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ان رام رحم   یبھ

 ٢٠١٧ اگست ١٢
  

 تاجيکستان حکومت اسالمی ايران را
 ! به حمايت از ترورھای اين کشور در دھه نود متھم کرد

  

ھای برجسته تاجيک از جمله صفرعلی   ميالدی از قتل شخصيت٩٠ دھه تاجيکستان دولت ايران را متھم کرد که در 

  . پشتيبانی کرده است١٩٩٩تاجيکستان در سال ) پارلمان(س پيشين شورای عالیئيکنجايف، ر

ای با حزب نھضت اسالمی تاجيکستان در ھمايش وحدت اسالمی رابطه دوشنبه و تھران را سردتر از پيش  ديدار خامنه

 با ١٣٩٦ مرداد ١٧ -  ٢٠١٧ اوت ٨بخش تاجيکستان راديو اروپای آزاد، تلويزيون دولتی تاجيکستان به گزارش . کرد

  . ميالدی در اين کشور رخ داد٩٠در دھه   پرداخته کهئیای، به نقش دولت ايران در ترورھا  دقيقه۴۵پخش مستندی 

 راديو آزادی اين - راديو اروپای آزاد سفارت ايران در دوشنبه در واکنش به اين گزارش، در گفتگو با بخش تاجيک

  .شود خوانده و گفته اين موضوع بررسی می» دروغ و توھين«گزارش را 

ھای شناخته شده سياسی،   ميالدی در تاجيکستان آغاز شد، شماری از چھره٩٠ که از ميانه دھه ئیدر رشته ترورھا

  .قتل رسيدند فرھنگی و ادبی اين کشور به

کند که ايران با کمک مالی به   میتأئيدکه يک تلويزيون دولتی پخش شد، وزارت کشور تاجيکستان در مستندی که از شب

نظاميان اين حزب در خاک خود، به گسترش جنگ داخلی در تاجيکستان دامن  حزب اسالمی تاجيکستان و آموزش شبه

 .زده

چنين دستورالعمل و  ھای مالی و ھم ککند در آن زمان ايران کم در اين مستند، وزارت دفاع تاجيکستان ادعا می

 .کرده ھای مرتبط با ترورھا را از طريق ژنرال عبدالحکيم نظرزاده، منتقل می آموزش

او بعدتر به سمت معاونت وزارت دفاع . نظرزاده در جريان جنگ داخلی از جمله فرماندھان نيروھای اسالمی بود

. ، کشته شد٢٠١٥ - ١٣٩٤نه با حکومت در شھريورماه سال تاجيکستان رسيد تا آنکه سرانجام پس درگيری مسلحا

 . عليه حکومت بودئیحکومت تاجيکستان اعالم کرد نظرزاده در تالش برای انجام کودتا

عنوان يک  دستی با ژانرال عبدالحکيم نظرزاده، به چنين حزب نھضت اسالمی را نيز به سبب ھم دولت تاجيکستان، ھم

 .گروه تروريستی اعالم کرد
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الدين کبيری، رھبر حزب  ، از محی١٣٩۴اما تنش ميان تاجيکستان و ايران پس از آن تشديد شد که ايران در دی ماه 

. ممنوع شده نھضت اسالمی تاجيکستان دعوت کرد تا برای شرکت در ھمايش وحدت اسالمی به تھران سفر کند

ای، رھبر ايران داشت که  هللا خامنه ھم با آيتوگوی کوتاھی  الدين کبيری در حاشيه اين ھمايش ديداری و گفت محی

  .ھا منتشر شد تصاوير آن در رسانه

  
  الدين کبيری ای و محی سيدعلی خامنه

 . گذاشتتأثيراين واقعه خشم دولت تاجيکستان را برانگيخت و بر سردتر شدن روابط دو کشور 

االختيار حکومت اسالمی ايران  عنوان سفير تام  به،٩٦ماه  هللا فغانی نوزدھم آبان بنا بر گزارش خبرگزاری مھر، حجت

ای رسمی مراتب اعتراض خود نسبت به حضور  دولت تاجيکستان، در نامه. در تاجيکستان منصوب شده است

اين . الدين کبيری و ديدار او با رھبر حکومت اسالمی ايران را به سفير تھران در تاجيکستان اعالم کرده بود محی

  .ای داشت زبان منطقه بازتاب گسترده ھای روسی ھای داخلی تاجيکستان و در رسانه موضوع در رسانه

 شورای علوم مرکز اسالمی تاجيکستان نيز از سفر کبيری و ديدار رھبر ايران با اين  سئيسيدمکرم عبدالقادرزاده، ر

گر ايران خواھان پايداری روابط ھای داخلی گفته بود که ا  تحت تعقيب دولت تاجيکستان انتقاد کرده و به رسانه چھره

 .خوب ايران با تاجيکستان باشد بايد از پشتيبانی اين حزب ممنوع دست بردارد

ھرچند دولت تاجيکستان از اين اقدام دولت ايران رسما شکايت کرد و ميزبانان کنفرانس وحدت اسالمی را وادار ساخت 

اما دولت . خواھی کنند  از دولت تاجيکستان معذرتالدين کبيری، رھبر حزب ممنوع مخالفان که از دعوت محی

  . تاجيکستان از آزردگی خود دست برنداشت

 .برد سر می  بهالمانعنوان پناھنده سياسی در  کبيری حدود دو سال است که مجبور به ترک تاجيکستان شده است و به

ذشته به اتھام دست داشتن در تروريسم الدين کبيری ماه سپتامبر سال گ حزب نھضت اسالمی تاجيکستان با رھبری محی

  . الملل تحت پيگرد اعالم شد  بينپوليسدر سايت 

  
 در نشست وحدت اسالمی در تھران) نفر چھارم از سمت راست(الدين کبيری  حضور محی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

شنبه اين ھفته از تلويزيون تاجيکستان پخش شد ھم به ھمين رابطه ايران و حزب نھضت  موضوع مستندی که سه

  .پردازد می تاجيکستان میاسال

 تاجيک ٢٠٠ ھمراه ١٩٩۵گويد در سال  کند می در اين مستند مردی که خود را عضو پيشين حزب اسالمی معرفی می

 .ھای خرابکارانه آموزش ديد ديگر به ايران سفر کرد و در شھر قم برای عمليات

ھای  ه دستورالعمل مشخصی برای ترور چھره، در حالی به تاجيکستان بازگشت ک١٩٩٧گويد در سال  او در ادامه می

