Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science,
Vol. 14, No.2, Autumn & Winter 2021; pp. 201-224

Political Components Affecting Iran-Tajikistan Relations
(2010-2020): Substrates for the Transition from Divergence to
a Stable Convergence Process
Reza Simbar
Professor, Political Science Department, Faculty of Literature and
Humanities University of Guilan
Omid Rahimi1
Ph.D. candidate, International Relations, Political Science
Department, Faculty of Literature and Humanities, University of
Guilan
(Date received: 17 March 2021- Date approved: 21 February 2022)
Abstract
Introduction: Foreign policy is affected by various political
components of transition from decision making to implementation of
decisions. This process should be proportional to the countries’
sources of foreign policy, as well as obtaining feedback. According to
this conceptualization, Iran’s relations with Tajikistan have moved
from activeness to a period of stagnation and passivity since 2010. In
the first period, the Islamic Republic of Iran has undergone an active
process of strategic instrument-making (as a political component).
However, this process has not been stable. The incidents of September
2015, banning the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT) and
at the same time accusing Iran of supporting a coup in Tajikistan
stopped the process of convergence in the two Persian-speaking
countries. In the second period, conversely, slowing down the political
advantages and instrument-making process and neutralizing Iran’s
foreign policy instruments in Tajikistan has taken place. This period
started in 2015 and peaked in 2018, while Saudi relations with
Tajikistan were the warmest it had been since independence.
However, Iran and Tajikistan have started a new era of reviving
relations through a convergence process. Stabilizing the process is
now a common question for both states.
Research Question: This paper aims to answer the question: Despite
the revival of relations beginning in 2019, how will the transition of
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relations between the two countries from divergence to a stable
process of convergence take place from the perspective of political
components such as foreign policy tools?
Research Hypothesis: In response, the hypothesis that this article puts
forward is that the process of reviving foreign policy components and
instruments could be achieved through discourse, legal, and political
context of the Tajik Peace Accord; starting from economics, culture,
politics, and ultimately a security-political framework to resolve the
issue of the Islamic Renaissance Party of Tajikistan.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): The paper
uses a qualitative method to analyze the transition of Iran-Tajikistan
relations from divergence to stability in convergence. The theoreticalconceptual framework has been based on concepts such as foreign
policy instruments and instrument-making and instrumentalization in
foreign policy. The data are collected based on library resources and
published archives and analyzed based on the theoretical and
conceptual framework presented.
Results and discussion: Iran and Tajikistan have started a thaw in
relations since 2019, while the key issues remain. Despite Iran not
hosting the IRPT leaders and members anymore since 2016, the party
situation in Europe was still a significant obstacle in the Tajik-Iranian
relations. However, the two governments, considering the increasing
costs of sour relations and in favor of new plans in their foreign and
domestic politics such as the power shift in Tajikistan and Iran’s pivot
to the East, as well as the escalation of the crisis in Afghanistan, more
determined to ignore the remaining issues temporarily. However, the
process of reviving the relations since 2019 has not been stable. In the
short period of 2019 to 2021, the relations have had many ups and
downs; from bilateral meetings of high-ranking officials to
summoning the ambassadors and conveying harsh criticism. In this
regard, first, the Islamic Republic of Iran should start reviving the old
instruments or creating new ones based on mutual interests while
considering the sensitivities. Starting to recover from trade and
economic relations is a serious and sensible step for Tehran. However,
along with this process, a political guarantee mechanism must be
devised to reduce the risk of trade and investment to influence and
improve trade. At the same time, restoring Iran's cultural perspective
in Tajikistan is also a vital area of this process. It could be pursued
through the axis of Persian-speaking countries focusing on
cooperation in the Afghan peace process, reopening Iranian cultural
centers and establishing new institutions, developing cultural
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interactions of Iranian-Tajik elites, and in brief, applying a promoted
cultural diplomacy. This could upgrade and recover the image of Iran
in Tajikistan's public opinion, complementing economic and trade ties.
However, this trend also requires the development of political
relations at the macro level. At a higher level, the revival of political
relations through the activation of bilateral and multilateral political
mechanisms is another requirement for overcoming the recession. In
this regard, increasing political interactions and meetings between
high-ranking officials of the two countries, especially at the level of
presidents, should be on the agenda. Furthermore, joint alignments on
regional and international issues can provide the Islamic Republic of
Iran with a level of political convergence as a foreign policy
instrument. Among these issues are the political and bilateral
consultations between Tehran and Dushanbe on the future of security
and stability in Afghanistan. Finally, at the highest level, Tehran
should present a comprehensive and precise multilateral political and
security platform to resolve the issue of the IRPT permanently. Russia
is a significant player in this proposed multilateral framework, and the
legal, political, and discourse context can be reconciled with the 1997
Peace Accord.
Conclusion: For stabilizing the convergence process in the bilateral
relations between Iran and Tajikistan, Iran should pay special attention
to the revival of its foreign policy instruments. In this regard, finding a
permanent solution or at least a stable situation for the issue of IRPT
with Tajikistan is a crucial point. However, this process cannot be a
short-term goal, but a result process based on less sensitive and
indirect processes such as economic and cultural convergence. On a
higher level, the cooperation and coordination on the issue of
Afghanistan is another influential factor that can affect the process.
Ultimately, when a certain level of trust is achieved on mentioned
subjects, creating a multilateral framework (especially with Russia)
for the permanent solution or a stable situation of IRPT issue could be
achieved. The instrument making and instrumentalization in foreign
policy should be under attention through all these processes. The final
results can also affect Iran’s active role in Central Asia.
Keywords
Foreign Policy Instrument, Iran, Tajikistan, IRPT, Russia, Tajik Peace,
Stable Convergence Process

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،14شمارة  ،2پایيز و زمستان  ،1400صص ( 224-201علمی -پژوهشی) 

مؤلفههاي سياسی تأثيرگذار بر روابط ایران و تاجيکستان ()2020-2010؛
بسترهاي گذار از واگرایی به ثبات در همگرایی
رضا سيمبر
استاد ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن

اميد رحيمی

*

دانشجوی دکتری ،روابط بین الملل ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت – 1399/12/27 :تاریخ پذیرش)1400/12/02 :

چکيده
سیاست خارجی کشورها برای گذار از مرحلۀ تصمیمسازی و تصمیمگیری به حوزۀ کاربست تصمیمها،
متأثر از مؤلفههای سیاسی مختلفی است که متناسب با منابع سیاست خارجی و براساا

بازخوردهاای

کاربست تصمیم ها شکل گرفته باشد .با اتکا به این اصل ،روابط ایران و تاجیکستان در سالهاای اخیار
متأثر از مؤلفههای سیاسی گوناگون پس از یک دورۀ نقشآفرینی فعال ،وارد یک دورۀ رکود و انفعال در
سالهای  2010تا  2020شد .در دورۀ نخست ،ایران فرایند فعاال از ابزارساازی راهراردی را در لالاب
مؤلفههای سیاسی و در دورۀ دوم برعکس ،فرایندی از تولف استفاده از مؤلفههای سیاسی و خنثیسازی
ابزارهای سیاست خارجی در تاجیکستان را گذرانده است .در این نوشاتار در پای پاساخ ایان پرساش
هستیم که با وجود آغاز روند احیای روابط از سال  ،2019گذار روابط دو کشور از واگرایای باه ایجااد
یک ثرات در روابط همگرایانه ،از دیدگاه مؤلفه های سیاسی همچون ابزارهای سیاست خارجی چگوناه
است؟ در پاسخ ،این فرضیه مطرح میشود که روند احیای مؤلفههای سیاسی در لالب ابزارهای سیاست
خارجی به ترتیب از التصاد ،فرهنگ ،سیاست و ارائۀ چارچوبی امنیتی -سیاسی برای حلوفصل مساللۀ
حزب نهضت اسالمی تحقق مییابد که میتواند ضمن گذار از واگرایی ،ثرات در همگرایی را به ارمغان
آورد .در این نوشتار میکوشیم به روش کیفی و با استناد به منابع کتابخانهای الگویی تحلیلی بارای ایان
دورۀ گذار ارائه دهیم.

واژگان اصلی
ابزار سیاست خارجی ،ایران ،تاجیکستان ،حزب نهضت اسالمی ،روسیه ،صلح تاجیکستان.

