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 چکیده
یری  در گد تصمیمفعالیت دارند، وظیفه خود را بهبو ارتباط با تحلیل سیاست خارجی محققانی که در

ی اقدام سیاست خارج گیی  درنگارندگان با هدف کمک به بهبود تصمیماند. سیاست خارجی بیان کیده
اند. هسیاست خارجی جمهور  اسالمی اییان در جمهور  تاجیکستان نمود شناسی استیاتژ به آسیب

 ویان از نفاظ ضعف دهد سیاست خارجی حمهور  اسالمی ایپستل موضوع نشان می تحلیل سوات و
ابر  طول این مدت کره از رو پذییفته است و در ها  محیطی تاثییچالش ها وقوت داخلی و فیصت

ن جمهور  اسالمی اییان و جمهور  تاجیکستان گذشته است، سیاست خارجی جمهور  اسالمی اییا
ت. ن بوده اسدر این کشور بیشتی تحت تاثیی نقاط ضعف داخلی و تهدیدات محی  خارجی تاجیکستا

کستان   پژوهش این مهم بوده است که چیا راهبیدها  سیاست خارجی اییان در جمهور  تاجیمساله
 ت است که:  مطیح شده به این صوربیا  پیداختن به مساله پژوهش، فیضیهپویا نبوده است؟  موفق و
هرا  گرذار هدفهور  اسالمی اییان در تاجیکستان بدون توجره بره سیاست خارجی جم استیاتژ 

ل بوده است. ها  محیطی ناموفق و منفعها  داخلی و چالشپژوهانه، تحت تأثیی ضعفآینده مدت وبلند
ل( پست چارچوب نظی  پژوهش یک طیح مفهومی با استفاده از دو مدل مدیییت استیاتژیک )سوات و

ت برا گیدآور  اطالعاو کیفی و روش « تبینی»، روش پژوهش )سناریوساز ( پژوهیو رویکید آینده
 .اسناد  و اینتینتی بوده است–ا  استفاده از ابزار کتابخانه

 

 سوات، پستل، سناریو، تاجیکستان، ج.ا.اییان :واژگان کلیدی

                                                             
 اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان دانشجو  دکتی  رواب  بین الملل، گیوه علوم سیاسی، دانشکده علوم ادار  و .1
 دانشیار گیوه علوم سیاسی، دانشکده علوم ادار  و اقتصاد،دانشگاه اصفهان،اصفهان. 4و3و2

*  s.vosoughi@ase.ui.ac.ir 
 

 20/5/1399 تاریخ پذیرش:   15/5/1398ت: تاریخ دریاف
 35-64  صص ششه   شماره پ اپ  س  و د  دوره المل   رواب  ب یهافصلنامه پژوهش

mailto:sajadbahrami@gmail.com
mailto:s.vosoughi@ase.ui.ac.ir


36 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

 مقدمه

هرا ها یا افیاد  که آنمطالعه این مهم است که دولت« 1سیاست خارجی»تجزیه و تحلیل 

دهنرد؟ سیاسرت خرارجی را ا شکل مریسیاست خارجی ر« چگونه»کنند، را رهبی  می

نشران  واکرنش« چگونره»کشرورها  کنند؟ و به سیاست خارجی دیگریاجیا می« چگونه»

« 2آسریا  میکرز »ا  بره ها است خرود را دروازهدهند؟ به دالیل تاریخی اییان مدتمی

اط ، ارتبراتحاد شورو  تزار  و در ادامه اشغال این منطقه توس  روسیهبه علت  .داندمی

ها  آسیا  میکز  همواره اهمیتی مکانی . سیزمیناییان با منطقه بسیار محدود شده بود

اند. این ارتباط یک ارتباط تاریخی عمیق است که نه ها  ژئوپلتیک اییان داشتهدر پنداره

 منطقه بی ها  پی در پی اییانی مستقی درتنها به کنتیل تاریخی منطقه از طییق امپیاتور 

« 3خانره مشرتیم مریدم آریرایی» بلکه مفهوم آسیا  میکز ، همچنین بره معنریگیدد می

شود، از اییان آغاز شده است. این ارتباط تاریخی مبنا  عالقه جدید  است، که گفته می

همه کشرورها  آسریا  میکرز  به منطقه در اییان پس از فیوپاشی شورو  ایجاد کید. 

دریرا  تیین خیوجی این کشورها به سمت مهم .بدون دستیسی به دریاها  آزاد هستند

 فارس است. آزاد از طییق اییان و خلیج

شورو  داشت و پیشنهاد  را با اتحاد جماهیی تیین میزها  خوداییان یکی از طوالنی

طور مسرتقیم از طییرق محصور در خشکی آسیا  میکز  را بهها  جمهور ه بود، کید

المللی ارتباط دهد. رواب  خرارجی بازارها  بینفارس و آهن با خلیججاده و سیستم راه

  آسیا  میکز  بعرد از فیوپاشری شرورو  جمهور  اسالمی اییان با کشورها  منطقه

فعرالی در  شکل گیفته است. جمهور  اسالمی اییان تالش کید سیاست خارجی پویا و

پاشری هرا  اسرتقالل یافتره بعرد از فیوجمهور  عنوان یکی ازجمهور  تاجیکستان به

شورو  داشته باشد اما به دالیل مختلفی تاکنون موفق نبوده اسرت. مسراله مردنظی ایرن 

ر  باشد. سیاست خارجی جمهوشناسی این مهم میآسیب چگونگی و پژوهش چیایی،

وابسته و عوامل داخلری وخرارجی مروثی بری  عنوان متغییاسالمی اییان در تاجیکستان به

 مسرتقل در نظری عنوان متغیریان در تاجیکستان بهر  اسالمی اییسیاست خارجی جمهو

                                                             
1. Foreign policy 
2. central Asi 
3. Aryan people's common home 
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کند به این سواالت پاسخ دهرد کره: برا توجره بره گیفته خواهند شد. پژوهش تالش می

سطح رواب  )سیاسی، اقتصاد ، فیهنگری...( جمهرور  اسرالمی ایریان و تاجیکسرتان، 

ایرن  سیاست خرارجی جمهرور  اسرالمی ایریان در ایرن کشرور کدامنرد؟ و استیاتژ 

پویا بوده یا تحرت تراثیی نقراط  ها موفق ومنتج و متاثی از نقاط قوت و فیصت استیاتژ 

نراموفق برودن  ضعف و تهدیدات ناموفق و منفعالنه بوده است؟ و در صورت موفرق یرا

این موفقیت و عدم موفقیت تحت تاثیی چه عواملی بوده است؟ سیاست خارجی چیایی 

باید مردنظی  تیاتژ ها  قابلیت طیح دارند و کدام اسو سناریو و همچنین کدام استیاتژ 

جمهرور  تاجیکسرتان قریار  سازان سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایریان درتصمیم

 شود که: این فیضیه مطیح می شگویی به سواالت پژوهبا هدف پاسخ گیید؟

تحرت تراثیی نقراط  سیاست خارجی جمهور  اسالمی اییان در جمهرور  تاجیکسرتان 

هرا  محیطری کشرور داخلی سیاستگزار  در جمهور  اسالمی ایریان و چرالشضعف 

 ها  محیطی کشور تاجیکسرتان پویرا وبا داشتن نقاط قوت داخلی و فیصت تاجیکستان

این پژوهش تالش خواهد کرید در قالرب روش تشرییحی و تبیینری، موفق نبوده است. 

