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سـخـن مـؤلـف
کتـاب حاضر ،کــه شما خوانـنده عزيز لـطف کـرديـد و به دست گـرفـتـيد ،ديدار ديرانـتـظار شمـاست بـا دههـا
چـهرهی سـرشـناس تـاجـيکسـتان کــه از شرکت کنـندگان يا شـاهـدان ماجـراهــای سـده بـيـستـم در ايـن کـشور کـوچـک
بـودهانــد .ايـن کتـاب بر مبنای کتـاب "صـد رنگ صـد سال :تاجيـکان در قرن بـيـستـم" کــه در سـال  ٢٠٠٢بـا حروف
مـیتـوان گــفت کــه ايـن کتـاب نوی است کــه با
کريليک در شهر پـراگ نشر گـرديده ،آماده شده است .بـه طور کـلی ،
مـحـبت و خـدمـت اسـتادان ارجـمنـد بـازنـويـسی شده و بـرای اولـين بـار با الـفبای فـارسی ،کــه در تـاجـيکستان به آن
مـیآيـد.
الـفبای نياکان گـفته مـیشـود ،از چـاب در 
انـديـشه تهـيه چـنـين اثـر با توجـه بـه سرنـوشــت امـروزی تـاجـيکان چه در تاجيـکسـتان و افـغانسـتان و چـه
در ازبکـستان و ترکـمنستان يـا چـين و روسـيه منـشاء گـرفـته و هـدف آن ،از يـک طـرف نگـاهی بـه ديـروز اسـت ،بـا
ريـشه جـوئـی بـحـرانهــای امـروزه و از طـرف ديـگر تـمرکـز بـيشـتر بـر افکـار سياسـی و اجـتماعی مـردم تـاجـيک،
آن هــم عـمدتــا در بخـارا ،سمـرقـند و تـاجـيکسـتان معـاصـر کــه تـجـربـه دولـتسـازی و حفظ دولـتـداری را در قـرن
بـيـستـم از سر گـذرانـده انـد .ايـن نکـته قـابل ياد اوری اسـت کــه به ايـن اثـربـايـد بـيـشـتر بـه عـنوان يک پـژوهــش
ژورنـاليسـتی و کوشـشی در گردآوری تاريـخـچههـای شفـاهـی نظر افکـند تا به عنوان يک سلسله تحـقـيقـات موشکافـانـه
و اکـادمـيکی در تـاريـخ گـذشـته تـاجـيکان .بـنابـرايـن ،شايـد همـچون يک تجـربه آغـازين ايـن اثر از نواقـص عاری
نـباشـد .اما در پهلوی نـقص ،برتریهای خـاصـی هـم دارد کــه از آن جـمله است روايـت شاهـدان حـال ،کــه با گـذشت
ايـام جهـان فانـی را ترک کـرده ،ولـی يـاد بـودهـای خـود را چـون گـنجی شايـگان بـرای مـا بـه وديـعه گـذاشـتهانـد.
بـاعـث دريـغ و افـسوس است کــه عـبدالـقادر خـالـقزاده ،يکـی از اولـين بـازنـويـسان تاريـخ حـقـيقی تـاجـيکان
در آغــاز دهــه نـودهــم قرن بـيـستـم و خـانم بوری نسا بردی يوا ،اسـتاد و مشـاور نگـارنـدهی کتـاب پـيـش از نـشر آن،
دنيا فانی را پــدرود گــفـتند.
شکـر مـیگــذارم کــه بـا کـمک و هـمدسـتي بــرادروار اسـتادان ايـرج بـشيري و نـجـمالـدين کـاويـاني ،يـکي
از ايـران ديگری از افـغانسـتان ،ايـن ديـدار تـاجـيکان تـاجـيکستان بـا عـالـم پـهـناور فـارسـي زبـانـان ميـسر مـیشـود.
بـدون زحـمت اسـتاد کـاويـانـي ،کــه نـه تنـها مـتن کتـاب را به الـفـباي نـياکـان و در سبـکی قـابـل فـهم بـراي هـر
فـارسی زبان بـرگـردان و تـلـخـيص کـردهانـد و بـا عـالوههـای بـه مـوقـع و تـوضـيحات کـارگـر به ايـن نـوشـته عـمق و
وسعــت بـيشـتر دادهانــد و بـدون مشـقـت اسـتاد ايـرج بـشيري ،کــه از نـخـستـين روز در صـدرايـن بـرنـامه بـودهانــد و
نـه تـنها ويـراستـار بلکــه هـم مـؤلـف آن مـیبـاشـند ،ايـن ديــدار دلانــگـيز شـايــد هـرگــز بـه وقــوع نـمیپـيوسـت.
سلـيم ايـوب زاد
مـارس ٦٠٠٢
پـراگ

6

سخـن بـرگـردانـنده
"تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" ،مجـموعهای است از بـرنامههـای بخـش تاجـيکی راديوی آزادی که به وسيله سليم
ايوبزاد ،روزنامهنگار و پژوهشگر شناختهشده تاجـيک تأليف و توسط پرفسور ايرج بشيـری ،اسـتاد دانشگاه ميـنه سوتای
اياالت متحـده امريکا ويـرايـش گـرديده .ايـن مجموعه در طی سی و يک بـرنامه ،در آخرين سال قـرن بـيستـم پـخش شده است.
سه سال بعد اين مجموعه با بـرخی اضافات و تعدادی از عکسهـای از آن روزگار به حروف کريليک (روسی) و باز با
ويراستاری ايرج بشيری ،در شهر پراگ چاپ و منـتـشر گرديده است .در اين مجموعه بـطور کل تصوير شفاهی از
رويـدادهـای قرن بـيستـم از امارت بخارا تا پيدايش تاجـيکسـتان صاحب استقالل ترسيم شده است.
در پايان کتاب "سالـنامه  "۱۹۹۱ – ۲۰۰۱تاجـيکسـتان به وسيله گـلبهار مرادی ،روزنامهنگار تاجـيک با حروف
کريليک و گاهنامه رويـدادهـای تاريخی افغانستان ،آسيایميانه و ايران در قـرن بـيستـم توسط پرفسور ايرج بشيری به زبان
انگليسی ارائه گرديده است .اين گاهنامه تاريخی که مهمترين رويـدادهـای تاريخی منطقه را در بـر میگـيرد ،يکی از
ويژگیهـای بـرجسته کتاب است.
در آغاز کتاب نام و وظيفه شرکت کنـندگان بحثها که عمدتا پژوهشگران و تاريخنگاران نامدار تاجـيکسـتان هستند و
همچـنين شاهدان عينی رويـدادها همراه با منابع استفاده شده ،آورده شده است.
فصلهـای کتاب بـراساس تاريخ تحـوالت سياسی و فرهنگی امارت بخارا و جمهوری تاجـيکسـتان بـر محور
سنـدهـای مهم تاريخی و رويـدادهـائی که در همان بـرهـه زمانی قرن بـيستـم شاخص بوده است ،تقسيم بندی گرديده است.
تحـوالت سياسی و فرهنگی قرن بـيستـم در تاريخ معاصر آسيایميانه (تاجـيکسـتان) ،ايران و افغانستان بسيار تند و
کـثيرالجوانب بوده است ،تا آنجائيکه اين کشورها بارها به کانونهـای داغ کشمکـشها و رقابتهـای قدرتهـای بزرگ مبدل
گرديـدهانـد و در اين ميان فارسیزبانان و از جمله تاجـيکـان متحمل زيانهـای فروانی شـدهانـد .اما استبداد حاکم و عدم دسترسی
به اسناد و مدارک عمدتا مانع آن شده است که از يکسو نيت و اهداف کشمکشهـای قدرتهـای بزرگ در منطقه همراه با
کارنامه حکومتها و از سوی ديگر تحـوالت فکری ـ سياسی و اقـتصادی ـ اجـتماعی مردمان منطقه مورد پژوهشهـای تاريخی
به ميزان وسيع قرار گيرد .از اينرو نگرشی توأم با شک ،ترديد و تنـقيد به تاريخ معاصر "تاجـيکـان" و نگاه تـازهای به
رويـدادهـای تاريخی قرن بـيستـم کاری بینهايت ضروری ،مبـرم و سودمنـد است.
در کتاب "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" کارنامه و زمـانه تاجـيکـان بخارا ،سمرقند ،خجـند . . . ،و به ويژه بخـارای
شرقی (جمهوری تاجـيکسـتان) در قرن بـيستـم به دست بازنگری ،بـررسی و کند و کاو قرارگرفته است .اين امر بـراساس اسناد
سر به مهر بايگانیهـای دولتی اتحاد شوروی سابق که اکنون باز شدهاند و همچـنان آرشيوهـای شخصی ،گـفتگو با پژوهشگران
نامبـردار تاريخ تاجـيکسـتان و چشمديدها و خاطرات شرکت کنندگان و شاهدان عينی رويدادها که هنوز زنده اند ،صورت
پذيرفته است .در بسياری از موارد رويـدادهـای تاريخی از ديدگاههـای متفاوت روايت و تفسير شده است.
بافت کتاب ترکيب جالبی از تاريخ کتبی و شفاهی است که با ارائـهی اسناد ،تـفسيرها ،بـرداشتها و نگاههـای متـفاوت
از رويـدادهـای قـرن بـيستـم تاجـيکسـتان اوضاع جمهوری را با بيان ساده و شيوا بازتاب میدهد .آشنائی مـؤلـف با رويـدادهـای
قرن بـيستـم منطقه و بهره بـرداری از بايگانیهـای اتحاد شوروی همراه با بيان ساده و بافت درهم تـنيده رويـدادها اثر را جذاب
و خوشخوان ساخته است و بـرای آشنائی به تاريخ تاجـيکـان فرارود (ماوراءالنهر) 1در قـرن بـيستـم اثری مناسب است.
شوربختانه بايد گفت که بسياری از فارسیزبانان بنابـر داليل مختلف از تاريخ پرآشوب آسيایميانه از جمله از
کارنامه و زمانه همزبانان خود در در فرارود به ويژه در قرن بـيستـم چندان آگاهی ندارند .علت آن در اين است که در قـرن
 .1ماوراءالنهر نامی اسـت کــه عربها بعد از اسـتيال بر سرزمينهای راست آمودريا بر اين مناطق به جای " فرارود" دادنـد .فرارود
بخشی از خراسانزمين را در بر میگرفت که امروز جزء منطقهی اسـت کــه بـه نام آسـيای ميانه ياد می شـود.
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شانزدهم ميالدی ترکهـای جغتائی سنیمذهب در آسيایميانه حاکم شدند و صفويان در ايران به مذهب شعيه رسميت بخشيدند و
در پی آن جنگهـای طـوالنی کـه متأثر از مسائل ملی و مذهبی بود ،رابطه رسمی ايران و آسيایميانه را سست گردانيـد و
چندی بعد ( )١٧۷٧در بخشهائی از خراسان حاکميت بدست پشتونهای درانی افتاد .درنيمه اول قـرن نوزده ( )۱۸۲۹شاه
شجاع به وسيلهی انگليسهـا به قدرت رسيد و سلطـنت کابـل تحـتالحمايهی انگلـيسها قرار گـرفت و در نيمه دوم قـرن نوزده
( )۱۸۶۸مظفرالدين منغيت ،امير بخارا به روسها تسليم شد و امارت بخارا تحتالحمايه روسها درآمد .بدين ترتيب
فارسیزبانان در قلمروهـای سياسی جداگانه که با هم چندان ارتباطی نـداشتند ،تقسيم شـدند.
به گواهی تاريخ در سراسر دو قرن اخير عالوه بـر گروههـای نفاقانگيـز درونی اين مرزوبومها استعمار انگليس و
روس بنابـر منافع خويش پيوسته سعی کردهانـد که نه تنها اين دوری را بين فارسیزبانان نگه دارند ،بلکه آن را در عمق و پهنا
بـيشتر سازند ،مرزهـای سياسی را در قلمرو فرهنگی و زبانی وارد کنند و مانع تفاهم و يکدلی بين آنان گردند .از اينرو
سوگمندانه بايد اذعان کرد که بسياری از فارسیزبانان آگاهی ندارند که بـر زبان فارسی و فرهنگ تاجـيکـان در آسيایميانه به
ويژه در اين صد سال اخير چه گذشته است .از جمله اينکه بلشويکها الفبای زبان فارسی را به روسی (کريليک) تبديل کردند و
پان ترکيستها سخن گفتن به فارسی (دری) را در بخارا در زادگاه زبان دری نه تنها منع کردند بلکه "متخلفين" را به پرداخت
جريمه وادار نمودند و در فرجام هردو متـفـقا تاجـيکـان را با شـيوهی "تبـرتقسيم" خالف ارادهی آنـها در سرزمينهـای
گـوناگـون تقسيم کردند ،آنها را از مراکز مهم تاريخی ،سياسی و فرهنگی شان بخارا ،سمرقند ،و  . . .محروم ساختند و پايتخت
تاجـيکسـتان امروزی (بخارای شرقی) را در روستای گمنام "دوشنبه" تعيـين نمودند .بسياری از فارسیزبانان نمیدانند که
تاجـيکهـای فرارود چه روزگار دشواری را در دوران استبداد و ترور استالين و روسیسازی (روسيفيکاتسيه) نيکيتا
خروشچف و ليئونيد برژنف رهبـران آنوقت اتحاد شوروی پشت سر گذاشتند و تاجـيکـان آسيایميانه فرهنگ و ادب ،سنن
باستانی و زبان خويش را به چه بهائی پاسداری کردند و آنـها چه دستآوردهائی در عرصه اقـتصادی ،سياسی و فرهنگی دارند.
 . . .اما آنچه تاريخشناسی شوروی در اين زمينه منتـشر کرده عمدتا متأثر از جهتگيریهـای سياسی و منافع مسکو بوده
است .از ايـنرو تاريخ کارنامه و زمانه تاجـيکـان به بازنگری نياز دارد.
سليم ايوبزاد ،مؤلف کتاب "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" محبت نمودند و يک نسخه از کتاب را بـرايم فرستادند.
هنگامیکه من کتاب را خواندم ،آن را جذاب و سرشار از نگرش تازه به رويـدادهـای تاريخی يافتم ،حيِفم آمد که جمعيت وسيع
فارسیزبانان بنابـر عدم آشنائی با حروف کريليک ،نـتواننـد آن را بخوانند .از اينرو تصميمم بـرآن شد که آن را به "الفبای
نياگان" يعنی فارسی بـرگـردانم و با درنظرگرفتن حجـم کتاب فشردهی آن را بـه خوانندهی فارسیزبان ارائه کنم .هنگام
بـرگردان ،بازنويسی و خالصه سازی کتاب نهايت سعی به کار رفته است که از يکسو محتوی اصل متن و حتی ساختارهـای
زبانی محفوظ باقی بماند و از سوی ديگر متن و زبان آن بـرای گروه گستردهی فارسی زبانان قابل فهم باشد و در درک متن با
مشکل روبـرو نـشوند .مزيد بـرآن بـرای توضيح بـيشتر بـرخی از مسائل تکميـليههـائی درپاینويس اضـافـه نمودم .پرفسور
ايرج بشيری ،محبت کردند ،جمع بست هرفصل کتاب را نوشـتند ،همچنين ويراستاری کتاب را با دقـت تمام انجام دادند و
پـيشگفتاری نيز بـر آن نـوشـتـند.
از آنجائيکه کتاب نخست به شکل بـرنامههای گفـتاری پخش شده است ،سعی گرديده است که تا آنجا که در درک متن
بـرای طيف وسيع فارسیزبانان خللی وارد نکند ،سبک گفتاری و گويشهـای آن اعم از بخارائی ،سمرقندی ،کوالبی ،خجندی و
بدخشی که مسلما همه آنها جزئی از گويشهـای زبان فارسی میباشند ،حفظ شود.
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بـرگردان کتاب "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" ابتداء در فصلـنامهی "آريـانـا ـ بـرون مرزی" 2از شمارهی بهـاريه
 ١٣۳٢تا شمارهی زمستانی  ١٣۳٣منتشر گرديد و با استقبال گرم خوانندگان روبـرو شد .اينک اين مجموعه همراه با تلخيص
برگردان "سالـنامه  "۱۹۹۱ – ۲۰۰۱و "گاهنامه رويدادهای مهم تاريخی امارت بخارا و تاجيکستان در قرن بيست" در يک
مجلد به شکل کتاب در اختيار شما خوانندهی گرامی قرار دارد .متن اخير بـرگردان قبل از چاپ توسط سليم ايوبزاد ،مـؤلف
کتاب خوانده شده و مقدمه بـر آن نگاشته اند.
در اين اثـر تحول افکار سياسی و اجـتماعی تاجـيکـان با همه فراز و نشيبهـای آن در قرن بـيستـم در آسيایميانه و
عمدتا بخارای شرقی (تاجـيکسـتان) به صورت اجمال روايت و تفسير شده است که به باور من از يکسو در امر روشن ساختن
زوايای تاريک تاريخ آسيایميانه ،زندگی و مبارزه تاجـيکـان کمک میکند و از سوی ديگر در امر ارتقاء هوشياری سياسی و
آگاهی ملی تاجـيکـان و پاسداران فرهنگ باستانی ،سنن تاريخی و زبان فارسی از گزند روزگار مـمد واقع خواهد شد و تجربه
کارنامه و زمانه آنها توشهی راه آينده نيز خواهد بود .مختصر اينـکه گذشته چراغ راه آيـنده است و فردای هر ملتی بـر
ديروزش استوار است و ديروز هر ملتی سازندهی هويت وبيانگر ريشهی تاريخی آن ملت است.
محمد جان شکوری يکی از چهرههـای شناختهشده تاجـيکسـتان تأکيد دارد که "امروز بـرای ملت تاجـيک دانستن
تاريخ اهميت بزرگ دارد . . . ،راه نو تاريخ را از جمعبست تجربههـای گذشته تاريخ میتوان معين کرد .نخست دورههـای
تاريخ گذشته را جمعبندی کنيم  . . .تا اينکه راه فردای خود را معين کنيم".
تاجـيکـان ،بـراساس کاوشها و پژوهشهـای باستانشناسان مردمان اصلی و بومی سرزمينهـای آريانای کهن،
خراسان کبير 3و فرارود باستانی هستند " .تاجـيکـان از زمانهای قديم که به بـيش از شش هزار سال میرسد ،در اين سرزمين
زندگی میکنند 4".والديمر بارتولد ،خاورشناس شناختهشده روس مینويسد که" :مطالعات ما در باب تاريخ آسيایميانه نشان
میدهد که مردم بومی آنجا آريائی بوده اند"  5و "تـاجـيکها نماينـدهی يکی از قـديمیترين تمدنهـای آسيایميانه هستند و قبل از
ظهور ترکان در اين ناحيه زندگی میکردند ...تاجيکها در مناطق آسيایميانه ،افغانستان ،خراسان بزرگ و ماوراءالنهر
سکونت داشته و دارند "
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بـر پايه پژوهشهـای پرفسورعبداالحمد جاويد "يکی از قومهـای اصيل و بومی آريانای باستان ،خراسان عهد اسالمی
و افغانستان امروزی تاجـيکها هستند 7".ميرمحمد صديق فرهنگ در همين راستا تأکيد دارد که" :در هنگام گـشوده شدن
خراسان بدست مسلمانان [اعراب] بخش بزرگ ساکنان از اين سرزمين را تاجـيکها تشکيل میدادند".
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" .2آريانـا برون مرزی" ،فصلنامهای است شامل پژوهش های تاريخی ،فرهنگی ،ادبی و اجتماعی که از طرف شورای فرهنگی افغانستان
در کشور سوئـد به مديريت پروفسور رسول رهـين منتشر میشود.
 .3در اين نوشتـه هرجا سخن از خراسان می رود ،مـراد خراسـان بزرگ و باسـتـان اسـت که بلخ ،هرات ،نيشاپـور و مـرو از زمـره
اسـتـانهـای بـزرگ آن بـود کــه خاکهــای افـغانستان کـنونی ،بخــش های خـاوری ايـران امـروز ،صحـرای ترکـمن تـا کنــارهای رود
جـيحون را در بــر میگــرفت.
 .4سعدیزاده ،سعيد" ،از تاريخ سياسی تاجيکان افغانستان" ،از کتاب "تاجيکان ،آريائیها و فالت ايران" ،مؤلف ميرزا شکورزاده،
 ،۱۳۸۰تهران ،ص ۲۹۱
 .5بارتولد ،والديمير" ،در باره فرهنگ آريائیهای آسيایميانه" از کتاب "تاجيکان ،آريائیها و فالت ايران" ،مؤلف ميرزا شکورزاده،
 ،۱۳۸۰تهران ،ص .۱۷
 .6ميراحمدی ،مريم" ،قوم تاجيک و فرهنگ تاجيکی در آسيای ميانه" ،از کتاب "تاجيکان در مسير تاريخ" ،گردآورنده ،ميرزا شکورزاده،
 ،۱۳۷۳تهران ،ص ۲۳۸
 .7جاويد ،عبداالحمد" ،سخنی چند در باره تاجيکها" ،شماره اول ،سال دوم ،فصلنامه "آريانا برون مرزی" ،۱۳۷۹ ،ص ۴
 .8فرهنگ ،ميرمحمد صديق ،افغانستان در پنج قرن اخير ،ويرجينا ،١٣۳٧ ،ج ١.ص ١۷
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تاجـيکـان آريائـی هستند و دارای تمدن و فرهنگ چندين هزار ساله میباشند که گنجينههـای فکری و معنوی آنها در
مراحل مختلف به زبانها و گويشهـای گوناگون نگارش يافته است .آريانای کهن به عنوان ميهن تاريخی تاجـيکـان خاستگاه
آئين باستانی مهر يا ميترا که در هزاره دوم و سوم قبل از ميالد ظهور کرد ،بوده است .همچنـين آئين زرتشت و "اوسـتا" (کتاب
زرتشتيان) که بـر محور سه اصل؛ پندار نيک ،گفتار نيک و کردار نيک استوار است ،ششصد سال قبل از ميالد در همين ديار
(بلخ) شکل گرفته است .البته اين مرزوبوم نه تنها خاستگاه آئينهـای ميترا و زرتشت بلکه زادگاه اصلی اساطير و حماسههـای
"شـاهـنامه"ی فردوسی بزرگ نيز میباشد و اسـاسا رويـدادهـای "شـاهـنامه" درهمين سرزمين اتـفاق افتاده است.
گستره مرزوبوم تاجـيکـان از پنج هزار سال به اينسو در شاهراه تردد خلقها و تمدنها و همـچنين در گـره گـاه
آمـيزش و روياروئی فرهنگها قرار داشته است و آنها در درازنای گستره تاريخ و فرهنگ ،تمدن و هنر هرچه گرانـبها و
انسانی بوده است ،پذيرفتهاند و همـزمان هويت فرهنگی و زبانی شان را نيز پاسداری کردهانـد .به گواهی تاريخ دستـآوردهـای
فرهنگی و کارنامههـای علمی تاجـيکـان قـرنها پـيش مرزهـای ملی را در نورديده و در بستر فرهنگ پربار بشری جا باز
کرده است .هيـچيک از عرصههـای علمی و فرهنگی نيست که تاجـيکـان در آنها آثار گرانبها نيآفريده باشند .تاجـيکـان
کارنامههـای ماندگار در حوزهی پژوهشهـای تاريخی و علمی ،در ادبيات و شعر ،در نـقاشی و معماری در فرايند تاريخ تا
روزگار ما آفريدهاند.
بزرگواران زيـادی از خـراسان بـرخاستند ،ابوعـبدهللا رودکی پدر شعـر فارسی ،ابوالقاسـم فردوسی که "عـجم زنده
کرد"؛ ابوعلیسينا که فارسی دری را کماالت تازهای بخشيد و به درجـهی زبان علم رسانيد ،رابعه شاهدخت بلخ و شاعر
آزادانديش ،ابونصر فارابی فيلسوف بزرگ ،ابوريحان بيرونی دانـشمند توانا ،حکيم ناصر خسرو بلخی شاعر و انديشمند
بیهمتا ،موالنا جاللالدين بلخی عارف ،شاعر و متفکر برجسته و شماری از کاروان ساالران شعر و دانش از جمله دقيقی
بلخی ،فرخی سيستانی و عنصری بلخی و سايرين همه و همه فرزندان خراسان بزرگ میباشـند .در همين دوره شهرهـای بلخ،
بخارا ،سمرقند و هرات به مرکزهـای بزرگ سياسی و فرهنگی ،علمی و ادبی تاجـيکـان تبديل شد.
تاجـيکـان نه تنها در حـوزهی علم و ادبيات ،فرهنگ و هنر خدمات تاريخی کـردهانـد ،بلکه در جمع ارباب دولت و
سياست نيز نـقش مهمی بازی نمودهانـد .مـبارزهی آزدایخـواهـانهی خلق تاجـيک از يکسو و پايداری آنهـا بـرای حفظ فرهنگ
و زبان پربار تـاجيـکان از سوی ديگر چه در جهان باستان و چه بعد از هجوم اعراب به سرزمين عـجـم بسيار بـرازنده است.
همانطوريکه پرفسور جاللالدين صديقی مینويسد "تاجـيکـان از آغاز مبارزات ملی و ميهنی در بـرابـر اقوام بيگانه به
پيکارهـای فرهنگی و تاريخی شديدی دست يازيدهاند 9".نخستين ارتشی که در داخل امپراتوری اسالم با ارتش منظم خالفت
عرب جنگيد و آنرا درهم شکست ارتش خراسانی ابومسلم بود" 10.ابـومسلم خراسانی  ...و همراهان او تاجـيک بودهاند".
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تاجـيکـان به گواهی تاريخ به هيچ خطه و کشوری لشگـر نکشيدند و نسبت به هيچ قومی و ملتی تعصب و دشمنی
نشان ندادند .اما خود بارها بنابـر فـقدان حاکميتهـای ملی و مردمی و رهبـران هوشيار و مدبـر مورد تجاوز و ظلم ،تعصب و
حقتلفی قرار گرفته ،گام به گام در خراسان و فرارود سرکوب شدهانـد و چه بسا مردم تاجيک کـه از جلگهها و شهرهـای
تاريخیشان به کوهستانها و درهها رانده شدند.
در بسياری از اين بـرهههـای تاريخی ديده میشود که بـرغم اينکه مردم سرفراز تاجـيک بـرای دادخواهی ملی ،دفاع
از مرزوبوم ،حفظ فرهنگ و زبان خويش به پا ايستاده و آمـادهی رزم و قربانی بودهانـد ،اما بنابـر ناتـوانی و يا جـبن،
مصلحتانديشی و يا معاملههـای آنهائيکه به نام شان سخن گفـته انـد ،حرکت دادخواهانه و آزاديـخواهـانهی آنها به خون نشسته

