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 چکیده
 را آن و نموود محسوب المللی بین نظام خرده یک ژئوپلتیک نظر از باید را مرکزی آسیای منطقه
 یآسیا هویت یکپارچگی گذردیم بیشتر زمان هچ هر. گرفت نظر در واحد کلیت یک صورت به

 کسو  و یامنطقوه رویکورد .گورددیم روشن بیشتر همدیگر با آن تحوالت پیوستگی و مرکزی
 و پیشورفت بورای منطقوه کشورهای از یک هر یهااستیس موفقیت الزامات از یکپارچه هویت
 کشوورها ایون از کیهر در موجود تحوالت از بسیاری ماهیت که چرا ،شودیم محسوب توسعه
 ظورن در بوا توا شود توش  مقالوه این . دردهدیم پوشش را منطقه سطح و داشته فراملی ماهیت
 سیاسی تاروساخ هویت که شود داده پاسخ سؤال این به اسشمی -سیاسی ایدئولوژی یک گرفتن
 گیوریبهره با و بوده تبیینی -تحلیلی پژوهش رو  چیست؟ تاجیکستان جمله از مرکزی آسیای

در  .پرداخوت خواهود مسولله اجوزا  منطقوی تحلیو  و شناسایی به نظری، و ایکتابخانه منابع از
 آنچوه مرکوزی آسویای یهایجمهور سیاسی وضعیت تحلی  گیری شد که درنهایت چنین نتیجه

 کشوورها این در تحوالت سیر انگاری یکسان از کردن پرهیز نمود، توجه آن به باید همه از بیش
 آسیای یسیاس وساختار هویت بر تاثیرگذار یهامولفه. است ثابت الگوی یک اساس بر ی تحل و

 امنیتوی، ،یاقتصاد سیاسی، از اعم داخلی یهاانیجر و عوام  تمامی تاجیکستان جمله از مرکزی
 هبلک گرفت، نخواهد شک  خش  در تاجیکستان خارجی سیاست. است شده شام  را جغرافیایی
 .تاس کشور این خاص یاقتصاد و جغرافیایی اجتماعی، فرهنگی، شرایط و فتبا بستر، معلول

 
 تاجیکستان مرکزی، آسیای سیاسی، ساختار هویت، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 مختلفوی یهواحوزه در شووروی جمواهیر اتحاد سلطه پایان ازپس مرکزی آسیای منطقة

 یکیژئواکونووم ،(ایقوهوفرامنط ایمنطقوه هایقودرت مح  تشقوی) یکیتیژئوپلهمچون 

 بوویژه) یژئوکوالچر و ، ژئواستراتژیکی(خزر حوزة گاز و نفت بویژه انرژی عظیم منابع)

 خیوز  بورای مناسو  بسوترهای و هوانتینگتون یهاتمدن برخورد نظریه درچهارچوب

 اسوشم گردیود. تقابو  یالمللونیب درنظام روزافزون اهمیتی دارای( گرایی اسشم حرکات

 یایآسو سوکوالر یهوانظام شوده درچهوارچوب ارائوه یسن اسشم با یانقشب زین و یعیش

 کا ویآمر و هیترک چون یافرامنطقه یهاقدرت یازسو یرانیا ضد عیوس غاتیتبل ،یمرکز

 عوامو  نیتورمهم از دیوبا را ه،یوو ترک هیروسو چوون ییهاقودرت یزبان و یفرهنگ نفوذ

 پوس یمرکوز یایآس یکشورها .دانست یگفرهن درحوزه یمرکز یایآس و رانیا ییواگرا

 از گووذار مرحلووه در و شوودند تیمشووروع و تیووهو بحووران ینوووع دچووار اسووتقشل، از

 جبوران یبورا یمرکوز یایآس یکشورها بنابراین،. باشدیم «یسازدولت» و «یسازملت»

 نوو یتیهو تا انجام داده خیتار جع  یموارد در و یسازخیتار به دست موجود، یخألها

 بوا رانیوا مناسوبات قیوتعم. کننود ارائوه جهوان و منطقوه یکشورها به خود از مستق  و

 ریسوا در یجود تعامو  نوهیزم کننودهفراهم کوه) یفرهنگ حوزه در منطقه نیا یکشورها

 یاسوشم یجمهوور انیم یفرهنگ مشترک یهامؤلفه ییشناسا به ( منوطباشدیمها حوزه

 درک و یفرهنگو راثیوم و یخیتار ،یزبان ،ینید مشترکات مانند منطقه یوکشورها رانیا

 ییگراقووم و یافراطو ییگرااسوشم بماننود یفرهنگ اشتراکات نیا کننده دیتهد یهامؤلفه

 و سواختار هویوت دراین راستا، هدف اصلی نویسندگان در مقاله حاضور واکواوی است.

 .باشدیمکشور تاجیکستان  بر تاکید با مرکزی آسیای سیاسی

 

 تحقیق . پیشینه1

 یجمهوور نورم قودرت یهامؤلفوه و هواتیظرف ، در پژوهشوی(1398) و مؤدب، یمؤمن

 و زبوان پوژوهش، نیوا ستان را مورد واکاوی قرار داده اسوت. دریکتاج در رانیا یاسشم

 هیفرضو نیوا و گرفتوه قورار یمورد بررس یخیتار مفاخر و رسوم و آداب ،یفارس اتیادب
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 تحقوق موانوع و  یوجمله دال از  یرق یهافرهنگ دوجو و یاسیس عوام  هک شد مطرح

 است. هاتیظرف یعمل

 تاجیکسوتان و و رانیا یاسشم یجمهور یخارج روابط یامقالهدر  ،(1397) شیرازی

آن را بررسی کرده و چنین عنووان کورده اسوت  ییواگرا یهانهیزم و ییهمگرا یبسترها

 ایمنطقه مناسبات در روزافزون اهیجایگ که از است مناطقی جمله از مرکزی اییکه: آس

 یهاستمیس زیر نیترمهماز  یکی عنوان به در حال حاضر و بوده برخوردار ن المللی،یب و

 پایوه بور سووکی از کسوتان،یدر تاج ایوران خارجی استیس. گرددیم محسوب یامنطقه

 یهانوهیزمو  هافرصوت از اسوییو س اقتصوادی فرهنگی، یهاحوزه در همگرایی عوام 

 با واگرایی عوام  به توجه با سویی دیگر طرف از و باشدیم برخوردار همکاری، و نفوذ

 اسوتیس یریگجهوت در هموواره امور، ایون برآیند که است مواجه و تهدیداتی هاچالش

 .باشدیم رگذاریکستان تلثیتاج در ایران خارجی

 در مرکوزی یایآسو در نواقتودارگرایی داخلوی یهاشوهیر ،(1396) بصیری، فشحی،

کرده است. این مقالوه بوا بررسوی الگووی  نئوپاتریمونیالیستی را بررسی الگوی چارچوب

 یهاشوهیرجدید اقتدار گرایی در آسیای مرکزی در پی پاسخ به این پرسوش اسوت کوه 

درونی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی چیست؟ نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی پدیوده 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. آسیای مرکوزی  یهانهیزمپس ای چند وجهی بوده که

اقتصادی، سیاسی  یهامولفه رونیا. از باشدیمدرحال گذر از ساختارهای سنتی به مدرن 

 و اجتماعی آن در وضعیتی بینابینی قرار دارد.

