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 شکست سياسی و مذھبی ايران در تاجيکستان

 
ان پيوسته سعی ورزيده است با از بدو فروپاشی شوروی و استقالل نسبی کشور ھای آسيای مرکزی، نظام آخندی اير

ين ممالک نفوذ نموده و مردم را ااستفاده از کم تجربگی کشور ھای آسيای مرکزی در سياست جھانی به يک نحوی در

 اول آماج حمالت سياسی و مذھبی ۀتاجيکستان به درج. عليه زعامت نظام ھای مستقرسکوالر اين جوامع تحريک نمايد

ی تصور می کرد که خصوصيات مشترک فرھنگی و زبانی با تاجيکستان، کار دستگاه نظام آخند. ايران بوده است

 ين االکن غافل از. استخباراتی نظام آخندی ايران را سھل تر ساخته و زمينه را برای گسترش نفوذ ايران مھيا می گرداند

ای نظامی و سياسی روسيه، احي. که زعامت و مردم کشور ھای آسيای مرکزی غير ازين است که ايران فکر  می کرد

حفظ منافع مسکو در کشور ھای آسيای مرکزی و دست به کار شدن زعامت در تاجيکستان و ساير کشور ھای آسيای 

 .مرکزی در زدودن رخنۀ ايران، تمام تالش ھای ايران را به نا اميدی تبديل کرده است

بط سياسی، فرھنگی و تجارتی با تاجيکستان برقرار ايران از زمرۀ کشور ھای اولی بود که بعد از سقوط شوروی، روا

ھيأت ھای مذھبی ايران رفت و آمد را به تاجيکستان آغار کردند .  نمود و به تأسيس سفارت خانه در دوشنبه اقدام نمود

ن فروان ُلم ھا، مجالت، و کتب ايراف. آخندی باشدو به اين عقيده بودند که اين کشور می تواند بھترين طعمه برای نظام 
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. ين کشور اعمار نمود و به تبليغات مذھبی آغاز کردانظام آخندی ھمچنان تعدادی مساجد در. به تاجيکستان ارسال گرديد

ليغات مذھبی ايران با اصل سکوالريستی و  سنی بودن اين کشور ببعد از مدتی، تاجيکستان متوجه شد که تعامل و ت

ش مذھبی و سياسی ايران را گرفت و مانع رخنۀ بيش از حد نظام آخندی بنابران تاجيکستان جلو يور. منافات دارد

ستاده شده و در صدد احيای منافع سياسی ي ایاين زمانی بود که روسيه ھم بعد از اضمحالل شوروی دوباره به پا. گرديد

که ميدان  اند، بدون اينراه ديگر باقی نم) تاکتيکی و يا ستراتيژيک(برای ايران به جز عقب نشينی . و ارضی خود برآمد

جنگ داخلی بين حکومت سکوالر و مذھبيون افراطی در تاجيکستان، فرصت را برای نظام آخندی . را به کلی رھا کند

ين کشور احياء نمايد، اما امھيا ساخت تا اگر بتواند به نام وساطت و ميانجيگری بين دولت و مخالفان دوباره خود را در

که  باوجودی. د و زعامت در دوشنبه به نقش به ظاھر ميانجيگری ايران وقعی قايل نشدسعی ايران به جائی نرسي

، الکن اين گفتار "ايران و تاجيکستان يک روح در دو بدن ھستند"رئيس جمھور وقت با پرروئی گفت که " احمدی نژاد"

  . باقی ماندتملق آميز به نفع تھران کارگر نيفتاد و روابط اين دو کشور ھمچنان سرد 

در جريان سردی روابط ناشی از جلوگيری نفوذ نظام آخندی در تاجيکستان، ايران مرتکب يک خطای بزرگ سياسی 

يک از اسالميست ھای متعصب مخالف دولت تاجيکستان که متھم به تروريسم " محی الدين کبيری"تھران از . گرديد

 در تھران برگزار شده ٢٠١۵که در ماه دسمبر " بی اسالمیجنبش مذھ"شده بود، دعوت به عمل آورد تا درکنفرانس 

اين . به گرمی استقبال نمود و او را بسيار ستود" محی الدين کبيری"شخص خامنه ای ھم از . بود، اشتراک نمايد

  دست آورد ھای ايران را درۀعملکرد ناشيانۀ نظام آخندی ضربۀ محکمی بر روابط تاجيکستان و ايران وارد کرد و ھم

شايد محاسبۀ سياسی تھران اين بوده باشد که راه رخنه برای ايران در تاجيکستان از طريق . تاجيکستان به باد فنا داد

 رسمی بسته شده و پس بھتر است که برای پخش نفوذ سياسی و مذھبی از وجود مخالفان اين کشور استفاده کرد، طوری

 احتجاجيۀ شديد الحنی به تھران فرستاد و اين عمل نظام آخندی را تاجيکستان. دھد که در افغانستان اکنون انجام می

اين اقدام تھران، سردی روابط  ايران و تاجيکستان را به اوج خود رسانيد، اما به قطع روابط ديپلماتيک . نکوھش نمود

ستان و ايران، زبان افغانستان، تاجيک" فارسی"علی رغم امضای توافقنامه ميان سه کشور . دو کشور منجر نگرديد

در " کميتۀ امداد فرھنگی ايران "نروابط تاجيکستان و ايران به پائين ترين نقطۀ خود رسيد که منجر به مسدود شد

 اين بزرگترين شکست و سرشکستگی ديپلماتيک ايران در آسيای مرکزی به شمار می. دوشنبه پايتخت تاجيکستان گرديد

  . رود

 بر سفارت عربستان در تھران و به آتش کشيدن قونسلگری  اين کشور در هان، حملنقطۀ عطف در روابط دوشنبه با تھر

ين حادثه، اين حرکت  ايران را  اتاجيکستان با استفاده از. مشھد بود که اعتراض کشور ھا سنی مذھب را سبب گرديد

ستان دروازۀ يک مرکز ديگر ھمچنان، تاجيک. ًجنايت دانست و عمال از عربستان سعودی در تقابل با ايران حمايت نمود

در خالل اين حوادث، . فرھنگی و مذھبی ايران را در شھر خجند بست و اعضای آن را از تاجيکستان اخراج نمود

رئيس جمھور تاجيکستان به عربستان سعودی سفر نمود و حمايت خود را از موقف )  سابق رحمانوف" (علی رحمان"

ًکستان رسما ايران را به افزايش حمايت از تروريسم در تاجيکستان و  پشتيبانی تاجي. عربستان عليه ايران ابراز داشت

از مخالفان دولت تاجيک متھم ساخت و خود را در جناح سنی مذھبان تحت رھبری عربستان سعودی افگند و يک قرار 

 .داد امنيتی با رياض بست که اين خود جبھۀ ضد ايرانی دوشنبه را تبارز داده است

" ھم زبان و ھم فرھنگ"که ايران نتواند در تاجيکستان  وقتی. نون در آسيای مرکزی در باخت قرار داردايران اک

  . دست آورد، دورنمای کاميابی اش درساير کشور ھای آسيای مرکزی در آينده روشن به نظر نمی رسده موفقيتی ب

 