اتخرا  یرک چرارچوب سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایریان در تاجیکسرتان را برا 

ریرز  مردیییت کره متشرکل از دو مردل بینامره« آینده محور» و« ا بینا رشته»مفهومی 

اسرت، مرورد  سناریوسراز () پژوهشیو رویکید آینده 2و پستل 1استیاتژیک یعنی سوات

تحلیل آسیب شناسانه قیار داده و چیایی و دالیرل عردم موفقیرت راهبیدهرا  سیاسرت 

 کشور تاجیکستان را تحلیل و بیرسی نماید. اییان در خارجی جمهور  اسالمی

 

 رهیافت نظری .1

و  4)سروات اسرتیاتژیکریز  متشکل از دو مدل بینامه « 3مدلی مفهومی» پژوهش با ایجاد

پرژوهش  عنوان تکنیرک( بره6)سناریوسراز  پژوهریعنوان ابزار پژوهش و آینده( به5پستل

                                                             
1. Swot 
2. Pestel 
3. Conceptual Model 
4. Swot 
5. Pestel 
6. Scenario building 
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 تاجیکسرتان را مرورد   اسرالمی ایریان درخواهدکید، سیاست خارجی جمهرور تالش

 بیرسی قیار دهد. 

 

 . ابزارهای پژوهش1-1

 : نقاط قوتلیل استیاتژ  بی اساس چهار مولفهیک ابزار تجزیه و تح «:سوات. »1-1-1

)محری ( اسرت. یرک اسرتیاتژ  خروب را  ها و تهدیردات)در داخل(، فیصت و ضعف

 Isoherranen) .کننردتعییرف مری ها  داخلریتناسب بین وضعیت خارجی و ویژگی

,2012:25)  
 

 ها  سواتتژ استیا. 1شماره  جدول

 
 نگارندگان منبع:

 

 مستخیج از مدل سوات: راهبیدها 

کننرد از : کشورها با تاکید بی نقاط قوت داخلی سعی مری2( یا تهاجمی1راهبید ) اس. او -

 ها  محیطی نهایت استفاده را ببیند.فیصت

کنند برا : کشورها با استفاده از نقاط قوت داخلی سعی می4( یا اقتضایی3یراهبید )اس.ت -

 تهدیدها  محیطی مقابله کنند.

کوشند نقاط ضرعف ها  محیطی می: با استفاده از فیصت1( یا انطباقی5) دبلیو.او راهبید -

 داخلی را تیمیم کنند. 

                                                             
1. SO 
2. Offensive 
3. ST 
4. Contingent 
5. WO 
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کیدن نقراط ضرعف داخلری و هدف از این استیاتژ  کم: 3یا تدافعی (2راهبید )دبیلو.تی -

هرا سیاسرت . در ایرن اسرتیاتژ  دولرتپیهیز از تهدیدات ناشی از محی  خارجی است

  (Osita,..et al.2014:27). خارجی منفعلی دارند

ز  استیاتژیک و مکمل سروات اسرت ریپستل یک ابزار بینامه :«پستل»تحلیل . 1-1-2

اثیی بری ارزیرابی تر (Mullerbeck,2015:2). ها و عوامل خارجی تاکید داردکه بی زمینه

  عوامل سیاسی، اجتماعی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و قانونی که ممکن است بی رو

  (Rastogi & Trivedi,2016:386). یک دولت داشته باشد، تاکید دارد

 

 پژوهیرویکرد پژوهش: آینده .2

 یپژوه. آینده2-1

رائره، آن را شناسرایی، ابرداع، ا« برل» ت کهاس ا رشته بین مستقل حوزه یک پژوهیآینده

امعره، جها  کند، تا بیپایه ارزشها  ممکن و محتمل تعییف میآزمون و ارزیابی آینده

 نمایرد اقردام« تیین آیندهمطلوب»ساخت  ریز  وها  میجح را انتخاب و بیا  پیآینده

 (.9:1394)نظی  و همکاران،

 . آینده؛ انواع، عناصر2-2

  .شود واقع است ممکن نحو هی به که آینده حالت هی :4ممکن

 داشرته وقروع بیشرتی  موجرود، احتمرال بیاساس روندها  که از آینده حاالتی :5محتمل

 باشند. 

 یرا دارد قابلیرت وقروع بشی، امیوز دانش اساس بی که آینده حالت هی(: موجه) 6باورپذیی

  .شود محقق تواندمی

 دارد بیشررتی  مطلوبیررت آن وقرروع کرره دهآینرر از حررالتی :1یررا مرریجح 7مطلرروب

 (. 36:1392)حاجیانی،

                                                                                                                                      
1. Adaptive 

2. WT 
3. Defensive 
4. Possible Futures 
5. Probable Futures 
6. Plausible Futures 
7. Desirable Futures 
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)اسرالمی  شرودتشرکیل مری 5ها و اقدام 4، تصوییها3، روندها2عنصی رویدادها آینده از چهار

 (.49:1395و حسنی، 

 . سناریوسازی2-3

عنوان مبنرا  اسرتفاده از سرناریوها را بره« 6دانشگاه استنفورد»محققان 1970دهه در اواخی

ریز  سناریو یک در طیاحی راهکارها  راهبید  مورد بیرسی قیار دادند. بینامهتوسعه 

ها  مدیییت نامحردود برودن آور ها و فنریز  استیاتژیک بی اساس شیوهعنصی بینامه

-تجزیه و تحلیرل سرناریو بره .(Cherepovitsyn &  Ilinova,2018:435)آینده است 

فعلی جهت روبیو شدن با تیکیبرات غییمنتظریه  کنار هم قیار دادن روندها  عنوان هنی

ریرز  بینامره . (Barma And Others,2016;119)شودآور توصیف می  تعجبآینده

ها  مدیییت و اقدامات حلراه ا  ازسناریوها بلکه مجموعه سناریو نه تنها شامل تشکیل

 (Frolova et al,2017:312).  ریز  استیاتژیک استدر بینامه

 

 بیات پژوهش. اد3

ع کدام از بعد  خاص به موضرو ها  زیاد  صورت گیفته که هیدر این ارتباط پژوهش

 پیداخته است:

 ن و ایریان وتعامالت اقتصاد  تاجیکسرتا» ا  تحت عنوان( در مقاله1392) محمود  -

 شتیکاتم از نتیجه گیفته که دو کشور« ها  اخییدورنما  آینده رواب  دو کشور در دهه

 ورند بیخوردا امنیتی و فیهنگی اقتصاد ، سیاسی، رواب  پایدار وگستیده و تاریخی عمیق

 تمناسربا در روسیه، بیشتی اعتماد جلب باید با خود رابطه تعمیق و ساز فشفا جهت در

  .بیدارند گام دخو

هرا  داخلری مرؤثی بری مؤلفره» ا  با عنروان:در مقاله (1391) رضازاده امییاحمدیان و -

دهنرده و تأثییگرذار داخلری بری ها  شکلبا واکاو  مؤلفه« ارجی تاجیکستانسیاست خ

                                                                                                                                      
1. Preferable Futures 
2. Events 
3. Trends 
4. Images 
5. Actions 
6. Stanford University 
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گیینرد کره تاجیکسرتان در دو زمینره امنیتری و سیاست خارجی تاجیکسرتان نتیجره مری

تروان ارتبراط برا تیین وابستگی را به روسیه دارد و به همین دلیل نمریاقتصاد  گستیده

 رکید.تاجیکستانِ بدون تاثیی عامل روسیه را تصو

رواب  جمهور  اسالمی ایریان برا  » نامه دکتی  خود با عنوان( در پایان2015) 1کالرم -

کند که رواب  دو کشور نه تنهرا از نداشرتن استدالل می «تاجیکستان در دوره پساشورو 

ا  و ها  قابل توجره منطقرهثباتیاعتماد و سوتفاهم دوجانبه رنج بیده که تحت تاثیی بی

 بوده است.المللی بین

« 2ا اوراسیا بعد از توافق هسرته ژئوپلیتیک اییان در» ا  با عنوانمقاله ( در2017) روکا -

گستیش رواب  اقتصاد ، نظرامی،  ا  اییان با غیب را بهبود واز نتایج مثبت توافق هسته

  داند.همسایگان قفقاز و آسیا  میکز  میویژه با ژ  و امنیتی با بسیار  کشورها بهانی

نوآور  این پژوهش نسبت به کارها  که تا حال در این زمینه انجام شده است اسرتفاده 

 )سروات و ریز  اسرتیاتژیکمتشکل از دو مدل مدیییت و بینامرهاز یک طیح مفهومی 

ها  داخلی اییان به ها و قوتزمان ضعفباشد که همپستل( و رویکید سناریوساز  می

عردم موفقیرت « چگونگی»و « چیایی»طی را با هدف ها  محیچالش ها وهمیاه فیصت

پرژوهش  سیاست خارجی جمهور  اسالمی اییان در تاجیکستان مردنظی داشرته اسرت.

بره تحلیرل  "محرور راهکرار"و  "آسریب شناسرانه"، "ا بینارشته" رو با رویکید پیش

د چیایی عدم موفقیت راهبیدها و استیاتژ  سیاست خارجی اییان در تاجیکستان خواهر

 کردام از بیرسی ادبیات پژوهش از ایرن مهرم حکایرت دارد کره هری پیداخت. تحلیل و

اقتصاد ، فیهنگی با تکیه  ها  فوق از یک زاویه خاص و محدود مانند سیاسی،پژوهش

ا  تک بعد  مثال داخلی یا خارجی و با سطح تحلیرل محردود عوامل و مولفه صیف بی

اییان در جمهرور  تاجیکسرتان پیداختره به موضوع سیاست خارجی جمهور  اسالمی 

اما پژوهش حاضی با توجه به سطوح داخلری و خرارجی و همره ابعراد سیاسری،  است.

شناسی جامع همیاه برا ها  کمی به روز یک آسیباقتصاد  و فیهنگی و با تکیه بی داده

                                                             
1. Clark 
2. Iran’s geopolitics in Eurasia after the nuclear deal 
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پژوهی سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایریان در جمهرور  تاجیکسرتان داشرته آینده

 است.

 

 ها و روندها. پیشران4

بیا  تحلیل سیاست خارجی جمهور  اسالمی اییان در تاجیکستان سطح رواب  در سه 

گیفرت.  خواهرد اجتماعی مورد بیرسری قریار-. فیهنگی3. اقتصاد  و2. سیاسی 1بعد: 

ها  مختلف ها  داخلی اییان در زمینهابتدا نقاط قوت و ضعف« نقشه راه مقاله»بیاساس 

فهیسرت « پیشریان» عنوانها  برهها و تهدیدات تاجیکسرتان در جردولتو سپس فیص

 شوند.مطیح می «سوات» ها  مستخیج از مدلو مدل« روندها» ادامه خواهد شد و در

 های سیاسی. پیشران4-1

 ها  سیاسیقوت و ضعف. 2شماره جدول

 
 منبع: قانون اساسی جمهور  اسالمی اییان
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 دیدات سیاسیها و تهفیصت .3شماره  جدول

 
 منبع: قانون اساسی تاجیکستان

 

توان به این صورت بیان کید که از نظی سیاسی جمهور  اسالمی اییان با داشتن نظام می

ساالر  دینی با  سیاسی جمهور  اسالمی، بیخودار از قانون اساسی مبتنی بی اصول میدم

هرا  حاکمره ل با دولرت  حساس و پیتنش خاورمیانه، تقابدر منطقه« باثبات»وضعیتی 

اساسری برا  ا ، تقابرل بعضراًنسبت بره امنیرت منطقره "زادرون"متخاصم جهان، دیدگاه 

المل کره منجری بره فشرارها  سیسرتمیک سیاست بین "غیب محور"ساختارها  فعلی 

الملرل فعلری نظام برین نظیطلبانه جمهور  اسالمی در تجدیدها  گاهاًحاصل از دیدگاه

هرا  درجه نخسرت اهمیرت در افرق گیفتن تاجیکستان در ر عدم قیارکنا شده است. در

همچنین عردم توجره رجی اییان، گییان سیاست خاسازان و تصمیمگیی ، تصمیمتصمیم

محور در ایرن کشرور و وجرود پژوهانره و آینرده، آینردهریز  استیاتژیکجد  به بینامه

دیدگاه متفاوت نسبت به امنیرت  ها  متضاد،ها  سیاسی با شالودهتهدیداتی چون: رژیم



44 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

هرا و متعرار  تاجیکسرتان نسربت بره ایریان ضرعف "دیپلماسی سازمانی" ا  ومنطقه

 هستند. تیحدود  بیجسته ها تاها و فیصتتهدیدات نسبت به قوت

 