 .9صديقی ،جاللالدين" ،تاجيکان" ،از کتاب "تاجيکان در مسير تاريخ" ،گردآورنده ،ميرزا شکورزاده ،۱۳۷۳ ،تهران ،ص ۲۳۲
 .10شفا ،شجاعالدين ،تولدی ديگر ،ص ۲۵
 .11عيـنی ،صدرالدين" ،معنای کلـمه تاجيک" ،از کتـاب "تـاجـيکان در مسـير تـاريخ" ،گـردآورنده ،ميرزا شکـورزاده ،۱۳۷۳ ،تهران ،ص
۲۲
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است .تاريخ شهادت میدهد که يکی از مخوفترين دشمن تاجـيکـان در درازنای تاريخ آنهائـی بودهانـد که به نام "پيشوايان!"
آنها دم زده اما در واقعيت هيچ باوری به داعـيه ملـی و فرهنگی آنها نـداشـتهانـد.
تاجـيکـان مردم رزم و بزم اند ،شعر و موسيقی ،شادی و پايکوبی نمک زندگی آنها است .آنها مردمان زحمتکش اند و
در کشاورزی و باغداری ،شکار و پرورش حيوانات يـد طـوالئی دارند .صميميت و شکييائـی ،همبستگی و دلسوزی به انسان
يکی از ويژگیهـای قابل توجه تاجـيکـان است و آنها نسبت به هيچ قوم و فرهنگی تعصب و دشمنی ندارند و در عين حال
بـرابـر بـرتریجوئـی و زورگوی ،استـبداد و حقکشی نيز هيچ نوع گذشت و شکيبائـی نـدارند و آزادی و بـرابـری ،عدالت و
مردمساالری را به نفع بقاء و رشـد همه میدانـند.
تاجـيکـان در شهـر و روستا کـار و زنـدگی میکـنند ،در روح و روان تاريخـی آنـها نـيروی سازنـدگـی و فرهنگ
پروری ،صلح جوئـی و بشردوستی ،دوری از خشونت و ستـيزه جوئـی ،اعتماد به نـفس و بلندهمتی عجـين شده است .سالح
معنوی آنها خرد و دانش ،فرهنگ و هنر است .رمز پايداری تاجيکان دردرازای تاريخ استواری فرهنگ پربار و معنويت عالی
انسانی آنها است.
تاجـيکـان خـود را از تـبار آزاد زادگـان مـیدانـند .چنانکـه قـافـله ساالران شعـر فـردوسی ،دقـيقی ،سـنايی و نـاصـر
خسرو خـود را از تبار آزدگان میخوانند و در مقام تفاخر میگويند:
بــزرگــان بــا دانـــش آزادگـــــــان

نــوشــتـند يــکــسر هــمه رايــگان

من جاه دوست دارم ،کـازاده زادهام

آزادگـان به جـان نفـروشـند جاه را

گـر بـد کنند با ما ،ما نيکويی کنــيم

زيرا که پاک نسبت و آزاد زادهايم

مــن از پــاک فــرزنــد آزادگــانــم

نـگـفـتم کـه شـاپـور بـن اردشيـرم

به سخن پرفسور عبداالحـمد جاويد" :در ادبيات دوره سامانی و بعد از آن هرجا که ذکر حر (ترجمه عربی آزادگان)،
آزاده ،آزادزادگان ،دهکان (دهقان) شده مراد از کسانی بوده که از تبار تاجـيک بودهاند".
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خلق تا جـيک در گذشته و ملت تاجـيک در حال حاضر راه دور و درازی را پيموده است تا به اين مرحله از رشد و
تکامل اجـتماعی ،تاريخی ،ملی و فرهنگی خود دست يافته است" .تـاريخ اين ملت کهنسال و با فرهنگ با زبان و ادبيات غنی و
گسترده در جهان باستان ،با دولتهـای کهن از قبيل پيشداديان ،کيانيان ،مادها ،هخامنشيان ،اشکانيان ،کوشانيان ،ساسانيان،
يفـتليان و دولتهـای بعد از اسالم چون طاهريان ،صفاريان ،سامانيان ،غزنويان ،غوريان ... ،پيوند ناگسستنی دارد".
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واژهی تاجـيک ،واژهی بسيار کهن است و قبل از حمله اعراب بـر خراسان در زبان فارسی پهلوی نيز وجود داشته
است .مطابق معلومات مورخان چينی و بعضی تاريخ نـگاران يونانی ،نام تاجـيک در آغاز سال شماری ميالدی موجود بوده
است .14شماری از تاجيک شناسان ،بر اين نظر اند که لفظ تاجـيک در آغاز استعمال به صورت تاژيک در آثار منظوم و منثور
قرن پنـجم هجری به کار میرفت و بعدها در اثر قلب حرف ژ به جيم ،تاژيک مبدل به تاجـيک گرديد و اين کلمه به مرور زمان
جای تاژيک را در نوشتن و گفتن گرفت.
سيف هروی مـؤلف "تـاريخـنامه هرات" صورت "تاژيک" و "تاجـيک" را بارها به کار بـرده است .از جمله او
مینويسد که چنگيز به وارثان خويش گـوشزد کرد" :هرتاجـيک هروی را دستگير نمائيد زنده نگذاريد و بـر تاجـيکـان اعتماد
نکنيد که در اقـليم جهان به دليری و کين خواستن وشبـروی و کمين خواستن بـر سر آمدهاند ....هنوز صفحات زمين از خون
تاجـيکـان گلگون است ".و يا " تاژيک  ...در مشکالت کارها و معضالت کشاف و حالل [است] ،...خاصه تاژيکان هروی"

 .12جاويد ،عبداالحمد" ،سخنی چند در باره تاجيکها" ،شماره اول ،سال دوم ،فصلنامه آريانا برون مرزی ،۱۳۷۹ ،ص ۷
 .13صديقی ،جاللالدين" ،تاجيکان" ،از کتاب "تاجيکان در مسير تاريخ" ،گردآورنده ،ميرزا شکورزاده ،۱۳۷۳ ،تهران ،ص ۲۳۲
 .14سعدیزاده ،سعيد" ،از تاريخ سياسی تاجيکان افغانستان" ،از کتاب "تاجيکان  ،آريائیها و فالت ايران" ،مؤلف ميرزا شکورزاده،
 ،۱۳۸۰تهران ،ص ۲۹۹
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شماری از دانشمندان بـر احتمال وابستگی پيدايش واژه "تاجـيک" به معنويت آئين زردشت تأکـيد دارند .لفظ تاجـيک
خيلی قديمی بوده و به روايتی "تاجـيک" از "تاج" گرفته شده است ،چونکه زردشتيان کاله تاج مانندی میپوشيدند ،آنها را تاجی
و يا تاجـيک میگفـتند .اشاره به تاج کالههـای زردشـتی بـوده و بعـدا نام مردم و قوم شده است .15در هر حالت در حوزه ادبيات
واژه تاجـيک که صورت قديمیتر آن "تاژيک" است به مفهوم و معنای يک خلق فارسیزبان به کار رفته است .چـنانـچـه در
"لغـتـنامه دهـخـدا"" ،بـرهان قـاطـع"" ،فرهنگ معين" و "فرهنـگ نفيسی" تاجـيک به معنای غيرعرب ،غيرترک و غيرمغـول
آمـده است و به اغلب گمان که واژهی تـاجـيک ابتـداء نام يکی از قومهـای خراسان بوده و بعدا به تمام فارسیزبانان اطالق شده
است.
شماری از تاريخنگاران دولتهـای طاهريان ،صفاريان و سامانيان را به عنوان نخستين دولتهـای ملی تاجـيکـان بعد
از اسالم در خراسان معرفی میکنند .طاهريان در اصل از اهل پوشنگ هرات بودند و در قـرن نهم ميالدی میزيستـند و
صفاريان از سيستان بـرخاستند و زبان فارسی را در بـرابـر زبان عربی اولويت دادند .خاندان سامان از بلخ بـرخاستند و بيش
از صد سال در خراسان حکومت کردند و رنسانس قـرن چهارم و پنجم قمری را پديد آوردند .خدمات سامانيان در امر احياء و
رشد سنن ،فرهنگ و ادب خراسانيان و رونق علم و صنعت اظهر منالشمس است .شماری از تاريخنگاران بـرين نظر اند که
خلق تاجـيک در همين دوره تشکل يافته است و زبان دری (پارسی) در تحکيم درونمای فرهنگی و تشکل ملی آنها نقش جدی
داشته است.
دولت سامانيان بخارا را پايتخت خويش نمود  . . .و بخارا توسعهی بسيار يافت .يکی ازعلتهـای اساسی توسعهی
بخارا مبادالت بازرگانی ميان شرق و غرب و عبـور جـادهی ابـريشـم از آنجا بود.