* نویسندۀ مسلول
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مقدمه
منطقۀ آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی بهسارعت باه یکای از حاوزههاای مناافع
راهرردی جمهوری اسالمی ایران تردیل شد .تجربۀ تاریخی تنشهاا باا اتحااد شاوروی عامال
جدی در این زمینه محسوب میشد .پیش از این یکبار مناطق شمالی ایران را نیروهای ارتاش
سرخ در جنگ جهانی دوم در چارچوب نیروهای متفقین اشغال کارده بودناد .پاس از انقاالب
اسالمی نیز حمایتهای حزب کمونیست ،نیروی امنیتی کاگب و دولت شوروی از جریانهای
سیاسی چپ در ایران مانند حزب تاوده چاالشهاایی جادی باه وجاود آورده باود .حتای در
بحرانهای سالهای نخست پس از انقالب در مناطق شمالی ،مانناد آشاوب گنرادکاوو

نیاز

دوباره نقش نیروهای چپ مانند خلق ترکمن آشکارا دیده میشد .پاس از آن نیاز آغااز جناگ
تحمیلی دولت صدام حسین در عراق علیه جمهوری اسالمی ایران که میلیاردهاا درر خساارت
و صدها هزار شهید و زخمی را بر ایران تحمیل کرد ،بهواسطۀ حمایتهای اتحاد شوروی باود.
از این دیدگاه ،دورۀ حدود  12سالۀ ( 1979تا  )1991همسایگی ایران و اتحااد شاوروی ،دورۀ
بسیار پرتنش با چالشهای بسیار بوده است.
در چنین شرایطی فروپاشی اتحاد شوروی ،انحالل حازب کمونیسات و اردوگااه شارق در
جهان ،فرصتی طالیی برای ایران محسوب میشد .تهران در سالهای آخر منتهی باه فروپاشای
اتحاد شوروی تالشهایی را در راستای بازسازی روابط با مسکو آغاز کرده بود .ایران اساتقالل
جمهوریهای آسیای مرکزی و لفقاز را شناسایی کرد و راهررد امنیتای خاود را در ایان منااطق
سازگار با «بازنگشتن شوروی» تنظیم کرد .این تحورت با الزامهاای دیگاری نیاز هماراه شاد.
فروپاشی اتحاد شوروی و کاهش تسلط سیاسی و مدیریتی مسکو به مرزهای فدراسیون روسیه،
سرب بهوجودآمدن خأل لدرت در مناطق پیرامونی ایران در آسیای مرکزی و لفقاز جناوبی شاد
که میتوانست در صورت نادیدهگرفتن ،با تهدیدهای جدیادی جاایگزین شاود .در کناار ایان
موضوع ،این جمهوریها بخشی از حوزۀ فرهنگی و تمدنی ایران بزرگ باهشامار مایآمدناد و
پس از  70سال سرکوب ایدههای ملایگرایاناه و اساالمگرایاناه در دورۀ کمونیسام ،اکناون باا
فضایی بازتر روبهرو بودند و در این زمینه نیز ابراز تمایل میکردند .در نتیجۀ چناین شارایطی،
ایران فرایند بازیگری فعالی را در جمهوریهای آسیای مرکازی آغااز کارد .ایاران از نخساتین
کشورهایی بود که استقالل جمهوریهاای منطقاه را باهرسامیت شاناخت و در ایان کشاورها
سفارتخانه ایجاد کرد .تا نیمۀ دهۀ  1990ایاران باه تقریاب جازو پانر شاریک تجااری اصالی
جمهوریهای منطقه بود.
در این میان روابط ایران و تاجیکستان بهدلیل برخی ویژگیها ابعاد کیفیتری داشت .ایاران
اولین کشوری بود که استقالل این جمهوری را بهرسامیت شاناخت و سافارتخانه خاود را در
ژانویۀ  1992شهر دوشنره بنیان نهاد ( .)Ebrahimi, Navakhti Moghaddam & Osuli, 2021:331از
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سویی ،حضور نیروهای اسالمگرا و ملیگرای عاللاهمناد باه ایاران در ایان کشاور از لادرت
بیشتری در مقایسه با چهار جمهوری دیگر برخوردار بود .همچنین ایران تجربهای چندسااله در
شمال افغانستان و تعامل با نیروهای تاجیک در جرهۀ شمال داشت که بهخودیخاود بار روناد
روابط و دسترسی به تاجیکستان تأثیرگذار بود .برآیند این موضوعها به حضور پررنگ ایران در
تحورت این منطقه و نقشآفرینی فعال در فرایندهایی مانند صلح تاجیکان پس از باروز جناگ
داخلی در این کشور منجر شد .در دوران پس از صلح نیز ایران بهواسطۀ نقش ضامانتی کاه در
فرایند صلح داشت ،توانست روابط خود را با دولت امامعلی رحمان و نیروهای اتحاد مخالفاان
توسعه دهد و به یکی از مهمترین شریکهای این جمهوری ترادیل شاود .همچناین در فرایناد
تحورت تاجیکستان ،روسیه نخستین بار نقش و بازیگری فعال ایران در منطقاه را باهرسامیت
شناخت و در کنار تهران پای میز مذاکره با تاجیکان نشست.
در سالهای اخیر این روابط بسیار کمرنگ شده و از سال  2015به بعد به پایینترین سطح
ممکن رسیده است .روند همگرایانهای که در روابط ایران و تاجیکستان از سال  1997باه بعاد
آغاز شده بود ،تا سال  2012روند بهنسرت پایداری را باا برخای فرازونشایبهاای جزئای ،در
ارتقای همگرایی دو کشور گذراند .اما در سال  2015این روند دچار تحول شد که باروز یاک
دوره واگرایی  4ساله را تا سال  2019بر روابط تهران و دوشنره تحمیل کرد .این بیثراتیهاا در
روند روابط دوجانره متأثر از مؤلفههای سیاسی بوده است .دو کشور تالشهایی را بارای گاذار
از واگرایی و آغاز دور جدیدی از روندهای پایدار همگرایانه آغاز کردهاناد .اماا در ایان میاان
نقش مؤلفههای سیاسی تأثیرگذار بر روابط که میتوان بخشی از آنها را در چاارچوب مفهاوم
ابزارهای سیاسی و ابزارسازی در سیاست خارجی تعریر کرد ،عاملی است که در چگونگی ایان
گذار از واگرایی و تثریت روند همگرایی ،بسیار اهمیت دارد.
پيشينۀ پژوهش
در پنر سال اخیر در حوزۀ تحورت جدید روابط ایران و تاجیکستان چند اثر علمی در ادبیاات
پارسی چاپ شده است که بهنوعی تحورت بعد از سال  2015را بررسی و ارزیاابی کاردهاناد.
حریباهلل ابوالحسن شایرازی ( )1397در مقالاۀ «رواباط خاارجی جمهاوری اساالمی ایاران و
تاجیکستان؛ بسترهای همگرایی و زمینههاای واگرایای» عوامال همگرایای و واگرایای ایاران و
تاجیکستان را با تمرکز بر تحورت بعد از ساال  1394در رواباط دو کشاور مرتنای بار نظریاۀ
همگرایی بررسی و تحلیل میکند .در این مقاله شماری از مؤلفههای ساختاری و غیرسااختاری
در مرانی همگرایی و واگرایی تهران و دوشنره را مطرح کرده و سرانجام تدوین راهررد مدون و
همهجانره را برای بهرود و توسعه روابط با تأکید بر فرهناگ و التصااد طارح مایکناد .حمیاد
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احمدی ( )1398نیز در مقالۀ «روابط فرهنگی ایران و تاجیکساتان :زنادهکاردن خاط نیاکاان و
چالش سیاست» روابط فرهنگی دو کشور را در پرتو روابط سیاسی با محوریت الفراای نیاکاان
بررسی میکند .او ضمن ارائۀ یک ارزیابی تاریخی از روند روابط دو کشاور در حاوزۀ الفراا و
خط در دو دهۀ گذشته ،عوامل سیاسی را ماانع تحقاق تأثیرگاذاری اشاترا هاای فرهنگای در
روابط دوجانره معرفی میکند .نصاراللهی و ابوالحسان شایرازی ( )1399در مقالاۀ «جمهاوری
اسالمی و آسیای مرکزی :امکانسانجی هامساویی در سیاسات خاارجی باا تأکیاد بار کشاور
تاجیکستان» از دیدگاه رویکردهای مرتنی بر نظریههای همگرایی چارچوبهای ایادئولوژیک و
عملگرایانۀ روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی را با تمرکز بر تاجیکساتان بیاان مایکنناد.
آنها ضمن ارائۀ چارچوب تحلیلی از سیاست خارجی ایران در برابر منطقۀ آسیای مرکازی ،باا
بررسی عوامل همگرایی ایران و تاجیکستان ،سردی روابط با تاجیکستان را عاملی برای افزایش
هزینههای راهرردی تهران بیان و به بهکارگیری راهرردی مرتنای بار التصااد و فرهناگ توصایه
میکند.
در میان منابع غیرپارسی نیز برخای آثاار علمای رواباط ایاران و تاجیکساتان را بررسای و

