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 ست؟ا سازی کودتا در تاجیکستان آیا آمریکا در حال آماده

 

 یروهایاظهار داشت که ن ،یروس یهادر مصاحبه با رسانه ،یزستانیمشهور قرق یاسیکارشناس س ،"فیمارس سار"

 جمهورسیرئ یبرکنار»آن عبارتند از  فیقرار دارند، که وظا کستانیجناح مخالف مسلح در تاج جادیدر پشت ا یخارج

 .است «هیتان و روسبه قزاقس تانمسلح از افغانس یهاعبور گروه یبرا دوریکر کی جادیرحمان و ا

شاخه  کی جادیاز ا ،«یریکب نیالدیمح» کستان،یتاج ینهضت اسالم یستی، رهبر حزب ترور۲۰۲۲ماه مه سال  ۹ در

 «یریکب. »گزارش کرده است یآزاد ویراد یمرکز یایخبر را شعبه آس نیخبر داد. ا کستانیمخالف با مقامات تاج ینظام

جمله از کستان،یتاج یاسیس یروهایزور و سالح توسط اکثر ن زاستفاده ا کستانیدر تاج ش،یتا چند سال پ»اعالم کرد: 

ولت دبا آنکه … کرده است  رییجهان تغ ن،یاما پس از حوادث اوکرا شد،یرد م کستان،یتاج یحزب نهضت اسالم

 اشورهک ریمانند سا کستانیدر تاج روهایمجدد ن ییارویجز رو یما امروز راه دهد،یهمچنان به عملکرد خود ادامه م

 «.میندار

 یدر جمهور« شدهآشوب کنترل» جادیهنگام ا توانیکه م دهندیم صیتشخ یرا فرد «یریکب نیالدیمح»واشنگتن  در

در  یو یخنرانس یاند که در طنگران شده «یریکب» یهاتیچنان از فعال کستانیحساب کرد. مقامات تاج یو یرو

 کی یرا برا نترنتیا کستان،یدر تاج ینترنتی، همه رسانندگان خدمات ا۲۰۲۰دانشگاه جورج واشنگتن در سپتامبر 

فعاالن حقوق بشر و  ک،یپلماتید أتیه یسفرا و اعضا ،یغرب لگریتحل ۱۵۰از  شیساعت خاموش کردند. ب

مرکز  سیئر، «سرنکو یآندر»شرکت کردند.  یریکب یسخنران نیدر مورد آخر نیبحث آنال کینگاران در روزنامه

که خود  ونیسیاپوز یشاخه نظام ندگانیاز نما یکیخود خبر داد که  یدر کانال تلگرام هیسافغانستان رو یاسیمطالعات س

 میرژ یسرنگون» اتیگذار به عمل یاست با او تماس گرفته و قصد خود برا کستانیکرده و در تاج یمعرف« عمر»را 

در  یتوافقات اصل» ون،یسیاپوز یمشاخه نظا ندهینما نیکرده است. به گفته ا دییرا تأ« رحمان یامامعل رجمهوسیرئ

 «.دست آمده استبه کیتاج انینظامسابق شبه یدانیفرماندهان م نیب یمورد همکار

طالبان و جبهه مقاومت  نیدر شمال افغانستان ب ریپنجش تیدر وال یمسلحانه جار یهایریدرگ طیاظهارات در شرا نیا

اهل بدخشان افغانستان و مرتبط با  ،«میقدم شاه شه»شد.  انیشده است، ب جادیا« احمد مسعود»افغانستان که توسط  یمل

وجود دارند  یمیافغانستان منصوب شد. عال یجبهه مقاومت مل یروهایعنوان فرمانده نبه ،یغرب یاطالعات یهاسیسرو

 یکیبا حمالت چر**  «دانیسفروبان»دادن اعتراضات  وندیو پ بیضمن ترک کایمتحده آمر االتیا دهندیکه نشان م

     شود. یآماده م کستانیتاج هیعل «یقدرت قهر» یاستفاده از استراتژ یبرا کستان،یجناح مسلح مخالفان دولت تاج
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مواد مخدر بدخشان  یبه اربابان باندها یآزاد ویــ آنگونه که راد «ریرهبران پام»توسط  ادیبه احتمال ز انیجو زهیست

 .شوندیاعتراضات فعال م راً یاخ نجایخواهند شد. در ا تیــ هدا دیگویم یکوهستان

ها تن از خودمختار کوهستان بدخشان، با شرکت ده تیوال ی، مرکز ادار«خاروغ»در  ییمایراهپ کیماه مه،  ۱۴ در

کنندگان در ، شرکت« بامداد» یمنابع پورتال محل یهابرگزار شد. طبق داده هایولسوال ریو سا« خاروغ»ساکنان 

