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  ٢٠/٠٧/٢٠١۴                  دلاخ � ظيفح: هدنسيون و رشان

  دوشنبهۀسفر نام

 )دومبخش ( 

 و مذھبی خويشرا در نفوذ فرھنگی  اخير نتوانستسالھای که ايران با ھمه ت,شھا طی يادآوری گرديددر بخش اول 
 گرديد يکی ھم حفظ خط سيريلنک در تاجکستان است که اشاره آن که به عواملی جمله ازتاجکستان گسترش دھد و 

برای عبور  برده و در تاجکستان نامخويش  و فرھنگیمذھبیدر راه  نفوذ ) سد سکندر( مات ايرانی از آن بمثابه مقا
 ت,ش تبليغاتبراه اندازی   و تدوير کورسھا ازين سد بخش فرھنگی سفارت ايران در دوشنبه طی سالھای اخير با

حاضر  حال زيرا در در آنکشور نمايدسيريلنک انصراف از خط  بخرچ داد تا مقامات آنکشور را وادار بهزيادی
 ببار ی مقامات ايرانی نتيجۀ مطلوبی ت,شھاولی  ،تاجکستان قابل استفاده نمی باشد درتی ايران کتب و مواد تبليغا

 .نياورده است

در  ايران تاجکستان برای گسترش نفوذ فرھنگی و دينی ايران گويب, مقامات ايرانی دراز در اين ارتباط يکی
  :ميدارده پرده از نيات پنھانی آنکشور برنموده کبه مسئولين آنکشور پيشنھاد  را مختلفی راه ھایتاجکستان 

  ايران تاجکستانگويب	اقتباس از 

 فعاليت ھای فرھنگی" 

 :جھت رشد فرھنگی و گرايش مردم به تشيع موارد ذيل که دارای تاثير فراوان به نظر می رسد، پيشنھاد می شود

 ;ـ گسترش آموزش خط فارسی که می تواند کليد بھره برداری از کتب فارسی باشد 1

 ; ـ تاسيس و توسعه مدارس خارج از کشور2

 ; ـ تامين اساتيد طلبه با پوشش خاص جھت تدريس در مدارس مذکور3

 ; ـ اعزام مبلغ به صورت آزاد و بدون ارتباط مستقيم با سفارت4

مند جھت آموزش در مرکز جھانی علوم اس,می و جامعة الزھرا عليھا الس,م که  ـ جذب تعدادی از افراد ع,ق5
 ;بسيار از طرف مردم تاجيکستان مورد استقبال می باشد

 ; ـ ارسال نوارھای ويدئويی و کاست از مباحث علماء ايران که به صورت روان مطالب دينی را مطرح کرده اند6

 ;جوانان  ـ تامين کتاب ھای دينی کودکان و نو7

  
 پيشنھادات اقتصادی

 د\ر می باشد، ايران می تواند با فعاليت 8با توجه به فقر فوق العاده مردم که به طور متوسط درآمد ماھيانه آنان 
ھای اقتصادی از سويی منبع درآمدی برای کارھای فرھنگی داشته باشد و از سويی ديگر با ايجاد زمينه اشتغال، در 

 .دايت افراد کوشش کندجھت جذب و ھ

به عنوان نمونه يکی از بازرگانان ايرانی ; برای سرمايه گذاری ھای اقتصادی بودجه چندان زيادی مورد نياز نيست
 ميليون تومان خريداری کرده که می تواند 200 د\ر يعنی حدود 25000 ھکتار زمين حاصلخيز را به مبلغ 600

 ) استاندر\ين از نگارنده(   . را دنبال کنداھداف خودی، با اشتغال برای عده زياد

  ".ھمچنين ايران می تواند با پشتيبانی از بازرگانان مؤمن با کمترين ھزينه، فعاليت ھای چشمگيری داشته باشد
  اقتباسختم 

  
 پنھانی اھداف ديگر چه  ايران به کشور ھایبرمی آيد که درعقب کمکھای فرھنگی و اقتصادی از مطالب فوق

 ب دينی  کتھزاراناعطای  و  کمکھای اقتصادی  سال اخير13 ترديدی وجود ندارد که طی بناءنھفته است  ديگری
  .  ما به ھمين منظور بوده است  کشورات عالی به موسسات تعليم و علمی آنکشورتحت نام مساعدتھای فرھنگی
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   !مناسبات تاجکستان و ازبکستان
 که هبود  آنھم اينلتعه و ھمراه بود با مشک,تآنکشور ھمان بدو استق,لتاجکستان و ازبکستان ازروابط   

در زمان سرحد بندی جمھوری ھای  ی صحبت مينمايند تاجک بزبانشھرھای بخارا و سمرقند که اکثريت مردم آن
د از استق,ل تاجکستان  بع شھر دواين سابق شوروی در دھه سی قرن گذشته به جمھوری ازبکستان تعلق گرفت،

  . قلمرو ازبکستان باقی ماندۀھمچنان جز
در جکستان را که   صلح تاموافقتنامهازبکستان يگانه کشوری بود که  ،بعلت ھمين اخت,فات ارضی بين دو کشور   
آنکشور به امضا رسيد و باعث )  ١٩٩٧-١٩٩٢(  جنگ داخلیدر در مسکو بين جناحھای درگير ١٩٩٧ جون ٢٧
، روسيه و قتنامه بوسيله ھمسايگان تاجکستان، اين مواف نه نمودهءگرديد امضاداخلی پنجساله در آنکشورتم جنگ  خ