16

در عهـد سامانيان هنر موسيـقی،

شهرسازی و هنرهـای تزئينی ترقی کرده بود .دوره سامانيان اوج پـيشرفت اجـتماعی و علمی بخارا است .سامانيان زبان و ادب
فارسی را دو باره زنده نمودند و تعميم بخشيدند .ملت تاجـيک در پناه زبان و ادب فارسی بار ديگر قد بـرافراشت ،بخارا،
سمرقند ،بلخ و هرات به مراکز بزرگ علم و ادب فارسی تبديل گرديدند ،شاعران و دانشمندان نامور زيادی در اين دوره ظهور
کردند و "کتابخانههـای بخارا قبل از حمله مغول در جهان مشهور بود".
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چنگيز خان در  ۳١۳هجری قمری به بخارا حمله کرد و ارگ بخارا بعد از دوازده روز مقاومت سقوط کرد .چنگيز
اموال مردم بخارا را غارت کرد و مدافعان آنرا قتل عام نمود و شهر را به آتش کشيد 18.اما مقاومت مردم بخارا بر عـليه استيال
گران مغول همچـنان ادامه يافت.
در سال  ١٢١۱هجری قمری عشيره منغيت در بخارا به قدرت رسيد و نيم قـرن بعد بخارا دستخوش اختالفات داخلی
شد .تشديد اختالفات مذهبی با حکمرانان شيعی ايران و در پی آن سست شدن روابط فرهنگی و تجارتی با تهران ،کابل و کلکته
همراه با کشمکشهـای سياسی حاکم بـرمنطقه و مزيد بـرآن اختالفات درونی ،بی کفايتی و فساد اميران منطقه و دسايس انگليس
و روس و کشف راه هـای دريائی سرانجام فرارود محاط به خشکی را به حاشيه راند و در انزوای سياسی قرار داد " .در نتيجه
 . . .تاجـيکـان فارسی زبان آسيایميانه ،به نسبت به جاهـای ديگر آسيا ،از اثر نفوذ اروپائيان دور ماندند . . . .سرنوشت اين
«جـزيـره» فارسی زبان تنها هنگامی رو به دگرگونی گذاشت که در ميانهی قرن نوزدهم ستونهـای ارتش امپراتـوری روسيه
سر به رخنه در آسيایميانه گذاردند".
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 . .15شکوری ،محمدجان" ،معنويت و احيای ملی" از کتاب "تاجيکان  ،آريائیها و فالت ايران" ،مؤلف ميرزا شکورزاده ،۱۳۸۰ ،تهران،
ص ۲۲۱
 .16دانشنامه جهان اسالم ،ج  .۱تهران ،۱۳۷۵ ،ص ۵۶
 .17رحيمی ،نيالب ،سير کتابخانهها در افغانستان ،کابل ،۱۳۶۱ ،ص ۱۰۹
 .18دانشنامه جهان اسالم ،ج  .۲تهران ،۱۳۷۵ ،ص ۳۶۶
 .19اتابکی ،تورج ،ارجنامه ايران ،تهران ،۱۳۷۳ ،ص ۳۳۱
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شکست روسيه در جنگ کريمه و جبـران آن از يکسو و جستجوی بازار بـرای فروش کاال و خريد مواد خام بـرای
صنايع روسيه از سوی ديگر باعث شد که روسيه به سمت خاور وآسيایميانه روی آورد و تعادلی در منافع استراتژيکی خود
ايجاد کند و در نتيجه تهاجم روسيه به منطقه آغاز شد .مظفرالدين منغيت امير بخارا بـرای حفظ تاج و تخت خويش با امضای
قراردادی خفت بار در سال  ١۳٧٣به نماينده امپراتوری روس تسليم شد و تحتالحمايه روسيه قرار گرفت .روسيه با چيره شدن
بـر بخارا به مرزهـای هند بـريتانيـا نزديکتـر شد .البته انگليسها نيز از جنوب فشار وارد میکردند و در صدد جستجوی راه و
چاره بودند که جلو پـيشروی روسيه را به سوی مستعمره خود يعنی هـند بگـيرند .از مقابلهی روسهـا و انگليسها در منطقه در
قـرن نوزده تا انقالب اکتبـر  ١۹١٧به نام "بازی بزرگ" ياد میشود.
در آغاز قرن بـيستـم آسيا دستخوش تحـوالت جدی شد و جنبشهـای اجـتماعی ،سياسی و فرهنگی زيادی همراه با
انديشهها و مفاهيم جديد وارد آسيایميانه گرديد که در اين ميانه حرکت و نظريههـای پاناسالميسم و پانترکيسم جايگاهی
بـرجسته داشتـند.
افسران و سربازان ترک که در دوران جنگ جهانی اول به اسارات روسها درآمده بودند و به فرارود راه يافتند و
يکجا با آنهائيکه در ترکيه عثمانی آموزش ديده بودند و يا از قفقاز آمده بودند به مفهوم ملت و هويت ملی به خوبی آشنائی
داشتند ،فرارود را مکان خوبی بـرای پخش انديشههـای پانترکيستی يافتـند .آنها که بـرتری زبان فارسی را مانعی در راه اهداف
خود میديدند ،انديشه به کنار زدن زبان فارسی و جانشين کردن زبان ترکی چغتائی را به ميان آوردند.
تاجـيکـان در آن اوضاع و احوال هنوز به اهميت هويت ملی پی نبـرده بودند و بی توجه به حـوداثـی که در پيرامون
آنها میگذشت به زندگی عادی خود ادامه میدادند و بـر امت اسالمی بودن خود و ديگران تأکيد داشتـند و پانترکيستها را
مسلمانان همکيش خود میدانستـند .آنهـا غـافل بودند که ديگران از يکسو در پی به حاشيه راندن زبان فارسی و تاجـيکـان اند و
از سوی ديگر در صدد ملت سازی خود میباشند .در حاليکه اکثريت مردم بخارا و سمرقند تاجـيک بودند ،اما بنابـر دور بودن
از حاکميت ،سطح نازل هوشياری سياسی و ضعف آگـاهی از هويت ملی و تأکـيد بـرامت اسالمی بـجـای هويت ملی ،ميـدان را
باختند .به نظر میرسد که اين يکی از درسهای نهايت آموزنده تاريخ برای جامعه امروز تاجيکان است.
گسترش انقالب بلشويکی  ١۹١٧روسيه به فرارود ،سقوط امارت بخارا و فرار سيدعالم خان ،امير بخارا به افغانستان
و روی کار آمدن جمهوری سوسياليستی بخارا موقعـيت مناسبی به پانترکيستها داد که اداره امور جمهوری را در دست گيرند
و ايدههـای خود را با استفـادهی ماهرانه از بلشويکها در عمل پياده کنند .نخستين حرکت حکومت بخارا بستن مکتبهـای زبان
فارسی بود" .زبان ترکی به عنوان زبان رسمی اعالم شد ...و ازبکستان کنونی بـر اساس بخارا تشکيل شد 20".بعد از تشکيل
ازبکستان روند به حاشيه راندن زبان فارسی و تعويض شناسنامههـای تاجـيکی به ازبکی ادامه يافت.
فشار و نفی موجوديت تاجـيکـان در فرارود و به حاشيه راندن زبان فارسی منجر به واکنش روشنفکران تاجـيک
گرديد و آنها مبارزهای پـيگير و سرسخت را بـرای تـثبـيت هويت ملی خود به پـيش گـرفتنـد .سرانجام جمهوری تاجـيکسـتان در
پی مبارزات پيگير و سرسخت خلق تاجـيک در  ١۹۲۹در قلمرو بخارای شرقی در چهارچوب اتحاد شوروی بدون هيچ شهر
بزرگی تشکيل شد .تشکيل تاجـيکسـتان از يکسو گامی به پيش بود اما از سوی ديگر از دست دادن سرزمينهـای تاريخی که در
آن تاجـيکـان قـرنها بودوباش داشتند و اکثريت ساکنان آن را تشکـيل میدادند ،حرکتی بـود که نـه تنها احساسات ملی تاجـيکها
را جريحهدار ساخت بلکه تأثـير منفی بـر روند شکلگيری دولت ـ ملت در تاجـيکسـتان به جا گذاشت.
بعد از مشخص شدن مرزها و تـأسيس جمهوری تاجـيکسـتان مسألـهی ملت سازی در دستور کار قرار گرفت .گروه
گروه مردم و نخبگان تاجـيک از بخارا و سمرقند به دوشنبه میآمدند تا به تشـکيل جمهوری نو بنياد تاجـيکسـتان در همه
عرصهها کمک کنند .نقش نخبگان (ايليت) تاجـيک در جـهت ايجاد باور به هويت مسـتقل ملت تاجـيک قابل يـادآوری است.
 .20اديب ،خالد" ،نمونه همزيستی ايران و توران در قرن بـيستـم" ،دانشگاه آکارا ـ امريکا ،از کتاب "جهان ايرانی و توران" ،تهران،۱۳۸۱،
ص ۲۹۶ـ ۲۹۹
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شکل دادن به هويت ملی چـه در حـوزهی ادبيات و فرهنگ و چـه در حـوزهی تـاريخ با اهميت است .صدرالدين عينی و بابا
جان غفوروف در روند ملت سازی تاجـيک کارهـای بلند و ماندگاری را انجام دادند" .صدرالدين عينی کتاب «نمونه ادبيات
تاجـيک» را با شتاب تهيه کرد تا نشان دهد که زبان تاجيکی دارای ادبيات هزار ساله است  ...او بـرای اينکه هويت قومی
تاجـيکـان را اثبات کند ناچار زبان ايشان را هم تاجـيکی ناميد نه فارسی زيرا بيم داشت که شوونيسم رايج آن عهد با انتساب
زبان تاجـيکـان به فارسی هويت مستقل اين مردم را انکار کند 21".بابا جان غفوروف تاريخ تاجـيکـان را در حوزهی جغرافيای
گـستردهی آسيایميانه و خراسان بزرگ تألـيف کرد .غفوروف چهار دهه بعد از تأسيس تاجـيکسـتان در طی مصاحبهای در
تهران گفت" :تا زمانی که هنوز جمهوری تاجـيکسـتان پديد نيامده بود ،سخن از مليت تاجـيک گفتن کار دشواری بود .پس از
تأسيس تاجـيکسـتان مردم آهسته آهسته خود را تاجـيک اعالم کردند 22".روند شکلگيری و قوام ملت تاجـيک تا فروپاشی اتحاد
شوروی از راههـای دشوار گذشت .عدم تطابق مرزهـای قومی و سرزمينی و از دست دادن مراکز تاريخی و تمدنی و ضعف
ناسيوناليسم ملی تاجـيکها و وضعيت جغرافيائی موجب تقويت نسبی هويتهـای محلی گرديد وبه رشد محلگرائی کمک کرد.
تاجـيکسـتان از فرهنگ روس تأثـير پذيرفته است ،اساسا "فرهنگ غرب از طريق روسيه به تاجـيکسـتان راه
يافت 23".دستآوردهـای تاجـيکـان در حوزهی هنرهـای مدرن الهامبخش است و امروز تاجـيکسـتان صاحب سالنهـای تآتـر،
بالـه ،اپرا ،رقص ،سينما و ارکستر بزرگ سمفونيک و استديوهـای فيلمبـرداری میباشد.
تاجـيکسـتان داری آکادمی علوم ،دانشگاهها ،کتابخانهها ،مـوزههـا و بنيادهـای مادی ـ تکنـيکی میباشد و تحـوالت
زياد اجـتماعی ـ اقـتصادی ،سياسی ـ فرهنگی را پشت سر گذاشته است .اما بـرغم همهی اين تحـوالت و شعارهـای "بـرابـری"
تاجـيکـان مانند ساير غير روستباران از جمله شهروندان درجه دوم اتحاد شوروی بودند.
تاجـيکسـتان کشوری است با درههـای شاداب و عميق ،کوههـای بـرفگير و بلند ،راههـای دشوار و ناهموار،
رودهـای پرآب و خروشان .چنين وضعيت جغرافيائـی به عنوان يکی از مولـفـهها بـر تحــوالت اجـتماعی و سياسی ،رشد و
انکشاف تاجـيکسـتان و شکلگيری ملت تاجـيک تـأثـير جدی داشته است .از اينرو بـرای درک تحـوالت تاجـيکسـتان بـررسی
وضعيت جغرافيای آن ضروری است.
جمهوری تاجـيکسـتان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در  ١۹۹١به عنوان کشوری مستقل پا گرفت .آغاز تحـوالت در
تاجـيکسـتان با طرح مسائل فرهنگی آغاز شد .روشنفکران تاجـيک با اعالم فضای باز سياسی (پروسترويکا) در پايان سال
 ١۹۳۳مسأله جايگزين ساختن زبان ملی (فارسی) به جای زبان روسی را که تأکـيدی بود بـر هويت ملی مطرح کردند که با
استقبال گسترده مردم رو بـرو شد .در  ۲۲ژوئيه  ١۹۳۹قانون زبان به تصويب رسيد و به زبان فارسی رسميت داد .يکی از
ويژگیهـای تاجـيکسـتان در اين بـرهه تأسيس سازمانهای با خصلت و بار فرهنگی است که بعدها بار سياسی اين سازمانها
سنگين میشود.
در جريان لشگرکشی و حضور نيروهـای نظامی اتحاد شوروی سابق در دهه هشتاد در افغانستان صدها تاجـيک به
عنوان مترجم ،مشاور و استاد دانشگاه به اين کشور آمدند .آنها در افغانستان همزبانان خود را ديدند و با سرعت الفبای زبان
فارسی را آموختند ،خواندن و نوشتن با الفبای فارسی را فرا گرفتند ،با ادبيات و شعر معاصر افغانستان و ايران به پيمانه
گستردهای آشنا شدند .آنها دارای سن ميانگين کمتر از سی سال و تحصيالت عالی به ويژه در حوزه علوم انسانی بودند و بـيشتر
با اهل قلم و فرهنگ ،نظر و سياست در تماس بودند .بسياری از آنها به کارهـای سودمند پژوهشی و نوشتن پاياننامههـای علمی
به ويژه در حوزه شعر و ادبيات ،تاريخ و فلکلور پرداختند و خوشبختانه بخشی از اين آثار اقبال چاپ و انـتشار يافتند.

 .21جامی ،مهدی ،شماره  ۵فروردين  ،۱۳۸۴مجله "واژه" http://www.vajehmagazine.com/
.22غفوروف ،بابا جان ،مصاحبه با سيروس علینژاد ،هفتهنامه "آيـندگان ادبی" ،تهران ،بهمن ۱۳۵۲
 .23همانجا
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آنها در بـرگشت از افغانستان با خود کتابهـای شعر ،داستان ،تاريخ و فرهنگهـای زبان فارسی را به اتحاد شوروی
سابق میآوردند .کار و زندگی در افغانستان در زبان و انديشه ،آگاهی ملی و سياسی آنها تحـوالت چشمگير بوجود آورد .نـقش
آنها در تحـوالت سياسی و فرهنگی تاجـيکسـتان در دهه نود قابل مالحظه است.
تاجيکستان در دهه نود بنابر عوامل داخلی و خارجی دستخوش بحران و جنگ داخلی شد ،اما خوشبختانه اهل سياست
و نخبگان تاجيکستان به ياری جامعه جهانی از طريق گفتمان ملی بر آن فايق آمدند .جامعه تاجيکان از جنگ و خشونت ،انتـقام
و نفرت منزجر است و بستر فرهنگی آن برای زايش و پرورش تروريسم و طالبيسم تنک است .برغم همه فراز و نشيبها نظام
سياسی تاجيکستان يک نظام "دنـيوی و حـقوقالبـنياد (سيکولر)" باقی ماند که در آن همه باشندگان تاجيکستان دارای حقوق
شهروندی میباشند .اين نظام از يکسو تضمينکننده ثبات و امنيت تاجيکستان است و از سوی ديگر راه را برای ادامه روند تجدد
و دموکراسی ،آزادی بيان و انديشه باز میگذارد.
نخبگان تاجـيک به امر تقويت زبان و ادب فارسی  ،نهادها و گروههـای منسجم روشنفکر با هويت تاجـيکی و به
بازنگری تاريخ و تأکـيد بـرنمادهـای فرهنگی و سياسی توجه جدی دارند .نمادهـای فرهنگی و سياسی ،گسترش زبان و فرهنگ
پربار فارسی در امر بسيج روان ملی و تحکيم وحدت ملی نـقش با اهميت دارد.
در قلب دوشنبه پايتخت تاجـيکسـتان مجسمهی (تـنديـس) بزرگی از حکيم ابوالقاسم فردوسی ،سراينده "شاهـنامه" و
آفريدگار حماسه ملی ايرانزمين و اسماعيل سامانی پادشاه پارسیزبانان قـرن دهم ميالدی و بنيانگذار امپراتوری سامانی در
آسيایميانه و خراسانزمين به عنوان نمادهـای فرهنگی و سياسی تاجـيکـان بـرپاست .متصل با آن در باغ زيبای گل سرخ
نقشهای از امپراتوری سامانی که از کرانههـای دريای خـزر تا مرز چين گسترده شده بر سنگ مرمر تراشيده شده است .اما
پايتخت اين امپراتوری دوشنبه نيست بلکه بخارای شريف است.
جامعه تاجيکان برای تدوين چهارچوب منظم فکری و تقويت نظام ارزشی و پياده کردن خود مختاری فردی انسان
به مثابهی سنگبنای جامعه ،غلبه بر محلگرائی و بحران هويت ملی ،روند ملت سازی و حقوق شهروندی ،پاسداری زبان و
فرهنگ ملی ،توسعه دموکراسی و رشد اقتصادی – اجتماعی ،همسوی با جامعه جهانی به يک گفتمان سازنده ملی نياز دارد.
مسلم است که رسالت و مسؤليت نخبگان و روشنفکران تاجيک در اين گفتمان دکتورين ملی بيشتر است.
به باور نگارندهی اين سطور ملت سرفراز تاجـيک از زمينه و پيشزمينهای فرهنگی و تمدنی بلند ،انديشههـای
سازندگی و بشردوستانه و موقعيت ويژه در جغرافيای سياسی و اقـتصادی منطقه بـرخوردار است .در صورتيکه با هوشياری
و مديريت مدبـرانه از همهی امکانات استفاده درست کند و با جامعهی جهانی زبان مشترک بيابد ،میتواند جايگاه شايسته و
وارستهی ،واقعی و مناسبی را در قـرن بيست و يکم به دست بيآورد.
تاجـيکـان بـرای پذيرش دموکراسی و مدرنيسم ،جامعهای مدنی و باز آماده اند .تحقـق و نهادينه شدن دموکراسی،
همسو و همگام شدن با جامعهی جهانی و پذيرفتن تجدد ،تحول و گسترش جامعهی مدنی و تأمين حقوق شهروندی و پذيرفتن
تنوع فرهنگی به نفع جامعهی تاجـيکـان است .مبارزه با گرايشهای واپسگرايانه و نژادپرستانه ،رد خشونت و زورگويی،
پرورش فرهنگ سياسی دموکراتيک ،دوستی و زيست باهمی با همه اقوام و ملتها ضامن ثبات و پـيشرفت جامعه است .تداوم
حاکميت "عرفی و حقـوقالبنياد" ،تأکيد بر خـودمختاری و آزادی فرد و انتخـابی بودن همهی ارگانهـای قدرت از مرکز تا
محالت ،از واليات تا شهرداریها روند دموکراسی ،پلوراليسم ،مدرنيسم و عدالت اجـتماعی را نهادينه میکند و اين امر بسود
همه است.
در سرنوشت آتيه جامعهی تاجـيکـان مسلما ً عالوه بر تأکيد بر رشد اقتصادی ،توسعه دموکراسی و آزادی فردی،
توجه به رشد زبان و ادب فارسی ،پاسداری از نمادها و هويت ملی ،تقويت خودآگاهی ملی و هوشياری سياسی ،غلبه بـر
محلگرائی (بزرگترين چالش در برابر جامعه تاجيکان) و تکـيه بـر روند ملتسازی ،حقوق شهروندی و برابری حقوق زن و
مرد ،گسـترش شبکهی آموزش و دانشگاهها ،کتابخـانهها و انـترنت ،فـراگرفـتن دانش معـاصر و يکی يا دو زبان بينالمللی
نـقش اساسی دارند.
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اما در باره نام کتاب "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" بايد گفت که اين نام در بـرگيرندهی سرنوشت تاريخی همهی
تاجـيکـان نيست ،بلکه عمدتا روايتی از کارنامه و زمانه تاريخی تاجـيکـان درامارت بخارا و بويژه بخارای شرقی (جمهوری
تاجـيکسـتان) در قـرن بيست است .در حاليکه مکان بودوباش و جغرافيای گسترش ملت تاجـيک به هيچ وجه به مرزهـای
جمهوری تاجـيکسـتان محـدود نبوده بلکه به مراتب فراختر از آن است .تاجـيکها در سراسر خاور بودوباش دارند.
به قول حقنظروف تاريخشناس تاجـيک " . . .مورخان تاجـيکسـتان تاريخ خلق تاجـيک را در محدوده ماوراءالنهر و
آسيایميانه محدود ساختند  . . .در حاليکه  ۶۲در صد تاجـيکها در افغانستان زندگی میکنند  . . .سهم آنها در آفرينش فرهنگ
مادی و معنوی خلق تاجـيک به مراتب از مردم تاجـيک ماوراءالنهر زيادتر میباشد".
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بسيار دردمندانه بايد گفت که در حوزه قوم شناسی از جمله "تاجـيک شناسی" در افغانستان بنابـر سياستهـای حاکم
شوينيستی نه تنها کارهـای علمی ،پژوهشی ،دانشگاهی و ميدانی صورت نگرفته است ،بلکه به تاريخ آنها نيز دستبرد زده شده
است .در همينجا میخواهم تأکيد کنم که بررسی واقعيـبـينانه کارنامه و زمانه تاجيکان و نگاه تازه به تاريخ آنهـا نهايت ضروری
و خـيلی مبرم است و مسلما نـقش بسيار جـدی در امر خودشناسی ملی ،رونـد ملت سازی و نهادينه ساختن هويت ملی آنها دارد.
به باور نگارنـدهی اين سطور ،امر تاريخنگاری تاجـيکها بايد از منظر تاريخی به عنوان ملت زنده و پويا با
مرزهـای سيال و متأثر از رويـدادهـای تاريخی انجام پذيرد .بابا جان غفوروف در کتاب معروف "تاجـيکـان" چنين بنيادی را
در امر تاريخنگاری تاجـيکها اساس گذاشته است .روايت تاريخی تاجـيکها از منظر تاريخی در قلمرو "خراسان بزرگ" نه
تنها مفهوم نمادين تاريخی و فرهنگی دارد ،بلکه به عمليـات ملتسازی شوروی نيـز پشت پا میزنـد .در واقعيت تاريخ پرفراز
و نشيب بخارا و سمرقند . . . ،بخشهـائی از تاريخ "خراسان کبير" است.
پژوهشگران و نخبگان تاجـيک بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و سر بـرآوردن جمهوری مستقل تاجـيکسـتان بـرای
بازيافت و شکل دادن هويت ملی و نهادينه کردن آن ،تالشهـای فراوان و کارهـای مهم و بلندی انجام دادند ،متون و منابع اصلی
بسيار مهمی را به چاپ رساندند ،نگاه تازهای به تاريخ انداختند و کتاب هـای زيادی را تأليف کردند که بسياری از آنها بدون
شک جايگاه بلند علمی دارد .تأليف و انتشار کتاب "تاجـيکـان در قـرن بـيستـم" در همين راستا است.
با دريغ بايد گفت که هرچند پژوهشهـائی در مورد تاجـيکـان و تاريخ آنان ،پيوستگی و همسوئی آنها در حوزه
فرهنگی ايران ،افغانستان و تاجـيکسـتان ،سمرقند ،بخارا ... ،انجام گرفته و مقاالت و کتابهـای فروانی به زبانهـای گوناگون و
از جمله به زبان فارسی نوشته و چاپ شده است ،سيمنارها و گردهمآئیهـای زيادی بـرگزار گرديده ،اما تا کنون در بارهی
کارنامه و زمانـهی تاجـيکـان و جغرافيای بودوباش آنها در کليت آن چـندان مورد پژوهشهـای علمی قرار نگرفته است و جای
بـررسیهای علمی و پژوهشهـای همه جانبهی دانشگاهی در بـارهی جغرافيای گسترش تاجـيکـان خالی است .اميد بـرآنست که
در آينده به همت و پشتکار نسل جديد از پژوهشگران و دانشمندان جای خالی چنين پژوهشهـای تاريخی پر شود و تاجـيکها
در مسير تاريخ در جغرافيای بزرگ فرهنگی با مرزهـای سيال مورد مطالعه و پژوهش همه جانبه علمی قرار گـيرنـد.
اين سخـن پايان نمیيابد که اگر از ويـرايـش نـقادانه و دلـسوزانه پرفـسور ايرج بشيری ،از ياری دوست محترم رزاق
نجرابی در برگردان متن انگليسی "گاهنامه رويـدادهـای مهم تـاريخـی؛ از سال  ١۹٠٠تا  "٢٠٠٠و از محبت و تشويق همه
ياران عزيز بر برگردان کتاب ،ياد نکنم.
تايپ کتاب ،توسط برگرداننده صورت گرفته است و همچنين تکميلـيههــا و تکيه روی کلمات از برگرداننده است.