ارزیابی کردهاند .شاکر ( 1)2017در مقالۀ «رواباط ایاران و تاجیکساتان :چاالشهاای داخلای و
خارجی» همراه با ارزیابی جایگاه آسیای مرکزی در سیاسات خاارجی ایاران و بررسای روناد
روابط ایران و تاجیکستان ،عوامل سردی روابط دو کشاور بعاد از ساال  2015را در دو دساته
عوامل مربوط با دو کشور و مؤلفههای مربوط با بازیگران منطقهای و بینالمللی ارائاه مایکناد.

شفیعاف ( 2)2016نیز در مقالهای با عنوان «ایران و تاجیکستان :داستان عشق و نفارت» رواباط
ایران و تاجیکستان را در سالهای بعد از استقالل با محوریت حزب نهضات اساالمی بررسای
کرده است و نقش عربستان سعودی را در روند جدید سردی روابط ارزیابی و تحلیل مایکناد.
نعمتاف ( 3)2016نیز در مقالۀ «جامعۀ لومی-فرهنگی بهعنوان یکی از اصول ارتراطات ایران و
تاجیکستان» عوامل فرهنگی را صرفنظار از اخاتالف نظرهاای سیاسای و ماذهری ،عااملی در
نزدیکی ایران و تاجیکستان میداند .او در زمینۀ توسعۀ روابط دو کشور بار دیللماسای عماومی
تأکید میکند .باید گفت هیچکدام از این آثار بر ساختارهای سیاسی روابط ایران-تاجیکساتان از
دیدگاه ابزارسازی تمرکز نداشته و روند بازیابی روابط را نیز تحلیل و ارزیابی نکاردهاناد .ایان
خأل را هدف اصلی این نوشتار در نظر گرفتهایم.

1. Mohammad Shakir
2. Abdulfattoh Shafiev
3. НЕЬМАТОВ ИКРОМИДДИН
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ابزارهاي سياست خارجی ،ابزارسازي
مفهومسازی سیاست خارجی با افزایش وابستگی متقابل کشورها به مرور تکامل یافتاه اسات و
مدلهای جدیدتر با پیچیدگیهای بیشتری همراه شدهاند .بهصورت سنتی ،لدرت ،اصالیتارین
هدایتگر سیاست خارجی در نظر گرفته میشود ،اما با تحول در ماهیت و کارکردهای لدرت،
عناصر برسازندۀ سیاست خارجی نیاز دچاار تحاول شادهاناد .ایان عناصار کاه هادایتگار و

پیشبرندۀ سیاست خارجی محسوب میشوند ،با عنوان «ابزارهای سیاست خاارجی» 1از آنهاا
یاد میشود .در چارچوبهای نوین مفهومسازی سیاست خارجی ،نخرگان سیاسی هادفهاای
مورد نظر را متناسب با روابط لادرت و منطاق هزیناه و فایاده مشاخض و فضاای سااختاری
پیرامونی را ارزیابی و منافع مورد نظر را ترسیم میکنند .پاس از ایان مراحال ،فرآیناد تادار
ابزارهای سیاست خارجی برای کاربست سیاستها در نظر گرفته میشاوند

(177

.)Ipek, 2013:

برخی دیدگاهها نیز مانند مینون و سدلمیر با تأکید بر این موضوع ،معتقدند هدفهای سیاسات
خارجی شاکلدهنادۀ ابزارهاا هساتند ( .)Menon & Sedelmeier, 2010: 76باه بیاانی ،ابزارهاای
سیاست خارجی عاالوه بار کاارکرد پساینی در اجارای سیاسات خاارجی ،ارزش پیشاینی در
شکلدهی به سیاستها متناسب با ابزارها دارند.
از این دیدگاه ،به تناسب تکامال مادلهاای اعماال سیاسات خاارجی ،ابزارهاای سیاسات
خارجی نیز متنوع شدهاند .سنتیترین و الرته کارآمدترین ابزار اعمال سیاست خاارجی ،لادرت
نظامی است .توانمندیهای نظامی حتی باهصاورت باالقوه نیاز ابازاری لدرتمناد در سیاسات
خارجی محسوب می شاوند کاه الرتاه در بسایاری از ماوارد در ساایۀ کاارکرد ماؤثر ابزارهاای
غیرنظامی ترجیح داده نمیشوند ( .)Atanassova-Cornelis, 2010: 291در گوناههاای غیرنظاامی،
نفوذ بهعنوان گونهای از لدرت ،ابزاری کارآمد برآورد شده است .هالستی در فصل ششم کتاب
«سیاست بینالملل» به این موضوع اشاره کرده است .باه بااور او در نظاام سیاسای کاه التادار
مرکزی مشروعی برای فرمانراندن بر اعضای جامعه نادارد ،واحادهای دارای حاکمیات بارای
دستیابی به هدف یا دفاع از آنها با نفوذ باید از چانهزنی بهعنوان ابزاری کارآمد استفاده کنند.
با توجه به اینکه دولت اول یکی از این سه شیوۀ عمل را از دولت دوم انتظار دارد :دولات دوم
عمل مشخصی را در آینده انجام دهد؛ دولت دوم عمل مشخصای را در آیناده انجاام ندهاد و
دولت دوم عملی را ادامه دهد که اکنون انجام میدهد؛ ممکن اسات از ایان شاش روش بارای
کاربست نفوذ استفاده شود :تشویق ،پیشنهاد پااداش ،دادن پااداش ،تهدیاد باه تنریاه ،کاربسات
تنریههای بدون خشونت و بهکاربردن زور ( .)Holsti, 1993:250-253امروزه همۀ این روشهاا را
که بروندادهایی در حوزۀ عملیاتی دارند ،ابزارهایی از سیاست خارجی در نظر میگیرند .بارای
1. Foreign Policy instruments
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نمونه ،کلوی هالستی چانه زنای دیللماتیاک را ابازاری کارآماد در سیاسات خاارجی مایداناد
(هالستی .)533: 1367 ،دیدگاههای دیگری نیز بهکارگرفتن تحریمها را تنریه بهدور از خشونت،
یک مدل از ابزار سیاست خارجی در نظر میگیرند که الرته ریشه در سیاستگذاریهای داخلی
دارد ( .)Morgan & Schwebach, 2008: 261ایدههایی چاون نفاوذ آموزشای و لادرت نارم نیاز
بهعنوان گونههای جدیدتری از ابزارهای سیاست خاارجی محساوب مایشاوند کاه در عصار
ارتراطات کارکردهای مهمی دارناد ( .)Amirbek & Ydyrys, 2014:516بایاد توجاه داشات ایان
ابزارها بهصورت آماده و از پیش تعیینشده در دستر تصمیمگیران سیاست خارجی نیستند.
سیاستگذاران در طول فرایندهای داخلی و خارجی ،نیازمند تعریف ابزارسازی 1باهعناوان

یک فرایناد 2هساتند .ایان موضاوع از درون دو کاارکرد باهدسات مایآیاد :نخسات ،ارتقاای
توانمندیها برای ایجاد ابزارهای جدید .بارای نموناه ،التصااد زماانی ابازار سیاسات خاارجی
محسوب میشود که عالوه بر رفع نیازهای داخلی ،سرریز آن در سطح خارجی در لالاب ارائاۀ
کمکهای خارجی ،سرمایهگذاری مستقیم ،تحریم بهواسطۀ وابستگی و کارکردهاایی مانناد آن،
تحقق پذیر باشد .در برخی موارد نیز ظرفیتهای بالقوهای وجود دارناد و ابازاریساازی 3ایان