 .شده دريافت کرده بود سياسی و شناخته

 .گر را بر عھده داشتند  سال جنگ داخلی تاجيکستان نقش واسطه۵ايران و روسيه در مذاکرات صلح برای پايان دادن به 

ھای ايرانی را به  وشنبه ديپلمات را در روابط خود تجربه کرده بودند و دئیھا در گذشته نيز تاجيکستان و ايران تنش

 .فعاليت بيش از حد در اين کشور متھم کرده بود

طور  اما با پخش مستند رابطه  حکومت اسالمی ايران و حزب اسالمی تاجيکستان، اين نخستين باری است که دوشنبه به

 .دداند که دو دھه پيش اتفاق افتاده بو ھای سياسی می  ھدايت قتلمسؤولعلنی تھران را 

 .تر شده است تر از ايران فاصله گرفته، به عربستان سعودی نزديک ھای گذشته تاجيکستان ھر چه بيش در سال

شنبه در  به نقل از فيلم مستند نمايش داده شده در شب سه» اسپوتنيک«گزارش خبرگزاری رسمی روسيه چنين به ھم

 متھم ٩٠ھای  ھا در سال را به حمايت مالی از تروريستکانال تلويزيونی تاجيکستان، وزارت كشور تاجيکستان، ايران 

  .کرده است

 با حمايت مالی از ايران ٩٠نگاران تاجيکی در سال  مداران، دانشمندان و روزنامه به نقل از اين فيلم مستند، قتل سياست

 .ته استمعاون سابق وزير دفاع تاجيکستان صورت گرف» عبدالحليم نظر زاده«و بر اساس دستورات مستقيم 

ھای مخالف،  پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی، درگيری داخلی در تاجيکستان بين نيروھای طرفدار دولت و گروه

  . به پايان رسيد١٩٩٧ جنگ داخلی در اين کشور به وقوع پيوست که اين جنگ تنھا در ژوئن ١٩٩٣در سال 

تقی : رشی دستگير شده عليه عبدالحليم نظر زاده يعنیھمه اتھامات در اين فيلم بر اساس شھادت و اعترافات سه شو

 .مراد عاشوروف، عبدالقدير عبدااليف، سيم الدين قدرتوف صورت گرفته است

پس . اند  در يک پايگاه آموزشی در ايران آموزش ديده٩٠ھای   اعتراف کرد که در سالئیاين سه فرد در جريان بازجو

  .ردندھا گذرنامه ايرانی دريافت ک از آن، آن

گوی سابق   به دستور نظر زاده اقدام به قتل فرعلی کنجايف سخن١٩٩٣به نقل از اعترافات اين سه فرد، در سال 

چنين برخی از دانشمندان   و ھم١٩٩۶نگار آتاخانا لطيفی در سال  ، قتل خانم روزنامه١٩٩٨پارلمان تاجيستان در سال 

 افسر پايگاه ارتش ٢٠چنين کشتار  ی، مينخوجا گولياموووا و ھممشھور تاجيکی من جمله محمد اوسيمی، يوسف اسحاق

  .روسيه در تاجيکستان اعتراف نمودند

زبان، با ايران روابط زبانی و تاريخی  عنوان کشورھای فارسی تاجيکستان مثل بقيه کشورھای آسيای ميانه به

مانور در ميان دو رقيب اصلی در منطقه، البته . اما روابط بين اين کشورھا پيچيده و ظريف است. تری داشت نزديک

شان، ھمواره تالش  ھای نيابتی ھا عالوه بر جنگ چرا که آن حکومت. يعنی عربستان سعودی و ايران، چندان ساده نيست

تا حال عربستان سعودی موفق شده است که در منطقه يک ھمبستگی . دارند که قدرت منطقه را به دست خود بگيرند

برای مثال کشورھای مصر و ديگر کشورھای متحده عربی که ھمه . می ايران به وجود بياوردعليه حکومت اسال

  .ھای ضد حکومت اسالمی دارند سياست
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خواھند کشورھای ديگری را به سمت  از سوی ديگر، ھم حکومت اسالمی ايران و ھم حکومت عربستان سعودی می

ای يکی  يکستان الزم است که بين اين دو قدرت اصلی منطقهخود جذب کند و از اين جاست که برای کشورھای مثل تاج

  .را انتخاب کند

ايران، حکومت اسالمی . شود درھای کشور تاجيکستان به روی ايران بسته میاما با اين وجود، نبايد قطعی دانست که 

اما . شوند بسته نمیھمين دليل درھای تاجيکستان به روی ايران  به .گذاری وسيعی در تاجيکستان کرده است سرمايه

سوی ھمبستگی با  چنان تالش دارد که تاجيکستان را به  گذاشتته و ھمتأثيرعربستان در محدود شدن اين روابط نزديک 

  . خود بکشاند

  
 س جمھور تاجيکستان در رياض و در تھرانئيامامعلی رحمان، ر

 ايران و حکومت تاجيکستان منجر شد پس از  مھم ديگری که به باال گرفتن تنش و سردی روابط حکومت اسالمیمسأله

حکومت اسالمی ايران، تالشی زيادی به خرج داده بود که . ھای در ماه آوريل امسال بوده است اجالس پيمان شانگ

عليه عضويت ايران در اين پيمان رای داد که يکی از اين  سازمان ھمکاری اما در اين اجالس. عضو اين پيمان شود

 است  ھای چندجانبه امنيتی، اقتصادی و فرھنگی تشکيل شده  برای ھمکاریااين پيمان .تان بوده استکشورھا، تاجيکس

ايران . گذاری شده است  توسط رھبران چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان پايه٢٠٠١در سال 

يران در اين پيمان، پشتيبانی حکومت اسالمی دليل ا رای منفی تاجيکستان به عضويت کامل ا. در آن، عضو ناظر است

ھای اپوزيسيون تاجيکستان به تھران  الدين کبيری رھبر آن حزب و از چھره از حزب اسالمی تاجيکستان و دعوت محی

  .اعالم شده است

ضوع ھای و مو ھا قبل از سازمان ھمکاری شانگ دھد که اين سردی روابط بين آن اما پيشينه روابط دو طرف نشان می

ھای  در طول دو سال گذشته با درخواست دولت تاجيکستان يک سری از فعاليت. عضويت ايران در آن شروع شده بود

  :از جمله. اند فرھنگی، سياسی و تجاری حکومت اسالمی ايران در شھرھای تاجيکستان متوقف شده

