلطههای  است.  جوها،  داخلی  سرکوب  طریق  از  یی 

پذیرد و یا به شکل اعالن جنگ  طلبی از طریق خشونت علیه زیردستان صورت میسلطه
می بروز  و  شخص  (88:1393)هوتون، یابد  ظهور  تعبیری  به  و  تاجیکستان  در  دولت   .

نمی را  خود  تصمیمات  با  مخالفت  اجازه  هم  رحمان  کشور  امامعلی  این  مجلس  دهد. 
جمهور سوگند    کرده است که تمامی کارکنان دولت باید به نام رییس   ب ویقانونی را تص

دولت دیگر  با  تنش  و  اختالف  باعث  مخالف  احزاب  سرکوب  کنند.  بخصوص  یاد  ها 
 جمهوری اسالمی ایران شده است.

دولت سلطهاین  ضمن  رهبران  و  درونها  از  قدرت  ،طلبی  سوی  خارجی  از  های 
از خارج تحت تاثیر یک قدرت    که   شودبه فردی گفته می  رپذیپذیر هستند. تسلیمتسلیم

 
1. Freedom house  

http://www.tasnimnews.com/
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ها به قدرت رسید . امامعلی رحمان که با حمایت روس(88:  1393وتون،  )ه گیرد  قرار می
روس نفوذ  تحت  نیز  حاضر  حال  کمکدر  دارد.  قرار  روسیه  ها  اقتصادی  و  نظامی  های 

دوشنبه   در  رحمان  علی  امام  و  دولت  بقای  اصلی  استعامل   ,BTI, 2018: 30)بوده 

Rezvani, 2019: 143)های اقتصادی روسیه هنوز هم نجات دهنده رحمان است.  . کمک
بر تاجیکستان  در  روسی  تا    نیروهای  تاجیکستان  دولت  و  روسیه  توافقات  آخرین  اساس 

در این کشور خواهند بود. توافقی که با از بین بردن استقالل تاجیکستان، در    2042سال  
ت حکومت  اصل  بر  خاندانش  و  رحمان  شخص  بویژه  و  دولت  بقای  برای  ضمینی 

می نظارت  تاجیکستان  تاجیکستان  خارجی  سیاست  امور  تمامی  بر  روسیه  دولت  باشد. 
از کشورها   بسیاری  ایران، در  به جز معدود کشورهایی همچون  تاجیکستان  دارد. دولت 

تاجیکستان هستند و خدمات  های دولت روسیه حافظ منافع  خانهسفارت ندارد و سفارت
می انجام  را  روابط  کنسولی  مصالح  همیشه  رحمان  دولت  فدراسیون  را  دهند.  دولت  با 

روسیه در مرز بین تاجیکستان    201گیرد. از زمان »جنگ داخلی« لشکر  روسیه در نظر می
تاجیکستان ضمن زیر سئوال بردن استقالل   نیروها در  این  افغانستان قرار دارند. حضور  و 

تصمیم برای  را  دولت  کشور،  این  قرار  نظامی  فشار  تحت  روسیه  با  ارتباط  در  گیری 
تصمیم گرفت که نیروهای مسلح تاجیکستان را از    2016دهد. امامعلی رحمان در سال  می

به    6000 کمک  20000نفر  دریافت  با  قطعا  دهد.  افزایش  روسیهنفر  ارتش    ،های 
و ماجرای ژنرال نظرزاده که منتهی به    2015ال  تر خواهد بود. اتفاقات ستاجیکستان قوی

انحالل حزب نهضت اسالمی شد ممکن است مجددا اتفاق بیفتد. لذا رحمان در نظر دارد  
با توجه به تجهیز ارتش حتی در صورت عدم همکاری روسیه، آمادگی سرکوب هرگونه  

رتش با تمدید اقدام مخالف را با خود داشته باشد. دولت تاجیکستان ضمن ارتقای سطح ا
 باشد.مدت ماندن ارتش روسیه در خاک خود به دنبال تداوم سلطه و اقتدار خود می

هرگونه   از  قدرت  حفظ  و  بقا  برای  رحمان  علی  امام  شخص  و  تاجیکستان  دولت 
نمی امتناع  به دولت فدراسیون روسیه  البته روسیه میامتیازدهی  نگرانی  کند.  بایست یک 

بیم    در مورد شخص رحمان را در  اقتدارطلب دارد و  باشد. رحمان شخصیت  نظر داشته 
  نیاکی ل  گور یازا تبدیل شود.  رود با تجهیز ارتش تاجیکستان خود به عاملی بحرانآن می

تاجیکستان  ،فرولوف در  روسیه  از    ، سفیر  روسیه  قوای  که  بود  کرده  اعالم  پیش  چندی 
. به واقع دولت (2016)اسپوتنیک،حکومت تاجیکستان به طور کامل حمایت خواهد کرد  
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در   ماندن  باقی  با  و  خود  اقتدار  اثبات  جهت  تاجیکستان  اقتدارگرای  جمهور  رئیس  و 
رفته  تحکم یک قدرت خارجی تحت عنوان دولت فدراسیون روسیه را پذی  ،عرصه قدرت