ظرفیتها میتواند یاریگر سیاست خارجی باشاد .بارای نموناه ،برخای کشاورها کماکهاای
خارجی بشردوستانه را در یک فرایند ابازاریساازی ،باا کارکردهاای امنیتای هماراه کاردهاناد
( .)Brown, 2016:19عاملهای دیگری مانند حقوق بشر ،حقوق بینالملل ،دموکراسی ،ماذهب و
ایدئولوژی را امروز شاهد هستیم که در این فرایند به یک ابزار سیاست خارجی تردیل شدهاند.
در حقیقت فرایند ابزارسازی واساطهای میاان باهکاارگرفتن تصامیمهاای سیاسات خاارجی و
کاربست این تصمیمها در نظر گرفته میشاود و بازخوردهاای آن در فرایناد تصامیمساازی و
تصمیمگیری نیز بسیار مؤثر است .میزان اثرگذاری و کارکردهاای ابزارهاای سیاسات خاارجی
میتواند بر تصمیمهای گرفتهشده و تأثیر آن هاا تاأثیر بگاذارد .از ساویی ،بایاد توجاه داشات
ابزارها ،خود از منابع سیاست خارجی نشأت گرفته و چگونگی کاربسات آنهاا نیاز باه میازان
زیادی به منابع سیاست خارجی وابسته است .در شکل  1کارکرد ابزارسازی در فرایند سیاسات
خارجی کشورها نشان داده شده است.

1. Instrument building
2. Process
3. Instrumentalization
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)Source: (Authors

بازیگري فعال ایران در آسياي مركزي بهواسطۀ تاجيکستان
ایرانیان و تاجیکان تجربهای از روابط تاریخی را در تجربۀ هامزیساتی چناد هازار ساالۀ خاود
دارند .از این دیدگاه ،نگاه حاکمان ایرانی به ژئوپلیتیک پارسایزباناان آسایای مرکازی هماواره
نگاهی راهرردی بوده است .از دورۀ لاجار به بعد ،شاهد نداشتن ایران در زمینۀ نفوذ در آسایای
مرکزی بودهایم .آلامحمدخان لاجار اگرچه تالشهاایی بارای تصارف بخاارا و دیگار منااطق
ورارود صورت داد ،بیثراتیها در شمال شرق کشور در آن زمان اجاازۀ ایان موضاوع را ناداد
( )САИДОВ, 2019: 107و این روابط تا بعد از فروپاشی اتحاد شاوروی باه عقاب افتااد .بایاد
گفت است نگاه ایران به این منطقه در بستر توسعۀ روابط پیرامونی دنرال میشد که باا حضاور
سلطۀ اتحاد شوروی در عمل ،این سطح از روابط نیز امکاانپاذیر نراود .در ساال  1991ایاران
سازگار با تحول در ژئوپلیتیک مناطق شمالی ،تغییر رویکرد داد و احیاای رواباط باا ژئوکاالچر
پارسیزبانان را در دستور کار لرار داد که پیش از ایان در افغانساتان آغااز کارده باود .در ایان
دوره ،ایران نخست ین کشوری بود که سافارت خاود را در شاهر دوشانره بااز کارد و در زماان
کوتاهی بیش از  100سند همکاری با این جمهوری امضا کرد .برای نمونه ،در سفر سال 1992
رحمان نری اف به تهران ،پانر ساند مهام باین دو کشاور امضاا شاد کاه دو ماورد مرباوط باه
همکاریهای التصادی و بازرگانی بود .در سفر امامعلی رحمان به تهران نیز که چند ساال بعاد
از آن انجام شد  8سند دیگر امضا شد .همچنین در جریان بازدید معااون اول رئایسجمهاوری
ایران از دوشنره در سال  1996نیز  11تفاهمنامه در حوزۀ همکااریهاای صانعتی ،کشااورزی،
مخابراتی ،باانکی ،گمرکای ،حمالونقال ،آماوزش و فرهنگای در میاان دو کشاور امضاا شاد
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( .)Mahmoudi, 2014: 73در سال  1997نیز امضای ایران پای توافق صلح مهمترین سند مشتر
با تاجیکستان بود .این رویکرد در سالهای پس از استقالل با هادف احیاای جایگااه ایاران در
منطقۀ آسیای مرکازی در کناار کشاورهای لدرتمنادی مانناد چاین و روسایه باود ( Ионова,
 .)2015:70مرحلۀ نخست این رویکرد در سالهای  1992تا  1997اسات .الرتاه در هماین دوره
برخی واگراییها نیز وجود داشت که در پرتو تالشهای تاجیکساتان بارای وابساتهنشادن باه
ایران در سال های نخست استقالل لابل ارزیاابی اسات .تغییار عناوان رسامی زباان از پارسای
تاجیکی به تاجیکی و احیانشدن الفرای نیاکان از جمله بروندادهای این موضوع اسات ( Majidi
.)& Khademi, 2018:480
در این دوره جنگ داخلی در تاجیکستان بهواسطۀ برخی عاملهای درونی و میارا

برجاا
1

مانده از اتحاد شوروی شکل گرفت .تحورت ناشای از تأثیرهاای برناماههاای پرساترویکا در
تاجیکستان دولت و جامعه را به دو گروه مخالفان و موافقان اصالحات تقسیم کرده بود .حزب
کمونیست تاجیکستان کاه لادرت اصالی را در ایان کشاور در دسات داشات رهرار مخالفاان
محسوب میشد .در مقابل حزب کمونیست که دولت را هم در اختیار داشت گاروه بزرگای از
سازمانها و احزاب تازهتأسیس لرار گرفته بود که از مهمترین آنها میتاوان باه ساازمان ملای
رستاخیز ،حزب دموکرات ،سازمان لعل بدخشان و حزب نهضت اسالمی اشاره کرد که ائاتالف
نیروهای ملیاسالمی نام گرفت .این مجموعه در  11مه  1992موفق به تشکیل دولات ائتالفای
شد ،اما نتوانست در مقابل تهاجم نیروهای محافظهکار (کمونیساتهاا و مخالفاان اصاالحات)
ایستادگی کند .سرانجام دولت ائتالفی در  11دسامرر  1992سقوط کرد و کشور در آتش جناگ
داخلی غوطهور شد

(2003: 53-54

 .)Mousavi,در ایان دوره ،اساالمگرایاان و برخای از دیگار

اعضای جرهۀ متحد مخالفان ،ساالح و آماوزشهاای نظاامی را از حازب اساالمی گلردالادین
حکمتیار و جرهۀ شمال دریافت میکردند که زیر نظر احمد شاه مسعود متشاکل از گروهای از
تاجیکها بودناد ( .)Epkenhans, 2016: 11در ایان دوره نیاز نیروهاای جرهاۀ شامال از برخای
حمایاتهاای ایاران برخاوردار بودناد

(2017: 879

 .)Malejacq,ایاران در ایان دوره همچناین

حمایتهای درخور توجهی از اردوهای تاجیکان در افغانستان در حوزۀ کمکهای بشردوستانه
و در حوزۀ ابزارهای دیللماتیک و پوشاش رساانهای حمایاتهاای لابال تاوجهی را از طارف
مخالفان ارائه میداد

(150

 .)Mesbahi, 1997:با وجود این ،اوج نقشآفرینی ایران را میتاوان در

فرایند صلح دید.
ایران نخستینبار در سال  ،1992زمانی که جنگ شدت نگرفته بود ،پیشنهاد ابتکار صالح را
به طرف روسی اعالم کرده بود .در این دوره مسکو در واکنش به پیشنهاد ایران بهروشنی اعالم

1. Perestroika
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کرد که تاجیکستان منطقۀ امنیتی و حاوزۀ مناافع ملای روسایه محساوب مایشاود و پیشانهاد
میانجیگری ایران را بهطور کامل رد کرد .در این دوره ،یک دلیل مخالفت روسیه با این پیشانهاد
این بود که مسکو روی لادرت مخالفاان حسااب نمایکارد .در ساال  1993در سافر آنادری
کوزیرف 1به تهران ،او اعالم کرد پیشنهاد ایران در مسکو بررسی خواهد شاد .در اواخار هماان
سال ،بعد از برخی ابتکارهای ایران در لالب سازمان ملل متحد و سران کشورهای اکو ،یاوگنی
پریماکف 2،رئیس سازمان اطالعات خارجی روسیه ضمن سفر به تهران ،نخستین بار از تمایال