سازمان ملل در ھمان وقت مورد صحه قرار گرفت، به موجب اين موافقتنامه ھمه گروه ھای درگير در جنگ داخلی 
 در جنگھای داخلی تاجکستان بيش از  نشان ميدھد کهيه ھائتاجکستان از جنگ دست کشيده به صلح رو اوردند، احصا

گان به و\يات شمالی واره شده که تعدادی ازين آوارآ ھزار تن ديگر ١۵٠ از دست داده، پنجاه ھزار نفر جان خود را
 .کشور ما در آن وقت سرازير گرديده بود 

  از پيشبيشتررا جنوب تاجکستان روابط دو کشور در  با\ی دريای وخش ونگ بند برق آبی رواعمارادامه کار     
 شمار رفته  متر ارتفاع  در نوع خود بلندترين بند برق آبی جھان ب٣٣۵، بند برق روگون که با کشانيدبه وخامت 
 آغاز ولی با ازبين رفتن ١٩٧۶برق توليد نمايد، کارساختمانی اين بند ابتدا در سال )  ميگا وات ٣۶٠٠( قادر است 

 يکبار ديگر امور ساختمانی ١٩٩۴ شوروی کارھای آن بحالت تعليق درآمد، بعد از استق,ل تاجکستان در سال اتحاد
 . ولی جنگھای داخلی تاجکستان مانع ادامه کار گرديده شهآن از سر گرفت

تان مواجه  با مخالفت شديد ازبکسنمودهھر باری تاجکستان امور ساختمانی اين پروژه را آغاز در سالھای اخير   
نکشور در آکشتزارھای پنبه و چندين فابريکه تکه بافی ، اين بندعظيم شدن با تکميلستا نگران آنکشورگرديده زيرا 

  .متضرر گردند روگون فعاليت دارند  بندجنوب که با آب

 

ن وابسته  زيادی به کشور ازبکستابحدیعيت جغرافياوی تاجکستان باعث شده که اينکشور از لحاظ ترانزيت موق   
 با ايجاد موانع ترازيتی چند سال اخير طی) پاکستان و ايران ( تان نيزمانند دو ھمسايه حريص ماباشد، و ازبکس
بع آبی تاجکستان استفاده منااز  بدين ترتيب از ساختمان بند برق روگون جلوگيری نمودهنموده ت,ش برای تاجکستان

حتی از بروز جنگ بين دو تا جايکه  پنھان نه نموده با پروژه روگوننرا ،مقامات ازبکستان مخالفت شا ببرداعظمی 
 بند برق روگون که از قلمرو گذشته ازبکستان ازانتقال تجھيزاتکشور در صورت اعمار بند سخن گفته اند، سال 

مار اين بند آنکشور عبور می نمود جلوگيری نمود،ولی اين ھمه فشار ھا سبب نشده است که مقامات تاجکستان از اع
 له اعمار بند برقأ صرف نظر نمايند، اکنون مسپندارندانرژی در کشور خويش ضروری ميکه آنرا برای کمبود 
 در مبارزات  رئيس جمھور تاجکستان امام علی رحمان،له ملی مبدل گرديده استأ به يک مسروگون در تاجکستان

 بند برق اعمارارزات انتخاباتی اش قرار داده و انتخاباتی خويش استق,ل در تامين انرژی را شعار اصلی مب
  .بودرا وعده داده " روگون"

 عامل  را يک راننده تکسی  ازبکستانھستند در اينکشور اکثرا خواھان اعمار ھرچه زودتر اين بند  نيزمردم عادی
 خواھان مجدد  دوختهش ازبکستان چشم به آبھای کشور وی اظھار ميداشت که،ی کشورش ميدانستھا ھمه بدبختی

  ... و يد استفاده نمادش از آبھای خوآنکشور نتواند تا  داخلی درتاجکستان استجنگ 
 ھمسايه ھای که نه تنھا ود افتادم در فکرھمسايه ھای کشورخراننده تکسیھنگام گوش دادن به صحبتھای نگارنده 

 نيز  اطفال، زنان ، و مردم بيگناه ماتل عام از ق بلکه با اعزام انتحاریبطور رايگان استفاده مينمايند ازآبھای ما 
  .ابائی ندارند

ر منابع آبی  مرا يکبار ديگر به اين امر معتقد نمود که جنگ جاری در کشور ما جنگ بر ستاجکیدرد دلھای آن   
 د وگترين منابع آبی را در منطقه داربفلک بزرند تاجکستان با داشتن کوه ھای سرمانکه  کشور ماکشور بوده ،

تکسی سعی دارد ھمانگونه که ازبکستان در راه اعمار بند برق روگون سنگ اندازی نموده و به گفته ان راننده 
نمی رادرکشی درکشور  در آنکشور مشتعل نمايد پاکستان و ايران نيز با ادامه آتش جنگ و بأجنگ داخلی را مجدد

بخاطر منابع آبی کشور است، و نه ر کشور ما فقط د جنگ  لذا،گيريمب دريا ھای وطن خويش بھره  ما از آخواھند
  .چيزی ديگر

 اينور ب..... 