   بسته شدن دفتر نمايندگی کميته امداد خمينی در شھر دوشنبه-

  رواديد برای شھروندان ايران در فرودگاه دوشنبه منع صدور -

   ايران به تاجيکستانئی منع واردات برخی از مواد غذا-

   تعطيلی دفتر رايزنی فرھنگی ايران در تاجيکستان-

   تعطيلی دفتر رايزنی تجاری ايران در تاجيکستان-

  .هللا خمينی در تاجيکستان  ممنوعيت فروش آثار آيت-
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گذار در  ست که از زمان فروپاشی شوروی تا کنون ايران يکی از کشورھای سرمايه ھا در حالی اعمال اين محدوديت

ھا و فعاليت در  گذاری در قبال اين سرمايه. ھای کالنی به تاجيکستان وارد کرده است تاجيکستان بوده و سرمايه

 .داردپاسخ سرد تاجيکستان معنای خاصی » استقالل«ويژه ساختن تونل  سازی و به جاده

گری   داشته روشنتأثيرنحوی به نحوی بر اين روابط  اند مسايلی که به نظران در منطقه تالش کرده گران و صاحب تحليل

گذار ايرانی، در تاجيکستان در دوره  ھای بابک زنجانی، سرمايه ھا از جمله فعاليت ھا و گزارش در برخی تحليل. کنند

روسيه و نقش آن در سردی ارتباط بين ايران و تاجيکستان، نقش کشورھای تشديد فشارھای تحريمی بر ايران، فشار 

ھای حکومت اسالمی ايران از احزاب مخالف  ھای مذھبی سنی و شيعه، پشتيبانی طور خاص عربستان، اختالف عربی به

ود، مورد بحث ھای تاجيکستان از سلطه زبان فارسی ايران در قلمروی خ تاجيکستان از زمان شوروی تا حال و نگرانی

 . و بررسی قرار گرفته است

ھای جھانی عليه  زمان با شدت گرفتن تحريم ھاست در ايران زندانی است ھم گذار ايرانی، که مدت بابک زنجانی، سرمايه

ھای داداجان عطاهللا و شاھدان محلی او با خانواده امامعلی  بر اساس گفته. ايران با سرمايه ھنگفتی وارد تاجيکستان شد

شود از  گفته می. رحمان ارتباط دوستی برقرار کرد و در افتتاح چندين موسسه در تاجيکستان نقش و سھم داشت

گذشته از . ، خدمات تاکسی و ترمينال اتوبوس به جا مانده استئیھای بابک زنجانی بانک، شرکت ھواپيما گذاری سرمايه

 مقامات دولتی تاجيکستان قبل از اوج گرفتن دعواھا در دتأئيرود که بر اساس  ی میدالراين، صحبت از دو ميليارد 

  .خواھد پس بگيرد شود دولت ايران می مبلغی که گفته می. ھای تاجيکستان باقی مانده است بانک

الورود است و پس از دو  ھاست به تاجيکستان ممنوع سال» وطندار«داداجان عطاهللا، رھبر حزب مخالف و نسبتا بزرگ 

ھای دولت تاجيکستان و نقش  از ھمکاری» زمانه«وگو با  او در گفت.  استالمانجانش ساکن بار سوءقصد به 

گفته او،  کند که به گويد و به گذرنامه تاجيکستانی بابک زنجانی اشاره می ھای بابک زنجانی در تاجيکستان می سرمايه

گويد که اين گذرنامه  عطاهللا می. ست گذار ايرانی ھای اين سرمايه کليدی برای روشن کردن معمای دور فعاليت

تاجيکستانی به بابک زنجانی شرايط سفر در قلمرو کشورھای سابق اتحاد شوروی را داده و احتمال دارد که 

 اين که سردی روابط اين دو کشور پيش از ھمه بر ضرر تأئيدضمن . ھای او به تاجيکستان محدود نباشد گذاری سرمايه

گويد که اگر کشور روسيه بخواھد دولت تاجيکستان اين رابطه را ترميم خواھد داد و ارتباط  یتاجيکستان است، عطاهللا م

  . از آن برجا خواھد ماندئیھا دوستانه بين اين دو کشور دوباره برقرار خواھد شد اما زخم

  
  بابک زنجانی در کنار امامعلی رحمان ھنگام افتتاح بانک ملی تاجيکستان

.  استمسألهگران با سابقه در تاجيکستان نيز گفته که پرونده بابک زنجانی يک بخش  ز تحليلزاده احمدشاه، ا کامل

ماند، موضوعات سياسی نيز نقش مھمی در اين سردی ارتباط   ميان کشور به اقتصاد محدود نمیمسألهنظر احمدشاه،  به

  .داشته است
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. شود ی به پايتخت تاجيکستان، شھر دوشنبه محدود نمیھای بابک زنجان گذاری احمدشاه در عين حال می گويد که سرمايه

ھا و  گويد که به خاطر سکوت رسانه او می. گذاری کرده است سازی، سرمايه او شھرھای ديگر ھم، به ويژه در زمينه راه

ھای بابک زنجانی در تاجيکستان شھروندان اين کشور اطالعات روشنی از  کمبود شفافيت در باره تمامی سرمايه

  .ھای او ندارند اليتفع

ھای ايران در تاجيکستان صورت گرفته، حکومت اسالمی   که در دوران تحريمئیھا گذاری فراتر از سرمايهگفته او،  به

» استقالل«سازی و شروع فعاليت تونل  ھای بزرگ راه ايران از زمان فروپاشی شوروی تا سرد شدن ارتباط در پروژه

ست  ئیھا تر از سرمايه ھای ھنگفتی خرج کرده است که در مجموع بسيار بيش ينهھای سياسی و فرھنگ ھز و ھمکاری

  .که با اسم بابک زنجانی وارد تاجيکستان شده است

ھای  ھای رسانه چنين برخی از گزارش گری که با آنان صحبت کرديم و ھم نظر غالب ھر دو تحليل«گفته زمانه،   به

دی در سردی رابطه دوستانه اين دو کشور نقش اصلی را ندارد با وجود اين زبان منطقه اين است که مسايل اقتصا روس

اما سرمايه بابک زنجانی بر اساس قانون .  شايد برای دولت تاجيکستان خوشآيند نباشددالرخواستن دو ميليارد  که پس

 ».اقی بماندتواند در تصرف دولت تاجيکستان ب ست می که او دارای گذرنامه محلی تاجيکستان به دليل اين

  
ح ندھد و وارد ھم تاجيکستان از ميان اين دو قدرت اصلی منطقه يکی را ترجي دردسری ھم وجود دارد و آن البته راه کم

داری بسيار سخت و  ھای سيستم سرمايه ھا و توافق شک چنين حرکتی در رقابت اما بی. ھا نشود ھای پيچيده آن رقابت