روسیه برای اجرای ابتکار ایران نسرت به صلح تاجیکاان اباراز تمایال کارد

(Vaezi, 2010:216-

 .)221سرانجام نیز نخستین دور گفتوگوهای صلح به ابتکار ایاران و روسایه میاان نماینادگان
حکومت تاجیکستان به رهرری امامعلی رحماناف ،رئیس شاورای عاالی و اتحااد مخالفاان باه
رهرری سیدعرداهلل نوری  5آوریل  1994در مسکو برگزار شد .در دور بعادی گفاتوگوهاا در
تهران ،توافقنامۀ آتشبس میان دوطرف امضا شد و در مورد آزادی زندانیان سیاسی و زنادانیان
جنگی در این دور گفتوگوها توافقهایی شد و آتشبس سهماهه در نتیجۀ این گفتوگوهاا از
 20اکترر  1994آغاز شاد ( .)Vonborcke, Buschkow & Manutscharjan, 2002: 222-224پاس از
هفت دور گفتوگو ،نسخۀ نهایی سازشنامۀ صلح تاجیکان در سال  1997کاه شاامل دادن 30
درصد از لدرت به نیروهای مخالفان میشد ،با ضمانت ایران و روسایه و ساازمان ملال متحاد
امضا شد.
این موضوع نفوذ درخور توجهی به ایران در تاجیکستان و بهطور کلای در آسایای مرکازی
داد .در حقیقت روسیه در این دوره ،نقاش و جایگااه ایاران باهعناوان یاک لادرت منطقاهای
تأثیرگذار در منطقۀ آسیای مرکزی را پذیرفت .همین پذیرش زمینهای برای توسعۀ روابط آیناده
فراهم کرد .مرحلۀ دوم از مشارکت فعال ایران در تاجیکستان در سال  1997و باا سافر رئایس
جمهوری ولت ایران به تاجیکستان آغاز شد .در ایان دوره ،ایاران توساعۀ رواباط التصاادی و
سیاسی با دولت تاجیکستان و سرمایهگذاری در بازسازی این کشور را در دستور کار لارار داد.
بر این اسا

برای اجرای طرحهای زیرساختی و راهرردی گستردهای در تاجیکساتان همچاون

تونل انزاب ،معروف به تونل استقالل ،در دیدار سیدمحمد خاتمی و امامعلی رحمان توافق شد.
پس از آن نیز ایران طرح بزرگی در حوزۀ انرژی را در سد و نیروگاه سنگ توده 2-تعریف کرد
( .) АБДУЛЛО, 2013: 192-194این طرح باا توجاه باه ایجااد ظرفیات امکاان صاادرات بارق
تاجیکستان به افغانستان و جرران کسری بارق تولیادی در ایان جمهاوری بسایار اهمیات دارد
( .)Zibakalam & Goodarzi, 2015:88در ادامۀ ایان فرایناد نیاز از ساال  2006و پاس از دیادار
محمود احمدینژاد با امامعلی رحمان ،ژئوپلیتیک تاریخی تاجیکستان مورد تأکید دوطرف لارار
1. Andrei Kozyrev
2. Yevgeny Primakov

مؤلفههاي سياسی تأثيرگذار بر روابط ایران و تاجيکستان ()2020-2010؛ بسترهاي گذار از واگرایی به ...

213

گرفت .پس از آن احیای برخی روابط فرهنگی پارسی مانند نوروز و شکلگیری محور پارسای
میان ایران ،تاجیکساتان و افغانساتان ،تاجیکساتان را چرخشاگاهی بارای بهارهمنادی ایاران از
ژئوپلیتیک آسایای مرکازی لارار داد ( .)ДОДИХУДОЕВ & НИЯТБЕКОВ, 2008: 154برخای

دیدگاهها نیز شکلگیری این محور را با مفهوم پاکس ایرانیکاا 1،معاادل صالح ایرانای در نظار
گرفتند که در برابر ایدۀ پانترکیسم در آسیای مرکزی بهعناوان یاک گاروه سیاسای و فرهنگای
شکل گرفت (.)ЛАУМУЛИН, 2011:148
برآیند این رویکرد از سوی ایران باهتادریر سارب شاد در مرحلاۀ نخسات ابزارهاایی در
سیاست خارجی ایران نسرت به تاجیکستان و آسیای مرکزی به وجود بیاید .ایران نخساتین باار
تصویر خود بهعنوان یک لدرت منطقهای را در آسیای مرکزی ترسیم کرد و برونداد آن را نیاز
در تعریف منافع راهرردی در تاجیکستان دنرال کارد .در فضاای میادانی نیاز ایاران باا اجارای
طرحهایی بزرگ و راهرردی مانند سد و تونل ،توانمندیهای التصاادی و فنای خاود را اثراات
کرد .در حوزۀ ایدئولوژیک نیز فعالیت حزب نهضت اسالمی در تاجیکستان باا حمایات ایاران
بهعنوان تنها حزب اسالمگرای لانونی و رسمی در آسیای مرکزی سه گزارۀ مهم را به بازیگران
دیگر اثرات کرد :نخست ،جمهوری اسالمی ایران فقط یک بازیگر شیعی نیست و لابلیت تعامل
راهرردی با گروههای سنیماذهب را نیاز دارد؛ دوم ،الگاویی از اساالم سیاسای معتادل بارای
مشارکت در ساختار سیاسی و جلوگیری از افراطیشدن رویکردهای اسالم سیاسی وجاود دارد
که تسری پذیر اسات؛ ساوم ،الگاوی صالح تاجیکاان و توساعۀ تاجیکساتان باهعناوان کشاور
پارسیزبان در صورت بهرسمیت شناختهشدن نقش و جایگاه ایران ،لابلیت تساری باه منااطق
دیگر ،بهویژه با نگاهی راهرردی به افغانستان را دارد.
تحول در روابط ایران و تاجيکستان از سال  :2015تغيير وضعيت به انفعال
سال  2015را میتوان چرخشگاهی در روابط ایاران و تاجیکساتان در نظار گرفات کاه در آن
وضعیت نقشآفرینی ایران در تاجیکستان از مشارکت فعال به یک روند انفعاال و رکاود تغییار
یافت .این رویداد در نتیجۀ فرایند چندساله صاورت گرفات کاه شاروع آن را شااید بتاوان در
مرحلۀ نخست در عاملهای سیاست داخلی تاجیکستان در نظر گرفت که در نتیجۀ برخی عامل
های خارجی تقویت و بازتولید شد .در سالهای  1999تا  2006بر اصول اساسی ساازشناماۀ
صلح دو بار خدشه وارد شد .در مرحلۀ نخست ،امامعلی رحمان با اجرای برخی اصاالحات در
سازشنامۀ صلح ،توانست در سال  1999بار دیگر نامزد انتخابات ریاسات جمهاوری و پیاروز
انتخابات شود .در ادامه نیز پس از برتری در انتخاباات پارلماانی ساال  2000کاه بایش از 80

1. Pax Iranica

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،14شمارة  ،2پایيز و زمستان 1400

214

درصد نمایندگان مجلس ملی از اعضای نیروهای اجرایی دولت بودند

(2008:61

 ،)Zartman,در

ژوئن  2003نیز اصالحات دیگری در اصل  65لانون اساسی تاجیکستان اجرا شاد کاه دوبااره
اجازۀ نامزدی امامعلی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری را برای دو دورۀ  7سالۀ دیگار تاا
سال  2020میداد ( .)Karagiannis, 2006:9این موضوع به مارور منجار باه تضاعیف پایاههاای
سازشنامۀ صلح تاجیکستان ،بهعنوان یک بستر ایجابی از ابزارهای سیاسات خاارجی ایاران در
تاجیکستان در حوزههای مختلف سیاسی ،التصادی و حتی امنیتی شد.

1

ادامۀ این فرایند از سال  2011و با تصویب دستورعمل موسوم به  32-20شدت گرفات.