 وآسویای انوداز آینوده ایوران در خصووص چشوم یامقاله(، 1396) ،انیمیوکرکرمی 

 رونودهای پیامودهای بررسوی بوه مقالوه نگاشته است. ایون ایمنطقه و روندهایمرکزی 

 منوافع بور مرکوزی آسویای در ایمنطقه همگرایی و ارتباطاتی و امنیتی سیاسی، اقتصادی،

 یطورکلبوه ،دهودیم نشوان مقالوه ایون یهاافتوهی .است متمرکز ایران اسشمی جمهوری

بوری  بهره و هافرصت اغتنام برای که است ییاهتیخشق فاقد حوزه نیدرا ایران سیاست

 ضروری است. منطقه این در کشور ملی قدرت و نفوذ ثروت، افزایش جهت در بیشتر

 و ایوران روابوط در فرهنگوی میوان ، در پژوهشی به بررسی ارتباطات(1395) رئیسی

 دو عنووان تاجیکسوتان بوه و تاجیکستان پرداخته است. دراین پژوهش آمده است: ایوران
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عوامو   غالو  ریتولث از یبوارز نمونوه دارند یواحد هویتی منشا  که هم به پیوسته ملت

فرا اثبات  یا هینظر قراردادن مبنا .اندیاسیس کنشگران میان مناسبات در فرهنگی و هویتی

 بوه تاجیکسوتان و ایران مناسبات درحوزه یانگار سازه المل  بخصوص بین روابط یگرا

 و هوویتی یمتغیرهوا و عوام  .باشدیم هاهینظر این اساسی وضاتمفر دکنندهییتلخوبی 

 آموده فائق یماد عوام  بر و داده شک  را وتاجیکستان ایران روابط غال  فرهنگی بخش

 صورفاً کشوورها منوافع ،الملو نیب روابط گرااثبات فرا یهاهینظر از منظر که بویژه. است

 یشوناختیهست و هوویتی منوافع نوین، عاریفت در نیست و یابزار و یماد منافع بر ناظر

 در همچنوین. اسوت پیودا کورده سیاسی کنشگران یبرا یبیشتر وارز  در اولویت بعضاً

 مختلوف یهوادوره در و تاجیکسوتان ایوران مناسوبات در نگور  ایون غلبه مورد میزان

 .گرددیم مشاهده نیز ییهانوسان

 از و کواربردی کوتواه موروری ،نموود توش  شناسی درکتاب روسیه ،(1395) ینور

اسواس، در ایون براین. کنود ارائه معاصر روسیة در جاری روندهای و هاویژگی ترینمهم

 در رونودها و هواویژگی ایون بخوش، هشوت طوی اخیور، برمقطوع بیشتر تمرکز با کتاب

 اجتماعی، امنیتی، و نظامی خارجی، سیاست ای،منطقه سیاست داخلی، سیاست هایزمینه

 تواریخی بسوتر بوه حوال،درعین و داده قورار تحلیو  مورد فرهنگی و حقوقی، ادی،اقتص

 .است نموده توجه نیز یکدیگر با هاعرصه این معنادار ارتباط و تحوالت

 

 پژوهش . چارچوب مفهومی2

 مرکزی آسیای منطقه سیاسی هایویژگی و . ساختار2-1

 یبورا یمرکوز یآسویا نطقوهم شد، سب  1991سال  در یشورو جماهیر اتحاد فروپاشی

 و پیودا کنود دسوت مستق  هویتی به خارجی قدرت هرگونه سلطه بدون بتواند بار اولین

 تاجیکسوتان، قرقیزسوتان، ترکمنستان، مستق  کشور پنج یریگشک  شاهد خود در درون

در  یمرکز یآسیا یکشورها قومی، و هویتی رستاخیز این در .باشد قزاقستان و ازبکستان

( مضویقمحودود ) تعواریف مقابو  در منطقه از را مستقلی هویت کوشیدند، گام نخستین

 گسوترده تعریوف یوا و میانوه یآسویا یوا داخلوی یآسیا از یشورو جماهیر اتحاد دوران

 (.126: 1398کوالیی، کوزه گر، دهند ) ارائه یونسکو و جهانی جان  بانک ( از)موسع
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 اقودام، اولوین بعنووان کشوورها این رسیدن استقشل و به 1991اوت  کودتای ازپس 

 بوه اموا شود، متعددی احزاب یریگشک موج   هرچند گردید. منح  کمونیست حزب

 کمونیسوت حوزب خصوصویات تمام وارث جدید حکومت گردید: زمان مشخص مرور

 واقع در و دینمایم اعمال قدرت و اقتصاد سیاست، زمینه در را مشی  خط همان و بوده

 و بگک و مبوادرت ورزیود خوود نوام تغییر بهتنها  مرکزی سیایآ در کمونیست حزب

 مقابلوه برای کمونیست حزب از سوی که قدیمی یهاکیتاکت از استفاده با کشور وزارت

 از کودام هور پوس در ابوداع گردیود، حوزب قدرت انحصار مقاب  در مقاومت نوع هر با

 سواالری دیووان هموان واقع در نیز احزاب سیاسی ساختار. است مانده باقی هایجمهور

 حوزب دبیوران همان کشورها این از کدام هر جمهور روسای. داشت را سابق کمونیستی

 هوی  بوه و دادنودیم ادامه گذشته شیوه به که اندیشورو یهایجمهور سابق کمونیست

 .شودینم داده فعالیت اجازه دولت کنترل از خارج نهاداجتماعی

 سواختارهای مرکوزی و آسویای برکشوورهای حاکم هانحصارطلبان کشن یهاتیریمد

 تموام توا گردیود سب  کشورها این یتیوامن فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خاص

 آورنوده بوجوود مختلوف درجوات تازه به اسوتقشل رسویده روسویه بوه هایجمهور این

 ازجملوهشووند.  اجتمواعی و سیاسوی مختلوف سطوح در ساختاری تغییرات و تحوالت

 فقودان: شورح برشومرد بدین توانیم را یمرکز اییآس منطقه مشخصه سیاسی نیترمهم

 حاکمیت سابق، یشورو مانده یبرجا نظام یساختار تداوم دموکراتیک، یدولتدار تجربه

 نهایوت در قووا و تفکیوک نظوام ضعف و سیاسی یهاستمیس بر یجمهور راست الگوی

 مختلوف، یهواحوزه بور امنیتوی یغلبوه فضوا قضایی، و یقانونگذار یساختارها ضعف

 ینهادها و تلثیرگذار و یقو سیاسی احزاب عدم وجود امور، اداره تمرکزگرایی شدید در

 سوکوالر یرویکردها در سطح پایین، سیاسی تحم  خاص، طیفی حاکمیت مدنی واسط،

 سیاسوی رهبران جانشینی شفاف فرآیند عدم وجود ،یداردولت دین در با ضدیت با توأم

 (.32: 1393)جمشیدی، الهی دهقی،..آزاد. و سالم تخاباتان و

 اصوشحات مسوئله روی بر مرکزی آسیای یهایجمهور از یک هر در گفت توانیم

بور ایون اعتقادنود  هایجمهور این رهبران که است آن علت و شد نهاده سرپو  سیاسی

 راهکار. باشدیم برخوردار باالتری ازجایگاه اقتصاد دموکراتیک، اصشحات اجرای که در
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 و کشوور اساسوی قووانین براصوشح مبتنوی مرکوزی، آسویای سنتی نخبگان دیگر سیاسی