ترين محافظ نه تنھا تاجيکستان، بلکه بقيه  در اين ميان، در عين حال برای ھمه روشن است که روسيه مھم. دشوار است

. منيت آسيای ميانه در برابر تھديدھای طالبان و حاال داعش بر عھده روسيه است اتأمين. کشورھای آسيای ميانه است

در صورت حمله نيروھای مذھبی به آسيای ميانه، نه کشورھای عربی و نه ايران، بلکه روسيه است که اقدام فوری 

شدن روابط بين  وخيمحتی در حالت . ھمين دليل سربازھای خود را در مرزھای مشترک حفظ کرده است خواھد کرد و به

  .طرفی را حفظ کند ای خود، سياست بی ايران و تاجيکستان، احتمال دارد که روسيه در راستای منافع منطقه

در عين حال، بين دو کشور تاجيکستان و ايران ھمبستگی ديرينه تاريخی و فرھنگی وجود داشته که قابل مقايسه با 

. تر از کشورھای عربی بوده است  برای کشورھای آسيای ميانه نزديکايران ھميشه. روابط با کشورھای عربی نيست

اما . عنوان حکومت اسالمی شيعه بر کشور تاجيکستان، اين روابط را پيچيده تر کرده است اما فشارھای مذھبی ايران به

 مسألهتر در اين  موضوع اقتصادی بيش. رسد اين موضوع اصلی اختالف نظرھا اخير بين اين دو کشور باشد نظر نمی به

  .ھای ايران بشود گذاری قدر ھم بزرگ نيست که بتواند باعث بسته شدن درھای روابط و سرمايه نقش دارد که اصال آن

را در پيش گرفت تا » سياست درھای باز«ھای داخلی در تاجيکستان، دولت اين کشور  بعد از فروخوابيدن جنگ

ھای کشورھای ھمسايه و خاورميانه دور نگه دارد و در عين حال از  بدينوسيله بتواند خود را از نزاع و درگيری
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ھا استفاده کند؛ سياستی که کارشناسان داخل تاجيکستان، يکی از دستاوردھای امام علی   آن امکانات و از ھمکاری

 حکومت اسالمی چرا که. اما اين سياست در برقراری روابط دوستانه با ايران ھميشه موفق نبوده است. دانند رحمان می

  .ھای مورد نگرانی اين کشور است ايران، ھميشه از در مذھب وارد مذاکره با تاجيکستان شده که يکی از موضوع

 ايران  ھای دينی و مذھبی  دارد، با سياستتأکيدزبانی و تاريخ مشترک ايران و تاجيکستان  دولت تاجيکستان که به ھم

رسد که پشتيبانی آشکار ايران از رھبر مخالفان دولت تاجيکستان   به نظر میاما. کارانه داشته است برخوردی محافظه

ای را برای   حال مقامات تاجيک در رياض مذاکرات تازه .کاری را در دوشنبه دريده است در تھران اين پرده محافظه

تان سعودی از لحاظ دھند که عربس ه گواھی می ھای منتشر گزارش. اند تر با عربستان شروع کرده پيوندھای محکم

ی داده دالر ميليون ١٠٨ھای مادی نيز با ايران در رقابت است و پادشاه عربستان به دولت تاجيکستان وعده کمک  کمک

 .سازی در جنوب تاجيکستان خواھد بود  برای جادهدالر ميليون ١٠٨ تأمينھا،   يکی از اين کمک. است

ھای مالی و  ھا کمک سازی از آن مکاری کرده در راستای جادهدولت تاجيکستان، تا به حال با ھر کشوری که ھ

ھای پراکنده و کوھستانی تاجيکستان   که بخشئیھا  و تونل حاال در اين بازسازی جاده و کندن نقب. تخصصی گرفته است

زی در سا ھای آبی و برقی و راه تاکنون در ساختن نيروگاه. کند، عربستان نيز سھيم خواھد شد ھم وصل می را به

 .تاجيکستان کشورھای روسيه، ايران و چين در رده اول بودند

ھا روابط گسسته و تيره  ست که تاجيکستان در حال برقراری رابطه دوستانه با ازبکستان نيز ھست تا سال اين در حالی

يا احتماال به خواھد با کشورھای عربی پيمان ببندد  آيا کشور تاجيکستان در چنين زمان حساس، می. را ترميم کند

 مذاکرات و روابط خود خود با حکومت اسالمی ادامه دھد؟

عنوان نخستين کشور در  زبان در آسيای مرکزی، ايران به عنوان کشور نوظھور پارسی با اعالم موجوديت تاجيکستان به

ار آن نيز ايران  باز کرد و در کن١٣٧٠ اين کشور پا پيش گذاشت و سفارت خود در شھر دوشنبه را در سال ئیشناسا

در » ملی«ھای داخلی و در انعقاد قرارداد صلح و آشتی  ھا برای پايان دادن به درگيری در کنار روسيه، در خالل سال

  .حال، در سال ھای اخير، روند روابط ايران و تاجيکستان شيب کندی داشته است اما با اين. اين کشور تالش کرد

 
گذاری شد و   ميالدی بنيان١٩٩١وان تنھا حزب اسالمی در آسيای ميانه در سال عن حزب نھضت اسالمی تاجيکستان به

سپس در پس رخدادھا و . دست آورد  عمال نتوانست حدنصاب ورود به مجلس يعنی را به١٩٩٣در انتخابات اسفند 

  . ، اين حزب از سوی دولت ممنوع شدئیھا اتھام

ھای نھضت اسالمی و دولت دوشنبه موجب شد از  بل خواستهدر اين ميان رويکرد حکومت اسالمی ايران، در مقا

ھای ايران در جمھوری تاجيکستان در دو سال گذشته و کاھش يا توقف  سو روند آرام و تدريجی جلوگيری از فعاليت يک
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 .وابسته به حکومت اسالمی وجود داشته باشد» گروه«و » سازمان«و » خيريه«ھا مرکز مختلف تحت عنوان  فعاليت ده

ھای  ھای خيريه و گروه رسد برخی در دوشنبه بر اين نظرند که بسياری از سازمان نظر می اين در شرايطی است که به

سو با نھضت اسالمی بوده و تھديد و  ھای غيرقانونی و ھم فرھنگی ايرانی در خارج از کشور پوششی برای فعاليت

  . شود ھای امنيتی تلقی می ھراس

 به . رسيده است٢٠١۶ ميليون در سال ١١۴ به ٢٠١٣ در سال دالر ميليون ٢٩٣و تاجيکستان از تبادل کاال بين ايران 