ن .کاويانی
آمستردام
 .24حقنظروف ،مقام تاجيکان در تاريخ افغانستان ،دوشنبه ،۱۹۹۹ ،ص ۷
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مقدمه ويـراسـتار
تاجـيکستان کشوری است کوهستانی با مناظر دلکـش و مردمی دلير و توانا .اصل و نـصب تـاجيـکان به ايـرانـيان و قبل از
آن به طوايف آريائی و عاقبت به اقوام هند و اروپائی مـیرسـد .بنابراين جای تعجب نيـست اگر تـاجيـکان نيز مانند ايـرانـيان پارس
نژاد پادشاهان هخامنشی ،اشکانی و ساسانی را در زمره پادشاهان خود بدانـند و بزرگان ادب و علوم قرون ابتدائی اسالم مثـل
رودکی ،فردوسی ،فارابی ،و ابنسينا را به همان اندازه دوست بدارند و بستايـند که ايـرانـيان پارسنـژاد.
ورود ترکان و مغـوالن به آسيـایميـانـه در قرون دهم تا سيزدهم ميالدی باعث جـدائـی تدريجی ايـرانـيان شرقی (تـاجيـکان
امروزی) از ايـرانـيان غربی (اهالی امروز ايران) گرديد .ولی با وجود اين جـدائـی ،که شرح آن خواهد آمد ،زبـان شيرين فـارسـی
بعنوان مظهر هويت ايرانی از ميان نرفت و برعکس مذهب که پيوسته شيعـه را در مقابل سنی قرار میداد ،پايه تداوم و اساس
تمدن و فرهـنگ و ادب ايرانی گرديد .در حقيـقت امروز تاجيکی نيـست که با اشعار سعدی و حافظ آشنائی نداشته باشد و شعرای
پارسیسرا را الهـام بـخش زندگی خود نـدانـد.
تا اواخر قرن نوزدهم ميالدی تمايز بين تـاجيـکان و ايـرانـيان تنها يک تمايز جغرافيائی يا ناحيوی بيش نبود .ولی در قرن
بيستم ،در اثر گرايش اين گروهها به ايدئولوژیهـای گوناگون زندگی و خـودشـناسی هر يک رنگی مخصوص بخود گـرفـت .مثال
در خالل قرن بيستم  ،در اثر مراوده و معاشرت فراوان ايـرانـيان پارسنـژاد با اروپـائـيان و بطور کلی غربيان ،شالوده آداب و
رسوم آنهـا هر روز سستتر میشد و افکار جـديـدی در فرهـنگ ايران رخنه میکـرد ،افکاری که در تحت نفـوذ آن تمدن ايرانی
میرفت تا بازتابی غربی به خود بگيرد .پس از ورود امريکائیها به ايران بعد از جنـگ جهانی دوم اين بازتاب حالت صعودی
سريعی بخود گـرفـت بطوری که در سالهـای دهه  ۱۹۷۰نه تنها ريشه و اساس فرهـنگ باستانی کشور را به لرزه در آورد ،بلکه
اهالی مملکت را با خودشناسی عميق و بیسابقهای مواجه گـردانـيد .اين خودشناسی که در سال  ۱۹۷۹جنبهای دينی و ملی بخود
گـرفـت منجر به انقالب اسالمی ايران و دوری گزينی ايران از سياستهـای غرب و شرق گرديد.
به همـين ترتيب بعد از جنـگ جهانی اول ،زندگی تـاجيـکان نيز مسير جـديـدی بخود گـرفـت .آنهـا ابتداء با شدت بسوی
اتحاد شوروی سوسياليستی کشانيده شدند و سپس در دهه  ۱۹۲۰در گير و دار تقالهـای ممتد ترکهـای آسيـایميـانـه با شوروی بر
سر قدرت ،استقالليت قومی خود را از دست دادند و تنها در تحت شرايط بسيار سنگينی توانستـند زبـان و فرهـنگ و هويت ايرانی
خود را محفوظ نگهدارند .آنچه در اين مختصر میآيد شرح حوادثـی است که در طی اين زمان بر تـاجيـکان گذشته .اين حوادث را
يا تـاريـخ به ثبت رسانيده ،يا ديگران مشاهده نموده و خبر دادهاند .بکالم ديگر اين گفتار خـوانـنده را با جوانب مختلف زندگی
تـاجيـکان آشنا خواهد کرد و در عين حال نظريات گوناگونی را در باره چگونگی پيدايش آنهـا ،منشاء کلمه تاجيک و مکان بود و
باش تـاجيـکان مطرح خواهد نمود .الزم به تذکر است که منظور نويسنده اين مقدمه ،همچنين منظور مؤلف کتاب و برگرداننده آن
تفکيک صحيح از باطل نيـست بلکه منظور نگه داشتن آئينه صيقل يافته ايست بر رخدادها تا تـاجيـکان چنان که هستند به جهانيان
شناسانده شوند.
تـاريـخ قديم ايران و تاجـيکستان بطور اخص و تـاريـخ ايران ،افغانستان و آسيـایميـانـه بطور اعم از يک مبداء تـاريـخی
سرچشمه گـرفـته و در طی اعصار از مواهب همان فرهـنگ يگانه و نامير سرشار شده است .سبب جـدائـی قبـايـل مختلف ايرانی
از يکـديگر در گذشتههـای دور ،و گاه نه چندان دور ،عوامل مختلفی بوده که شرح کامل آنهـا در اين مختصر نمیگنجد ،ولی بطور
مثال میتوان از گذشتهی واحدی که مليت تاجيک و ايـرانـيان پارسنـژاد را در بر داشته به اختصار سخن گفت .در قرن هفتم
ميالدی ،قبل از ورود اسالم به آسيـایميـانـه ،امپراتوری بزرگ ايران مانند سدی عظيم ترکهـای شرق آسيا و اعراب باديـهنـشين
غـرب را از يکديگر جدا میساخت و از قلع و قمع قبيلوی در ناحيه جلوگيری میکرد .اين حال تا زمانی که عربهـای صدر اسالم
اين توازن مهم تـاريـخی را از بين نبردند و موقعيت استراتيژيکی ايران را بهم نزدند ،ادامه يافت .پس از حمله اعراب و سقوط
امپراتوری ساسانی راه ورود قبـايـل عرب از جانب غرب و قبـايـل مغول و ترک از جانب شرق به ايران و به آنچه امروز بنام
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خاورميانه میشناسيم باز شد و هويت ايرانی که پيش از خروج اسالم از چين تا دريای مديـترانه گسترش داشت دستخوش قومگرائی
و انگيزه قدرتطلبی و سودجوئی اقوام غير ايرانی شد.
در قرن دهم ميالدی اعراب که نتوانستند در مقابل اتراک تاب مقاومت بياورند تدريجا آسيـایميـانـه را ترک کردند و ايران
سامانی را در مقابل حمالت پی در پی ترکان غزنوی تنها گذاردند .امپراتوری سامانی دولتی قوی ولی نوبنـياد بود و در نتيجه
نتوانست در مقابل قوای غزنويان تاب مقاومت بياورد و مضمحل گرديد .از آن پس ترکان غزنوی و سلجوقی نواحی حاصلخيز
آسيـایميـانـه ،مخصوصا نواحی اطراف رودهـای سيحون و جيحون را بتصرف خود درآوردند .چندی نگذشت که قبـايـل مختلف
ترک به آسيـایميـانـه رو آوردند و در نواحی مختلف آن سکنی گزيدند .از جمله اين قبـايـل قبـيلـه ترکمن بود که از مدتها پيش در
نواحی بين رودهـای جيحون و تجن و هيرمند در افغانستان کنونی سکنی گزيده و رابطه بين ايـرانـيان شرق (نواحی سغد ،سمرقند،
بخارا تا کابل) و ايـرانـيان غرب (پارس تا بغداد) را بکلی مختل و منقطع گـردانـيده بود .با مرور زمان ،در ميان ايـرانـيان سغد
که ترکان کافر آنهـا را بنام "تازيک" از خود متمايز میساختند هويتی جديد بوجود آمد .آنهـا در مقابل کلمه تازيک که ترکها
استعمال میکـردند ،هويت تاجيک را بخود نسبت دادند .مگر آنهـا ايـرانـيانی نبودند که در تحت لوای سامان خدا هويت ايرانی را از
زير سلطه عرب خارج کرده و تاج و تخت ايران را در بخارا مستقر نموده بودند؟ اين هويت جديد و کاهش مدام روابط قومی
تـاجيـکان را از ايـرانـيان ديگر کامال جدا ساخت .پس از اين جـدائـی رابطه بين ايـرانـيان شرق (تـاجيـکان) و ايـرانـيان غرب
(پارسیها) تدريجا تنزل يافت تا آنجا که اين هويت در اواسط سده بيستم تقريبا در اذهان مردم عادی گم شده بود.
در قرن شانزدهم ميالدی بر اين ابعاد جغرافيائی و نژادی يک بعد دينی نيز افزوده گرديد .در آن زمان ايـرانـيان با پيروی
از فرامين شاه اسماعيل صفوی مذهب شيعـه را مذهب رسمی خود قرار دادند .اين عمل آنهـا را هم از مسلمانان عثمانی و هم از
مسلمانان آسيـایميـانـه که اکثرا تازه از جنوب روسيه کنونی (دشت قبچاق) رسيده و خود را ازبک میخواندند متمايز نمود .در اين
جو دينی تـاجيـکان ،بغير از آنهـا که در شيعی بودن پافشاری میکردند و اسماعيليه که تعداد شان در تاجـيکستان آن روزگار کم
نبود ،تـاجيـکان به مذهب سنی حنفی خود باليدند و روابط خود را با ايران شيعـه مذهب بازهم کمتر کردند .بايد تأکيد کرد که
تـاجيـکان در اين زمان تنها در ورارود نبودند بلکه مأوای آنهـا از سمرقند و بخارا در شمال شروع میشد و به کابل و قندهار و
هرات در جنوب ختم میگرديد.
در اواخر قرن نوزدهم نقشهی جمعيتی ناحيه يک بار ديگر عوض شد .اين بار در اثر دسيسهبازیهـای بريتانيا و روسيه
ايـرانـيان شرق (تـاجيـکان) به دو دسته جداگانه تقسيم شدند و در دو طرف رودخانه پنج که آن را مورتيمر دوراند بعنوان سرحد بين
دو تيره اين طايفه قرار داده بود ،مستقر گرديدند .سپس وقتی در سال  ۱۹۱۹بريتانيا دولت افغانستان را به رسميت شناخت ،تيره
جنوبی اين طايفه جزءاليتجزای کشور نوبنياد افغانستان گرديد .از آن پس تـاجيـکان که بوسيله ستم ترکان از ايـرانـيان جدا شده
بودند باز يک بار ديگر در اثر دسيسهبازیهـای اروپـائـيان از همديگر جدا شدند.
همانطوريکه مالحظه میشود ،گرچه تاجيکها ايرانی و مسلمان میباشند ،و سير تـاريـخ شاهد اين يگانگی آنهـا با ساير
ايـرانـيان است ،در طی اعصار بصورت ملتی جداگانه رشد کرده و استقالل يافته اند .البته اين نوع تغيير در جهان چندان بیسابقه
هم نيـست .ايـرانـيان ،يونانيان و هنديان همه در اصل هند و اروپائی هستند ولی گذشت ايام آنهـا را چنان از هم جدا نموده که کمتر
کسی به يگانگی آنهـا آگاهی دارد .از آن مهمتر سير تـاريـخ گاه آنهـا را کامال در مقابل يکديگر به ستيز واداشته است .جنـگهـای
طوالنی بين ايـرانـيان باستان و يونانيان و روميان مدرک گويای اين مدعا است.
در عرفهی قرن بيستم هنوز کشوری به اسم تاجـيکستان وجود نداشت ،ولی مردمی به نام تاجيک وجود داشت .آنچه امروز
ما بنام تاجـيکستان میشناسيم در آن روزگار تحت عنوان "بخارای شرقی" يکی از اجزاء اليتجزای امارت بخارا محسوب میشد و
توسط ساالران ترکنژاد عشيره منغيت تحتالحمايه امپراتوری روسيه اداره میگرديد .امرای برجسته امارت را تزار روس از
ميان سران مختلف عشاير ترک معين میکرد و امور اداری از قبيل خدمت نظام ،اخذ ماليات و اجر و زجر رعايا تحت نظارت
آنهـا انجام میگـرفـت.
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زندگی در بخارای اميری بسيار دشوار و گاه جانکاه بود .بغير از خويشاوندان امير و علمای دين که امير در پيشبرد
برنامههـای خود به آنهـا احتياج داشت ،زندگی برای ديگران سخت و تحملناپذير بود .مردم بخارا حتی بر مال و جان خود حاکم
نبودند و اموال و امالک و حتی اطفالشان دائم در تحت بررسی دقيق قوشبيگی ،جاسوسان او و عجوزگان امير قرار میگـرفـتند.
پسران خوشروی و دخترکان زيبای رعايا اجبارا پيشکش امير میگشتند و پس از مدت زمانی از دستگاه رؤسای قوم و يا از
خانههـای پيشخدمتهـای نزديک امير سر در میآوردند .عالوه بر اين در بخارای اميران از علوم و فنون و هنر بمعنی واقعی آنهـا
خبری نبود و کسانی مثل احمد دانش که بنا به حس کنجکاوی ذاتی خود به چنين جرگهها وارد میشدند مورد توبيخ سخت قرار
میگـرفـتند و در طی مدت کوتاهی اخراج و نابود میگرديدند.
اميران و علمای بخارا در عرفهی قرن بيستم از اين میترسيدند که تعليم و تربيت جـديـدی که تاتارها و روسها به بخارا
وارد میکردند بر پايه اسالم استوار نبود و میتوانست شالودهی پوسيده حکومت اسالمی آنهـا را از بيخ متزلزل سازد .امير از خود
میپرسيد که آيا معلمان و نوآموزان مکتبهـای نو به حکومتی که بر مبنای "شاه سايه خداست" و "رعايا بايد بی پرسش فرامين
امير را اجراء کنند" وقعی خواهند گذاشت يا نه؟ اگر وقعی نمیگذاشتند هم امير و هم علمای بخارا میدانستند که دست دودمان
منغيت برای ابد از تاج و تخت بخارا کوتاه میگرديد .از اين رو امير نسبت به تمام کسانی که با علوم جديد و با فرهـنگ روسيه سر
و کار داشتند سوءظن شديد پيدا میکرد و در فرصت مناسب آنهـا را نابود میساخت.
جنبش ملی در بخارای شرقی در اوائل قرن بيستم بوسيله تاتارها که از چندی پيش به تعليم و تربيت مردم خود پرداخته بودند
آغاز شد .چندی نگذشت که تاتارها جهت توسعه دادن دامنه فعاليت فرهـنگی خود تـاجيـکان را نيز در جرگه افکار و اعمال خود
وارد ساختند و در بوجود آوردن مدارس نو به آنهـا ياری رساندند .تـاجيـکان پس از فراگـرفـتن اصول ابتدائی تعليم و تربيت نوين
شاگردان زبده خود را به خارج فرستادند و امور فرهـنگی و اجتماعی خود را بقدر قابل معتنی به وسعت دادند .جدال بين امير و
پيشروان تعليم و تربيت بخارا وقتی شروع شد که خواستههـای اجتماعی و سياسی جوانان تحصيلکردهای که از خارج بر میگشتند
با امکاناتی که امير ،علما و اکثريت مردم بخارا حاضر بودند در اختيار آنهـا قرار دهند از زمين تا آسمان تفاوتپيـدا کرد .از آن
گذشته اين جوانان هنوز بر اميال خود مسلط نبودند .يک عده خواهان تغييرات در معارف بودند و خود را "جـديـدی" میناميدند و
عدهی ديگر خواهان تغيير رژيم و سرنگون کردن سلطنت دودمان منغيت بودند و خود را "جوان بخارائيان" میناميدند .ورود
"جـديـدی" ها و "جوان بخارائيان" در عرصه تعليم و تربيت و سياست بخارا اوضاع ساده امارت را مرکب و خود بخارا را به
ميدان تبادل افکار و نفوذ فرهـنگ و سياست بيگانه مبدل گـردانـيد .اين اعمال و افکار نا آشنا عرصه را بر امير و علمای بخارا
تنگ کرد و آنهـا را برای پيدا کردن راه حلی جهت اين مشکل به دست و پا انداخت.
امير در ابتداء نجات خود را در يکی و بعد در ديگری از اين حرکتها میديد ولی عاقبت به اين نتيجه رسيد که تنها راه
نجات وی در بوجود آوردن يک برخورد قاطعانه بين علمای بخارا و اصالحطلبان می باشد ،لذا در سالهـای آخر امارت خود به
علمای بخارا ياری رسانيد تا آنهـا جـديـدیها و جوانبخارائيان را از ميان بردارند .ولی اين عمل ميسر نشد و علما نتوانستند از
عهده نوآوران برآيند و نسل آنهـا را ريشهکن سازند .برعکس جور وستم امير و علما بر جوانان راه را برای لشگـر بلشويک به
بخارای شريف باز کرد .اين لشگر پس از ورود به بخارا جوانانی را که هنوز قربانی اعمال زشت امير و علما نشده بودند نجات
داد و چندی نگذشت که همـين جوانان تحت فرمان بلشويکها جمهوری شوروی بخارا را بوجود آوردند و چندی بعد ،جمهوری
ازبکستان و در بطن آن ،سرزمين مستقل تاجـيکستان تأسيس شد.
اهالی مسلمان آسيـایميـانـه از سالهـای آخر جنـگ جهانی اول با تزار بر سر اجحافات دولت روس  ،مخصوصا در
خصوص فرستادن جوانان به پشت جبهه در گيریهائی داشتند .اين درگيریها در سال  ۱۹۱۶دامن گـرفـت و باعث کشت و کشتار
بسياری گرديد .بلشويکها بعد از در دست گـرفـتن امور ناحيه همان رويهی تزار را ادامه دادند و با مسلمانان از در جنـگ
مسلحانه درآمدند .اين جنـگ و جدال که دنباله جنـگ و جدال مسلمانان آسيـایميـانـه با تزار روس بود کم کم به نام جنـگ
باسماچیگری مشهور گرديد و تا سالهـای  ۱۹۲۳ – ۱۹۲۲ادامه پيدا کرد .باسماچیها مسلمانانی بودند که میخواستند طنطنههـای
ملی و رسوم نياکان خود را حفظ کنند و خارجيان را از تصاحب اموال و امالک خود باز دارند .دولت شوروی که نفع خود را در