 نظوام جمهووری، ریاست برتر قدرت بر تمرکز با که بطوری است، هایپرسهمه برگزاری

 برگوزاری بوا هوایجمهور این رهبران مثال، برای. شدیم بنا فردی قدرت پایه بر سیاسی

 تمدید 2000سال  پایان تا را خود جمهوری ریاست قدرت ،1995 الس در هایپرس همه

. اسوت شوده العمر مادام یا یافته افزایش جمهوری ریاست دوران هم مواردی در نمودند،

 سیاسوی، فرهنوگ یوافتگی توسعه عدم دلی  به هایجمهور این در که آن است معنی این

ابوالحسون اسوت ) آمودهدر جمهووری رئویس نظر تحت شدت به قدرت متمرکز سیستم

 (.65-68: 1382مجیدی، شیرازی،

 بورای هافرصوت مرکوزی آسویای منطقوه جمهووری روسوای دستان در اقتدار تمرکز

 گذشوته دهوه طوول در. اسوت نمووده محدود را منطقه در آمیز صلح و اساسی تحوالت

 چوالش بوه را شوانیهاپارلمان قودرت پیوسوته مرکوزی آسیای کشورهای مجریه یهاقوه

 بوا قضوائیه، قووه در هوامقام تعیوین بور کنترل طریق از منطقه جمهور روسای. انددهیشک

 ایون. انودنموده اثور بوی را ملوی و یامنطقوه محلوی یهادادگاه شده، چین دست حامیان

 را حاکموان اجرایوی قدرت که نمایند یوضعم را مقرراتی خود، نوبه به قضایی مسئولین

 قووانین نقو  و جنوایی اتهاموات و سوازی پرونوده ریوقط از ویوژه به ،دهدیم افزایش

 (.McGilchy,2011:3) انتخاباتی

 قومی وسرزمینی مذهبی، منازعات تا اقتصادی فقر از زیادی مشکشت حاضر، درحال

 ایون آینوده مشوکشت، فص  و ح  فراگیر ترتیبات فقدان و جهانی هایقدرت دخالت و

 مشوکشت و مسوائ  حو  بورای سو یک از .داده است قرار مبهمی وضعیت در را منطقه

 ترتیبوات و سواختارها گیریشوک  مرکوزی، اوراسویای منطقه امنیتی و سیاسی اقتصادی،

 حضوور طرفوی، از. خواهود بوود ضوروری بوازیگران همه همکاری و حضور و گسترده

 نگاهی و روسیه طل  و اقتدار خواه تمامیت سیاست با منطقه، این در جهانی هایقدرت

 مسولله همچنوین. است تضاد در داشته، سابق شوروی کشورهای به اخیر هایسال رد که

 دارای منواطق از ایون رو و شوده تبودی  جهوانی مسائ  از یکی به آن، ترانزیت و انرژی

 هایقدرت توجه مورد مرکزی، اوراسیای منطقه در جمله از و جهان جای همه در انرژی

گرفته اسوت  قرار اروپا اتحادیه و چین آمریکا، روسیه، همچون ایمنطقه و جهانی بزرگ
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 مهوم منوابع از برخوورداری دلیو  به مرکزی اوراسیای منطقه .(169: 1395زرگز، صیاد، )

 و دارد ایویوژه اهمیوت جهوان، غورب و شور  برمسیر ارتباطی کنترل همچنین و انرژی

 ایگونوه بوه را همنطقو معوادالت انورژی، منوابع بر تسلط با کنندیمتش   هاقدرت سایر

 سووی از منطقوه در ایوران گردد. سیاست سازگار خودشان منافع با که نمایند دهیجهت

 شوده یواد عملگورا سیاسوت موجوود و وضوع حفو  سیاست عنوان به غرب گران یتحل

 نگور  فاقود را وآن دارد اشواره ایوران عملگرایوی به صراحتاً پیروس سباستین. شودیم

 برجوام بعوداز ایوران که موضوع این .(Peyrouse, 2014داند )یم به منطقه ایدئولوژیک

 گران یوتحل تاکیود موورد فا کنود،ایمنطقوه کشوورهای با تعام  در موثری نقش تواندیم

اسوت  شوده یواد غورب منافع تهدید جهت عاملی عنوان به آن آنجاکهتا  و ست خارجی

(Weitz, 2015: 1-3). 

 بوسویله یامنطقوه همگرایوی ایجواد دی جهتزیا ییهاتش  مرکزی آسیای درمنطقه

 موضووع .برسود به نتایجی است نتوانسته اما شده، انجام منطقه درون خاص نهادی ایجاد

در این بین . است مطرح یامنطقه درون و یامنطقه برون شک  دو به منطقه در همگرایی

 آغواز رکوزیم آسویای ادغوام بورای را خوود عم  ابتکار ازبکستان و قزاقستان کشور دو

 مرکوزی آسیای اتحادیه ایجاد برای توافقنامه یک تاشکند در 1994سال  ژانویه در .کردند

 ادغوام رونود آغواز دهنوده نشان این. ملحق شد آن به سرعت به قرقیزستان که شد امضا

 اقتصوادی ادغوام تقویوت بورای هاپروژه اجرای و توسعه آن هدف بودکه مرکزی آسیای

 و همکواری بانوک نیوز توش  شود، 1998 یهاسال در. حاص  نشدنتیجه ای  اما است.

 اقتصادی جامعه به موسوم سازمانی 2005 درسال همچنین. گردد تشکی  درمنطقه توسعه

 هوی  اما شد، مطرح آزاد تجارت منطقه موضوع 2006 در یا و گیرد شک  مرکزی آسیای

 نام .کند ایجاد جدی تحولی ستنیز نتوان متعدد یهاهیاعشم. نبوه استد موفق کنون تا یک

 اتحواد بوه بعود و مرکوزی، آسویای اقتصادی انجمن به مرکزی آسیای اتحادیه از سازمان

 :Zhambekov, 2015باشد ) اثری منشل نتوانست اما یافت تغییر مرکزی آسیای سازمان

1-2) 

 نفوووذ از هوواآن سو اسووتفاده و مرکووزی آسوویای کشووورهای بووین داخلووی اختشفووات

کورده  ذهون از دور یانودهیفزا طوور به را یامنطقه ادغام اندازچشم خارجی، یهاقدرت
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 مختلوف سوطوح نقش یران را بسویار مهوم دانسوت. در توانیمدر این کشمکش،  .است

 مداخله از پرهیز و ثبات و صلح از حمایت سیاست همواره ایران منطقه، امنیتی و سیاسی

 مشوترک امنیتی یهاینگران که رسدیم نظر به. تاس کرده دنبال را کشورها سایر امور در

 مرکوزی آسویای منطقوه در یتورمهم امنیتوی یهوایهمکار به تواندیم آبادعشق و تهران

 در همکوارانش و رومر کارنگی، صلح یالمللنیب بنیاد در (Ramani, 2016: 1) نجامدیب

 را مهمی یهافرصت و ندنمود اشاره هامیتحر از پس منطقه به ایران بازگشت به یامقاله

 نگواه از. کردنود بینوی پویش ایران را برای راهبردی و اقتصادی سیاسی، مسائ  حوزه در

 خلویج بوه ودسترسوی ترکمنستان با زمینی مرز میلیون، 80از  بیش جمعیت با ایران ،هاآن

 نقو  و حمو  مرکوز دارد، انورژی جهوانی بوازار در پررنگوی نقش خزر، دریای و فارس

 بورای توجوه قابو  و فورد بوه منحصور شوریک یک به بتدریج تواندیم و ست یامنطقه

 (.Rumer, 2016: 14شود ) تبدی  مرکزی آسیای کشورهای

 