تاجیکستان به چهار و  روندها  سیاسی جمهور  اسالمی اییان . روندهای سیاسی:4-2

 شود:دوره تقسیم می

در دوره ریاسرت جمهرور   (:1997-1989) هاشمی رفسنجانی اول: آقا  اکبی دوره

رفسنجانی تغییی  قابل توجه در اهداف و راهبیدها  سیاست خارجی به سمت  هاشمی

ا  بیشرتی، حیکت به سمت همکار  منطقه .),2004:504Herzig(شد عملگیایی ایجاد 

میکرز  را  ا  برا آسریا منطقرهمورد توجه واقع شد. اییان توسعه روابر  و همکرار  

 المللی در مواجهه با ادامه خصومت آمییکا دیدا  بیا  کاهش انزوا  بینعنوان وسیلهبه

(Wastnidge,2017:40) . ایرریان  1370شررهییور 18در پرری اسررتقالل تاجیکسررتان در

 )سررفارت جمهرور  اسرالمی ایرریان در رسرمیت شرناخت اسرتقالل تاجیکسرتان را برره

بره « 1افرحمان نبی»جمهور تاجیکستان رئیس 1992سال  در (.1/11/1397تاجیکستان، 

دچار جنگ داخلی شد که این اتفاق رونرد  1992تهیان سفی کید. اما این کشور در سال 

آغراز ایرن دوره افرزایش  داد. در مناسبات اییان و تاجیکستان را شدیداً تحت تأثیی قریار

 طور جرد  تضرعیف کریدکسرتان را برهن روابر  ایریان و تاجیقدرت امرامعلی رحمرا

.(Clark,2015:215) بدین صورت اییان  در این دوره اییان نقش میانجی را ایفا نمود و

 توانست موقعیت خود در تاجیکستان را تثبیت و افکار منفی را از بین ببید. 

پیریوز   خراتمی در انتخابرات سرال (: 1997-2005) خاتمی دوره دوم: سیدمحمد

ها  داخلی و خارجی اییان بود. خاتمی اعرالم به یک تغییی عمده در بینامهامید  ،1997

در  .سیاست خارجی او تالش بیا  از بین بیدن اختالف با غیب استثقل کید که میکز 

  تاجیکسرتان برا اقتصراد برود، بزرگ خرود جهانیها  حالی که خاتمی به دنبال بینامه

مشی سیاست داخلی، به ندرت در خ ضعیف و وضعیت سیاسی و امنیتی پس از جنگ 

حال، عدم تمیکز اییان بی با اینجمهور  اسالمی اییان در این دوره قیارگیفت خارجی 

سرپتامبی  11از تغییری ژئوپرولیتیکی ناشری از حمرالت  منرتج ،ناگهانی یتاجیکستان پایان

                                                             
1. Rahman Nabiyev 
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تان باعر  تاجیکسر برهالمللی بین یگیاناز دیگی باز زیاد  تعدادو تمیکز آمییکا داشت. 

از  آغراز صریفاً درتا اییان توجه بیشتی  به تاجیکستان داشته باشد و روابطی را کره  شد

ها  سیاسری و ا  از وعدهمجموعه به ،نیفته بودمبستگی فیهنگی فیاتی   همفاهیم ساده

شود که دولرت خراتمی در طرول نخسرتین دوره استدالل میتبدیل کند. چنین اقتصاد  

کامل به تاجیکستان را به نمایش گذاشرت امرا برا توجره بره  توجهیبی دچهار ساله خو

عالقه جدید سیعت افزایش یافت. سپتامبی، تعامل اییان با تاجیکستان به  11رویدادها  

 و "1مروقتی"تروان آن را منافع ژئروپلیتیکی برود و مری حاصل اییان به تاجیکستان صیفاً

 کرید آمییکا در ایرن کشرور قلمرداد و حضور سپتامبی11مقابل حمالت  در "2واکنشی"

.(Clark ,2015:193) 
 2005نژاد در سرال پییوز  احمرد : (2005-2013) نژاداحمد  دوره سوم: محمود

توانست تغییی  عمده در سیاست خارجی اییان باشد. رئیس جمهور جدید اییان، بره می

ق ایریان بریا  شدت به دنبال رویکید سیاست خارجی بود که عمدتاً متضمن دفاع از ح

ا  و توجرره بیشررتی برره روابرر  بررا همسررایگان شرریقی بررود توسررعه بینامرره هسررته

(Clark,2015:220). داد کره  متضاد در مورد مسائل سیاسی نشرانو  یضع پوپولیستامو

 اسرت المللری ایجراد شردهنحروه بیخرورد ایریان برا مسرائل بریندر  ا تغیییات عمرده

.(Habibi,2013:1-8) شرییک" و تاجیکستان دو اییان نژاداحمد ا  اظهارنظیه بنابی 

 نرژاد قصرد داشرت از روابر  تقییبراًاحمد  ).,2010:19Sodiqov( بودند "3استیاتژیک

برود، فیاتری رود و بره دنبرال ایجراد  اقتصاد  که در طول دوره خاتمی ایجاد شده صیفاً

 روابر  نظرامی  (Francois,2010:1-5).رواب  قو  فیهنگی، سیاسی و استیاتژیک بود

 «4اف شرییعلی خیریاه» برود. 2011شاهد یک توسعه قابل توجه در سرال  کشور نیز دو

در "تاجیکسرتان گفرت: از  نژاد، در طی بازدیرداحمد  وزیی دفاع تاجیکستان در حضور

وارد توانند در عی  دو ساعت به تاجیکستان موارد اضطیار ، نییوها  مسلح اییان می

در حرالی کره " م.در بیابری دشرمنان هسرتی بریادر و دوسرت متحردر ما دو کشروشوند. 

 Shakir).هسررتند "یررک روح در دو برردن"نژاد گفررت ایرریان و تاجیکسررتان احمررد 

                                                             
1. Temporary 
2. Reactive 
3. Strategic Partner 
4. Shir Ali Khairallahov 
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و  سرتانرواب  تاجیک به ا نفس تازه دنژادوستی شخصی رحمان با احمد  (2017:71,

 در دیردار برا رهبری 2006رحمان طی دیدار  از اییان در ژانویه سرال دمیده بود. اییان 

 «اسررت دوسررت صررادق تاجیکسررتانایرریان » کررید: عنرروان معظررم انقررالب اسررالمی

.(Shafiev,2016:2) 

 در 1«اعتردال»حسن روحرانی برا شرعار (: 2013-2019) دوره چهارم: حسن روحانی

میاسرم به ریاست جمهور  اییان انتخاب شد. شیکت امرامعلی رحمران در  1392 سال

حکایت از امیدوار  تاجیکستان نسبت به توسعه بیشتی  1392د تحلیف روحانی در میدا

چند اولین سفی رسمی حسن روحرانی بره تاجیکسرتان بریا   رواب  با اییان داشت. هی

سنگ »اجالس سیان سه کشور فارسی زبان با افتتاح طیح توربین دوم پیوژه  شیکت در

 خواند، امرا "مهم اییان شییک"همیاه شد و روحانی در این سفی تاجیکستان را « 2توده 

رسید. رواب  اییان و تاجیکستان که با رو  کارآمدن دولت روحرانی از رونرق به نظی می

 گی)کرروزه هررا  قبررل بیخرروردار نبررود بررا رخررداد  سیاسرری برره سررید  گیاییرردسررال