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تصاحب ذخائر گوناگون منطقه میديد ،مانند تزار تـاجيـکان را توسط حاميان قابل اعتماد خود ،يعنی ازبکها ،سرکوب میساخت و
زمام امور ناحيه را به دست پرقدرت ژنرالها و حاکمان پرقدرت خود میسپرد.
پس از پايان جنـگ باسماچیگری بسياری از قوای شوروی از ناحيه خارج شد ولی خروج آنهـا از خاک بخارای شرقی نه
تنها در زندگی تـاجيـکان هيچگونه بهبودی بوجود نياورد بلکه آنهـا را با مسئلهی بسيار مشکلتری روبرو ساخت .سردمداران
شوروی که از درشتی تـاجيـکان در بحبوحهی جنـگهـای باسماچیگری در غضب بودند اقوام ازبک را در تعدياتشان نسبت به مال
و جان تـاجيـکان آزاد گذاشتند و ازبکان با رؤيای تأسيس ترکستان بزرگ تـاجيـکان را تحت شکنجههـای جسمی و روحی
رقتباری قرار دادند .بطوری که تـاجيـکان برای حصول فراغت و زندگی آسوده بايد يکی از دو راه را انتخاب میکردند .راه اول
اين بود که در مدارکشـان خود را "ازبک" مینوشتند .اين کار راه را برای ورود خودشان و خانوادههايشان به مشاغل و مدارس
ازبکستان هموار میکرد .راه دوم اين بود که از سمرقند و بخارا کوچ کرده به ده کوچک دوشنبه ،که تدريجا بصورت شهر
استالينآباد در میآمد کوچ میکردند و به جای سمرقند و بخارا دوشنبه را مرکز فرهـنگی ،سياسی و اجتماعی خود میساختند .درد
مرهم ناپذير تـاجيـکان از آن ايام تا امروز زادهی همـين تحميل اجباری هويت ازبک از يک طرف و کوچ اجباری به نواحی
کوهستان از طرف ديگر است.
وقتی لنين و استالين از جدال با باسماچيان فارغ شدند و با کمک ترکهـای ناحيه (ازبکها) آنهـا را مطيع دولت شوروی
ساختند ،بمطالعه قدرت روز افزون ترکها و حل مسألهی پانترکيسم پرداختند .نتيجه مطالعات آنهـا اين طور نشان داد که
پانترکيسم در دامن دولت سوسياليستی رشد صعودی عظيمی داشته و تدريجا برای خود بصورت يک اتحاد بزرگ و نيرومند
درآمده است .از آن گذشته ،آنهـا به اين نتيجه رسيدند که پانترکيسم بزودی خواهد توانست در مقابل سوسياليسم قدعلم کند و از
پيشرفت جهانی سوسياليسم بکاهد و يا اصال از پيشرفت آن جلوگيری نمايد .بنابراين در طی سالهـای  ۱۹۲۳و  ۱۹۲۴قانون
تقسيمات مرزی را در امور سياسی ناحيه وارد گـردانـيدند و با کمک کميسيونهـای متعدد و ارعاب اهالی ملت يک پارچه مسلمان
و اکثرا ترک ترکستان را به چند جمهوری نسبتا کوچک تقسيم و آنهـا را جهت اداره امور به فرماندهان شناخته شده سوسياليستی و
رؤسای سرسپرده قبيلوی تحويل دادند .اين فرماندهان نسبت به ملتهائی که در جنـگهـای باسماچیگری به شوروی کمک کرده
بودند با مهربانی و دلبازی و با دستياران باسماچیهـای شکست خورده با بی رحمی ،بیتفاوتی و کار شکنی رفتار می نمودند.
بطور مثال ترکمنان آن روز بدون هيچگونه درد سری صاحب دولت و قدرت شدند و حال آنکه به تـاجيـکان حتی اجازه داده نمیشد
تا در آن جلسات مرزبندی که مربوط به خودشان بود شرکت کنند.
بـیتـفاوتی شورویها نسبت به اهالی آسيـایميـانـه بطور اعم و تـاجيـکان بطور اخص به اين معنی نبود که آنهـا تاجـيکستان
را به دست فراموشی سپردند .برعکس در دهه اول حکومت شوروی تاجـيکستان مانند ساير مناطق حاصلخيز و معدنخيز آسيا از
تمام جوانب مورد مطالعه دقيق دانشمندان شوروی قرار گـرفـت .در حقيـقت مطالعات آنهـا از خود تـاجيـکان شروع شد .آنهـا پس
از شناسائی کليه مردم تاجيک به کسانی که حاضر به تغيير هويت تاجيکی خود میشدند اجازه میدادند تا در شهرهـای سمرقند و
بخارا که اکنون جزء جمهوری ازبکستان بحساب میامدند بمانند .پس از آن که آنهـا قبول میکردند که از قوانين ازبکستان اطاعت
خواهند کرد میتوانستند از مواهب زندگی سوسياليستی جمهوری برخوردار گردند .بسياری از اين اشخاص در دوران حکومت
شوروی صاحب مال و جاه گرديدند .کسانی که حاضر به تغيير هويت تاجيکی خود نمیشدند ولی حاضر به قبول سوسياليسم و
آشنائی با زبـان و فرهـنگ روس بودند به تاجـيکستان کنونی فرستاده میشدند تا در تحت نظارت شورویهـای اکثرا اروپائی در
مزارع و کارخانهها بکار مشغول گردند .گروه بسياری از اين تـاجيـکان به پنبهزارهـای جديداالحداث وخش و قرقان تپه فرستاده
میشدند .افراد اين گروه نيز تحت سرپرستی حکومت سوسياليستی صاحب زندگی نسبتا مرفهی میگرديدند و اما مال و امالک
کسانی که حاضر به ترک اسالم ،قبول سوسياليسم و يادگيری زبـان و فرهـنگ روس نمیشدند از آنهـا گـرفـته میشد و خودشان نيز
از مقر زندگیشان که اکثرا در وخـش و قرقـانتپه بود رانده میشدند .اين خانوادهها اجبارا در ارتفاعات بلند کوههـای قراتگين و
درواز سکنی میگزيدند و زندگیشان با زندگی تـاجيـکان ديگر فرق کلی پيدا میکرد .مهمترين اين اختالفات اين بود که آنهـا نسبت
به کليه آداب و رسوم و بطور کلی شريعت اسالمی خود بطور اشد (وهابی) وفـادار میماندند و از کار برد هرگونه تجمالت و تجدد
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احتراز میورزيدند و حال آنکه ساير تـاجيـکان تدريجا بسوی دستههـای رقص و آواز ،سينما و تآتر و زندگی بیدينی و بیخدائی
علمی متداول سوق میخوردند.
عالوه بر کنکاش اجتماعی که بحث آن رفت ،شورویها زمينها ،کوهها و معادن تاجـيکستان را نيز بطور دقيق بقلم
میگـرفـتند و نتيجهی مطالعات آنهـا به مسکو ارسال میگرديد .سپس به موقع خود کارفرمايان زبده از مسکو به تاجـيکستان
فرستاده میشدند تا در برپا کردن مزارع پنبه (پخته) ،وارد کردن صنايع سبک و بکار انداختن کارخانههـای تهيهی اغذيه (خوراک
واری) و مانند آن به تـاجيـکان شوروی سروری کنند و سطح زندگی ملت شوروی تاجيک را بلند نمايند .در نتيجه در دههی دوم
سده بيست و بعد از آن تاجـيکستان شوروی در ظاهر امر همچون يک جمهوری تمام عيار بنظر میرسيد و میتوان گفت که از
بعضی لحاظ بصورت کشوری پيشرو و اروپائی جلوه میکرد .ولی در باطن مردم تهجائی جـمهـوری از نظر سيـاسـی ،اقتـصادی
و اجـتماعـی بسيار عقب افتاده و ضعيف بودند و اين عقب افتادگی و ضعف تا زمان فروپاشی دولت شوروی در ابتدای دهه ١۹۹٠
نه تنها ادامه يافت بلکه افزونی گـرفـت و عاقبت ،همچنان که میدانيم ،باعث هرج و مرج و کشت و کشتار فراوان گرديد.
با اين وجود بايد اذعان کرد که همهی برنامههـای شوروی به حال تـاجيـکان ناسازگار نبودند .مثال جاری کردن "هجوم"
يکی از عمليات پايهای شوروی بود .در پی اجرای برنامه سرتاسری هجوم بیسوادی بطور کلی از تاجـيکستان ريشـهکـن شد و
خواندن و نوشتن برای عامه تاجيک عملی الزم و عادی گرديد .يکی ديگر از عمليات پايهای شورویها تشکيل کلخوز (مزرعه
عمومی غير دولتی) و ساوخوز (مزرعه عمومی دولتی) بود که امور کشاورزی جمهوری را از چنگال خانوادههـای بزرگ و
ثروتمند گـرفـته در دست زارعين کـمبـغل و دولت قرارمیداد .اين عمل نيز با گذشت زمان باعث بهبودی زندگی بسياری از مردم،
بخصوص کسانی که قبل از آمدن شورویها به آسيـایميـانـه دسترسی به آب و زمين و وسايل کشاورزی نداشتند گرديد .در حقيـقت
تقسيم اراضی و همگانی کردن آب و وسايل کشاورزی روند زندگی بسياری از تـاجيـکان را کامال عوض کرد.
در دوران جنـگ جهانی دوم ،پس از آن که ترور استالين تعداد بیشماری از سران کشوری و لشگری اتحاد جماهير
شوروی را از بين برده بود ،اتحاد مجبور به درخواست کمک از همگی جـمهـوریها گرديد .بدين ترتيب استالين از همهی
تـاجيـکان ،چه از آنهـا که در شهرها می زيستند و سروران صناعت بودند و چه از آنهـا که به کوهستان رفته با ساير تـاجيـکان
مراوده و معاشرت خود را قطع کرده بودند ،خواست تا در امر حراست کشور شريک گردند و به او کمک رسانند .وی دستور داد
تـاجيـکان شوروی که در بنياد و آبادانی کلخوزها و ساوخوزهـای جنوب سهم گذاشته بودند به جبهه فرستاده شوند و وظايف آنهـا در
وخش و قرقان تپه به تـاجيـکان قراتگينی و دروازی واگذار گردد .اين حکم مورد قبول کامل تـاجيـکان قراتگين و درواز قرار
گـرفـت چون آن درست همان حکمی بود که در بدو امر روسها در حق آنان روا داشته بودند .حاال همـين حکم به تـاجيـکان
قراتگين و درواز اين فرصت را میداد تا از شورویها و شمالیها تالفی تمام اعمال غيرانسانی آنهـا را نسبت بخود بگيرند .عالوه
بر اين ،آنهـا سالها با رؤيای تشکيل يک حکومت اسالمی که در امور آن شورویها ،بخصوص روسها ،هيچگونه دخالتی نداشته
باشند بسر برده بودند و حاال طبق اين حکم میتوانستند به اين رؤيا جامه عمل بـپوشانـند .بکالم ديگر قراتگينیها و دروازیها با
نقشه ای معين و تصميمی آهنين از ارتفاعات جنوب به وخش و قرقان تپه آمدند تا در پيروی از منويات رؤسای قوم خود تاجـيکستان
را از شورویهـای کمونيـست پس بگيرند .بدين واسطه پس از استقرار در خانههـای پدریشان فورا تمام ادارات و مراکز
فرماندهی ناحيه را از خود کردند و خويشاوندان خود را در پستهـای حساس در کلخوزها و ساوخوزهـای جنوب مستقر ساختند.
پس از پايان جنـگ ،وقتی شورویها ،از جمله تـاجيـکان شمال ،به محلهـای سابق کار خود در جنوب برگشتند ،تاجيکهـای
قراتگينی و دروازی از ورود آنهـا به کارخانهها و بطور کلی از سروری آنهـا در مشاغل سابقشان جلوگيری کردند .شوروی و
تـاجيـکان برای حل مسئلهای که قراتگينیها و دروازیها پيش پای شان گذاشته بودند به قانون اساسی تاجـيکستان رو آوردند و
سعی نمودند با به محکمه کشيدن تـاجيـکان قراتگين و درواز ،مانند دهه  ١۹٢٠آنهـا را دو باره از وخش و قرقان تپه بيرون و
رهسپار کوهستان سازند .ولی قراتگينیها و دروازیها نه تنها از قبول قانون شوروی سر باز زدند و آن را باطل خواندند بلکه در
مقابل به شريعت اسالم التجا نمودند .جالب اينجاست که آنهـا حتی به اين هم اکتفا نکرده خواهان تشکيل يک حکومت اسالمی و
تدوين يک قانون اساسی نوين بر مبنای اصول شريعت اسالمی در تاجـيکستان گرديدند .باال گـرفـتن اين درگيری شالودهای شد
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برای يک سلسله نزاع و کشمکشهـای دامنهدار بين مسلمانان و کمونيـستهـای تاجـيکستان .اين کشمکش در دهه  ١۹۹٠بصورت
يک جنـگ خانمانسوز داخلی ،يا به کالم ديگر يک جنـگ برادرکش درآمد که نه تنها قرقان تپه و کوالب بلکه دوشنبه و خجـند را
نيز در بر گـرفـت.
برای اکثر تـاجيـکان دهههـای پنجاه و شصت سالهـای بس فراموش ناشدنی به حساب میرفتند .در طی اين بيست سال
تـاجيـکان از يکسو حاصل زحمات سالهـای پيشين خود را در برپا کردن مجتمع وخش که شامل چندين دستگاه هيدروالکتريک و
کارخانه آلومينيومسازی و خوراک واری و تصفيه پنبه بود جمع میکردند و از سوی ديگر گرايش روزافزون همکاران و هم
ميهنان خود را به اسالم وهابی مشاهده مینمودند .در عين اين رفاه و آسايش که در نتيجه سالها زحمت نصيب شان شده بود ،دو
چيز آنهـا را به آينده بدبين میکرد .يکی امکان افتادن تاجـيکستان در دست مسلمانان افراطی و ديگری ادغام جـمهـوری تاجـيکستان
در جـمهـوری ازبکستان بود .در اين صورت آنهـا نه تنها نمیتوانستند سمرقند و بخارا را پس بگيرند بلکه دوشنبه را نيز از دست
میدادند.
اين دوره که با مرگ استالين در  ١۹۱٣آغاز شد ،در دوران خروشچف ،بافـت اصلی فرهـنگ تاجيک را کامال عوض کرد
و تـاجيـکان را تدريجا در دو صف مخالف قرار داد ،يعنی کمونيـستها و مسلمانها را در مقابل يکديگر نگه داشت .الزم به تذکر
است که سختگيریهـای نيکيتا خروشچف در قبال مسلمانان و کوششهـای وی در راه بازگرداندن آنهـا به دوران بردگی سالهـای
پيش از جنـگ و تابعيت بیچون و چرا از قوانين خشک شوروی بیاثر نبود .اين سختگيریها مخصوصا در نابسامان ساختن
مفکوره مسلمانان جوان و دلسرد نمودن آنهـا نسبت به ايدهآل کمونيسم نتايج ناگواری را در برداشت .در حقيـقت ،پيش از اين وقايع
در آسيـایميـانـه تنها سالمندان نسبت به اسالم از خود کمترين دلبندی نشان میدادند .ولی در سالهـای شصت و هفتاد اين نسل جوان
بود که با سرعت بجانب اسالم وهابی سوق میخورد و با وجود اينکه مغازهها از خوراک واری و پوشاک پر بود و افراد جامعه
همه صاحب کار بودند و وسايل تفريح همگانی را دولت فراهم میکرد و با وجود اينکه شهر دوشنبه به حد زيبائی خود رسيده بود،
نارضايتی آنان فروکش نمیکرد به کالم ديگر ،تاجـيکستان آن زمان جامعهای پر زرق و برق بود که از درونش بوی خون به مشام
میرسيد و هشدار میداد که عداوت کهنهای که در اوائل قرن بين کمونيسم و اسالم شروع شده و در اواسط سده جان دو باره
گـرفـته بود ،برعکس آنچه جامعه شـناسان شوروی پيشبينی کرده بودند از بين رفتنی نبود .بر عکس همان عداوت کهنه در دهه
هفتاد میرفت که مثمر ثمر گردد .اما ثمری که نه به نفع کمونيـستها بود و نه به نفع اهالی مسلمان جـمهـوری .انقالب اسالمی
ايران در سال  ١۹٧۹و درگيری شوروی در افغانستان که در ابتدای آن تـاجيـکان نيز سهم گـرفـتند ،اوضاع جـمهـوری را کامال
متالطم ساخت.
واقعه قابل ذکر ديگر بوجود آمدن يک سلسله روابط فرهـنگی اسالمی است که بين تـاجيـکان شمال افغانستان و تـاجيـکان
جنوب جـمهـوری تاجـيکستان بوقوع پيوست .در اثر اين روابط معلمين و شاگردان طرفين بدون توجه به مرز سيـاسـی به رد و بدل
مواد دينی پرداختند .سطح اين روابط با گذشت زمان باال گـرفـت و عاقبت به حرکت اسالمی تاجـيکستان منجر گرديد .اين حرکت
خواهان تعويض اساسنامه قانونی جـمهـوری از ساختار شوروی به ساختار اسالمی گرديد .گردانندگان اين حرکت کسانی بودند که
در دانشگاههـای خارج ،مخصوصا در مصر و اردن تحصيل کرده و طالب جای گزين نمودن اصول شريعت اسالمی وهابی به
جای مفکوره شوروی سوسياليستی بودند.
در نيمه دوم دهه  ١۹۳٠طنين اصالحات ميخائيل گرباچف (بازسازی و شفافيت) در شوروی و انعکاس آن در آسيـایميـانـه
تـاجيـکان اسالمی را بيشتر بر آن داشت که قوانين دموکراسی را از خود کنند و به وسيله آن قوانين از حقوق از دست رفتهی خود
دفاع نمايند و به اميال و آروزهـای خود برسند .بنابراين ،جوانان تاجيک دسته دسته در احزاب سيـاسـی وارد شدند و با شورویها و
شورویپرستان تاجيک در مجلس شورا و بيرون از آن در محلهـای کار و خيابانهـا به مباحثه و مجادله پرداختند .طولی نکشيد که
مردم سراسر جـمهـوری به هدف آزاد ساختن کشور مشاغل خود را رها کرده به پايتخت آمدند تا تکليف خود را با دولت شوروی
تاجـيکستان يکسره نموده و در صف اسالميون قرار گيرند .از سوی ديگر دولت طرفداران سوسياليسم را مسلح کرده و در صفی