 اجتماعی و فرهنگی یهایژگیو. تحلیل 2-2

 آمودهیم شمار به بشری تمدن و فرهنگ مراکز نیترمهم از یکی دیرباز از مرکزی آسیای

 سولطه. باشودیم گونواگون یهواتیمل و موذه  اقووام، یتنیدگ هم به آن مهم ویژگی و

. بود فرهنگی افول دوران منطقه در حال گذراندن این که داد رخ زمانی منطقه بر هاروس

 فرهنوگ بر ناپذیر انکار تاثیری شوروی، اتحاد ساله هفتاد دوران بخصوص در سلطه این

بعنووان  مختلوف یهاقوم فتنگر بر در با یمرکز اییآس منطقه .گذاشت منطقه این هنر و

 اسوت، بووده متعوددی یهوافرهنگ تشقوی مح  در طول تاریخ ابریشم، جاده از بخشی

 نمایان تور آن ایرانی در فرهنگ مظاهر ایران با تاریخی یوجود پیوندها واسطه هرچند به

. اسوت قابو  مشواهده آن در نیوز روسوی روحیوات و حضوور فرهنوگ تآثیر ولی است،

 جملوه از آن در سواکن مردموان کمشتر و فرهنگی تاریخی یهایژگیو باوجود همچنین

 ،یهنوور و ذوقووی یهووایگانگی، یشوویکهم بومشووناختی، یهووایژگیویکسووان بووودن 

 یسواختار لحوا  فرهنگوی از تواریخی یهوایزبانهم و اشوراقی و عرفانی یهاییسوهم

 و رقابت دینی، انشد نازل هویتی، سطح یغدغه ها قومیت، عنصر غلبه. دارند موزائیکی

 مظواهر و همچنوین هاسوتیکمون غلبه دوره از مانده باقی یهافرهنگ خرده میان چالش
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از طرفی دیگر  منطقه کهن سنن و آداب و مظاهر با طرف یک از وارداتی جدید فرهنگی

 یاقتودارگرا یرویکردهوا بوا دینوی روحیوات بین چالش و دینی یهاشیگرا احیا  روند

اسووت  منطقووه کنووونی اجتموواعی و فرهنگووی یهووایژگیو دیگوور از کشووورها بوور حوواکم

 (.32: 1393جمشیدی، الهی دهقی،)

 

 هویت .2-2-1

 و ایجواد بازسوازی، پی در ،1991 سال از و استقشل از پس مرکزی آسیای یهایجمهور

 هویوت یوک کوردن جوایگزین راستای در هاتیفعال این. اندبوده خود ملی هویت تعیین

 ایون از بعضوی. بوود شووروی اتحادیوه در موجود عام و قبلی هویت ایبج ملی و قومی

 دلیو  که برخوردار بودند، کمتری مشکشت از مسیر این در ترکمنستان مانند هایجمهور

 .باشوودیم سوورزمین ایوون در هوواروس انوودک حضووور و مرکووزی روسوویه از دوری آن

 و هواروس از ایجود قوومی و ملوی هویوت تعیین درمسیر مرکزی آسیای یهایجمهور

 هویوت یوک نموودن مطورح: اول ،اندداده انجام اساسی اقدام دو روسیه از گرفتن فاصله

 آسویای در جمعوی هویوت یوک بوه کوه معنوا این به: ایمنطقه شدن باز پدیده» ایمنطقه

. کنودیم اشواره هواآن مشوترک فرهنوگ و هاسونت گذشته، به که گرددیم توجه مرکزی

 اشواره مختلفوی جوانو  بوه اما نبوده، هویت در اجماع یک معنی به موضوع این هرچند

 آسویای ایمنطقوه هویوت این. کند -می جمع یکدیگر گرد را منطقه مردمان که دینمایم

 اقودام دوموین. سوازدیم متصو  چوین کیانگ سین ایالت و افغانستان ایران، به را مرکزی

 قوومی، و ملوی مظواهر بزرگداشوت و طورح جهوت در توش  ،هایجمهور این اساسی

 زبوان ،هایجمهور همه استقشل، در از پس. باشدیم قومی و محلی زبان تقویت همچون

: 1382مجیودی، ابوالحسون شویرازی،. )گردیود اعوشم اصلی و رسمی زبان بعنوان محلی

257.) 

 رابطوه شوناخت درخصووص. اسوت سیاسی هویت درشوروی، مسئله هاتیمل مسئله

 مرکوز فورد بوه منحصور جغرافیایی چسبیدگی شوروی، پراطوریام و سیاسی بین هویت

 یمعموا .باشودیم توجه قاب  شوروی امپراطوری در زیرسلطه یهانیسرزم و امپراطوری

 شوووروی در سیاسووی هویووت پدیووده تحلیوو  در هووم لنینیسووتی -مارکسوویت ایوودئولوژی
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 بوا نظریه لحا  به مارکسیستی ایدئولوژی شوروی، دوره در. گیرد قرار مدنظر ستیبایم

 داشته جهانی ای داعیه مذکور ایدئولوژی زیرا. است گرفتهیم قرار امپراطوری حف  اص 

. بوودیم قومی و طبقاتی نژادی، یهایبند مرز مخالف خود انترناسیونالیستی طبیعت با و

 توسوعه و روس قووم مرکزیت با امپراطوری اقتدار حف  یعنی معض ، این ح  چگونگی

 شومار بوه کورملین برای بزرگی عملی و فکری چالش لنینیستی، -ارکسیستم ایدئولوژی

 ایون حو  و شدیم افزود شوروی در سیاسی هویت فرایند پیچیدگی بر جهیدرنت .آمدیم

. داشوت توام بسوتگی شوروی رهبران فردی شیوه و شوروی جانبه همه شرایط به معض 

 توجوه قابو  هویوت مسوئله حو  در اسوتالین مؤثر بسیار و ساختاری نقش زمینه این در

 کمونیسم از بعد دوران در شوروی ملیتی و قومی یهااستیس اصلی معمار وی. باشدیم

 شووروی در سیاسوی هویوت فرایند از را ما درک که دیگری . موضوعگرددیممحسوب 

 گفوت، تووانیم مجموع در. است «سوسیالیستی نوین انسان» مفهوم به توجه ،بردیم باال

 اندنتوانسوته نظوری ادعاهوایی وجود با حکومت، سال 74 ازمدت زمان بعد هاستیکمون

 مسوئله پیچیودگی فقوط و نماینود حو  را سیاسوی هویت مسئله بالطبع و هاتیمل مسئله

 حووال عووین در (.257: 1382مجیوودی، ابوالحسوون شویرازی،نوود )ارا افووزایش داده هویوت

 ایجاد برای الزم عملی و فکری ابزارهای و مکانیزمها که کرد غفلت نکته این از شودینم

 کوشن هویوت شووروی، فروپاشوی اتحواد درپوی. آموده اسوت فوراهم عام هویت نوعی

 یاپراکنوده و شکسوته یهواتیهو گردید. درنتیجه ساختاری گسستگی دچار امپرطورگرا

 .بوجودآمد ملی واحدهای و یامنطقه مرکز، جداگانه سطح درسه

 

 مذهبی هویت .2-2-2

 سووم قورن در و گرفوت شک  هجری اول قرن از مرکزی آسیای در اسشم توسعه اًاساس

 بوه تبودی  کلی به منطقه این پیدا کرد و استقرار منطقه این در اصلی دین عنوان به اسشم

 از پوس (.44: 1394محموودی، جووری، شد ) اسشمی تمدن و فرهنک اصلی یهاکانون

 پایوه قزاقسوتان و مرکوزی آسویای روحوانی زمرک 1946 سال از دوم، جهانی جنگ پایان

 اتحواد دوران در موذهبی ضود وسویع یهابرناموه رغوم بوه اینکوه مهم نکته. شد گذاری

 بتودریج 1980 دهوه در بلکه نرفته است، بین از منطقه این در اسشمی باورهای شوروی،
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 افووتی راه نیووز منطقووه ایوون بووه اسووشمی رسووتاخیز گردیوود و جدیوودی وارد مرحلووه