الردین محی»تاجکسرتان « حزب نهضت اسرالمی» رهبی 2015در دسامبی  (.1396کالجی،

گاه عالی تاجیکستان منحل شده بود و رهبیان این حزب از کشرور که توس  داد« کبیی 

در  "اتحراد اسرالمی"المللی به نام بیا  شیکت در یک کنفیانس بینمتوار  شده بودند، 

در کنار نماینده  کبیی ها  اختصاص داده شده به صندلی. دعوت شد ،تهیان بیگزار شد

خرود بره  به سیعت اعتیا  رسمی مقامات تاجیکستانند. رسمی تاجیکستان قیار داشت

نماینرده مرذهبی دولرت  نشران دادنرد. تاجیکسرتان سفیی اییان در این اقدام را با احضار

رئرریس شررورا  علمررا   ،"2سررعیدمکیم عبرردالقادرزاده" ایررن کنفرریانس تاجیکسررتان در

اییان به طور آشکار از دشمنان ملت "پس از بازگشت از اییان اظهار داشت:  تاجیکستان

علما  مذهبی  . ساییخصومت نداشتیم کشور ما هیگز با هیچ . کندک حمایت میتاجی

شرد  ناین کشور هم خواهان تجدیدنظی دولرت در روابر  برا جمهرور  اسرالمی ایریا

.(Shafiev,2016:4)  پیامدها  منفی شبکه مالی وابسته به بابک زنجانی در تاجیکسرتان

کره  شان دادن الدین کبیی حضور محی یاضی دولت تاجیکستان بهبه موازات واکنش اعت

 فاصله گیفته اسرتتدریج از فضا  سنتی و نزدیک گذشته دو کشور رواب  دو کشور به

                                                             
1. Moderation 
2. Saeed Mukram Abdul Qadarzadeh 
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 «1سرازمان همکرار  شرانگها »پیوستن اییان بره  اتاجیکستان ب (.1396کالجی، گی)کوزه

حزب »رهبیان  حمایت ازو  2015کودتا  سپتامبی  به حمایت ازمخالفت کید و تهیان را 

توجه به سرفی روحرانی  باتحولی مثبت  در تاجیکستان متهم کید. اما در 2«اسالمی نهضت

کنفیانس »پنجمین نشست تاجیکستان در جییان  به تاجیکستان و دیدار با رئیس جمهور

و دیردار برا رئریس جمهرور  1398در خریداد « (3تعامل و اعتمادسراز  در آسریا )سریکا

وزیی خارجره تاجیکسرتان بره  بهبود رواب  و در ادامه سفی تاجیکستان و تاکید طیفین بی

سو   کشور به سمت و رود رواب  دوکشور انتظار می اییان و انتخاب سفیا  جدید دو

از بیجرام و فضرا  فعلری  چند بحر  خریوج آمییکرا تی  سوق داده شود هیمطلوب

 باشد.المللی به صورت مانعی عمده در این مسیی میسیاست بین
 

 های اقتصادیپیشران .4-3

 ها  اقتصاد قوت و ضعف .4شماره  جدول

 
Sources: https://fa.tradingeconomics.com. 

                                                             
1. Shanghai Cooperation Organisation 
2. Islamic Renaissance Party 
3. Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia 
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 فیصت و تهدیدات اقتصاد  .5شماره  لجدو

 
Sources: https://fa.tradingeconomics.com. 

 

جداول فوق حکایت از نقاط قوت اقتصاد  اییان منبع  از وضعیت  اطالعات وآمار

ها  مختلف اقتصراد ، ظیفیت تکمیلی اقتصاد ، چنین همصاد  این کشور دارد. هماقت

هرا  کنار نقراط ضرعف داخلری محردود و فیصرت جانبه در دوها  اقتصاد  توافقنامه

اقتصاد  تاجیکستان چون: مدل اقتصاد  این کشور، هرم تکمیلری اقتصراد ...در کنرار 

انداز چشرم کشرورها  رقیرب ... حضرور تهدیدات اندم اقتصاد  چون فساد اقتصاد ،

 شود.می روشنی بیا  سیاست اقتصاد  ج.ا.اییان در تاجیکستان متصور
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 های تکنولوژیکیها و ضعفقوت  .6شماره  لجدو

 
Sources: www.indexmundi.com. 

http://www.indexmundi.com/
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 فرصت و تهدیدات تکنولوژیکی .7ل شماره جدو

 
Sources: https://fa.tradingeconomics.com. 

 

زمینه تولید بیق، سدساز ، احداث تونل  ها  تکنولوژیکی تاجیکستان درفیصت اگی

 تکنولوژیکی ایریان در نظری-ها  این کشور بیا  حضور فنی جاده را بهتیین فیصت و

اث تونرل، فنی ارزشمند در زمینه احد گفت اییان با داشتن تجارب علمی و بگیییم، باید

بریا  حضرور  موفرق در ایرن  تیین نقاط قوتجاده و سدساز ، دارا  بهتیین و قو 

ها  مناسرب حمرل و نقرل بره بته تهدیداتی چون نداشرتن زییسراختال باشد.کشور می

 کید. صورت مانع عمل خواهند
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 محیطی-قوت و ضعف زیست . 8شماره  جدول

 
Sources: www.indexmundi.com. 

 محیطی-ها و تهدیدات زیستفیصت .9 شماره  جدول

 
Sources: https://fa.tradingeconomics.com. 

http://www.indexmundi.com./
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انتقال انریژ   مسیی اییان نقاط قوت متنوع محیطی چون منابع عظیم انیژ  فسیلی و

اتصرال م ها  معدود  چون عدضعف منطقه جهت حضور  موفق در تاجیکستان دارد.

ها  محیطی رسد با توجه به نقاط قوت محیطی، فیصتنظی میجغیافیایی وجود دارد. به

 زیاد  بیا  حضور موفق اییان در تاجیکستان وجود دارد. 