22

در مقابل اسالميون قرار داد .اين لشگرکشی بیجا عاقبت به جنـگ داخلی و برادرکش جنوب تبديل شد که بيشتر دهه  ١۹۹٠را در
بر گـرفـت و گرچه شعله آن در سال  ١۹۹٧فروکش کرد ،اما خاکستر آن هنوز پراخگر و قابل اشـتعال است.
عبور تاجـيکستان از نهاد شوروی سوسياليستی به جهان دموکراسی با اقتـصاد آزاد به آسانی انجام نگـرفـت .اشکال کار در
اين بود که اوال در هنگام فروپاشی اتحاد شوروی تمام ثروت هفتاد و چند سالهای که در مسکو جمع شده بود در آن شهر و
پايتختهـای جـمهـوریهـای اروپائی شوروی باقی ماند .در حقيـقت جـمهـوریهـای آسيـایميـانـه ،بخصوص تاجـيکستان ،از آن
ثروت انبوه کامال بیبهره ماندند .ثانيا با از ميان برداشته شدن اقتـصاد شوروی که مواد ،کارخانجات و کارگران اتحاد را به
يکديگر میپيوست و با هم همآهنگ میساخت ضرر بسيار بزرگی به ساخت اجـتماعـی و روند زندگی شهروندان جـمهـوریهـای
آسيـایميـانـه خورد .چون ،همانطور که میدانيم مسئوليت جـمهـوریهـای آسيـایميـانـه صدور پنبه بود و برای آذوقه و ساير
مايحتاج زندگی جـمهـوریها به ساير کشورهـای اتحاد متکی بودند .بنابراين از بين رفتن اتحاد شوروی نه تنها آنهـا را بدون بازار
برای فروش پنبه شان بلکه بدون آذوقه و ساير لوازم زندگی گذاشت .ثالثا اختالفات ايدئولوژيکی مسکو و مسلمانان شوروی در
خصوص تقبل اساسنامهای جديد برای تاجـيکستان اين جـمهـوری کوچک را به يک ميدان منازعات دامنهدار تبديل نمود .از اين رو
پس از حصول استقالليت تاجـيکستان نتوانست مانند ساير جـمهـوریهـای آسيـایميـانـه زندگی سيـاسـی ،اقتـصادی و اجـتماعـی
خود را در مدت کوتاهی جهان شمول سازد.
ولی با وجود سختیهـای بیشمار تـاجيـکان با پشت کار مخصوص خود از همان اوائل استقالل دست به کار شدند و
اشکاالت را يکی پس از ديگری از پيش پا برداشتند .آنهـا ابتداء پست رئيس جـمهـوری را که بواسطه مسائل سيـاسـی مخصوص
تاجـيکستان ملغی شده بود ،از نو احياء نمودند .سپس قانون اساسی جـمهـوری را بررسی نموده شورای عالی حزب کمونيـست را
به صورت پارلمان درآوردند .عاقبت ،با ايده بوجود آوردن توازن بين قوا ،پارلمان را دو اتاقه نموده سعی کردند اعضای آن را از
ميان اکثريت ساکنان جـمهـوری انتخاب نمايند .اين کوششها گرچه با کندی به پيش میروند ،در سطوح مختلف جـمهـوری اثز
کرده و تغييرات بسيار ژرف و مثبتی به اوضاع داده اند.
يکی از مواهب تکرار ناپذير زندگی من در پانزده سال گذشته اين بوده که توانستهام تاجـيکستان را در وحلههـای حساس و
مهم زندگی سيـاسـی ،اجـتماعـی و اقتـصاديش از نزديک و با ديدی بیطرفانه مشاهده نمايم و برخورد مردم آن جـمهـوری را در
مقابل تغييرات سريعی که در اطرافشان میگذرد مطالعه و ارزيابی کنم .وقتی برای اولين بار در سال  ١۹۹٠به تاجـيکستان
شوروی وارد شدم آنجا را کشوری زيبا و سرزنده يافتم که تمام مايحتاج زندگی در آن فراهم بود .مردم همه مشغول کار بودند،
مغازههـای دولتی و بازارهـای عمومی همه مملو از مواد خوراکی و فروشگاهها پر از کاالهـای ساخت شوروی بود .اگرچه در آن
اجتماع اثری از آزادیهـای فردی ،اجـتماعـی و سيـاسـی وجود نداشت ،ولی تمام گفت وشنود جوانان تاجيک در گرد بازسازی،
شفافيت ،خودشناسی و همفهمی چرخ میزد .امکانات اين فضای باز مرا بر آن داشت که برای مطالعه افکار تـاجيـکان به دوشنبه
برگردم و مدتی در شهر زيبای دوشنبه بمانم و چگونگی گذر اين خلق را به دموکراسی ثبت گردانم.
وقتی در سال  ١۹۹٢برای اقامت يک ساله به تاجـيکستان برگشتم با منظرهای کامال غير مترقبه روبرو شدم .اصال اثری از
آن زندگی قبلی که ديده بودم بچشم نمی خورد .در طول و عرض خيابانهـا ،از فرودگاه تا هتل تاجـيکستان ،کسی بجز افراد نظامی
و جوانان عبوس اسلحه بدست نديدم .در هتل گفتند که يکی دو روز پيش در اين ناحيه شهر قتل عام رخ داده و مردم میترسند از
خانههايشان پا بيرون بگذارند .اوضاع تا شش هفت ماه به همـين منوال بود تا عاقبت تدريجا امنيت به شهر برگردانده شد و دشمنی
مردمی که در  ١۹۹٠دوست و همکار بودند به يک نوع بیتفاوتی نسبت به يکديگر تبديل گرديد.
در سالهـای  ١۹۹۱و  ١۹۹۳اوضاع همچنان وخيم ماند اما گمان اين که عاقبت صلح جای جنـگ را خواهد گـرفـت به مردم
دلگرمی میداد .در سال  ١۹۹۳به قرقان تپه ،دنقره ،کوالب و کافرنهان سفرکردم و اثرهـای خانمانسوز جنـگ داخلی را بچشم خود
مشاهده نمودم .زندگی در جنوب بس اسفناک و رقـتآور بود .در طول جنـگ تمام آنچه شورویها از بدو کار در نواحی وخش و
قرقان تپه با عرق جـيـبين ساخته بودند ،تمام کشتزارها ،پنبهزارها ،کارخانهها ،مدارس و ادارات دولتی منطقه با خاک يکسان شده
بود.
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خوشبختانه میگويند جهان هميشه بر يک مدار نمیچرخد .وقتی در سالهـای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠١به تاجـيکستان آمدم زندگی
تدريجا به سطح رفاه زمان سوسياليستی برگشته بود ،اما با يک تفاوت فاحش .حاال تـاجيـکان سرور خود بودند و برای حل و فصل
امور دولتی و شخصی خود از کسی بجز سران ملت تاجيک دستور نمیگـرفـتند.
آنچه در باال گذشت شرح مختصری در باره تـاريـخ سده بيستم تـاجيـکان است که با جفا کاریهـای اميران منغيت ،قشون
سرخ شوروی و عشاير ازبک شروع میشود ،با ترور استالين و سختگيریهـای خروشچف و بازسازی و شفافيت ميخائيل
گرباچف ادامه میيابد و با سرداری دولت و رياست جـمهـوری امامعلی رحمانوف به پايان مـیرسـد .همانطور که مشاهده میشود،
اين تـاريـخی است پر تالطم و مملو از خود گـذشـتگی و دليری و کاردانی .اگر بخواهم آنچه را که مشاهده کرده ام در يکی دو جمله
خالصه کنم حاصل تجربه ام اين خواهد بود که در طول قرن بيستم و در خالل حوداث ناگوار آن ملت تاجيک خود را از بردگی
اعصار نجات داد و در اواخر سده پـا بـپای ساير ملل جهان در ساحههـای مختلف علمی ،ادبی و هنری جهان ظاهر گرديد و
خودنمائی نمود .فرهـنگ تاجيک ديگر با زيور علمهـای نوين مزين شد و بازتابی تازه گـرفـت و پسران و دختران تاجيک بجای
جفا کشی در ارگ اميران راه خود را به مدارس و دانشگاههـای معتبر جهان باز کردند .از اين گذشته ،جهانيان از طريق سازمان
ملل متحد از صميم قلب به ياری تـاجيـکان شتافتند و در پيشبرد برنامههـای اصالحی آنهـا و در بلند داشتن نيت پاک تاجيک از بذل
مال و جان دريغ نکردند .باشد که آينده تـاجيـکان چون گذشته نياکانشان روشن و تابناک جلوه گر شود.

پرفسور ايرج بشيری
دانشگاه مينه سوتا
اياالت متحده امريکا
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اشـتراک کنندگـان بحـثهـا:
به ترتـيـب الفبـا
ابراهيم عثمان ،استاد دانشگاه تاجـيکستان و عضو پارلمان
احسامالدين صالحی ،سابق آموزگار مکتب در سمرقند ۳۹ ،ساله
اکبر تورسانزاد ،استاد دانشگاه پنسيلوانيا ،اياالت متحده امريکا
الکساندر جمعهيوف ،کارمند علمی آکادمی علوم ازبکستان
اناتولی گريـبنيف ،سابق دستيار باباجان غفوروف
اوران کوهـزاد ،نويسنده تاجيک
ايرج بشيری ،استاد دانشگاه مينه سوتا ،اياالت متحده امريکا
بوری نسا بردی يوا ،سابق سردبير "معارف و مدنيت"
حبيبهللا عبدالرزاقـوف ،هنرپيشه تآتـر و سينمای تاجـيک
حقنـظر نظروف ،کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان
حيات نعمت ،شاعر و رئيس جامعه فرهنگی شهر سمرقند
دارا دوست ،کارمند هفتـهنامه "آموزگار"
دادا جان رجبی ،نويسنده و روزنامهنگار تاجـيک
دوران عاشوروف ،سابق مدير شعـبه ک م ح ک تاجـيکستان
دولت خواجه داودی ،تاريخشناس از پژوهشگاه تاريخ و مردمشناسی آکـادمی علوم تاجـيکستان
رحيم ماسوف ،آکادميسين آکـادمی علوم تاجـيکستان
رستم شکوروف ،استاد دانشگاه لومونوسوف مسکـو
رسول هـادیزاده ،کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان
رقيب عبدالحیوف ،کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان
شوکت نيازی ،معاون رئيس اتحاديه نويسندگان روسيه
صفيه حکميوا ،آکادميسين آکـادمی طبی اتحاد شوروی
عثمان ايشانزاده ،کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان
عثمان غفاروف ،استاد دانشگاه خجند
غفار حيدروف ،استاد دانشگاه دولتی خجند
ولی صمد ،ادبياتشناس تاجـيک
کمال عينی ،رئيس سازمان بينالمللی "پـيوند"
گيسوی جهـانگيری ،پژوهشگر و کارمند روزنامه "کورير انـترنشنل" ـ فرانسه
گلچهره ميرشکر ،همسر شاعر معروف ميرسعيد ميرشکر
محمد جان شکوری ،آکادميسين آکـادمی علوم تاجـيکستان
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مرحبا شهيدی ،همسر آهنگساز زيدهللا شهيدی
مساعد شيرغازیيوف ،استاد دانشگاه خـاروق
مسرور عبدهللا ،پژوهشگر تاجـيک ،کارمند "انـترنيوز"
معروف رجبی ،کارمند آکـادمی علوم تاجـيکستان
منيره غياثالديـنوا ،دختر طبـيب خاص (پزشک ويژه) امير بخـارا
ميرزا شکور زاده ،اديب ،پژوهشگر و ناشر تاجـيک
موجوده الچهبايوفا ،فرزند ت .الچهبايوف ،دبير پـيشين کميته مرکزی حزب کمونيست تاجـيکستان
نظام نورجانوف ،کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان
نماز حاتم ،کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان
والديمير گينيس ،تاريخشناس و کارمند علمی آکـادمی علوم روسيه
يوسف يعقوبی ،کارمند علمی آکـادمی علوم تاجـيکستان
و ديگران ...

خبرنگاران
به ترتيب سهـم آنهـا در آماده ساختن مواد برای کتاب
ميرزا نبی خالقزاد
الهـام جماليـن
آدش استاد
مقصود حسين
سياف ميزروب
مير اسرار فرغانهای
ميرزا جالل شاهجمال

صداهـای از گذشته:
در برنامه "تاجـيکستان در قـرن بيستـم" از متـنهـا و صداهـای تاريخی فراوانی استفاده شـده است از جمله:
اتوخان لطيفی
تورسون الچهبايوف
رحمان نبیيوف
رحيم هـاشم
دولت عثمان
شادمان يوسف
صفرعلی کنجهيوف
صدرالدين عينی
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طاهر عبدالجبار
عبدهللا رحيمبايوف
ابوالقاسم الهوتی
فيضهللا خواجهيوف
قدرالدين اسالنوف
محمود واحد
ميخائيل کالنـين
ميربابا ميررحيم
ميرزا تورسونزاده
واالديمير لنـين
يوسف استاليـن
و ديگران
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فصل اول

روسيه آسيایميانه را اشغال کرد
جهـان در آسـتانه قـرن بيسـتم آبسـتن تغـيـيرات و تحـوالت جـدی بـود .با ايـن حـال ،اوضاع و احـوال جهـان
بـرغم بحـرانی بـودن آن ،امـيدبخش تـرسيم میگـرديـد.
در آغاز قرن بيستم از تأسيس نمايندگی امپراتوری روسيه در بخارا چهار سال گذشته بود و امارت بخارا
عمال تحتالحمايه روسيه درآمده بود .روسها سرگرم تحکيم مواضع خويش در آسيایميانه و تقرب به مرزهای
امپراتوری انگليس در هنـدوستان بودند .رقابت بين امپراتوری بريتانيا و روسيه در آسيایميانه که به نام "بازی
بزرگ" معروف است ،شدت بيشتر کسب میکرد .به قول اکبر تورسونزاد ،مورخ تـاجيـک ،اين امر " . . .اصال
اقـدامی بـود برای به مـوازانه آوردن منفعتهای ژئـوپولتيک بريتانيا و روسيه .تـاجيـکان محروم از حاکميت سياسی
را ضرورت تاريخی پيش آمد ،که حضور در ترکيب نه فقط دولتهای گوناگون ،بلکه تمدنهای گوناگون را نيز
تجربه کنند".
روسهـا بـه حـرکت اشغالگرانه خـويش به سمت جـنوب و اشغـال شهـرهـای آسيایميانه ازجـمله خـوارزم،
قـوقـند ،خـيوه ،تاشکـند ،خـجـند ،مـرو  . . .ادامـه دادنـد و دولـتهـای آسـيایمـيانه بـه نـوعـی از مستعـمرات روسيه
تبـديل شـدند .بـه عـقيده مسرورعــبدهللا ،پـژوهشگر تـاجيـک ،اينها "  . . .دولتهـائی بـودند که مليتهای گـوناگـون
را متحد میکردند و مفهوم ملت 25با آن معنائی که امروز ما میفهمـيم ،در آن دوره وجود نداشت . . . ،میگفتند ما
ملت بخارائی هستيم".
امارت بخارا با وجود اينکه در آستانه لشگـرکشی روسها از يک آرامش و ثبات نسبی برخوردار بود ،اما
مانند ساير مناطق آسيایميانه در نهايت عقبماندگی و انزوا به سر میبرد .اين رژيمها عالوه بر بیکفايتی شان
پيوسته با همديگر در اختالف و دعوا ،جنگ و جدل بودند.
روسها ،با استفاده از همين عقبماندگی ،بیکفايتی و کشمکش بين آنها شهرهای خيوه ،مرو ،تاشکند و
خجـند را اشغال کردند و مرزبانان روسيه با اشغـال و الحـاق بدخشان تـاجيـکستان امروزی به سرزمينهای
امپراتوری پترکبـير ،عمال در نزديـکی با مرز هنـد بريتانيای کبير خـيمه زدند.