 گرایوی کثورت نووعی افتواد اتفا  که مهمی و اصلی تحول واقع در (.50: 1389یی،کوال)

 حوالی در. آمده است بوجود آزاد و باز فضای فراگیر موج طی در که دیآیمبشمار  دینی

 از. اسوت نشده تکرار ای دوره چنین مسلمان جوامع بین در ویژه به اوراسیا تاریخ در که

 :نمود اشاره ذی  موارد به توانیم اسیااور در مذهبی هویت کارکردهای

 تاتارهوا حتی و دهدیمتشکی   را مسلمان مرکزی آسیای کشورهای جمعیت اکثریت

 مرکوزی آسویای در هستند سیبری و شوروی اتحاد اروپایی بخش مسلمانان از عمدتاً که

 ،هواکمنتر ،هاازبک ،هاکیتاج منطقه این مسلمان اقوام نیترعمده همچنین. دارند سکنی

 در ایران اسشمی جمهوری جهت بدین. هستند دونگنها نیز و قراقالباقها قرقیزها، ،هاقزا 

بوه هموین . باشدیم مند بهره منطقه این مردم بودن مسلمان امتیاز از مرکزی آسیای منطقه

 بوی آن از دیگوران کوه است برخوردار امتیازاتی از ایران اسشمی جمهوری دلی  است که

 بسوط و توسوعه مووازات بوه ایوران فرهنگی و اقتصادی روابط منظور همین به و دانبهره

کوه عنووان  هماگونه (.44: 1394محمودی، جوری، است ) گستر  به رو سیاسی روابط

 محبت و اندیحنف مسلک بر اغل  و اندمسلمان منطقه این در ساکن اقوام از شد بسیاری

 در مشوترک ارزشومند و مکتووب میراث جودو .دانندیم فرض برخورد را( ع) بیت اه 

 بسویار اعتبوار از پوژوهش حووزه در که مرکزی آسیای کشورهای یهاموزه و هاکتابخانه

 عوامو  از یکوی درسوتی بووده و بوه مشوترکات این گویای خود برخوردارهستند باالیی

 در هکو جوایی. دیآیم شمار به منطقه این در اعتقادی -فرهنگی یکسانی و برابری اساسی

 و هواترکمن درصود 89 قرقیزها، درصد 80 ،هاکیتاج درصد 95 ،هاازبک درصد 92 آن

 به توجه با (266-264 ،1387 شیرازی، ابوالحسن) .دانندیم مسلمان را خود هاقزا  47%

 هویوت گوذار، دوران در جامعوه بازسوازی خصوص در جدی نظری مباحث عدم وجود

 را خوود کارکرد جامعه بازسازی تئوری نقصان رانجب جهت اساسی عاملی بعنوان مذهبی

 جامعه، متن و آموزشی مراکز خانواده، در میان مذهبی نوظهور یهاعلقه. داده است نشان

 ایجواد طریوق از نوین اجتماعی یهاشبکه ایجاد جهت پایگاهی توانست شوروی، از بعد

 از دین که دیگری نیاز .باشد عمیق خویشاوندی ارتباطات یا مذهبی یهاسازمان شوراها،

 این از واستفاده فرهنگی یهابحث پاسخی ارائه کند، آن به کوشید شوروی از پس دوران
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 عمومی مباحث وارد دین که زیرا زمانی. است عمومی وگفتمان اجتماعی درمسائ  حوزه

 .نمود جلوه همبستگی و سیاسی مشروعیت برای منبعی صورت به مذهبی هویت گردید،

 

 مرکزی آسیای در اسالمی -هویتی یهاهیال .2-2-3

 احکام از ای مجموعه با شاخه این. اندیحنف مذه  پیرو سنی مرکزی آسیای مردم بیشتر

 آسویای نوواحی بیشوتر در کوه اسوت سنی گانه چهار مذاه  از یکی خود خاص مذهبی

 رکزیم آسیای مردم باورهای جمله از و حنفی فقه یهاجنبه. داشته است چیرگی مرکزی

 موورد را رفتارهوا ثوانوی ماهیوت حنیفه، تعلیمات از شده شناخته یاضابطه که است این

 مرکوزی درآسویای آموده پدید اسشمی جنبش نیترمهم تصوف .قرارخواهد داد شناسایی

 و اسوت شویعه هویوت مرکزی آسیای در اسشمی هویتی یهاهیال از دیگر یکی. باشدیم

از  حضوور چشومگیری منطقه این کشورهای دربرخی هی،سازماند فقدان رغم به شیعیان

شویعیان  بخوارا وسومرقند درشوهرهای درازبکسوتان نمونوه بورای. خود نشان داده اسوت

 یگروهو .نودینمایم صوحبت تواجیکی فارسوی زبان به عمدتاً و داشته منسجم حضوری

 و شودند عیدتب ازبکستان به آذربایجان از استالین زمان در که هستند آذری دیگر، شیعیان

 .(127: 1389کوالیی،کنند )یم کار پایین مشاغ  در بیشتر

 یهواجنبش بوا مبوارزه و اسوشم سرکوب دنبال به مرکزی آسیای سکوالر یهادولت

 رئویس اف ملوک قوادر هستند. مرکزی آسیای منطقه در یگریسلف خصوص به اسشمی

 هویوت سرکوب در را بیمذه یهایتندرو و انحرافات اصلی علت حقو ، و ادیان مرکز

 خوش  آمودن وجود به آن نتیجه که داندیم منطقه سکوالر یهادولت توسط مردم مذهبی

 موذهبی یهواآموزه کوه شوودیم افراطوی تندرو گریسلف یهاگروه زایش و ایدئولوژیک

دهنوود یم توورویج غیرقووانونی صووورت بووه جامعووه در را نظرشووان مووورد انحرافووی

(Anderson,2014.) 

 

 تاجیکستان بررسی هویت و ساختار سیاسی .2-3

هموه  بور یاناخواسوته اسوتقشل شووروی، ریجماه اتحاد تجزیه و سمیکمون اضمحشل با

آموادگی  عدم که یاگونه به مستولی شد، کستانیتاج ژهیوبه مرکزی اییآس یهایجمهور
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جی، خوار و داخلوی ابعواد در جدیود اسییس شرایط با مواجه برای جمهوری این اسییس