 

 . روندهای اقتصادی4-4

هرا  خرود بره مجلرس عرالی ریاسرت جمهرور  تاجیکسرتان در پیرامآغاز رواب ،  در

تاجیکستان برا همسرایگان نزدیرک خرود  تصاد   اقهاگستیش همکار  بیتاجیکستان 

ان و ها  همه جانبه بین تاجیکسرتبیا  پیشبید همکار ودند. نم خصوص اییان تاکیدهب

کمیسریون  .اندها  دو جانبه به امضاء رسیدهار کننده همکسند تنظیم 150اییان بیش از 

اییان تاسریس ها  اقتصاد  و تجار  تاجیکستان و جمهور  اسالمی مشتیم همکار 

هرا  اقتصراد ، فنری و کمیسیون مشرتیم همکرار  تاکنون دوازده اجالس. شده است

تاجیکستان بیگزار شده است. دوازدهمین اجالس کمیسیون مشتیم  فیهنگی بین اییان و

)سرایت  شد بیگزار دوشنبه شهی در 1396آبانماه  24و  23اقتصاد  دو کشور در تاریخ 

 (.26/11/1397 ،سفارت تاجیکستان در اییان

بره دلیرل وضررعیت سیاسری دشرروار در هررا  ایریان در تاجیکسررتان: گرذار سریمایه

پایان  جمهور  اسالمی اییان در این کشور بعد ازها  خاص اقتصاد  پیوژه تاجیکستان

و با آغاز دوره ریاست جمهور  خاتمی در ایرن کشرور آغراز  1997 این بحیان درسال

 در ایریان ازو دیدار بیگشت رحمران  2002تاجیکستان در سال  از دیدار خاتمیشدند. 

توافرق  طریفین تاجیکسرتان و ایریان کمرک کرید.اقتصاد  رواب  توسعه  به 2003سال 

گرذار  سریمایه (2)سنگ توده ها  تاجیکستاندر یکی از بزرگتیین پیوژهکیدند، اییان 

دخانره وحرش )در جنروب( ها  مشتیم بری رو  رواین نییوگاه بیق آبی با تالش کند.

میلیرون آن توسر   180کره  ،میلیون دالر رسید 220هزینه این تاسیسات به . ساخته شد

شد طیف سه سال و  قیارگذار  شده است. تاجیکستان سیمایه توس  میلیون 40اییان و 

سراله از عایردات ایرن نیم و 12 بیدار و اییان با بهیه بیدار  بیسدنیم این طیح به بهیه

و سرپس تسرهیالت بره صرورت کامرل بره  گذار  خود را دریافت نمایردسیمایه ح،طی
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 تونل»احداث  . (Dodikhudoev & Niyatbekov2008:135)تاجیکستان واگذار گیدد

 در دوره ریاست جمهور  خاتمی امضا شده بود، 2003 که قیارداد آن در سال «استقالل

سره کشرور ایریان،  جمهور روسا  نیز 2012 سال رسید. در بیدار بهیه به 2006 سال در

آهنی که این سه کشور تاجیکستان و افغانستان توافق کیدند که در جهت احداث خ  راه

  (.47: 1391)امییاحمدیان و رضازاده،  را به یکدیگی متصل سازد، تالش کنند
 

 اجتماعی-های فرهنگی. پیشران4-5

   

 گیفیهن-ها  اجتماعیقوت و ضعف. 10شماره  جدول

 
Source: www.internetworldstats.com. 
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 ها و تهدیدات اجتماعیفیصت. 11شماره  جدول

 
Source: www.internetworldstats.com, Web Of Science. 

 

تاجیکستان بی مبنا  عوامل فیهنگی و اجتمراعی  گذار  حضور اییان درریل هیچند

نگی در قیراس برا ضرعف و ها و تهدیدات اجتماعی و فیهصورت گیفته است و ضعف

دات انردم چرون تفراوت مرذهبی، تهدیدات ناچیز هسرتند امرا همرین ضرعف و تهدیر

ا  در دسرت رقبرا  منطقره «1شمشیی داموکلس»تواند با سان در عمل می گیایی و..افیاط

 اسریائیل بریا  ایجراد تهدیرد نفرو  ایردئولوزیک ایریان در چون عیبسرتان سرعود  و

فیهنگری و تراریخی -ها  اجتماعیکشور باشد. فیصت ه دوتخییب رابط تاجیکستان و

اجتمراعی -انرد. تهدیردات فیهنگری ر تناسب کامل با حضرور ایریان بودهتاجیکستان د

 باشند.تاجیکستان بیا  اییان اندم می

                                                             
در مباح  معمولی سیاسی و اجتماعی عبارت است از یک خطی حادّ، یک تهدیرد دائمری کره همیشره  .1

 .کندواکنشی را دچار مخاطیه میموجود است و هی حیکت و 
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 ها  قانونیقوت و ضعف. 12شماره  جدول

 
 قانون اساسی جمهور  اسالمی اییان منبع:

 فانونی فیصت و تهدیدات. 13 جدول

 
 قانون اساسی تاجیکستان منبع:

 

 سیاسی و اجتماعی نقاط قوت قانونی فیاوانی دارد. ها  اقتصاد ،اییان در تمام زمینه

باشرد. ضعف اصلی قانونی تفاوت اساسی شالوده قانون اساسی اییان با تاجیکستان مری
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هرا مام زمینرهها  قانونی زیاد  در تطبق قانون اساسی تاجیکستان و رو  کاغذ فیصت

شده است. شالوده متفاوت قرانون اساسری  تاجیکستان ایجاد بیا  حضور موفق اییان در

 باشد.مهمتیین تهدید قانونی در رواب  اییان و تاجیکستان می

 

 اجتماعی-. روندهای فرهنگی4-6

، با فیوپاشری ز  ریشه در تاریخ این منطقه داردها  آسیا  میکرواب  اییان و جمهور 

ها  تاریخی فیاهم آمد. اییان از سال ها ا  پیوندشیای  بیا  احی د شورو  مجدداًاتحا

 پایانی حکومت اتحاد شورو  حضور و نفو  خرود در آسریا  میکرز  را گسرتیش داد

بعد از سقوط شورو ، اییان با توجره بره اشرتیام هرزاران سراله  (.141:1376)کوالیی،

تان دارد، توجه خود را بیشرتی بره سرمت ایرن زبانی، فیهنگی و اجتماعی که با تاجیکس

 در منراطقی   اییان بیشرتیهاتالش تمیکز .),2013:361Alkin( جمهور  معطوف کید

منراطقی از  تاجیکسرتان و ماننرد –مشرتیم داشرته  زبانی و تاریخی، فیهنگی مییاث که

 با مستحکم سیاسی رواب    ایجادالزمه  (Duarte ,2014:120). است بوده -ازبکستان

 با این کشور با ارتباط روزافزون  توسعه بیا  کشور دیپلماسی دستگاه فعالیت  کشور این

خی یکسران، زبران یهرا  ترارریشره(. 153:1394 )رئیسی، بود فیهنگی دیپلماسی محور

شریای   ،ها و باورها  اجتمراعی ملریها، آیینمشتیم و دین واحد در کنار تشابه سنت

. لذا در تبیین رواب  کید  توسعه مناسبات فیهنگی میان دو کشور فیاهم بدیلی را بیابی

بین دو ملت اییان و تاجیکستان شاید بتوان گفت فیهنگ مشتیم این دو کشرور حکرم 

)سایت سفارت اییان  یابداستقیار می رو  آن بستی  را دارد که سایی ابعاد و جوانب بی

 (. 9/12/1397 در تاجیکستان،

 