 .25ملت :مفاهيـم ملت و دولت ،هـويت ملی و هـويت قومی در آغاز قرن بيستم در ادبيات سياسی منطقه از جمله آسيایميانه وارد گرديد .اما
به کار گيری اين واژه ها در قلمرو ادبيات سياسی آسيایميانه به مفهوم برگردان اروپائی آن ،از دقت الزم برخوردار نبوده است .تـاجيـکان
بخارا خود را بخارائی و يا ملت بخارا و يا امت مسلمان میخواندند .اين نخبگان آسيایميانه که عمدتا در روسيه و ترکيه عثمانی تحصيل
کرده بودند و همچنين روس ها با حضور خويش در منطقه از جمله در بخارا اين مفاهيم را در سرزمين های کثيرالمله آسيایميانه به مفهوم
اروپائی آن آوردند و گسترش دادند .ن .ک.
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بسياری از پژوهشگران حرکت روسيه را به سوی آسيایميانه با مشکالتی که روسيه در اروپا داشت ،پيوند
میدهنـد .از جمله شکست روسيه در جنگ معروف کريمه در سال  ۱۸۵۶موجب شد که روسيه برای ايجاد فشار به
انگليس خود را به مرزهای هنـد بريتانيا نزديک کند تا از انگليس امتياز به دست آورد .در همين رابـطه پرفسورايـرج
بشـيری ،استـاد دانشگاه منـيه سـوتای امريکا براين عـقـيده است که "آمـدن روسها با آمـدن انگليسها در اين ناحيه
بستگی بسياری دارد".
از طرف ديگر روسيه در ميان انديشههای اروپائی و آسيائی دست و پا میزد .در اين رابطه ،نويسنده شهير
روس فيدر داستايوسکی مینويسد" :در تقدير آينده ما آسيا شايد يک نجات اصلی باشد .ما در اروپا مفتخوار وغالم
هستيم ،اما در آسيا جناب خواهيم بود .در اروپا ما تـاتـار هستيم ،ليک در آسيا ما اروپائی خواهيم شد  . . .فقط
ضرور است که حرکت شروع شود".
روسيه که در راه رشد سرمايهداری گام برداشته بود و کاالهای آن در رقابت در بازارهای اروپائی شکست
خـورده بود ،میخواست مزيد بر جـبران تـلخکامی شکست در جنگ کـريمه ،بازارهای جـديـدی را برای فروش
کاالهای روسی و منبع مواد خام برای صنايع روسيه جستجو کند .از اينرو آسيایميانه برای آنها بهترين جا بود.
روسها بادر نظرداشت نکات فوق در راه پـيشروی به سمت آسيایميانه ،دولتهای ناتوان و بیکفايت منطقه را
شکست دادند و شهرهای آن را يکی پس از ديگری اشغال کردند.
دانشمـندان بخارا قبل از اشغـال بخارا بـوسيله روسهـا "اصالحات مملکت خود را طلب میکردند ".به قول
پـرفـسور رسول هادیزاده از جمله احمد دانش
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پيش از همه تشکيل وزارتها و يک نهاد مشورتی را برای اميران

 .26احـمد دانـش ( ،)۱۸۹۷ - ۱۸۲۷متفـکربـزرگ و انديشـه پـرداز بـرجـسـته اصالحات در بخـارا در نيـمه دوم قرن نـوزده
میبـاشد .او در  ۱۸۲۷در بخارا زاده شد و آموزش ابتدائی سنتی را در همانجا فرا گرفت و بعدا به مطالعه رياضيات ،علوم طبيعی،
نجوم و فلسفه اسالمی پرداخت و به خدمت دربار درآمد .وی در نقاشی و خوشنويسی استعداد داشت.
احمد دانش معروف به "احمد کله" از يکسو به واقعيت های کشور خويش آگاه بود و از سوی ديگر جريان تحوالت کشورهای شرق و غرب
بويژه روسيه را مطالعه کرده بود .نقش روشنگرانه او در عرصه اصالحات و از جمله اصالح نظام معارف در قرن نوزده و اوائل قرن
بيست در بخارا برجسته است .کتاب "نـوادرالـوقـايع" احمد دانش که در سال  ۱۸۷۶نوشته شده يکی از برجستهترين آثار قرن نوزده در
آسيایميانه است که در تحول فکری و سياسی تجـددخـواهان آسيایميانه نـقـش با اهميت داشته است.
محمد جان شکوری مینويسد که" :در سال  ۱۸۹۹صدر ضيا يک نسخه کتاب احمد مخدوم دانش بنام "نـوادرالـوقايع" را به دست آورده و
رونويس آن را به شاعر جوان و خوشنويس مشهورعبدالواحد منظم سپرده و با دستخط مؤلف مقايسه نمودن رونويس را به عينی و حيرت
فرموده بود .منظم ،عينی و حيرت سپارش (سفارش) را پنهانی انجام دادند ،زيرا مطالعه اثرهای احمد مخدوم منع بود .بعد از آنکه اين سه
جوان با مفاهيم "نوادرالوقايع" آشنا شدند ،در آنها "انقالب فکری" روی داد و به فعاليت روشنگری و تجدد قدم گذاشتند( ".محمد جان
شکوری بخارائی ،صدر بخارا ،تهران ،۱۳۸۰ ،ص)۸ .
احمد دانش در تاريخ سياسی سدههـای اخير اثری با ارزش تاريخی به نام "رساله يا مختصراز تاريخ سلطنت خاندان منغيتيه" تأليف کرده
است که به سعی ،اهتمام و تصحيح عبدالغنی ميرزايف در  ۱۹۶۰در استالينآباد (شهر دوشنبه) چاپ شده است.
امير مظفرالدين ،امير بخارا در  ۱۸۷۴برای احمد دانش منصب بلندی را در خانات بخارا پيشنهاد مینمايد .اما او پذيرفتن آن مقـام را به
شرط اجرای اصالحات از جانب امير در کشور موکول میکند.
احمد دانش در مقالهی بلندی که با نام "رساله در نظم تمدن و تعاون" مینگارد اصالحات مورد نظرش را بر میشمارد .وی اين رساله را به
امير مظفرالدين پيشکش کرد .امير پيشنهادهای اصالحی احمد دانش را رد کرد .در نتيجه احمد دانش از خدمت دولت دست کشيد و کناره
گرفت .احمد دانش بيست و دو سال باقی مانده زندگیاش را در انزوا گذارند و در  ۱۸۹۷در گذشت( .پـرفـسور تـورج اتـابکی ،سفر احمد دانش
به سنت پترزبورگ ،ارج نامه ايرج ،۱۳۷۷ ،تهران ،ص )۴۲۳ .ن .ک.
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بخـارا پيشنهاد میکرد .احمد دانش مینـويسد . . ." :سلطان را گريز نبود . . . ،دارالمشوره تعيين کند و به آن رئيس
قوی منصوب گرداند . . .امير نبايد حاکم مطلق باشد .امير مثل هرکس يک مزدور است ،کار میکند و مزد میگيرد.
". . .
اما مقامات امارت بخارا به هيچگونه اصالحات راه نـدادنـد .رکود و بیکفايتی همراه با کشمکشهای درونی
و جنگهای پی در پی ميان خانيگریهای منطقه زمينه مساعدی را برای غلبه روسها فراهم کرد.
روسها با حضور خويش در منطقه موجب گسترش بيماری مليتگرائی در سرزمينهای کثيرالملله
آسيایميانه گـرديـدنـد .بـه قـول دانشمـند غـربی روبـرت بـاومـن :روشنفـکران پانترکيست
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و پاناسالميست
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آسيایميانه را منطقه مهمی برای پخش و گسترش عقيدههای خود يافتند و با استفاده از وضع به وجود آمده دست به
عملياتی زدند که پيآمد آن برای منطقه فاجعـهبـاربود.

.27

پانترکيسم :ايده گرد آوردن همه ترکان جهان از کرانههای دريای سـياه تا کوههـای تـينشان در چين در دهـههـای پايانی قـرن نوزده به

صورت يک انديشه سياسی شکل گرفت و از قرن بيست به يکی از محورهای سياست حکومتهای ترکيه تبديل شد.
گروهی از روشنفکران عثما نی در نيمه دوم قرن نوزدهم که تحت تأثير ناسيوناليسم غربی قرار گرفته بودند ،نخستين محفل ناسيوناليستی را در
امپراتوری عثمانی تشکيل دادند .آنها بر اين عقيده بودند که ناسيوناليسم خواهد توانست روحی تازه در کالـبد جامعه ترک بـدمـد و معضالت آن
را حل کند .اين گروه به نام "ترکهای جوان" معروف شـدنـد ،آنها در گام نخست کوشيدند تا پاناسالميسم را در خدمت پانترکيسم در آورند و
حاکميت ترکان را در قلمرو کشورهای اسالمی از جمله آسيایميانه مستقر سازند .کميته مرکزی حزب "اتحـاد و تـرقـی" که نظريه پرداز و
مجری سياست پانتـرکيسم بود در  ۱۹۱۱برنامه رواج زبان ترکی را در سراسر امپراتوری عثمانی مطرح کرد و آن را شرط الزم برای تثبيـت
حاکميت ترکان و استحالهی ديگر ملتها دانست.
در امپراتوری عثمانی ايدئولوژی پاناسالميسم به عنوان وسيلهای در خدمت خالفت اسالمی قرار داشت ،اما در دوران ضعف امپراتوری
مذکور ،ايدئولوژی پاناسالميسم اندک اندک رنگ باخت و پان ترکيسم به عنوان انديشه اتحاد سياسی و جغرافيائی ترکان سراسر جهان پررنگ
شد .پانترکيستها در مسير يکی شمردن تاريخ و گذشتهی اقوام و ملل ترکزبان به تالشهای سياسی پرداختند و در اين راستا بيشتر از پيشينه
قومی الهام گرفتند تا از تمدن اسالمی.
بسياری از صاحبنـظران بر اين نظرند که پانترکيسم در خالل جنگ جهانی اول به سياست عملی "ترکهای جوان" و راهبرد دولت عثمانی
تبديل شد .اگرچه هيچگاه وجه گستردهای نيافت ،اما پيوسته در حاشيه رويگرد منطقهای ترکيه حضور داشته است .فروپاشی اتحاد شوروی
فرصتهای طالئی را بعد از هـفتاد سال سقوط دولت ترکان جوان برای حضور فعال آنها در اختيار شان قرار داد.
به نظر بسياری از صاحبنظران ،پانترکيستها با در نظرداشت اينکه کشورهائی مانند روسيه ،چين ،ايران ،بلغارستان ،يونان ،تاجيکستان و
افغانستان در رابطه به ايدئولوژی پانترکيسم حساس هستند و حرکت پانترکيستی را در مورد تماميت ارضی خويش نوعی اقدام دشمنانه تلقی
میکنند ،با احتياط و تدريجی عمل میکنند .از اينرو آنها در مرحله نخست بر ايجاد و گسترش روابط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی از جمله
ترويج فرهنگ ،زبان و سيستم سياسی ترکيه ،چاپ کتابهای آموزشی و تاريخی مورد نظر آنها ،تأسيس مکاتب ،دانشگاهها ،شبکههای راديوئی
و تلويزيونی و پخش برنامههای هنری ،تاريخی و سياسی مورد نظر و همچنين دادن بورسهای تحصيلی برای دانشجويان ترکزبان آن کشورها
برای آموزش در ترکيه ،تأکيد میکنند .برای آنها بستن قراردادهای اقتصادی و بازرگانی به عنوان يکی از اهرمهای نفوذ تلقی می شود.
پان ترکيسم به عنوان انديشه گرد آوردن همه اقوام پراکنده ترک تحت حکومت واحد پيش از آغاز جنگ جهانی اول شکل گرفت و در جريان
جنگ به سياست عملی "تـرکان جـوان" و راهـبرد دولت عثـمانی تبديل شد .اين نيرو برای يک پارچه کردن بافت قومی ترکيه و طرد اقوام ديگر
و يا ترک نمودن آنها دست به اقداماتی زد که تصفيه نژادی صدها هزار ارامنه را ( )۱۹۱۵در پی داشت .ن .ک.
 .28پاناسالميسم :جريانی بود که در ني مه دوم قرن نوزدهم به منظور وحدت سياسی و فرهنگی دنيای اسالم زير پرچم اسالم در مخالفت با
استعمار غرب براه افتاد .سيد جمالالدين ،انديشهپرداز برجسته اين حرکت بود .هم چنين در سياست امپراتوری عثمانی از ميانههای قرن
نوزده پاناسالميسم برجستگی پيدا میکند .سلطا ن عثمانی به عنوان خليفه مسلمانان وظيفه حراست از دين را بعهده داشت و اين امر در قانون
اساسی عثمانی  ۱۸۷۶ثبت شده بود .بعد از لغو خالفت اسالمی بوسيله مصطفی کمال در  ۱۹۲۴بازهم سياست پاناسالميسم پا برجا ماند.
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پـرفـسور ايـرج بشـيری بـر اين عقـيده است که شکست اميـر مظفـر به وسيله لشـگر روس حـاکـميت اميران
منغيت را از سه جهت مورد تهـديـد قرار داد .او میگـويد" :اوال ،بخارا از نقطه نظرسياسی (داخلی و خارجی) تحت
نظارت روسيه قرار گرفت .ثانيا ،از نظر فرهنگی نظام جديدی در سرتـاسر قـلمرو امير تحـميل شد و امـير مجبور به
بازسازی اجتماعی و تغيـيرات در قوانين گرديد و ثالثا ،از ديدگاه اقـتصادی بخارا به يک منطقه زراعـتی برای
روسيه تبديل گرديد که در آن تـاجيـکان تحت ديدهبـانی ناظران ترکی روسيه به کشت پنبه ،غله و پرورش حيوانات
(دامداری) میپرداختند و حاصل کار خود را توسط همان ناظران برای پرداخت تاوان (غرامت) جنگ به
سنپترزبورگ میفرستادند . . .روس ها سعی کردند که زندگی فئـودالی را ريشـه کن کنـند و به جـای آن نهـال
سرمايـهداری را غـرس نمايـند و آن را به وسيلهی ملتگرائی همچـون يک پـديـده بورژوازی پـرورش دهنـد .اما
متأسفانه ،بعد از برپا شدن حکومت شوروی ،تاوان اين اشتباه بزرگ را نه روسها بلکه تاجيکان برداختند" .
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فصل دوم

ظهور معارفپروران و جديدیها
بدون شک راه يافـتن روسها به آسيایميانه و ريشه گرفتـن آنها در ايـن سرزمين بـر همهی شـئون زندگی
منطقه تأثير گذاشت و متـقابال تأثير پذيرفت و بـدين ترتيب آمـيزش روسها و مردمان محل در همه عرصهها آغاز
شد .روسـيه ساختـارهـای زنـدگـی جامعه آسيـایميانـه را متحـول ساخـت به نحـويکه از يکـسو آنـها را بـا جـديـدتريـن
دست آوردهای فنـی و علمی اروپا آشنا ساخت و از سوی ديگر ظهور و رشد جريانها و جنبشهای گوناگون
اجتماعی ،سياسی و فرهنگی آسيایميانه را با حيات سياسی خود گره زد و بدين ترتيب حرکت خاور به سوی باختر
در آسيایميانه آغاز گرديد.
"حکومت پادشاهی روسيه" مقصد و نيت اصلیاش را که اداره کردن بخارا از نام امير بخارا بود ،پنهان
نمیکرد .امير بخارا که رعيتـش او را سايه خدا در روی زمين میدانستند ،اکنون در سايه پادشاه روس پناه گرفته
بود .به قول مورخ تـاجيـک ،نماز حاتم روسها به اطاعت بی چون و چرای امير بخارا از اوامر سرکردههای خـود
بهای بلندی میدادند وامير بخارا همهی سفارشها را بیچون وچرا در وقـتـش اجراء میکرد .وی به لشگر روس
تکيه زده بود و از آنهـا برای سرکوب مخالفـان و جـنبش ناراضيان خود استفاده مینمود.
در قلمرو امارت بخارا ظلم و استبداد ،رشوه و چپاولگری بيداد میکرد و مردم عليه امير و دستگاه او
میشوريدند .امير شورش مردمی را در ناحيهی حصار در  ۱۹۱۳و يک سال بعد قيام مردم کوالب را به کمک
نظاميان روس سرکوب خونين کرد ،اما برغم اين سرکوبها مقاومتها بشکل پراکنده ادامه يافت.
روسهـا در " ۱۹۰۵بـدخشان کوهی" را رسما به امـپراتـوری روسيه ملحـق ساخـتند وعمال بـا هنـد
بريتانيائی هـممرز شـدنـد و رقابـت بـين روسـيه و بريـتانيا تشـديـد گـرديد .يکی از پیآمدهای ايـن رقـابت در
آسيایميانه تقسيم تـاجيـکان بدون دخالت اراده شان در چندين سرزمين میباشد.
در چـنين اوضاع و احـوال در ابـتداء معـارفپروران و بعـدا جـديدیها و جـوانبخارائيان
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در جـهت

اصالح جامعه افـکار و عقايدی را مطرح کردند.
 .29جوان بخارائيان :در اوائل سده بيستم مبارزه سي اسی ـ اجتماعی ميان نيروهای ارتجاعی ،متعصب و سنت گرا از يکسو و نيروهای
روشنفکر جـوان هوادار اصالحات از سوی ديگر در ماوراءالنهر شدت کسب کرد که در نتيجه نيروی جديدی در بخارا پديد آمد که در اوائـل
به نام "جديدیها" ناميده میشد" .حرکت جديدیها به تدريج در تحت تأثير جريان ترکان جوان قرار گرفت و به نام "جوان بخارائيان" ثبت
شد( ".تـاجيـکان ماوراءالنهر ،خالق زاده ،دوشنبه ،۱۹۹۷ ،ص .)۵۳ .ن .ک.
مطبوعات شرق در امر تشکل نهضت "جديدیها" سهم با اهميتی داشته است و البته هم زمان "جوان بخارائيان" با انتشار نشريههائی مانند
"سمرقند"" ،بخارای شريف" . . ،به پخش و ترويج افکار خود همت گماشتند .نوگرائی "جوان بخارائيان" واکنش شديد ماليان متعصب و
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پـرفـسور ايـرج بشـيری نيـروهـای آن دوران را چـنيـن صـنفبنـدی مـیکنـد" :جـديــدیهـا ،قـديمیهـا و
جوانبخارائيان .جديدیها می خواستند اسالم را به صورت نو دربياورند و در عرصه تعليم و تربيت از شيوههای
جديد استفاده کنند و آزادی بيشتر بـه زنان داده شود .قـديمیها برعکس میخواستند ارزشهای اسالمی را آن
طوريکه بود حفظ بکنند ،چنانچه دختران بايد حجاب داشته باشند ،به مدرسه نروند .جـوانبخارائيان میخـواستند در
امور مملکت دخالت کـنند و امير سيد عالم خان 30را ساقط کـنند و نظام جمهوری را برپا دارند".
اکـثر پـژوهشگران ظهـور جـنبشهـای جـديد سـياسی در آسـيایمـيانه را به يـک حــرکت عـمومـی
اصالحطلـبانه جهـانی پـيوند مـیدهنـد .در ايـن رابـطه معـروف رجـبی ،دانشمند تـاجيـک بـر اين عقـيده است که
روی صحنه آمدن جديدیها به نهضتهای فرهنگی و سياسی غرب ارتباط دارد ،منتـها اين نهضت بر زمينهی شرق
تطابق و انکشاف يافت .هنگامیکه اين جريان در ترکـيه ،مصر و ايران به اوج رشد خود رسيده بود ،در امارت
بخارا نخستين گامهای کـودکـانهی خود را برمـیداشت .مثال نخستين روزنامه در ايران در  ۱۸۳۷منتشر شد ،در
حاليکه نخستين روزنامه به نام "بـخـارای شريف"
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در  ۱۹۱۲در بخارا منتشر گرديد .البته نقش روزنامهها و

مجلهها در تمام کشورهای خاور در امر انکشاف اين جريان بسيار برجسته است.