در مار  2012یک پایگاه روسی به نام زوزدا( 2به معنای ستاره) اسانادی را منتشار کارد کاه
نشان میداد ،دیدار محرمانهای در  24نوامرر  2011میان امامعلی رحمان و سران نیروهای امنیتی
تاجیکستان برگزار شده است و در آن پروتکلی محرمانه برای ازمیاانبرداشاتن حازب نهضات
اسالمی به تصویب رسیده است .ابزارهای اجرای این دستورعمل شاامل ماواردی مانناد آزار و
اذیت اعضای حزب ،انتشار مقالههایی علیه این حزب ،تر و اتهام به اعضای حزب در ماورد
شرکت در اعتراضهای ساال  1992کاه منجار باه جناگ داخلای شاد ،دساتگیری و زنادانی
طورنیمدت اعضای حزب میشاد ( .)Lemon & Antonov, 2020: 9ایان دساتورعمل محرماناه
اگرچه منتشر شد و انتظار میرفت فرایناد اجارای آن متولاف شاود ،سارانجام در اوت 2015
شاهد فرستادن نامهای از وزارت دادگستری جمهوری تاجیکساتان باه رهراری حازب نهضات
اسالمی بودیم که خواستار تولف فعالیتهای غیرلانونی این حزب شده باود .در ایان ناماه باا
استناد به مادۀ  3لانون احزاب سیاسی ،ناتوانی حزب نهضت اسالمی برای فعالیت بهعنوان یاک
حزب ملی ،فعالیت آن غیرلانونی اعالم شد ( .)https://asiaplustj.infoاین موضوع نیز سرب شاد
حزب نهضت اسالمی بهعنوان یکی از مهمترین متحادان اساالمگارای ایاران در تاجیکساتان و
نمادی از نقشآفرینی مثرت و سازندۀ ایران در فضای سیاسی و امنیتی تاجیکساتان نیاز از میاان
برداشته شود و در عمل بخش دیگری از ابزارهای راهرردی سیاست خاارجی ایاران در منطقاه
کارکردهای خود را از دست بدهد.
اوج این روند در تحورت سالتامرر  2015و رونادهای پاس از آن اسات .پاس از رخاداد
درگیریهای مسلحانۀ مربوط به ژنرال عردالحلیم نظرزاده ،معااون وزارت دفااع تاجیکساتان و
پایانیافتن آن تحورت در درۀ رامیت ،دولت تاجیکستان ابتدا ایران را به حمایت از کودتا ماتهم
کرد و پس از آن ،عالوه بر ممنوعیت فعالیت حزب ،آن را تروریستی اعالم کرد و صدها نفر از

 .1بر اسا

این دستورعمل محرمانه ،حزب نهضت اسالمی باید در دورهای کوتاه بهطاور کامال فعالیات خاود را

متولف میکرد.
2. Zvezda.ru
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Lemon & Rahimi,

 .)2020:267پس از آن نیز بعد از حضور محیالدین کریری ،رهرار حازب نهضات اساالمی در
کنفرانس وحدت اسالمی در دسامرر  2016در تهران ،دولت تاجیکستان اعتاراض شادیدی باه
جمهوری اسالمی ایران کرد و ضمن بدترشدن بیش از پیش روابط ،بستهشدن مراکاز فرهنگای
ایران ،تولف فعالیت کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و حتی اعمال فشار بر ساکنان و شرکتهاای
تجاری ایرانی در تاجیکستان آغاز شد و روابط دو کشور به پایینترین سطح در سالهاای پاس
از فروپاشی اتحاد شوروی رساید ( .)Anderson, 2019:31در ایان دوره ،مساائلی نیاز در ماورد
داراییهای بابک زنجانی در تاجیکستان منتشر شد که بهعناوان عامال تأثیرگاذار در رواباط دو
کشور مطرح شد .این مسائل سرب شد ابزارهای کارکردی دیگری چون دیللماسی عمومی نیاز
در چارچوب روابط دوجانره به طور محسو

کارکردهای خود را از دسات بدهاد و ایاران در

صورت اراده در سطوح تصمیمگیری و تصمیمسازی نیز در گذار به فرایند کاربست تصمیمهاا
با مشکالت جدی روبهرو شود.
در کنار این موضوع یک عامل خارجی نیز تقویتکنندۀ ایان محورهاا در سیاسات داخلای
تاجیکستان بود .دولتهای یازدهم و دوازدهم از سال  2013بیشتر تاوان دساتگاه دیللماسای و
سیاست خارجی جمهوری اسالمی را بر حلوفصل مسللۀ هستهای در ماذاکرات باا کشاورهای
 5+1گذاشت .این موضوع به صورت ایجابی به کاهش توجه باه کشاورهای آسایای مرکازی و
بهویژه تاجیکستان منجر شد .در بستر این کمتوجهی ،موارد اختالفی مانند مسللۀ حزب نهضت
اسالمی به تدریر توسعه یافت و به عامل اساسی در سردی روابط دو کشور تردیل شد .پیش از
این ،رئیس جمهور تاجیکستان دست کم هر  2سال یکبار برای موضوعهای مختلف باه ایاران
سفر میکرد و رئیسجمهوری ایران نیز سفرهای متعددی به تاجیکستان داشات ،ولای از ساال
 2013به بعد امامعلی رحمان هیچ سفری به تهران نداشته است ولای حسان روحاانی در ساال
 2014و بار دیگر در سال  2019به این کشور سفر کرد .با برداشتهشدن بخشی از تحریمها پس
از امضای برجام ،جریان اصلی تجارت خارجی بهسمت کشورهای غربی گارایش پیادا کارد و
مؤلفههای فرهنگی ایرانی نیز در چارچوب گفتمان سیاسی اعتدال کمرنگ شدند.
بسترهاي بازگشت ایران به بازیگري فعال
با خروج ایارت متحد آمریکا از برجام از سال  2018و کارکردنداشاتن چاارچوب  ،4+1ایاران
سیاست نگاه به شرق را در پیش گرفت .در این میان باید نگاه ویاژهای نیاز باه همکااریهاای
ایران و روسیه در سوریه داشت که به همگرایی دوجانره منجر شد .سیاست خاارجی ایاران در
پاسخ به یک نیاز طریعی ،نگاه به شرق را جایگزین روند پیشین با هدف موازنه با رویکردهاای
فشار حداکثری دونالاد تراماپ در دساتور کاار لارار داد ( .)Rezaei, 2018:52-54ایان رویکارد
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همچنین به تقویت رویکردهای اوراسیایی ایران در پرتو همکاری با روسیه منجر شاد .در ایان
چارچوب ایران روندی از افزایش روابط نهادگرایانه با کشورهای آسیای مرکازی را در دساتور
کار لرار داد که از دهۀ  1990در لالب عضویت کشورهای آسیای مرکازی در اکاو آغااز کارده
بود.
این موضوع با توافق ایران و اتحادیۀ التصادی اوراسیایی تقویت شد .توافق همکااری میاان
ایران و این اتحادیه در سال  2016و پس از سفر وردیمیر پوتین به تهران ،نخستین باار مطارح
شد و در سال  2018به امضای موافقتنامۀ تجارت ترجیحی بین دوطرف منجر شد .این توافق
Расулинежад

همچنین از سال  2019و پس از تصویب در پارلمان کشورهای عضو اجرا شد (
 .)& Орлова, 2020: 186-187پس از آن نیاز در بساتر فعاالساازی راهروهاای حمالونقال باا
مشارکت آسیای مرکزی ،ایران رویکردهاای ژئواکونومیاک خاود در برابار کشاورهای آسایای
مرکزی را بیشازپیش تقویت کرد .در سال  2004رؤسای جمهور ایران ،لزالستان و ترکمنساتان
راهروی ریلی شرق خزر را در اینچهبرون افتتاح کردند .ایران همچنین تفاهمناماۀ حمالونقال
چندجانره را با چین و برخی کشورهای آسایای مرکازی امضاا کارد و در کناار آن توافاقناماۀ
عشقآباد را نیز دوباره فعال کرد کاه از ساال  2011راکاد ماناده باود .در سااختار جدیاد ایان
توافقنامه ،کشورهای جدیدی چاون هناد و لزالساتان نیاز عضاو شادند