اين ترتيب، ايران از جمع شرکای اصلی تجاری تاجيکستان يعنی روسيه، قزاقستان، چين و ترکيه حذف و به شرکای 

چنين در دو سال گذشته، روابط ديپلماتيک سرد تھران و دوشنبه بر کميت و کيفيت روابط  ھم. تنزل يافترده دوم 

وآمد و فعاليت بازرگانان و شھروندان ايرانی در تاجيکستان، ورود  تر برای رفت ھای بيش گيری اقتصادی با اعمال سخت

ای شد که در سال  گونه  گذاشت اين امر بهتأثيررای ايرانيان  و کاال از ايران و امکان دريافت آسان گذرنامه بئیمواد غذا

  .گذاری در اقتصاد تاجيکستان را قطع کرد ، ايران عمال سرمايه٢٠١٧

چه مشخص است در دو سال گذشته پرونده فساد مالی بابک زنجانی و ارتباطات مالی و اقتصادی وی با تاجيکستان،  آن

ھای دو طرف  ھای بدھی  مالی خود در پروژه سد و نيروگاه سنگ توده، چالشخودداری تاجيکستان از عمل به تعھدات

عالوه گزينه اقتصادی مھم عربستان به جای ايران  ھای اقتصادی تاجيکستان، به به يکديگر در حوزه تکميل زيرساخت

زنی دولت  ديدھا و گمانهھای بدبينانه، تر در اين ميان نگاه. ن آورده استئيعمال دامنه روابط اقتصادی دو کشور را پا

  .چنان وجود دارد ھای خصوصی و کاالھای ايرانی نيز ھم تاجيکستان نسبت به شرکت

  دوشنبه سوی از روابط کاھش در موثر خارجی بازيگران بازی و ژئوپليتيک ھای رقابت

ی باز برای معرفی  را با اعالم سياست درھائیھا المللی، کوشش در دو سال گذشته جمھوری تاجيکستان در عرصه بين

تاجيکستان در جھان و جلب سرمايه خارجی برای بازسازی کشور آغاز نموده و روابط چندين جانبه ای را در 

، اتحاديه )اکو( المللی، مانند سازمان ھمکاری اقتصادی ھای اقتصادی و نھادھای مالی بين ھای مختلف با سازمان بخش

، بانک توسعه اسالمی، بانک ئی تجديد و توسعه، بانک توسعه آسيائیااقتصادی اوراسيا، بانک جھانی، بانک اروپ

ھمين امر در کنار کاھش . تر کرده است بيش.. گذاری زيرساختی و  سرمايهئیتوسعه اوراسيا و بانک تازه بنيان آسيا

  .تر کرده است زا دامنه نياز اين کشور به ايران را کم عنوان ھمسايه چالش دامنه تنش اين کشور با ازبکستان به

ای نسبت به توسعه روابط ايران و تاجيکستان  ای و فرا منطقه ھای منطقه سو حساسيت قدرت در اين ميان از يک

ھمين دامنه نفوذ . ای است که ديدگاه مثبتی نسبت به افزايش فعاليت ايران در تاجيکستان وجود نداشته است گونه به

روند کلی روابط ايران و تاجيکستان را عمال در حالتی از سردی رو به تر کرده و فضای و  بازيگران مختلف را بيش

ھای، مخالفت دوشنبه با عضويت ايران  طوری که در اجالس امسال سازمان ھمکاری شانگ افزايش قرار داده است؛ به

روسيه و در واقع با وجود اظھارات تکراری مقامات ارشد . سبب شد اين موضوع در دستور کار اجالس قرار نگيرد

ھای، مخالفت تاجيکستان با پذيرش رسمی  اخيرا چين در حمايت از عضويت دائم ايران در سازمان ھمکاری شانگ

ايران و بالتکليف باقی گذاشتن موضوع عضويت ايران با بازيگری تاجيکستان در شرايطی شد که درگذشته تاجيکستان 

  .رفت میشمار  ھای به ترين پشتيبان عضويت ايران در شانگ جدی

در ھمين راستا، با کاھش سطح روابط تھران و دوشنبه، عربستان سعودی روند توسعه روابط با تاجيکستان را آغاز 

برداری  ی به مقامات تاجيک با حداکثر بھرهدالر ميليون ١٠٨کنند که با وعده کمکی چون  ھا کوشش می کرده و سعودی

ھای امنيتی و ژئوپليتيکی  کامل روابط تھران و دوشنبه را در حوزهاز در روابط ايران و تاجيکستان روند يارگيری 

 چون بنيان کميته مشترک دوستی ئیچه عربستان با رويکردھا چنان. را فراھم کنند... چون ائتالف ناتوی اسالمی و 
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نی، علمی و گذاری، ف ھای اقتصادی، تجاری، سرمايه ھای گسترده در زمينه پارلمانی تاجيکستان و عربستان، ھمکاری

ھای بزرگ  الملل، جذب شرکت ای و جھانی مانند تروريسم بين ھای مشترک مسائل منطقه فرھنگی، توجه به حوزه

ترين استفاده را کرده  رنگی روابط تھران و دوشنبه بيش ھای انرژی تاجيکستان، از کم عربستان برای اجرای پروژه

  .است

  
. ترين محصول تاجيکستان است پنبه مھم. ترين درآمد سرانه را دارد ی کم جمھوری سابق شورو١۵تاجيکستان در ميان 

از نظر صنايع می توان . نقره، طال، اورانيوم و تنگستن می باشد: منابع معدنی متنوع، ولی از نظر کميت محدود شامل

ھای  سبک و فرآوردهھای کوچک که اغلب در زمينه صنايع  به کارخانه آلومينيوم، تاسيسات نيروگاه آبی و کارخانه

و از دست دادن ) ١٩٩٢- ١٩٩٧( سال جنگ داخلی۵شدت طی  اقتصاد تاجيکستان به.  فعاليت دارند، اشاره نمودئیغذا

تر مردم تاجيکستان را به زير خط فقر  ھای مسکو پس از استقالل و بازارھای توليدات خود ضعيف شده بود و بيش کمک

بيکاری . کند میتأمينالمللی  بين» بشر دوستانه«ھای   خود را از طريق کمکاين کشور برخی نيازھای اساسی. کشاند

 ٣٠حدود ( ھای اخير حجم عظيمی از نيروی کار کشور  باعث شده در سالئیزا ھای اشتغال گسترده و نبود سياست

 ۵/٢ور با بيش از  ارز کشتأمينترين منبع  ويژه روسيه و فزاقستان مھاجرت کنند که مھم به کشورھای ديگر به) درصد