ن خودمختار کوهستان بدخشا تیوال سیرئ یخواسته را به مقامات مطرح کردند که شامل استعفا ۱۲ «ییآگردهم»

ار انتظدر  سیو پل ینظام یزره یهستند. خودروها« نظرزاد زویر« »خاروغ»و شهردار « نبات رزایم ریشیعل»

 .وارد شدند« خاروغ»به  دیاعتراضات جد

 

 ۴۵استان خودمختار کوهستان بدخشان 

درصد قلمرو تاجیکستان را دربر دارد، اما 

درصد جمعیت کشور را  ۳جمعیت آن، تنها 

دهد که غالباً شیعه اسماعیلی هستند تشکیل می

های ایرانی شرقی معروف به و به زبان

 .کنندهای پامیری تکلم میزبان

 

 یروهایاظهار داشت که ن ،یروس یهادر مصاحبه با رسانه ،یزستانیمشهور قرق یاسیکارشناس س ،"فیسار مارس"

 جمهورسیرئ یبرکنار»آن عبارتند از  فیقرار دارند، که وظا کستانیجناح مخالف مسلح در تاج جادیدر پشت ا یخارج

 یاست. پس از سرنگون «هیبه قزاقستان و روس ستانمسلح از افغان یهاعبور گروه یبرا دوریکر کی جادیرحمان و ا

افغانستان  «کایپکت»و « کنر»، «خوست» یهاپاکستان به استان ییپاکستان، حمالت هوا ریوز، نخست«عمران خان»

 یهاطالبان و گروه نیگذشته نبرد ب یرانده شدند. روزها کستانیتاج یمستقر در آنجا تا مرزها یسلف یهاآغاز شد و گروه

 دیعبدالرش». زندیبه تنش دامن نم کستانیتنها در تاج کایمتحده آمر االتیدرگرفت. ا اتیوال نیپشتون در هم سلحم

 هیارتش مقاومت عل یسازمانده یپوند برا ونیلیم ۲۵۰ برد،یسر مبه دیدر تبع هی، رهبر ازبکستان که در ترک«دوستم

در  راً ی. اخکندیازبک را در شمال افغانستان کنترل م یجنگجوهزار  نیچند« دوستم»کرده است.  افتیدولت طالبان در

 ریسف« چارلز گرت»کردند.  کیرا به خاک ازبکستان شل یراکت یشاخه افغانستان دولت اسالم انیجو زهیست ،اپریل ۱۸

 یدادند، و رشگزا زستانیقرق یرسم اتیو آنطور که نشر دهدیبه کار خرابکارانه خود ادامه م زستانیدر قرق ایتانیبر

و « عادل توردوقولوف» ،«فیتکه با اموربک)»طرفدار غرب  یاسیس یادهایها و بنبا رهبران تشکل ییهایزنیرا

 هیامور خارجه روس ری، وز«الوروف یسرگئ»داشته است. ( «فیآتامبا»و « اوتونباوا»جمهور سابق  یروسا انیحام

مه وارد دوشنبه شده بود،  ۱۱مستقل مشترک المنافع در  یخارجه کشورها یوزرا یشرکت در نشست شورا یکه برا

صورت  کستانیاگر حمله کامل به تاج»گفته بود که: « الوروف»کرده بود.  دیتأک کستانیروابط متحدان با تاج تیبر اهم

 میتوانیما نم رایخواهد شد، ز لیتبد یجمع تیامن مانیسازمان پ یبررس یبرا یموضوع فوراً به موضوع نیا رد،یگ

 «.میمتحدان خود را بده هیعل یاجازه تجاوزات تهاجم
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* https://www.fondsk.ru/news/۲۰۲۲/۰۵/۱۷/ssha-gotovjat-perevorot-v-tadzhikistane-

۵۶۲۰۹.html 

 زستانی، قرقبالروس ه،یحقوق زنان در روس ایکه در مورد مسأله حقوق بشر  شودیگفته م یبه معترضان دانیسفروبان **

ت خود به مچ دس یدینوار سف یمعترضان اجتماع نی. ازنندیدست به تظاهرات م هاابانیدر خ رهیو غ کستانیو تاج

در آنها  کایه آمرهستند ک یاجتماع انیناراض نهای. اکنندیم زانیاز شهر آو ییهارا به محل دیسف ینوارها ایو  بندندیم

 .نفوذ داشته و دارد )مترجم(

 والدیمیر پروخواتیلف  نویسنده:

 مهر منتشر شده در تارنمای ده

 ک. رادین  مترجم:

 * ۲۰۲۲ماه مه  ۱۷، بنیاد فرهنگ استراتژیک  برگرفته از :
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