 .(14: 1397 شیرازی،است )گذاشته  جای بر توجهی قاب  راتیتلث

 بوا کوه اسوت شووروی جمهووری تورین نیافتوه ازتوسعه یکی تاجیکستان جمهوری

 اتحواد از اسوتقشل اعوشم( 18/6/1370)1991 سپووتامبر 9 خیتوار در شووروی فروپاشی

 رسومیت بوه ار آن اسوتقشل کوه اسوت کشووری نخستین ایران نمود و شوروی ریجماه

. اسوت یزکومر یایآسو یشورق جنووب در و دوشونبه شوهر شورک نیا تختیپا .شناخت

 ونمایوانگر بسوط مرکوزی درآسویای قومی وراثت آمیز ابهام یهانمونه از یکی هاکیتاج

 و یکیتواج شوورک نیوا یمل زبان. دیآیم بشمار میانه آسیای یهاتمدن نیترازکهن یکی

 منبوع نیتوربزرگ. اندمذه  یحنف مسلمان و رانیا یشرق جنوب یزبانها گروه به متعلق

 از مقوام نیدوم ستانیکتاج ه،یروس ونیفدراس از بعد و است یآب ریذخا شورک نیا یانرژ

 یاصول نکور هکو یشواورزک توا شود سب  یداخل جنگ. باشدیم دارا را یآب منبع لحا 

 .گردد برورو محصوالت دیشد افت با دادیم  کیتش را یجمهور نیا اقتصاد

 از پوس و قبو  که است ایرانی فرهنگ از بخشی خواستگاه خود تاجیکستان سرزمین

 بسویار یهواهجوم و علیورغم داشوت قرار شکوفایی اوج در ماورا النهر به هاترک ورود

 از تاجیکسوتان موردم فرهنگ گفت توانیم .است مانده باقی پیوند این نظامی و فرهنگی

 یجمهوور نیوا یملو زبوان .اسوت شوده تشکی  روسی و کیتر ایرانی، اصلی عنصر سه

 بوه نوشوتار درایون . آنچوهباشودیم رانیا یشرق جنوب هازبان گروه به متعلق و یکیتاج

 سیاسوی وسواختار هویوت بررسوی ،ردیگیمقرار  بحث موضوع تحلیلی ثق  مرکز عنوان

 :در دو بخش زیر آن را تحلی  و بررسی نمود توانیماست که  تاجیکستان

 

 . هویت و ساختار سیاسی تاجیکستان قبل از فروپاشی شوروی2-3-1

 که چنانآن و قرار داشت بزرگ هایقدرت توجه مورد مرکزی اوراسیای منطقه دیرباز از

 بور توش  زیوادی شووروی، امپراتوری و روسیه تاریخ، طول در و همواره است مشهود

 در مرکوزی اوراسویای منطقوه. انوددادهانجوام  منطقه نیدرا امنیت برقراری و سلطه ایجاد

 ،1990دهوه  اوایو  در شووروی فروپاشی ولی بود، شوروی قلمرو در سرد جنگ دوران

 و شومردند مغتونم را فرصت این بزرگ هایقدرت کهنیابه دلی  . زد هم بر را معادالت
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 یهوایژگیو (. از جمله46: 1395 صیاد، )زرگر؛ دادند افزایش منطقه این در را خود نفوذ

 تیصشح در هایریگمیتصم هیلک. است یاسیس تحوالت از مردم ییجدا یشورو جامعه

 بووده اسوت، یشوورو ریجماه اتحاد ستیمونک حزب هیپا بلند مقامات از یمعدود عده

 قائو  خوود یبورا ینقشو  یهو یاسویس تحوالت و هایریگم یتصم در هکنیا  یبدل مردم

 در گوربواچوف  ییوخایم. شودند تفواوت یبو معوهجا یاسویس مسائ  به نسبت ،اندنبوده

در  یاقتصواد و یاسویس بحران وارث گورباچف د.یرس قدرت به 1985 سال در یشورو

 و یاسویس یرونودها رییوتغ و اتخواذ با تا نمودیم جابیا یطیشرا نیچن بود، این کشور

 دلیو  نیهمبوه. کشود رونیوب بحوران از را یشوورو قیوال افراد از استفاده با و یاقتصاد

 و ایکپروسوترو به معروف یاسیس یفضا جادیا و یاقتصاد یبازساز استیس گورباچف،

 نموودن یعملو دوم مرحلوه در. داد قورار خود دولت ارک دستور رأس در را گشسنوست

 شوک  داد. یشوورو دکورا جامعوه در را یدیجد یفضا مذاه ، و وجدان یآزاد قانون

 آوردن و یشوورو تفواوتیب انسان کردن فعال گورباچف دیجد استیس اهداف از یکی

 (.59: 1393سنگری، بود )یم یواجتماع یاسیس تحوالت صحنه به او

 سوال دو در اسوت. مواجوه ریتولخ بوا ستانیکتاج یدرجمهور در این زمان تحوالت

 بوا و بواقی مانود نخوورده انکوت هنووز سوتانیکتاج جامعه ا،یکپروسترو استیس نخست

 نیوا تحوالت دامنه جیتدر به ،هایجمهور از گرید یبعض و هیروس در تحوالت گستر 

 خوود فرهنوگ یایواح بوه سوتانیکتاج هک یتیاهم به توجه با. گرفت فرا زین را یجمهور

 1988 سوال اواخور در. شوده اسوت شوروع یفرهنگو مسائ  از آنجا در تحوالت ،دادیم

 فرهنگ یایاح به انیکتاج یمل زبان به دنیبخش تیرسم ران باکروشنف و علما از یتعداد

 بوه دنیبخشون تیرسم رانکروشنف و علما از یا عده 1988 سال اواخر پردازند. در خود

 در شودند. برخووردار زیون موردم عیوسو تیحما از و کردند مطرح را انیکتاج یمل زبان

 شودند آن یقوانون  یتصو به مجبور ستانیکتاج پارلمان 1989ژوئن  22 در راستا نیهم

 (.81: 1392 ،یمحمودشد ) قلمداد مردم یروزیپ انونق نیا  یتصو هک

 تییمواه یفرهنگو یتحوالت، تعودادی ازگروههوا شدن ترگسترده و زمان گذشت با

 یتعوداد کردند. اعشن را خود تیموجود زین یاسیس یهاگروه و گرفتند خود به یاسیس

 ز،یرستاخ یمردم سازمان ستان،یکتاج راتکدمو حزب ،یاسشم نهضت حزب مانند ازآنها
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 هکو هستند ییهاگروه آزاد جوانان سازمان و بزرگ یانایآر سازمان بدخشان، لع  سازمان

 اتیقاضو اداره .(46: 1395 صویاد، زرگور؛کننود ) تیوفعال یرسوم طور به داشتند اجازه

 در اف شنکو جوان مورگ بوا نمانده است، بهره یب دیجد یهااستیس از هم ستانیکتاج

 سوتانیکتاج یصووف مشهور رهبران از یکی فرزند هک تورجانزاده برکا یقاض ،1988 سال

 اداره اسوتیر گورفتن بدسوت از پس وی. گردید منصوب اتیقاض اداره استیر به بود

 گسوتر  و جوادیدرا و گذاشوت ادیوبن درخجنود را یترموذ امامیاسوشم دهکدانش ،ینید

 یموذهب یهواتیعالف بور عوشوه تورجوانزاده یقاضو. نمود تش  زیادی یاسشم مدارس

 یهواتیفعال عطوف نقطوه هکو یدادیرو افت،ی راه زین پارلمان به 1990 سال درانتخابات

 بوه یموذهب یاسویس یهواگروه یارکوهم با اداره نیا بعدها .دیآیم شمار به یو یاسیس

 .شد  یتبد یستیمونک یروهاین هیعل مبارزه یبرا یزکمر

 