  .شود  در سال محسوب میدالرميليارد 

 درصد ٩/٧٩حدود . است  ميالدی ھشت ميليون و صدوشصت ھزار تن برآورد شده٢٠١۴جمعيت تاجيکستان در سال 

ھا،   درصد روس١/١ھا،   درصد ازبک٣/١۵، )گويند که به فارسی تاجيکی سخن می( از مردم اين کشور تاجيک ھستند

ھای کوچک ديگری نيز از قبيل اوکراينی،  اقليت.  درصد تاتار ھستند٣/٠و   درصد ترکمن٣/٠قيزھا،  درصد قر١/١

  .دھند  درصد از جمعيت تاجيکستان را تشکيل می٢کنند که حدود  و غيره نيز در تاجيکستان زندگی می ای چينی، کره

 اقتصادی سازمان ملل متحد برای در مجمع عمومی سازمان ملل مراسم انتخاب اعضاء جديد شورای اجتماعی و

  . برگزار شد که تاجيکستان با اکثريت آراء به عضويت اين شورا درآمد٢٠١٩ تا ٢٠١٧ھای  سال

دست  اقيانوسيه توانست با به-  کشور حضور داشتند و تاجيکستان در گروه آسيا١٨۵در مراسم انتخاب اعضاء جديد، 

 جنوبی پيشی گرفته و به عضويت شورای اجتماعی و اقتصادی  رای از کشورھای چين، امارت و کره١٨٣آوردن 

 .سازمان ملل متحد پذيرفته شود

 رای و تعدادی از ١٧٩ رای، و کره جنوبی ١٨٠ رای، امارت متحده عرب ١٨٢چنين چين با  در اين انتخابات، ھم

 .کشورھای ديگر به عضويت اين شورا پذيرفته شدند
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ملل متحد يکی از پنج رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دھم منشور به شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان 

 آژانس ١۴يت توجه و رسيدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به مسؤولاين شورا . آن اختصاص دارد

 .تخصصی سازمان ملل را به عھده دارد

ملل برای يک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی  سازمان ئی منطقه جغرافيا۵ عضو دارد که از بين ۵۴اين شورا 

 .شوند انتخاب می

وظايف اصلی اين شورا شامل توسعه سطح استانداردھای زندگی، اشتغال برای ھمه، پيشرفت اقتصادی، بھداشتی و 

ھای  بخشی به ھمکاری الملل و مشکالت بھداشتی و اجتماعی، سھولت ھا برای مسائل اقتصاد بين حل اجتماعی، ارائه راه

 .باشد ھای اساسی می فرھنگی و آموزشی و پيشرفت در احترام به حقوق بشر و آزادی

شان، کماکان از سرکوب و سانسور، تبعيض و  مردم ھمه کشورھای منطقه، جدا از موقعيت اقتصادی و فرھنگی متفاوت

  .برند داری و فقر و فالکت رنج می چنين استثمار شديد سرمايه ديکتاتوری و ھم

، سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش خود در مورد ٢٠١٧ آوريل ٢۶ -  ١٣٩۶ ارديبھشت ۶ مثال، روز برای

در اين جدول، . بندی يکصد و ھشتاد کشور جھان را منتشر کرد ای در سال گذشته ميالدی شامل جدول رده آزادی رسانه

  .اند ول جای گرفته جد١۶۵ و ايران در رده ١۴٩، تاجيکستان در رده ١٢٠افغانستان در رده 

ای  شود که اين سازمان براساس ارزيابی خود از آزادی رسانه بندی براساس تخصيص امتيازھای منفی تدوين می اين رده

ای، امتياز صفر و برای  برای حداکثر ميزان آزادی رسانه. کند در کشورھای مختلف برای ھرکشوری محاسبه می

 صدم امتياز ١٢/۶۵در گزارش اخير اين سازمان، ايران . گرفته شده است در نظر ١٠٠بدترين وضعيت امتياز منفی 

 .اند  صدم امتياز منفی کسب کرده۶٢/٣٩ صدم امتياز منفی و افغانستان ٢٧/۵٠منفی، تاجيکستان 

س جمھوری تاجيکستان، در ماه نوامبر سال گذشته قانونی را ئيگزارشگران بدون مرز، گفته است که امامعلی رحمان، ر

، يعنی عنوانی که به خود او داده »توھين و افترا به مبتکر صلح و اتحاد ملی و رھبر ملت«ضاء کرد که براساس آن، ام

شده، جرم قابل پيگرد قانونی توصيف شده و به اين ترتيب، او را در موقعيتی برتر از ساير شھروندان قرار داده و اصل 

  .تساوی در برابر قانون را نقض کرده است

زير «رسانی بود  که از منابع مھم اطالع» نگاه«نامه  ھای تاجيکستان ادامه داشت و ھفته ل گذشته، فشار بر رسانهدر سا

. گونه خبر رسمی متوقف شد نيوز، بدون ھيچ از نشر باز ماند و فعاليت خبرگزاری تاج» فشارھای مستقيم و غيرمستقيم

 و ئیھای راديو ای را برای برنامه نامه ه ميالدی، دولت بخشگفته گزارشگران بدون مرز، در ماه اوت سال گذشت به

بھينه کردن چھره تاجيکستان در جھان و حفاظت از کشور در برابر حمالت «تلويزيونی صادر کرد که ھدف از آن 

 .ھاست عنوان شده اما عمال به منزله گامی ديگر در راستای سانسور اين رسانه» ای خارجی رسانه

 ارتباطات ايجاد کرد کنترولولت تاجيکستان به بھانه مبارزه با تروريسم، مرکزی را برای نظارت و در سال گذشته، د

زمان،  ھم. بينی شده باشد که تضمينی در مورد نوع استفاده از اطالعات کسب شده از طريق شنود شھروندان پيش آن بی

 بر فعاليت ئیھا رسانی از خارج، محدوديت اطالعمنظور جلوگيری از انعکاس واقعيات جامعه تاجيکستان در خارج و  به

 .ھای خارجی در تاجيکستان به اجرا درآمد و از جمله اجازه کار شش خبرنگار راديو آزادی لغو شد خبرنگاران و رسانه

اين «ای در تاجيکستان، ابراز نگرانی کرده است که  گزارشگران بدون مرز، با ھشدار در مورد وخامت شرايط رسانه

س جمھوری ئيھای ر سياست«و ھشدار داده است که » شود نگاران تبديل می قانون برای روزنامه  به يک منطقه بیکشور

شود، دولت  به بھانه تضمن صلح و ثبات ملی، خطر آفرين است زيرا ھنگامی که وضعيت اجتماعی و اقتصادی بدتر می