( Rahimi & Heydari,

 .)2020پس از آن سازوکارهای اجرایی راهروی بینالمللی شمال -جنوب با محوریات اساتفادۀ
جمهوریهای آسیایی مرکزی از بندر راهرردی چابهاار فعاال شاد .برخای کشاورهای آسایای
مرکزی از جمله تاجیکستان در این فرایند نسرت به حضور در بندر چابهار و اساتفاده از مسایر
ایران برای حملونقل بینالمللی ابراز عالله کردند .در جریاان سافر ساال  2019ساراجالادین
مهرالدین ،وزیر امور خارجۀ تاجیکستان به تهران مسللۀ بهرهمندی تاجیکستان از بنادر چابهاار
بهعنوان اصل مهم مورد توجه لرار گرفت ( .)https://asiaplustj.infoایان رونادها باه مشاارکت
فعالتر ایران در فرایند همگرایی اوراسیایی منجار شاد کاه کشاورهای آسایای مرکازی ،مانناد
تاجیکستان بخشی از آن بودند.
در کنار این ،با افزایش هزینههای سردی روابط برای تهران و دوشنره ،دو کشاور از ماار
 2019روند جدیدی از بهسازی روابط را در دستور کار لرار دادند .حرکت تحورت افغانساتان
بهسوی بیثراتی لزوم همکاری در این حوزه را برای دو کشور ایجاب میکارد .در تاجیکساتان
نیز امامعلی رحمان در آستانۀ انتقال لدرت بود .از این دیدگاه ،بهرود روابط با همۀ شریکهاا و
پذیرش ساختار جدید یک گزارۀ اصلی برای وی محسوب میشد .ایران نیز پس از موفقنشدن
برای عضویت دائم در شانگهای ،آرای ممتنع تاجیکستان در ساازمان ملال و نیاز ائاتالفهاای
مولتی این کشور با عربستان سعودی و برخی بازیگران دیگر ،عاللهمند باه اداماۀ ایان شارایط
نرود .روند این بهرود روابط با انتصاب سفیران جدیاد آغااز شاد .ایاران و تاجیکساتان هار دو
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معاونان وزیران خارجه را بهعنوان سفیران جدید معرفی کردند که نشان از ارتقای سطح روابط
داشت .در همین حال سفر سال  2019حسن روحانی به تاجیکستان بارای شارکت در نشسات
سیکا و دیدار او با امامعلی رحمان نیاز در اداماۀ ایان روناد صاورت گرفات .پاس از آن نیاز
کمیسیونهای مشتر التصادی دو کشور پس از چند سال رکود دوباره فعال شدند و روابط دو
کشور در روند بازیابی لرار گرفت ( .)Lemon & Rahimi, 2019: 1الرته این روند پایادار نراوده و
همچنان چالشهایی مانند مسللۀ حزب نهضت اسالمی در مسیر بازیابی روابط وجود داشت.
مجموع شرایط ،بهکارگرفتن سیاست نگاه به شرق و مشاارکت ایاران در فرایناد همگرایای
اوراسیایی ،افزایش هزینههای سردی روابط برای دو طارف و آغااز روناد بازیاابی رواباط باا
تاجیکستان ،فضای مناسری برای احیای نقشآفرینی فعال ایران در تاجیکستان به وجاود آورده
است .با این حال این بستر مستلزم برنامهریزی مناسب و بهویژه توجه به مقولاۀ ابزارساازی در
سیاست خارجی جدید ایران در تاجیکستان برای خروج روابط از رکود و احیای نقاش فعاال
ایران در آسیای مرکزی با محوریت تاجیکستان است.
ضرورتهاي خروج از ركود از دیدگاه ابزارسازي
اگرچه بهنظر می رسد در ایاران در ساطح راهراردی (مناابع سیاسات خاارجی) و همچناین در
سطوح تصمیمسازی و تصمیمگیری بسترهای رزم بهصورت نسری برای خروج نقشآفرینای از
رکود فراهم آمده است ،ارتراط درست نداشتن میان سطوح تصمیمگیری و کاربست تصامیمهاا
به دلیل نرود ابزارهای کافی ،نتوانسته است به بروندادهای مطلوبی منجر شود .ایان موضاوع در
مرحلۀ نخست به بازتولید برخی اختالفها منجر شده است .برای نمونه ،مایتاوان باه احضاار
سفیر تاجیکستان به وزارت امور خارجه برای دو بار در یک هفته بهدلیل «اتهامهای بایاساا
واردشده و رفتار غیرمسلورنۀ تلویزیون دولتی تاجیکستان» به جمهاوری اساالمی ایاران اشااره
کرد ( .)https://mfa.irدر مرحلۀ دوم نیز این امر سرب کندی روناد احیاا و بهساازی رواباط باه
سطوح پیش از سال  2015شاده اسات .از ایان دیادگاه توجاه باه برخای الازامهاا در فرایناد
ابزارسازی در سیاست خارجی ضروری است.
نخست ،جمهوری اسالمی ایران باید با توجه به حساسیتها ،روند احیای ابزارهای پیشاین
یا ایجاد ابزارهای جدید را بر پایۀ منافع مشتر دوجانره فراهم کند .شاروع بازیاابی رواباط از
روابط تجاری و التصادی یک گام جدی و خردمندانه تهران در ایان زمیناه باود .در کناار ایان
فرایند باید سازوکار سیاسی ضمانتی برای کاهش خطرپذیری تجارت و سرمایهگذاری با هدف
اثرگذاری و بهرود سطح مرادرت تجاری تدبیر شود .بر اسا آمار ارائاهشادۀ ساازمان توساعۀ
تجارت ،مرادرت تجاری ایران و تاجیکستان در سال 2016مراادرت تجااری دو کشاور 103،6
میلیون درر بوده است و در ساال 2019ایان رلام باه  32،9میلیاون درر کااهش یافتاه اسات
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( .)https://tpo.irبنابراین بهکارگرفتن تدابیر جدی برای خاروج از ایان روناد ضاروری باهنظار
میرسد .توسعۀ همکاریهای مشتر مانند راهروی حملونقل کتای (لرلیزستان -تاجیکستان-
افغانستان -ایران) و نیز مشارکت مؤثر تاجیکستان در راهروی شمال -جنوب باا فاراهم آوردن
تسهیالت برای این جمهوری نیز از الزامهای این حوزه محسوب میشود.
در کنار این روند احیای روابط التصادی ،بازیابی نگاه فرهنگی ایران به تاجیکستان بهعناوان
گزینهای مهم در محور کشورهای پارسیزبان نیز باید باا محوریات همکااری در روناد صالح
افغانستان ،بازگشایی دوبارۀ مراکز فرهنگی ایرانی و تأسایس نهادهاای جدیاد ،توساعۀ رواباط
نخرگان فرهنگی و بهطور کلی تحر بیشتر در دیللماسی فرهنگی را در دساتور کاار لارار داد.
این موضوع میتواند ضمن تکمیل وجهۀ روابط التصادی ،به بازسازی تصویر ایاران در فضاای
افکار عمومی تاجیکستان نیز یاری رساند .این روند نیز مستلزم توسعۀ روابط سیاسی در ساطح
کالن است.
در سطح بارتر نیز به نظر میرسد احیای روابط سیاسی با فعالسازی سازوکارهای دوجانره
و چندجانره از الزامهای دیگر خروج از رکود محسوب میشود .در این زمینه ،افزایش روابط و
دیدارهای سیاسی مقامهای بلندمرترۀ دو کشور ،به ویژه در سطح رؤسای جمهور مایتواناد در
دستور کار لرار بگیرد .در کنار این موضوع ،صفبندیهای مشتر