 شوروی فروپاشی از عدب تاجیکستان سیاسی ساختار و . هویت2-3-2

 غیور یوا حزبوی غیور مخالفوان اصولی گروه سه ،یشورو فروپاشی از پس تاجیکستان در

 نوام بوه رو میانوه مسلمان گروه یک مذهبی، غیر دمکراتیک جنبش: داشت وجود رسمی

 جنوبش. اسوت اسوشم مجودد یاحیوا خواستار بود که اسشمی حیات تجدید و رستاخیز

 روشونفکران از تعودادی و داشوت تاجیوک یاعضوا هم و روسی یاعضا هم دمکراتیک

. دانسوتندیم نیز تاجیک گرایان ملی را خود که بودند آن عضو خدانظراف دولت همچون

 اف ، محکوم1991 اوت یکودتوا جریان در ،یمرکز یآسیا یهایجمهور دیگر برخشف

 گرانکودتوا شکسوت با. داشت آن به نسبت مثبتی یجهت گیر تاجیکستان جمهور رئیس

 او هواآن. بودنود اف محکم یبرکنار خواستار تاجیکستان در مخالف یهاگروه مسکو در

. نمودنود محکووم داده، قورار حمله مورد سیاسی اصشحات فرایند با دشمنی خاطر به را

 قدرالودین و پوذیرفت را اف محکم یگیر کناره 1991 سپتامبر در تاجیکستان شورایعالی

-154: 1389 کووالیی،کورد ) معرفی موقت جمهورسیرئ نوانبع را خود رئیس افاسشن

 اصوول پایوه بور را تاجیکسوتان سیاسوی نظوام تبدی  1991اکتبر  20در  افاسشن (.153

 سوسیالیسوت حوزب نوام تغییور او اولیوه یهااقدام از همچنین. نمود تصوی  دمکراسی

 حوزب انحوشل توردسو اف اسوشن. داد استعفا حزب این از نیز خود و است تاجیکستان
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 ایون کواران محافظوه و خواهان ترقی میان ستیز آن دنبال به که نمود، صادر را کمونیست

 مبنی اف اصشن تصمیم یاضطرار جلسه یک در تاجیکستان عالی یشورا. داد رخ حزب

 یعواد غیور وضوعیت نیوز 1992 ژانویه اول تا و نمود لغو را کمونیست حزب انحشل بر

 یعنی تاجیکستان شورای عالی رئیس به را خود یجا اف اسشن ترتی  این به. کرد اعشم

 در را افینبو رحموان 1991 نووامبر 24 در توانسوتند هاسوتیکمون. داد افینبو رحمان

 و دمکرات ائتشفی حزب دو که بود حالی در این کنند، پیروز یجمهور ریاست انتخابات

 اختصاص خود به را آرا  درصد 30 دودح و نمودندیم پشتیبانی دولت از اسشمی یاحیا

 فرودگواه در را افینبو رحمان دوشنبه جوانان از گروهی 1992 سپتامبر 7در . بودند داده

 کفیو  اسوکندراف شواه اکبور یو از پوس. کردنود اسوتعفا به وادار را او و کرده محاصره

 نووامبر رد تاجیکستان عالی یشورا. نشد آرام کشور اوضاع اما گردید، یجمهور ریاست

 نماینودگان درصود 97 که هاستیکمون جلسه این در. داد جلسه تشکی  خجند در 1993

 اف رحمان علی امام و برکنار را اسکندراف قانونی غیر اقدام یک در ،دادندیم تشکی  را

 رسومی بطوور انتخابوات طریوق از افرحمان سپس. رساندند عالی یشورا ریاست به را

. نداشوتند حضور آن در مخالفان که داد تشکی  را دولتی و شد تاجیکستان جمهور رئیس

 یدسوتگیر و مطبوعوات و احوزاب فعالیوت منوع سیاست دولت، این رسیدن قدرت به با

 یبورا صوفراف سونگگ خلقوی جبهوه یرهبور بوه هاسوتیکمون و گردید آغاز مخالفین

 :1382 ابوالحسن شویرازی، مجیودی،شدند ) عم  وارد داخلی مخالف ینیروها سرکوب

222-220.) 

 جهوانی تحوالت از و کردیم پیروی مسکو یهااستیس از 1991 سال تا تاجیکستان

 سیاسوت جمهووری ایون. نداشوته اسوت کشوورها سوایر با چندانی ارتباط و بود دور به

 در شوده اتخواذ تصومیمات از توابعی آن اقودامات و نداشته مستقلی اقتصادی و خارجی

 زموان در شووروی جمواهیر اتحواد در یواقتصواد سیاسی اتاصشح اعشم با. بود مسکو

 مجلس در ،1990 سال انتخابات از پس. گرفتند فعالیت اجازه سیاسی احزاب گورباچف؛

 سوال اوت 19 نافرجوام کودتوای از پس .بود کار محافظه های باکمونیست مطلق اکثریت

 ورئویس شوده برکنوار تاجیکسوتان وقت جمهور رئیس شوروی، جماهیر اتحاد در 1991

 او. نموود اعوشم را تاجیکسوتان استقشل 1991سپتامبر  9روز  در اسشمف جمهورموقف،
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 23 در را او مجلوس دلیو  هموین بوه و اعشم کورد غیرقانونی حزبی را کمونیست حزب

 یوک درآن که است مرکزی آسیای کشور تنها تاجیکستان .نمود برکنار سال همان سپتامبر

دارد  نماینووده درمجلووس کشووور غیردینووی نظووام بووه عهووداسووشمی، هرچنوود مت حووزب

تصوی   به پرسی همه راه از 1994 درسال تاجیکستان اساسی . قانون(74: 1395رئیسی،)

 و است حزبی چند و ساالر مردم جمهوری، کشوری تاجیکستان اساسی، شد. بنابر قانون

 تضومین را خصوصوی بخوش فعالیوت و اسوت آزاد بوازار نظوام بور مبتنی کشور اقتصاد

 مادری یهازبان از آزادی استفاده ( امااست تاجیکی) یفارس کشور رسمی زبان. دینمایم

 تاجیکسوتان اساسوی قانون بارز خصوصیات از. شودیم داشته نگه محفو  هاتیاقل برای

 آنکوه بوا. خواهنود داشوت را دولت کارهای در مداخله حق دینی یهاگروه که است این

 است ییهایجمهور نوع از تاجیکستان اما شده است، گرفته نظر در نقانو در قوا تفکیک

 قابو  واختیوارات کشوور رئویس وهوم بووده دولوت رئویس هوم جمهور رئیس درآن که

 و مسوتقیم بطور عمومی، یرأ با انتخابات تاجیکستان، اساسی بنابرقانون. دارد یامشحظه

 (.1398پور، بهشتی) ردیگیم صورت مخفی یرأ با

 

 ماخذ: نگارندگان() کستانیتاج. ساختارسیاسی 1ل جدو

 نظام سیاسی تشکیشت اداری تشکیشت سیاسی ساختار

 

 

 

 مجریه

 

 دولت سیرئ

 

 جمهووور بعوووان سیرئوو

 رأس در دولووت سیرئوو

 دارد. قرار هیمجر قوه

 قوای

 گانه سه

 ملی مجلس - مقننه

 ندگانینما مجلس -

 است. ندهینما 34 یدارا

 ست.ا ندهینما 63 دارای

  

 

 قضائیه

 اساسی قانون دادگاه-

 اقتصادی یعال دادگاه-

 بدخشان التیا دادگاه-

 دوشنبه التیا دادگاه-

 شهرها ریسا دادگاه-

 قیودق اجورای بر نظارت

 دادسوتان عهوده بر قانون

 است.  ک

 

 احزاب

 یکراتکدمو خلق حزب -

 ستیمونک حزب -

 دادگستری ثبت در وزارت

 شده است.

 یوکراتکدمو خلق حزب

م کحووا حووزب بعنوووان
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 اسوووشمی نهضوووت حوووزب-

 ستانیکتاج

 ستانیکتاج یکراتکدمو حزب-

 ستیالیسوس حزب -

 اقتصادی اصشحات حزب -

 است.