 است.
  یتیکی تاجیکستان، ژئوپل  یهاضعفتوان بیان داشت،  شده می  ذکربا توجه به مطالب  

  ینا  دولت  یجهدر نت  خته،مواجه سا   یو خارج   یداخل  یدهایاز تهد  یدائم  ی آن را با هراس
در  کامال مشخص است که    دولت دوشنبه  در رفتار  ین ست و ااخود    یتنگران امن   کشور

  ی خارج   یهابر قدرت  یهتکتدارطلبی رفته و در عرصه بیرونی نیز  عرصه درونی به سمت اق
تسلیمداشته   ضعفو  به  توجه  با  عمل  در  که  چرا  است؛  نموده  پیشه  را  و  پذیری  ها 

گزینهمحدودیت خود،  ژئوپلیتیکی  پیش های  دیگری  این های  و  ندارد  برا  مسیر  رو    ی را 
بدیهی است با توجه به  .  است   گرفته  یش خود در پ  یتموضوع امن ها و  مسائل، چالش حل  

مانایی و پایایی عوامل ژئوپلیتیکی و تأثیراتشان در گذر زمان، هر دولتی در تاجیکستان با  
 چنین مسائلی مواجه بوده و بالتبع در چنین مسیری حرکت خواهد کرد.

 یريگیجهنت
 یر و تأث   تانتاجیکس   یتیکدر خصوص ژئوپل  یریگ یجهو در مقام نت   مطروحه  به مطالب  نظر

  یتیک از لحاظ عوامل ژئوپل  بیان داشت که تاجیکستان  بایدکشور،  دولت این  آن بر رفتار  
متعددیهابا ضعف م  ی  ژئوپل  ضعف  باشد.یمواجه  را    ین ادولت    یتیک،عوامل  با  کشور 

  ی از احساس ناامن   یدر حالتهای فراوانی در عرصه داخلی و خارجی مواجه کرده و  چالش 
و    تاجیکستاندر خود    یتیکعوامل ژئوپل  ییزاتنش   یتقابل  ین،افزون بر ا  .قرار داده است

هرچند    . آنها( هم وجود دارد  یگان همسا  یژه )بو  یگرد  یبا کشورها  ی جمهور  این   ینماب  یزن
  ی هنگام  ینباشند، ول   ی هم عامل ناامن   ییبه تنها  یتیک از عوامل ژئوپل  یکممکن است هر

سا با  تهد  یرکه  م  یدکنندهعوامل  ناامن   یکبه    تواندیهمراه شوند،  تبد  یعامل  تنش    یلو 
را در    یو ناامن   ثباتییو تداوم تنش، ب  یجادا  یتیک،زا بودن عوامل ژئوپلگردند. لذا بحران 

کرده و خود را    یکه احساس ناامن   یزمان  است. چنین دولتی،  به ارمغان آورده  این کشور
تهد معرض  تهاجم  ینند،بب   یددر  کرد  برخورد  تریهم  و    خواهد  اقتدارطلبی  سوی  به  و 

پذیری وابستگی و تسلیمس،  هراو    یاحساس ناامن  ین و هم ا  کندتمرکزگرایی حرکت می
ها  قدرت  ین نموده و باعث حضور و نفوذ ا  اضافه  آن  یکردبزرگ را به رو  یهابه قدرت

 . شودیم تاجیکستاندر 
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تعبیری   ژئوپلبه  عامل  یجمهور  این   یبرا  یتیکعوامل  تهد،  و  شمار   یدضعف  به 
های حاصل از این عوامل ژئوپلیتیک، باعث شده دولت در  روند. تهدیدات و چالش یم

تاجیکسنان همواره با بیم و هراس مواجه بوده و جهت مقابله با این تهدیدات، از یک سو  
به سمت اقتدارگرایی و تمرکزگرایی حرکت نماید به طوری که نمونه بارز و کامل آن را  

ا میدر  رحمان  و  مامعلی  اقتدارگرایی  کنار  در  دیگر  سوی  از  نمود.  مشاهده  توان 
قدرت   یک  برابر  در  و  بوده  خارجی  قدرت  یک  به  وابسته  درون،  در  تمرکزگرایی 

ها و رهبرانی  خارجی حامی همچون روسیه تسلیم پذیر است. فلذا در تاجیکستان، دولت
کنند  ها پس از کسب قدرت سعی میرا شاهدیم که اقتدارطلب و انحصارطلب هستند. آن

ده  تغییر  خود  نفع  به  را  اجتماعی  نهادهای  کن ن تا  حذف  را  سیاسی  مخالفین  و  ن د،  د 
تسلیمسلطه و  داخلی  سطح  در  بیطلبی  کند.  دنبال  را  خارج  از  به  پذیری  توجه  با  شک 

رفتار و  رسد که این رویه در  مانایی و پایایی عوامل ژئوپلیتیک و تأثیرات آنها، به نظر می
 دار خواهد بود.منش دولت تاجیکستان ادامه
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