 ای سیاست خارجی ایران در جمهوری تاجیکستان. سناریوه5

تاجیکسرتان  سیاست خارجی ایریان درها و روندها این سناریوها بیا  با تکیه بی پیشیان

 باشد.قابل  کی می
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 سناریوهای محتمل. 5-1

خیداد  اییان در جمهور رئیس توجه به سفی : با"تیین حالت مطلوبقو "سناریو  اول: 

بری توسرعه  طریفین تأکیرد تاجیکسرتان و و دیدار با رئیس جمهور به تاجیکستان 1398

هرا  تهریان و مناسبات سیاسی و اقتصاد ، بازساز  رواب  پیشرین و تقویرت همکار 

استقبال گیم رئیس جمهرور تاجیکسرتان از آقرا  روحرانی و تاکیرد  مقابل در و دوشنبه

د و برا مشرارکت بخرش ویژه در حروزه اقتصرابی توسعه مناسبات برا ایریان، بره رحمان

کشور آب شده و آرام آرام رواب  طیفین به  رود یخ رواب  دومی انتظار ،خصوصی اییان

شرییک تجرار  بیتری  سطح روابر  اسرتیاتژیک و البته نه در-معمولی  سطح مطلوبی و

گفت سیاست خارجی اییان در تاجیکستان همواره  تحلیل این سناریو باید در یابد. ارتقاء

تهدیدات ناشی از خصومت آمییکا با اییان بوده  الملل و خصوصاًبین ساختار تحت تاثیی

گیید، با لحاظ کیدن این می قیار «مطلوب» این سناریو که جز طیف سناریوها  در است.

این سرناریو احتمرال  آمییکا رخ ندهد اگی تغییی  در رواب  اییان و رودمولفه انتظار می

 دد.  درصد به وقوع بپیون 75 باال 

تضیات حاکم :  با توجه به شیای  و مق"نامطلوب حالت تیینمحتمل"سناریو  دوم: 

جانبره ها  یکالمللی و محی  پییامونی جمهور  اسالمی اییان و تحییمبی سیاست بین

تاجیکستان، رواب  فعلری رونرق  تاثیی آن بی رواب  اییان و علیه اییان و قاعدتاً آمییکا بی

کرید و البتره انتظرار  خواهد سید  رواب  ادامه پیدا همین روند فت وچندانی نخواهد یا

ایرن سرناریو کره در ردیرف  گریدد. سرید رود رواب  طیفین بریش از پریش تیریه ونمی

به باال احتمرال  درصد 50تا گیید در صورت ادامه همین روندمی قیار« ایستا» سناریوها 

 وقوع خواهد داشت.

المللی : تحت تاثیی ساختار فعلی سیاست بین"حتملبدتیین حالت م"سناریو  سوم: 

کشورها از ایجاد تعرامالت اقتصراد ،  جانبه آمییکا، تیس سایی ها  همهو ادامه تحییم

با اییان، رویکید تاجیکستان نسربت بره ایریان از وضرعیت سرید  وارد فراز  سیاسی ...

ها  مخالفرت نگخصمانه شده و تاجیکستان همچنان با عضویت اییان در سرازمان شرا

ا  اییان یعنی عیبستان سرعود  و خواهد کند و بیش از پیش زمینه حضور رقبا  منطقه
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 ایرن سرناریو  راستا  ضیبه به ایریان در تاجیکسرتان فریاهم خواهرد شرد. اسیائیل در

 به باال خواهد داشت. درصد 25 با همین روند احتمال وقوع حدود« بحیانی»

 

 ح()مرج . سناریوهای مطلوب5-2

: در این وضعیت "راه؛ بیادر کوچک سیبهگیبیادر بزرگ موعظه”سناریو  مطلوب اییان: 

گزار  اقتصراد  اییان با تاکید بی قیابت و تشابه تاریخی، فیهنگی و اجتماعی و سیمایه

بیخرورد تاجیکسرتان برا ایریان  ها  زییبنا  )انیژ ، حمل ونقل...( انتظار دارد،طیح در

برا ادامره  شرنو  بیادرانره دارد.کوچک از و  حریف که بیادر گی باشدسان بیادر بزربه

 درصد خواهد بود. 25حدود همین روندها احتمال وقوع این سناریو 

: در "بیادر بزرگ با جیب پی پول و عدم حسابگی  مالی"سناریو  مطلوب تاجیکستان: 

 ذار  هنگفرت درگارد، حضور اییان همریاه برا سریمایهاین وضعیت تاجیکستان انتظار د

همانند دوران ریاست جمهرور  مالی این کشور باشد که  ها  گوناگون اقتصاد  وطیح

 نژاد، اجبار  بیا  بازپیداخت اصل سریمایه بره ایریان وجرود نداشرته باشرند واحمد 

عملی شدن این سناریو با همین رونردها  ها  ایدئولوژیک باشد.اییان فاقد مولفه حضور

 باشد.میدرصد  25 از کمتی

 

 گیری نتیجه

ها  داخلی ها و قوتمشخص کیدن ضعف پژوهش با رویکید  آسیب شناسنامه بعد از

 ها و تهدیدات محی  بره تحلیرل و بیرسری اسرتیاتژ جمهور  اسالمی اییان و فیصت

ها  تحلیل پرژوهش در قالرب جمهور  اسالمی اییان در تاجیکستان پیداخت. خیوجی

استیاتژ  مورد استفاده سیاست خارجی جمهرور  دهد که می پستل نشان مدل سوات و

بوده اسرت. امرا راهبیدهرا  « موازنه منفی»یا همان « نه شیقی و نه غیبی»اسالمی اییان 

مرورد پرژوهش یعنری تاجیکسرتان  منراطق جهران و جمهور  اسالمی اییان در حضور

یرا « اس تری»ی دوره هاشمی رفسرنجان جمهور  تاجیکستان در در متفاوت بوده است.