 ».کند  کامل مطبوعات میکنترولھمه تالش خود را صرف 
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ھای منطقه اما در عين حال کثيف، معامالت نھان و  ھای روابط مستقيم و غيرمستقيم حکومت ر از پيچيدگیيکی ديگ

ھای اقتصادی ايران،  برای مثال، در دوره تحريم. گيری، قاچاق و غيره است ، رشوهئیشو ھا در رابطه با پول آشکار آن

س ئي اردوغان نخست وزير وقت ترکيه و رنژاد، رجب طيب س جمھوری وقت ايران احمدیئينام کسانی چون ر

هللا گولن استاد ديروزی اردوغان و دشمن درجه يک امروزی او، بابک  جمھوری کنونی اين کشور و فرزندان او، فتح

ای و   ترکيه-شکن ديروزی حکومت اسالمی و زندانی امروزی اين حکومت، رضا ضراب تاجر ايرانی  زنجانی تحريم

س جمھور ئي و رابطه بابک زنجانی با رامريکاکيه در عرصه اقتصادی و زندانی امروز در دارنده جوايز دولت تر

  ...تاجيکستان و

هللا گولن و يک تاجر گمنام تاجيک به نام رستم اف،  شده مذھبی ترکيه فتح  از جمله رھبر شناختهئیھا چھره

 . ضراب بودتبار بابک زنجانی به نام رضا ھای شريک ايرانی ترين چھره شده شناخته

به گزارش خبرگزاری خبرآنالين، از ھمان ابتدای طرح نام بابک زنجانی به عنوان متھم فساد اقتصادی در دوران 

ھا و سپس بازداشت و محاکمه او، نام کشورھا و اشخاص مختلفی با تابعيت ھای غيرايرانی دائما به گوش می  تحريم

نی تبار او به نام رضا ضراب بود که با وجود تبار ايرانی تابعيت ترين اين چھره ھا شريک ايرا شناخته شده. رسيد

ھا به نامی آشنا تبديل کرده  کشور ترکيه را داشت و ازدواج او با يکی از خوانندگان مشھور ترک، او را برای ايرانی

  .است

 
تر به   بازداشت شد ديگر کم سفر کرد وامريکاکه چند ماه قبل با وجود آگاھی از دستگيری به  نام رضا ضراب پس از آن

ھای دوسويه اردوغان و گولن، نام  رسيد اما در ماجرای کودتای نافرجام در ترکيه و باال گرفتن اتھام افکنی گوش می

  .شود رضا ضراب دوباره شنيده می

 بالل طيب ای از پرونده ضراب مشخص شد، او ارتباطات نزديکی با آذر ماه سال گذشته بود که با افشای ابعاد تازه 

بر ھمين اساس اين احتمال قوت گرفت که بار ديگر دولت ترکيه با . اردوغان، پسر نخست وزير وقت ترکيه داشته است

 .ھای فساد مالی روبرو شود اتھامات جديدی در زمينه

 ھالک سئي نفر از جمله رضا ضراب، پسران دو وزير کابينه اردوغان و ر۵٠اين مسائل پس از آن مطرح شد که حدود 

بالفاصله بعد از اين اتفاق رجب . چه پرونده بزرگ فساد مالی نام گرفت، برای مدتی بازداشت شدند بانک در جريان آن

هللا گولن،  و پيروان فتح» ای عليه دولت پاکدست حزب عدالت و توسعه خواند توطئه«ھا را  طيب اردوغان، اين بازداشت

 .کرد» ی برای نزديکان دولتسندساز«يار و طرفدار سابقش را متھم به 
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او تعداد قابل . شده در نتيجه افشا شدن پرونده فساد بزرگ مالی، بيکار ننشست اردوغان در برابر بحران سياسی ايجاد

 پوليس رفت و فرماندھان ارشد پوليسبعد سراغ نيروھای .  دادتغييراش را  توجھی از وزيران را برکنار کرد و کابينه 

ات گسترده اردوغان و تصويب و اصالح قوانينی که در مجلس با توسل به حزب متبوعش که غييرت. را برکنار کرد

چه توطئه  وزير بتواند با آن حزب حاکم پارلمان نيز ھست، انجام داد، باعث شد قدرت دولت بيش از پيش شود و نخست

غان از آن پيروز بيرون آمد، رضا ضراب به اين ترتيب در نبردی سياسی که اردو. عليه دولتش خوانده بود، مقابله کند

 .و ساير متھمان نيز آزاد شدند

يتور در گزارش المانھا درباره عوامل اصلی کودتای اخير در ترکيه، روزنامه  اکنون اما و با باال گرفتن اتھام زنی

 امريکاداشت ضراب در مفصلی که درباره علت مخالفت ديرينه گولن با ايران منتشر کرده، انگشت اتھام را درباره باز

 . ندانسته استتأثير ھای او را بی متوجه گولن کرده و البی

شريک تاجيکستانی بابک » رستم اف«ھا طی دو سال اخير نامی آشنا بوده، نامی از  ھر قدر رضا ضراب برای ايرانی

 .ھای ايران به ميان نيامده است زنجانی در رسانه

 مرتضی تورگ، معاون   برده شد؛٩٤ آبان ٢٠ن جلسه دادگاه بابک زنجانی که بار نام رستم اف در دوازدھمي اولين 

آقای زنجانی اعالم «: ھای زنجانی برای پرداخت بدھی خود در مدت بازداشت گفته بود دادستان تھران، با اشاره به وعده

ن درخواست و تمھيد مقدمات اي. کرده بود با شخصی به نام رستم مالقات کند تا مسير پرداخت بدھی را به او بياموزد

ای با وکيل مدنی خود در ترکيه   مکاتبه٩٣ مرداد سال ١٢در تاريخ . فراھم شد اما باز ھم از عودت پول خبری نبود

 ميليارد يورو به وسيله رستم و از طريق بانک کوندون چين ٢/٢که قرار است  انجام داد و اعالم کرد با توجه به اين

مقام او   قائم٩٣ مرداد سال ١٤در تاريخ .  را به وی اعالم کنيد تا اين کار صورت گيردئیھا حساب واريز شود، شماره

 ».اين دستور را اجرا کرد و با وجود انجام کارھا ھنوز از پول خبری نيست

 ايم يکی از شرکای تاجيکستانی شنيده«پس از اين نام اين شريک خارجی از زبان وکيل شرکت نفت شنيده شد؛ او گفت 

ای صادر کند که بعد از يک سال   نامه ضمانت» کوندون«بابک زنجانی به نام رستم گفته حاضر است از طريق بانک 