در موضوعهای منطقهای و

بینالمللی نیز میتواند سطحی از همگرایی سیاسی را بهعنوان ابزار سیاست خارجی در اختیاار
جمهوری اسالمی ایران لرار دهد .از جمله این موضوعها میتوان باه مشاورتهاای سیاسای و
دوجانرۀ تهران و دوشنره در حوزۀ آیندۀ افغانساتان اشااره کارد .همچناین پیوساتن شاهروندان
کشورهای آسیای مرکزی به داعش که نگرانیها را در این کشورها از جمله تاجیکستان تقویت
کرده است ( .)Akhavan Kazemi, Sadeghi & Lotfi, 2018:12ایران میتواناد در زمیناۀ مراارزه باا
داعش و گروههای تروریستی و نیز بازگشت شهروندان تاجیاک از ساوریه و عاراق همکااری
مناسری با دولت تاجیکستان داشته باشد .حضور در صفبندیهای مشترکی باا چاین و روسایه
مانند سازمان همکاری شانگهای نیز میتواند بهنوعی بازتولید کارکردهای سیاسی را در برداشته
باشد .در این چارچوب تحورت افغانستان و سقوط دولت اشرف غنای باهعناوان یاک حاوزۀ
مشتر همسایگی که همکاری امنیتی پیرامون آن برای هر دو کشور اهمیت راهرردی دارد نیاز
فرصت اساسی محسوب میشود .ایران و تاجیکستان در این چاارچوب در زمیناههاایی مانناد
همکاری مشتر در زمینۀ مدیریت جریان پناهجویاان ،مقابلاه باا لاچااق ماواد مخادر ،تراادل
اطالعات در حوزههای مختلف ،مرارزه با تروریسم با خاستگاه افغانستان ،مشارکت در بازسازی
و توسعۀ افغانستان طرحهای مشتر دو و چندجانره تعریف کنند .در هماان حاال ،باه رواباط
ایران و ازبکستان نیز در شرایط جدید این کشور پس از ریاست جمهوری شاوکت میرضایایف
و روند بهرود روابط ازبکستان و تاجیکستان نیز باید توجه داشت .در کنار ایان ماوارد ،موضاع
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اصولی ایران نسرت به فرایند انتقال لدرت در تاجیکستان نیز میتواند زمینههای جدیدی بارای
همکاری دو کشور ،بهویژه با رویکارآمدن دولتهای جدید در تهران و دوشنره فراهم آورد.
سرانجام در بارترین سطح ،ایران باید طرح جامع و دلیاق سیاسای و امنیتای چندجانراه باا
هدف حلوفصل دائمی مسللۀ حزب نهضت اسالمی در روابط ایران و تاجیکستان ارائاه دهاد.
درحقیقت تا زمانی که مسلله حزب نهضت اسالمی در روابط ایاران و تاجیکساتان باهصاورت
کامل حل نشده است ،نمیتوان پایداری در روابط تهران و دوشنره را انتظاار داشات .رکاود در
این مسلله نیز میتواند به تهدید امنیت هستیشناختی ایران ،باهعناوان یاک کشاور اساالمی باا
رسالت حمایت از جنرشهای آزادیبخش و اسالمی منجر شود و بازیابی لوای حزب نهضات
اسالمی در اروپا در لالب ائتالفهای سیاسی مخالفان مانناد «پیماان ملای» ،مایتواناد مساائل
جدیدی در روابط دو کشور پدید آورد و زمینۀ پیچیدگی بیشتر مسللۀ روابط دوجانره را فاراهم
کند .در این چارچوب چندجانرۀ پیشنهادی ،روسیه اصلیترین بازیگر سوم محسوب میشاود و
بستر حقولی ،سیاسی و گفتمانی آن نیز میتواند بر سازشنامۀ صالح  1997ساازگار باشاد .باه
بیان دیگر ،بازسازی یک بستر گفتمانی جدید برپایۀ تجرباه  5ساال در  7دور ماذاکرات صالح
تاجیکستان با مشارکت فعال ایران و روسیه ،میتوان دوباره ظرفیتهای جدیدی را بارای حال
مسللۀ حزب نهضت اسالمی تاجیکستان ایجاد کرد.
نتيجه
سیاست خارجی برگرفته از منابعی است که در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری تکاوین
یافته و سرانجام در لالب کنشهای رفتاری پدیدار میشود .ترادیل تصامیمهاا باه کانشهاای
رفتاری بهواسطۀ ابزارهایی صورت میگیرد که در عمق و سطوح مختلف وجود دارناد .از ایان
دیدگاه ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان یک دوره نقشآفرینی فعاال را
سلری کرده است .در این دوره که از دهاۀ  1990آغااز شاد ،باهواساطۀ پیونادهای تااریخی و
فرهنگی ،جمهوری اسالمی ایران ابتدا بسترهای رواباط سیاسای را در تاجیکساتان باا تأسایس
سفارت و شناسایی استقالل این جمهوری بهعنوان اولین کشور ،فراهم آورد .در ادامه در جنگ
داخلی ،با حمایتهای ایجابی از اتحاد نیروهای مخالفان و ارائۀ ابتکار عمل در گفاتوگوهاای
صلح ،توانست زمینهای حقولی ،سیاسی و گفتمانی برای توسعۀ ابزارهای سیاسات خاارجی در
تاجیکستان ارائه دهد .مهمترین این ابزارها تثریت نقش سیاسی بهعنوان کفیل صلح ،الگوساازی
از حزب نهضت اسالمی بهعنوان یک گروه اسالمگرای معتدل در ساختار رسمی سیاسی دولت
تاجیکستان و گسترش ابزارهای التصادی و فرهنگی در دورۀ پس از صلح بود.
بهتدریر زمینههایی نیز برای کماثرشدن ابزارهای سیاست خارجی ایران در تاجیکساتان باه
وجود آمد .این روند با کاربست اصالحات پیاپی در لانون اساسی تاجیکستان و بروز تنالضها
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با سازشنامۀ صلح آغاز شد ،به تضعیف حزب نهضت اسالمی و سرانجام ممنوعیت فعالیت آن
در تاجیکستان منجر شد .پس از تحورت سلتامرر  2015نیز با تروریستی اعالمشدن این حازب
و بروز مسائلی مانند داراییهای بابک زنجانی ،روابط دو کشور ساردی بایساابقهای را تجرباه
کرد که برون داد آن در لالب کاهش چشمگیر روابط التصادی ،تولف فعالیاتهاای تجااری و
زیرساختی ایران در تاجیکستان و تولف فعالیت نهادهای فرهنگی ایرانی در این جمهوری شد.
در رونااد ایاان تحااورت ،بساایاری از ابزارهااای سیاساات خااارجی جمهااوری اسااالمی ایااران
کارکردهای خود را از دست دادهاند .این موضوع موجب شد با وجود ارادۀ سیاسای دو کشاور
برای بازیابی و احیای روابط از سال  ،2019بروز و ظهور اختالفهای جدید به ناپایداری روند
بهرود روابط منجر شود و روند آن را نیز کُند کند .از این دیدگاه ،جمهاوری اساالمی ایاران در
جهت گذار از دورۀ واگرایی و احیاای یاک روناد پایادار از رواباط همگرایاناه ،باا تأکیاد بار
مؤلفههای سیاسی باید به احیای ابزارهای سیاست خارجی خود به ترتیب در سطوح التصاادی،
فرهنگی ،سیاسی و حلوفصل دائمی مسللۀ حزب نهضت اسالمی با اتکاا باه میارا
حقولی و گفتمانی سازشنامۀ صلح الدام کند.

سیاسای،

در این چارچوب ،نخستین مرحله از بازیابی و احیای مؤلفههای سیاسی در روابط جدیاد،
با محوریت ابزارهای ایجابی مانند توسعۀ مرادرت تجاری و وابستگی متقابل التصادی صاورت
میپذیرد .در این فرایند نیز در طول گفتوگوها ،بازگشاایی دوباارۀ مراکاز فرهنگای ایرانای و
به کارگرفتن دیللماسی فرهنگی فعال و ارتقایافته ،میتواند زمینهساز تثریت شرایط جدید باشاد.
این موضوع بهویژه با توجه به نقش و تأثیر تصویر برسااخته شاده از دو کشاور مایتواناد باه
بازتولید روند احیای روابط منجر شود .همچنین در سطحی بارتر نیز در حوزۀ روابط سیاسی و
صفبندیهای مشتر  ،بهویژه با تمرکز بر ثرات و امنیت در آیندۀ افغانساتان ،دو کشاور مناافع
نزدیکی را به اشترا میگذارند که بساتری از همگرایای باثراات را فاراهم مایآورد .نگااه باه
ابزارسازی در این فرایند نیز میتواند زمینهساز ثرات در روند همگرایانه روابط شود .در آخرین
سطح پس از یک فرایند اعتمادسازی متقابل در حوزههای کارکردی و تسری روند همگرایی به
حوزههای سیاسی ،میتوان یک بستر چندجانراه از گفاتوگوهاا را بارای حالوفصال دائمای
اختالف نظرها در مورد حزب نهضت اسالمی ،بهعنوان سختترین مسالله در رواباط دوجانراه
اجرا کرد .در این گفتوگوها تعدیل دیدگاههای دوطرف ،ارائۀ ضمانتهای اجرایی ،بازگشات
به برخی مفاد سازشنامۀ صلح  1997و برخی مالحظات دیگر بایاد در نظار گرفتاه شاوند .در
چنین فرایندی شاهد احیای نقشآفرینی فعال ایران در آسیای مرکزی بهواسطۀ توسعۀ روابط باا
تاجیکستان خواهیم بود.
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