این راهبید جمهور  اسرالمی ایریان سرعی نمرود، تهدیردات  بود. در« راهبید اقتضایی»

ها  سیاسی با عنوان قدرتی رقیب، نظامتاجیکستان چون: حضور روسیه به سیاسی محی 
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شالوده متفاوت، دیدگاه اولیه منفی سیاسرتمداران تاجکسرتان نسربت بره حضرور ایریان، 

ا  چون تیکیه را با به کرارگیفتن نقراط تاجیکستان، رقبا  منطقهپیامدها  جنگ داخلی 

 تاریخی تبدیل به فیصت کند. قوت داخلی چون دیپلماسی قو  و قیابت فیهنگی و

دوره دولت اول خاتمی با تمیکز سیاست خارجی اییان بی تریمیم روابر  برا غریب،  در

دانی نداشرت. بییاهره میدان ایریان نقرش چنر تفکیات استیاتژیک دولت تاجیکستان در

عنوان شرود در ایرن دوره مرا فاقرد راهبرید سیاسرت خرارجی خاصری در  ایم اگینگفته

راهبید  راهبید سیاست خارجی اییان، 2005 تا 2001 ایم. اما دوره دوم ازتاجیکستان بوده

 )اس.تی( بود. با حضور ایاالت متحده آمییکا در تاجیکستان و افغانستان بعرد از رخرداد

حضرور  "اقتضرایی"یا  "العملیعکس" تامبی، جمهور  اسالمی اییان در راهبید سپ 11

چند بیاسراس  گفت که هی نژاد بایدد تاجیکستان را افزایش داد. در دوره احم خود در

برود  "یک روح در دو کالبد"سان و به "استیاتژیک"کشور  نژاد رواب  دوادعا  احمد 

-شرودنامیده مری« تهاجمی»که -)اس.او(  راهبیدو باید سیاست خارجی اییان در قالب 

تره شرد، کار گیفنژاد بهتحلیل شود، اما در عمل راهبید  که در دوره اول دولت احمد 

نژاد با استفاده از درآمدها  هنگفت نفتری کره برا براال دولت اول احمد )اس.تی( بود. 

هرا  زییبنرا  ، با اختصاص سریمایه زیراد  بره طیحرفتن قیمت نفت حاصل شده بود

تاجیکستان در ظاهی رواب  مستحکمی با این کشور ایجراد کریده برود. امرا در دوره دوم 

ها  گستیده و همه جانبه علیه اییان، تروان داخلری دولرت دولت ایشان با اعمال تحییم

و محیطی تهدیردزا در تقابرل برا سیاسرت گذار  کاهش یافت نژاد بیا  سیمایهاحمد 

سریلوحه  )دبلیرو.او( راهبرید می اییان ایجاد شد. به ایرن خراطیخارجی جمهور  اسال

نژاد سرعی داشرت اد قریار گیفرت. در ایرن زمران احمرد نرژسیاست خارجی احمرد 

هرا  ها  همه جانبه را با استفاده از فیصتعلت تحییمها  داخلی ایجاد شده بهضعف

تحلیرل راهبرید  برود. درآمیز ن موفقیرتمحی  از جمله تاجیکستان تیمیم کند، امرا عمرالً

نرژاد و گفت با اتمام دوره احمرد  سیاسی سیاست خارجی اییان در دوره روحانی باید

در  گذار از نظی داخلی توان ادامه سیمایه جانبه، اییان عمالً ها  همهباقی ماندن تحییم

الذکی، محی  تاجیکسرتان دادن حوادث مخیب فوقتاجیکستان را نداشت و با رخ کشور

ریشره در  زا باشد، باع  زنده شردن تهدیرداتی گیدیرد کره بعضراًبیش از آن که فیصت
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ها  سیاسی دو کشور داشتند. راهبید )دبلیو.تی( در دستور سیاست خرارجی شالوده نظام

قیار گیفت. بیاساس این راهبید جمهور  اسرالمی ایریان سیاسرتی منفعالنره برا هردف 

چنرد  ها  داخلی اتخرا  کرید. هریدن ضعفکاستن از تهدیدات محیطی و بیطیف نمو

( با سفی رئیس جمهور اییان به تاجیکستان و مرذاکیاتی مثبرت برا رئریس 1398) امسال

وزار  خارجه طریفین برا  کشور و سفی جمهور تاجیکستان و انتخاب سفیا  جدید دو

رامی ها  شدید یکجانبه آمییکا بی علیه اییان نسیم تیمیم رواب  طیفین به آوجود تحییم

ریو شامل سه سرناریو  سنا 5 وزیدن گیفته است. بعد از مشخص شدن راهبیدها جمعاً

 شرد. )مریجح(  کری بخش، ایسرتا و بحیانری( و دو سرناریو  مطلروبمحتمل)رضایت

کمتیین  تیین سناریو  مطلوب بیشتیین شانس وقوع را داشت وبیاساس روندها محتمل

 و تاجیکستان اختصاص یافت. شانس وقوع به سناریو  میجح مدنظی اییان

راهکارها  پیشنهاد : پیشنهاداتی بیا  موفقیت و پویایی سیاسرت خرارجی جمهرور  

 توان مطیح نمود.این کشور می اسالمی اییان در

  عضویت و نقش پیرنگ اییان در سرازمان"ا دیپلماسی سازمانی منطقه"تقویت :-

هرا  شرانگها ، ن همکرار سازما   آسیا  میکز  چون:ا  در منطقهها  منطقه

 تراثیی مناسربی بری سیاسرت خرارجی ایریان در ا  منطقره طبعراًاکوو سایی سازمان

 تاجیکستان خواهد گذاشت.

 گیریان سرازان وتصرمیمتفکیات اسرتیاتژیک تصرمیم ارتقاء جایگاه تاجیکستان در

 سیاست خارجی 

 رجی، امرا ها  سیاست خاانداز و مشخص شدن افق  چشموجود تدوین بینامه با

تاجیکسرتان مشرخص  اندازها  سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایریان درچشم

، "آنری"هرا گرذار  صرورت نگیفتره اسرت و راهبریدگونره هردفاند و هیچنشده

نگیفته است  مدنظی قیار "پژوهیآینده"اند و عنصی بوده "کوتاه مدت" ،"واکنشی"

 که بایستی به این نقیصه توجه شود.

  درایرن  ها  موجرود؛ها  اقتصاد  بیا  کاهش حساسیتبه همکار اولویت دادن

 آبری،نقرل، بریق ها  مستعد چرون حمرل وگذار  در بخشزمینه عالوه بیسیمایه

 ها  متقابل باشد.اه با توجه به الگو  جامع همکار گذار  همیبایستی این سیمایه



61 

 

 

 

 

  شناسططططططب آس

 «پژوهانطططططهندهیآ»

  خطططار  اسططت س

  اسطط م ی مهطط ر

 کسطاان تا  در رانیا

 یهابا اسافاده از مدل

 «پسا »و« س ات»

 یم بایستی راهبیدزمینه مباح  فیهنگی چون تاریخ، فیهنگ، زبان، و نژاد مشت در 

د مرور بخرش وکه طی آن ما با دیپلماسی فیهنگی هوشرمندانه و رضرایت« فاخته»

کره از « بازشرکار » گیرید نره راهبرید نظی قریارپسند ملت تاجیکستان، بایستی مد

باشد و منجری بره ایجراد اجتماعی می-جویی فیهنگیها  آن رقابت و بیتی مولفه

« هیاسرانهایریان» گیری   هنیرت منفری وو شرکلخواهانره وضعیتی نابیابی و سهم

 تاجیکستان نسبت به حضور اییان گیدد.

 سیاست خارجی تاجیکستان عنوان عاملی تاثییگذار بیداشتن روسیه به مدنظی 
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