رستم، شريک «البته رستم برای صدور اين ضمانت نامه شرطی ھم گذاشته بود؛ » .توان آن را وصول کرد می

ی برای پرداخت بدھی شريکش صادر کند اما با ای بانک نامه تاجيکستانی بابک زنجانی اعالم کرده حاضر است ضمانت

 ».نامه، زنجانی از زندان آزاد شود اين شرط که به محض امضای ضمانت

وکيل زنجانی گفته بود که شرکای او «: ه، در واکنش به اين پيشنھاد گفتئيگوی قوه قضا ای سخن اژه غالمحسين محسنی

 ھزار ١٠تيم از خدايمان است و خيلی خوب است که اگر کسی ما گف. در خارج از کشور حاضر ھستند وثيقه بگذارند

شد  ھيئتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکيل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می. ميليارد وثيقه بگذارد

»  شنيدندھای نسيه و ناپذيرفتنی جا افرادی حاضر به گذاشتن وثيقه ھستند اما ھيچ چيزی عايدشان نشد و تنھا وعده در آن

ه ئيکرد، شرط کردند که حتما قوه قضا ھا صحبت می افرادی که وکيل زنجانی از آن«: معاون اول قوه قضائيه ادامه داد

ھا گفتند ما  خواھيد چه کار کنيد که آن ما گفتيم فرض کنيد ما چنين قولی را داديم، شما می. قول دھد تا زنجانی را آزاد کند

ھا  ريزيم و آن کنيم؛ بلکه آن را به حساب يک بانک واسط می عنوان وثيقه واريز نمی دھيد به پول را به حسابی که شما می

 ».کنند که بانک واسطه ھم قبول نکرد تضمين می

ای شدن آمادگی شريک تاجيکستانی موکلش مبنی بر  مدافع بابک زنجانی با انتقاد از رسانه در ھمين موقعيت، وکيل 

اين موضوع محرمانه بوده و در «: نامه ادعا کرد آزادی زنجانی به محض صدور ضمانتنامه بانکی و  صدور ضمانت

که  ويژه اين  فراوان شده بود؛ بهتأکيدبودن قضيه  وگو و مکاتبات بر جنبه محرمانه ھا و گفت تمام مذاکرات و نشست
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اسی، اقتصادی و امنيتی خود  که قرار است در اين کار ھمکاری کنند و شرکای زنجانی، مالحظات خاص سيئیھا بانک

 مدير امور حقوقی شرکت نفت با خبرگزاری شانا مصاحبه کرد و از چند ٩٥انه در تاريخ دوم مرداد تأسفم. را دارند

ن مسؤوالفردای آن روز خبرنگاران از . ھای فالن کشور مکاتبه شده است که با برخی بانک کشور نام برد مبنی بر اين

ھا ھم در محذوريت و معذوريت قرار  کنند که آيا زنجانی در اينجا پول دارد يا خير؟ آن آن بانک خارجی سؤال می

 ».کند گيرند و اين ايجاد مشکل می می

در روستای «: جمھوری تاجيکستان، رستم سعيداف را تاجری محلی معرفی کرده و نوشته است سئيسايت رسمی ر

 مدرن با استانداردھای ئی يک ھتل زيبا و مرکز خدمات زيبااندازی جمھوری، امامعلی رحمان، در راه سئيھيسور ر

مديره  رستم سعيداف عضو ھيئت» . مشارکت داشت المللی که به وسيله تاجر محلی، رستم سعيداف ساخته شده، بين

 ٢٠١٣خبرگزاری رسمی دولت تاجيکستان در گزارشی که در سال .  آسيااکسپرس در تاجيکستان استئیشرکت ھواپيما

 باس ترمينال و  رانی دوشنبه اکسپرس، شرکت اتوبوس  آسيائیغير از شرکت ھواپيما« شد، اعالم کرده بود منتشر

بانک ( کنت» يک سايت خبری ھم درباره او نوشته است. سنتر دوشنبه در مالکيت بابک زنجانی است  چنين سيتی ھم

ھا از آن استفاده  زدن تحريم ت ايران برای دورشود برای کمک به دول متعلق به بابک زنجانی است که گفته می) ارزش

مديره اين  رستم سعيداف عضو ھيئت. ھای زيرمجموعه کنت است اکسپرس از شرکت  آسيائیشرکت ھواپيما. شد می

  ».شرکت است

الدين  يکی از داليل بحرانی شدن روابط بين ايران و تاجيکستان را حضور محی کرد که تأکيدتوان  بندی می در جمع

  .اند يری، رھبر حزب نھضت اسالمی تاجيکستان در جلسه سال گذشته کنفرانس وحدت اسالمی در تھران عنوان کردهکب

ھای حزب نھضت حدود دو سال است در تاجيکستان ممنوع اعالم شده و اعضا و ھواداران آن تحت تعقيب قرار  فعاليت

عنوان پشتيبانی حکومت  حدت اسالمی در تھران نبايد بهالدين کبيری معتقد است که حضور او در کنفرانس و محی. دارند

 .اسالمی ايران از حزب مخالف دولت تاجيکستان تفسير شود

ھای  از سوی ديگر، اين سياست حکومت اسالمی ايران و دخالتش در امور داخلی اين کشور با حمايت از گروه

  . استسوی عربستان شده تروريستی اسالمی، باعث سوق دادن تاجيکستان به

نھايتا جدا از اين که ادعای دولت تاجيکستان در رابطه با تروريسم حکومت اسالمی ايران، تا چه اندازه واقعی است و يا 

ی ندارد که حکومت اسالمی ايران، حکومت ترور و وحشت، جنگ تأثيرترين  چه غيرواقعی؛ اصوال در اين امر مھم کم

داری،  ھای جھان سرمايه در عين حال ھمه دولت!  و استثمارگر استگر و خشونت، شکنجه و اعدام و حکومتی غارت

طور  طلبانه و به طلبانه، خشونت گر، استثمارگر، منفعت گرايانه، سرکوب ھای غيرانسانی، تبعيض ھمگی کمابيش خصلت

ند و به رو، جھان امروز بايد از فلسفه دولت و نفس ھر دولتی عبور ک ھای غيرانسانی دارند از اين کلی سياست

ھای آزاد و برابر و بدون استثمار دست  دھی و خودمديريتی جامعه معطوف گردد تا به يک جامعه انسان خودسازمان

  !يابد

  ٢٠١٧ت گس يازدھم ا- ١٣٩۶ ]اسد[جمعه بيستم مرداد

 

 