 

 تقسویم بخوش دو از که است یگذارقانون قوه تاجیکستان، باالترین در عالی مجلس

 اکثریوت مخفوی یرأ بوا مجلوس ملوی. ریاسوت و مجلس نمایندگان مجلس. است شده

 خودمختوار ایالوت نماینوده مجلس رئیس معاونان از یکی. خواهد شد انتخاب یندگاننما

 رئویس از پوس را کشوور دوم مقوام تاجیکسوتان عوالی مجلوس رئیس. باشدیم بدخشان

 و دولوت رئویس جمهوور رئویس تاجیکسوتان، اساسوی قانون 65 اص  جمهوردارد. برابر

 را گانهسوه قووای وسران کشور مسلحیقوا ک  فرمانده وی. باشدیم اجرایی قهوه رئیس

 بطوور و مخفوی عموومی یرأ با تاجیکستان شهروندان را جمهورسیرئ. دینمایم معرفی

 2013 سوال در تاجیکسوتان جمهووری ریاست انتخابات آخرین .کنندیم انتخاب مستقیم

 اصوشحات بوه تاجیکی دهندگان یرأ 2016 ژوئن 22 یپرس درهمه .شد برگزار میشدی

 و کنوونی جمهوور رئویس بورای العمور مادام جمهوری ریاست متضمن که اساسی قانون

 قوانون طبوق. دادند مثبت رأی است، مذهبی -سیاسی احزاب تشکی  ممنوعیت همچنین

 وی ،2020 سوال در رحموان اموامعلی جمهووری ریاسوت دوره پایوان بوا فعلوی اساسی

 جمهوور رئویس توانوایی دمع یا فوت درصورت .گردد نامزد بعدی دوره برای تواندینم

 مجلوس رئویس برعهده وظایف این جدید، جمهور رئیس انتخابات تا وظایفش، درانجام

 (.1398 پور، بهشتیاست )

 

 گیرینتیجه

 آسویای سیاسوی وسواختار کوه هویوت مقاله این در شده مطرح اصلی سؤال به پاسخ در

 :که داد پاسخ چنین توانیمچیست؟  تاجیکستان جمله از مرکزی

 و آمدیشومارمبه جهوان تمودنی مهوم مراکز از یکی دیرباز، بعنوان از مرکزی آسیای

 حکوموت منطقوه، ایون داشوت؛ میانوه یهاسده و باستان دوران تحوالت در بسزا اهمیتی
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 و توزاری روسویه امپراتووری سولطه ترکان، حاکمیت و مغوالن سیطره ایرانی، امپراتوری

تاجیکسوتان  تجربه نموده اسوت؛ را شوروی ستیسوسیالی نظام هفتادساله حکومت سپس

قورار گرفوت.  اسشم بر ضد شدید هایتبلیغ تلثیر تحت طورمتوالیبه کمونیسم، دوران در

 طورکام هرگز بوه استالین، هدف اما بود. استالین زداییاسشم یهااستیس آن، اوج نقطه

 نیوز جدیود هوویتی و ددی  یآس هویت سنتی منابع اقدامات این نگردید. درنتیجه محقق

 گرفت. بنوابراینشک  هویتی بحران ترتی ، در تاجیکستاناینبه نشده است؛ آن جایگزین

 از قودیمی بخشوی عنوانبوه را اسوشم بوه توجوه تاجیکستان، مردم شوروی، فروپاشی با

 اسوشم همچنوان، منطقوه، ایون رهبران که است حالی در این آشکار نمودند؛ خود هویت

 هوویتی منوابع از یکوی بعنووان اسشم . انکار کام کردندیمبرآورد  خود قی ر را سیاسی

 نظوری مبوانی ،1نئوپاتریمونیالیستی الگوی براین اساس ،دینمایم ناپذیرمنطقه، امکان مردم

 کشوور ایون دیگرعبارتبوه اسوت؛ کمونیسم و لیبرالیسم از اسشم، ترکیبی معاصر هویتِ

 ،نتوانسوته آن تبعبوه و اسوت نکردهفیوتعر خود برای مشخصی هویتی زیرسیستم هنوز،

 سوازمان طوربه  است، آنان ایدئولوژیک و ملی هویت در برگیرنده که را خود ملی منافع

 منافع در راستای هویتی منابع درکنترل سیاسی رهبران نقش ازاینرو، ؛کندباز تعریف  یافته

 یا تقویت جهت در و قتدارگرایانها صورتبه اغل ، که گرددیم برجسته ملی، اصطشحبه

 .شده استاعمال هویتی منابع از بعد یک تضعیف

 رکف روشن قشر بودن فیضع ،کندیم ینیسنگ منطقه نیا یتیهو یهاتیواقع بر آنچه

 و غیوتبل جامعوه در طیتفور و افوراط بودون را ینید یهاتیواقع بتواند هک باشدیم ینید

 ،دهنودیم انجام خود یاسیس اغراض با یاسیس هبرانر امروزه را ارک نیا و دهد گستر 

 نیوا. اندنداشته یتیمشروع گونه  یه گرا اسشم تندرو یهاگروه تمام نیب در هک یرهبران

 داریوپا یز  هایست ادگراهایبن محور و دولت یاسشم یگراها تجدد نیشد ب باعث عام 

 هموه از بیش آنچه رکزیم آسیای یهایجمهور سیاسی وضعیت تحلی  آید. در وجود به

 و کشوورها ایون در تحووالت سویر انگاری یکسان از پرهیز کردن نمود، توجه آن به باید

 قرقیزسوتان در سیاسوی تحوالت نه که معنانیبد. است ثابت الگوی یک اساس بر تحلی 

 شوباهت نوه و بوده آن رایج مفهوم در اکثریت اراده و خواست و دموکراسی دهنده نشان

                                                           
1. Neo-patrimonialism 
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 نکتوه .هاسوتآن در رویودادها و شرایط یکسانی دهنده نشان دیگر کشور هارچ تحوالت

 توجوه موورد بایود مرکوزی آسویای کشوورهای تحوالت تحلی  در دیگرکه اهمیت حائز

 قبیله همچنان منطقه، این در سیاسی نیروی نیتریاصل که است مهم واقعیت این قرارداد،

 بوا قبایو  ایون بوین روابط ایست که برآیند این در حال. باشدیم قبای  این بین روابط و

 .است داده سیاسی نظام به خاصی شک  کشورها این از هرکدام در دولت با و یکدیگر

 متغیرهایی و عوام  ریتلث تحت کشورها سایر همانند نیز خارجی تاجیکستان سیاست

 در متفواوتی کوه یهادگاهیود رغوم .بوه دارد قرار یفرد و داخلی، خارجی سوطح سه در

 تاجیکسوتان خارجی سیاست و یطورکلبه خارجی تعیین کننده سیاست عوام  خصوص

 و ویژگیها نقش درباره نظر اتفا  و اجماع تقریباً نوعی امروزه خاص وجود دارد، طور به

 یبورا ،رونیوااز . موجود است خارجی به سیاست یدهدرشک  داخلی جامعه یمتغیرها

 ایون داخلوی یهامولفوه تعیین و شناخت اجیکستان،خارجی ت سیاست رفتار ماهیت فهم

 تاجیکسوتان خوارجی سیاست بر تاثیرگذار داخلی یهامولفه. خواهد بود یضرور کشور

شوام   را جغرافیوایی امنیتی، ،یاقتصاد از سیاسی، اعم داخلی یهاانیجر و عوام  تمامی

 خش  در یگرید سیاسی فرایند و هر پدیده همچون کشور این خارجی سیاست. شودیم

 و جغرافیوایی اجتماعی، شرایط فرهنگی، و بافت بستر، معلول بلکه نخواهد گرفت، شک 

 است. کشور این خاص یاقتصاد
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