امير عالم خان را در پی داشت و آنها نمايندگان اين جريان را کافر دانستند و در سال  ۱۹۱۷ـ  ۱۹۱۸دست به قتل عام هزارها روشنفکر
زدند که در تاريخ کمتر نظير دارد .اين سرکوب خونين پراکندگی و فروپاشی سازمان "جوان بخارائيان" را در پی داشت .بخشی از نيروهای
جنبش "جوان بخارائيان" به بلشويسم و بخشی هم به پاناسالميسم و پانترکيسم پيـوستند و تجددگرايان و تجددگرائی آنها به بوته فراموشی
سپرده شد .ن .ک.

.30

امير عالم خان ( :)۱۹۴۴ - ۱۸۸۰در سال  ۱۹۲۰به افغانستان پناهنـده شد و ابتداء در قلعه مراد بيک در  ۱۵کيلومتری شمال شهر

کابل و بعدا در قلعه فتو (فتحهللا) به  ۱۰کيلو متری جنوب شهر کابل جابجا شد؛ از طرف دولت افغانستان  ۱۲۰۰۰روبيه کابلی ماهانه
برايش حقوق پرداخته میشد .او در  ۱۹۴۴در کابل در گذشت و در همانجا دفن گرديد.
امير بخارا در سالهای پناهنـدگی در افغانستان عالوه بر ارتباط با "باسماچيان" و رهبری صوری آنها خاطرات خود را به نام "تاريخ
حـزنالمـلل بخارا" نشر کرده که با کوشش و اهتمام محمد اکبر عشيق کابلی در سال  ۱۹۹۰در پـيشاور منتـشر شده است.
امير که از عشيره منغيت بود و به زبان ترکی چغتائی سخن میگفت ،خاطرات خود را به زبان فارسی نوشته است .نثر نوشته او آميزهای
از گويش فارسی زبانان کابل و بخارا میباشد .اگر از لفـاظیهـا ،الف و گزافـهگـوئیها و خود ستـائیهای امـير بگذريم ،مطالعه آن از
جنبههای مختلف جالب است .ن .ک.

.31

روزنامه "بخارای شريف" ،نخستين روزنامه به زبان فارسی  -تـاجيـکی در آسيایميانه میباشد که در  ۱۱مارس  ۱۹۱۲در شهر

تاريخی بخارا آغاز به انتشار کرد .روزنامه "بخارای شريف" که اولين تجربه روزنامهنگاری به زبان فارسی از طرف بخارائيان است،
بسياری از مشخصات و اصول شناخته شده روزنامهنگاری را مراعات مینمايد .از البالی صفحات روزنامه به روشنی معلوم میگردد که
روزنامه ناشر افکار و انديشههای تجددخواهان بخارائی میباشد و هدف آن آگاه ساختن مردم ،بيدار ساختن جوانان بخارا و در يک جمله
اصالح نظام بوده نه براندازی حاکميت خودکامه امير .اما امير بخارا و ديگر دولت مردان غرق در فساد و عياشی به مصلحت انديشی و
اصالح طلبی روزنامه گوش فرا ندادند و عرصه را بر گردانندگان آن تنگ ساختند و سرانجام آن را پس از نشر  ۱۵۳شماره در  ۲ژانويه
 ۱۹۱۳با تقاضای نمايندگی روسيه تزاری و به فرمان عالم خان ،امير بخارا برای هميشه تعطيل کردند .از توقيف روزنامه "بخارای
شريف" نزديک به يک قرن میگذرد اما شگفتا که هنوز بسياری از مسائـلی که در صفحات آن روزنامه ارائه شده بود ،در امور امروزی ما
مطرح است .ن .ک.
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برغم اينکه در بخارا خواندن روزنامه ممنوع و حتی کفر بود ،روزنامهها و نشرياتی که در ديگر ممالک
چاپ میشدند چون "پرورش"" ،چهره نما"" ،حبلالمتين"" ،ترجمان" به تدريج در بخارا راه میيافتند و دست به
دست میگشتند.
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به عقيده مسرور عبدهللا جديدیها مربوط به نسل دوم معارفپروران اند که در آغاز قرن بيستم ظهور
کردند ،در حاليکه نسل اول معارفپروران در آخر قرن نوزده مثل احمد دانش و ديگران میزيستند.
عبدالروف فطرت ،33صدر ضيا ،34محمود خواجه بهبودی ،35عبدالوحيد منظم و نصرهللا بکتاش جزء
چهرههای برجسته جـديِـدیها شناخته میشوند .جديدیها بيشتر تحصيلکردههای ترکيه و روسيه بودند.

.32

جنبش تجـددخـواهی و اصـالحطـلبانه آسيایميانه در دو دهه اول قرن بيستم مسلما متأثر از جريانات و جنبشها ،تغييرات و تحوالت

سياسی و اجتماعی روسيه ،ايران ،قفقاز ،افغانستان ،شبه قاره هنـد و ترکيه عثمانی بوده است .انتشارات و نظريات اصالحطلبانه که در
کشورهای فوق به ويژه به زبان فارسی منتشر می گرديد ،در اواخر قرن نوزدهم راه خود را به سوی ماوراءالنهر وترکستان باز کردند.
روزنامههائی مانند "اختر"" ،قانون"" ،حبلالمتين"" ،سراجاالخبار"" ،چهرهنـما"" ،وقت"" ،شورا"" ،ترجمان"" ،مالنصرالدين"
و "صراط مستقيم" . . . ،به دست گروههای روشنفکر و اصالحطلب آسيایميانه میرسيد و در امر بيداری و تشکل بخارائيان جوان نقش
با اهميتی بازی میکرد .ن .ک.
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عبدالروف فطرت ( ، )۱۹۳۸ – ۱۸۸۶فرزند عبدالرحيم صراف تـاجيـک بخارائی در مدرسه ميرعرب به زبان فارسی آموزش ديد.

وی در پرآشوبترين سالها از  ۱۹۰۹تا  ۱۹۱۴جهت ادامه تحصيل در استانبول بود ،سالهائی که تحوالت ترکيه در چشم گروهی از
روشنفکران آن زمان آسيایميانه الگوئی برای تجدد و پيشرفت به شمار میرفت .فطرت متأثر از چنين فضای متحول به نشر آثار خود به
زبان فارسی پرداخت.
فطرت در سال  ۱۹۱۴وارد مدرسهای گرديد که برنامه آن شامل تاريخ ترکها بود که يوسف آقچورا ،اين انديشهپرداز سابقهدار پانترکيسم
آن را تدريس میکرد .او سرانجام شيفته تحوالت ترکيه و مجذوب پانترکيسم شد و هويت ازبکی را برگزيد .او بعد از انقالب بخارا درسمت
وزير آموزش و معاون نخست وزير بخارا خدمت کرد و همچنين به جمعيت ادبی پانترکيستی چغتائی پيوست .فطرت ،در  ۱۹۳۸به اتهام
پانترکيسم اعدام شد .ن .ک.

.34

صدر ضيا ( ،)۱۹۳۲ - ۱۸۶۷يکی از چهرههای برجسته معارفپرور زمان خود بود .وی در اوائل قرن بيست در بخارا فعاليت

علمی و ا دبی داشت و در امر رشد ادبيات فارسی و پخش افکار اجتماعی در بخارا نقش مهمی بازی کرد.
صدر ضيا در ۱۸۶۷در بخارا چشم به دنيا گشود و در  ۲۹مارس  ۱۹۱۷به سمت قاضیالقضات بخارا تعيـين شد تا فرمان اصالحات را
اجراء کند .به قول محمد جان شکوری او به زودی پی برد که امير در صدد اجرای اصالحات اساسی نيست ،بلکه نيت او پيگرد اصالح
طلبان میباشد .او عينی را آگاه ساخت و نامه مخفی قوشبيکی (نخست وزير) را به او نشان داد .صدر ضيا چند بار برکنار و زندانی شد و
سرانجام در  ۲۴آوريل  ۱۹۳۲در زندان درگذشت.
"روزنامه" ،نام اثری است که در آن صدر ضيا رويدادها و کارنامههای زمانه خويش را به قلم خود در  ۵۰۰صفحه يادداشت کرده است.
اين اثر به همت فرزندش محمد جان شکوری بخارائی در تهران ( )۲۰۰۱اقبال چاپ يافته است .هر چند که در باره يادداشتـها و ديدگاههای
صدر ضيا در مورد اميرعبدالرحمن خان که او را "پدر مهربان افغان" مینامد و يا اينکه "امان هللا خان  . . .اساس جمهوريت را به مملکت
خود اجراء کردنی شد" نمیتوان موافقت کرد ،اما "روزنامه" در امر شناخت رويدادهای آن روزگار بخارا اثری با ارزش است .ن .ک.
 .35خواجه محمد بهبودی ( )۱۹۱۹ -۱۸۷۴در سمرقند زاده شده و آموزش اوليه را از پدر و عمـش فراگرفته است .او بيست سال داشت
که پدرش درگذشت .خانواده او زندگی مرفه داشت از اينرو او توانست به خارج سفر کند .او در اين سفر از استانبول و قاهره ديدن کرد و
پـيشرفتهای معا رف را در امپراتوری عثمانی و مصر از نزديک ديد و با رهبران جنبشهای فرهنگی به گفتگو نشست .اين سفر نقطه
چرخش در زندگی سياسی او بود و بعد از برگشت در نشريه "ترجمان" مقاله مینوشت و از مدافعان معارف به شيوه جديد گرديد .بهبودی
از زمره نخستين نمايشنامهنويسان آسيایميانه میباشد .وی در  ۱۹۱۳يک کتابفروشی که در آن کتابهای اسالمی از سراسر جهان موجود
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سياست امپـراتوری روسـيه در آسيایميانه در زمينـه پژوهـشهای چندين سالهی خاورشناسان و حربيان
(نظاميان) روس پیريزی شده بود.
در سال  ۱۹۱۰در بخارا حادثهای اتفاق افتاد که زمينه دعوت ارتش روس را به وسيله امير بخارا به درون
شهر بخارا فراهم ساخت .نمازحاتم ،مورخ تـاجيـک واقعه را چنين يادآور میشود :اميران منغيت و عشيرهی آن بنابر
کمشمار بودن ،پايگاهی مستحکم در جامعه نداشتند از اينرو سعی میکردند که در مقام قوشبيگی (نخست وزير) نه
از افراد بومی سنیمذهب بخارا که اکثريت بودند ،بلکه شعيهمذهب را تعييـن کنند تا مقام امارت در خطر نيافتد .آن
سال نيز مانند سالهای ديگر اهلتشيع مراسم سوگواری عاشورا را برگذار کرده بودند .گويا مال بچهای به اين مراسم
پوزخند زده بود و او در پاسخ به اين عمل مورد ضرب و شتم از طرف اهلتشـيع قرار گرفته بود .در شهر آوازه
پخش شد که شعيهها سنیها را به قتل میرسانند و شهر در گرداب خونين کشتار فرو رفت  . . .همسايه ،همسايه را
چه سنیمذهب بود و چه شعيهمذهب با تبر و کارد مورد حمله قرار میداد  . . .امير برای توقف خون ريزی به
حکومت روس مراجعه کرد  . . .سربازان روس وارد شهر شدند و به نزاع پايان دادند  . . .و برای سالها در آنـجا
باقی ماندند .چندی بعد از اين واقعه اميرسيد عالم خان بر تخت امارت بخارا تکيه زد .او که تحصيلکردهی روسيه
بود از حضور "جوانبخارائيان" در بخارا آگاهی داشت و به اجرای برخی اصالحات تمايل نشان میداد.
يکی از اصالحات اميردر آغاز تختنشينیاش اين بود ،که گفت انعام ،احسان و پيشکش را که قبال برای
اميران بخارا میآوردند ،قبول نه میکند  . . .يک سال مردم بخارا را از پرداخت ماليات معاف کرد ،يک مجلس
شورا تشکيل داد و برای تنظيم حساب و کتاب امور دولتی يک خزانهدار تعيـين کرد .در همين اوضاع و احوال
ماشين چاپ به بخارا آورد تا اينکه مردم بتـوانـند روزنامه انتشار بدهنـد و از اتفـاقات بخـارا آگاه شوند. . .
اما مسرور عـبدهللا ،بر اين نظر است که امير در آغاز نيمنگاهی به جديدیها داشت و اين امر بيش از سه
ماه طول نکشيد .او و دربار منغيته اصالحات را لغو ،نيروهای اصالحطلب را نابود و از اجرای تحوالت جلوگيری
کردند.
بـدون شـک منـافـع حـاصله از تغـيـيرات فـرهنـگی در بخـارا نصـيب دولـت روسـيه تـزاری مـیگـرديد.
پـرفـسور ايـرج بشـيری نـفوذ فرهنگ روس بر فرهنگ مردم تـهجـائی بخارا را به اين طريق خالصه میکند" :اگـر
چـه تسلط لشگری ،سياسی و اقتصادی روسيه ضررهای جـبرانناپـذيـری به حکومت بخارا وارد ساخته بود ،ولی اين
خسارتها بهـيچوجـه با زيانهائی که روسيه میخواست به معارف امارت بخارا برساند قابل مقايسه نبود.
روشنفکران تـاجيـک از همان ابتدای ورود روسيه به ناحيـه فهـميدنـد که جريان روسیکنـانی از سطح دولتيـان خواهد
گذشت و در ميان عوام رواج خواهـد يافت .همچنـين آگـاه بودند که رواج فرهنـگ پيـشرفته روس در ميان تـاجيـکان
باعث تبـاهی ريـشههای کهن فرهنگ غنی آنها خواهد گرديد .برای رهائی از اين ماجرا آنها از يـکطرف به جوانان
تحصيلکرده خود و از طرف ديگر به موج نوگرائی مثبتـی که از غـرب به بخارا میرسيد دلگرم بودند .البـته
روسهـا به هيـچوجـه نمیخـواستـند بطور علنی با دولتهای مسلمان بجنگـند ،لـذا آنها از طريق مسلک و ملت وارد
معرکه گشتنـد .از يـکسو سنی و شعيـه را بجان هم انـداختند و از سوی ديگر ترک و تـاجيـک را .آنـها اينـطور حساب
میکردند که لرزان کردن پـايههـای حکومت امـيری باعث تزلزل پـايههای اسـالم در ناحـيه خواهد گرديد".

بود ،باز کرد .بهبودی در آسيای ميانه تا زمان انقالب به عنوان يکی از محترم ترين جديدیها باقی ماند و در سمرقند ازپشتيبانی تعداد زيادی
برخوردار بود .ن .ک.
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فصل سوم

رقابت سرمايه
وضع اقتصادی در آسيایميانه

ورود سرمـايه روس به آسيـایمـيانه محـرک اصلی بسياری از دگـرگـونـیها گـرديـد .سرمايـهداران روس
کـه بازار روسيه را برای عرضهی کاالی خود تنگ میيافتـند ،توجه خود را به مستعمرههای جديد روسيه معطوف
داشتند و به زودی با پشـتيبانی حکـومت پادشاهی روسيه امور بازرگانی ،توليد کاال ،تفحص و استخراج نفت ،گاز و
مواد معدنی را در آسيایميانه به دست خود گرفتـند و پيوسته از مسکو تقاضای امتيازات بيشتر را نيز میکردند.
روسها ساختمان راه آهن را در سال  ۱۸۸۰در منطقه آغاز کردند و آن را تا سال  ۱۸۸۷به بخارا و يک
سال بعد به سمرقند رساندند و در سال  ۱۹۱۴خط آهن بين بخارا و ترمز (مرزافغانستان) را تکميل کردند .در ابتداء
هدف ازساختمان خط آهن عمدتا اهداف نظامی بود ،اما به زودی در خدمت منافع اقتصادی سرمايهداران روس نيز
قرار گرفت .تمديد خط آهن درامر تحوالت اقتصادی و اجتماعی وتغيير ذهنيت مردم منطقه تأثير زيادی داشت.
دومای روسيه در  ۱۹دسامبر  ۱۹۰۵قراری را صادر کرد که طبق آن زمين در آسيایميانه به ملکيت
دولت پادشاهی روسيه تعلق میگرفت .هدف از مصادره زمين از يکسو تضعيف زمينداران محلی و از سوی ديگر با
توزيع زمين های مصادره شده در بين مهاجران روسی بوجود آوردن زمينه برای اسکان آنها و افزايش تأثير شان
درمنطقه بود.
چندی بعد پترزبورگ فرمان جديدی را صادر کرد که طبق آن تعيـين و تقررنمايندگان بومی را در
ساختارهای اداری منع قرار داد و البته تنها آنهائی استـثناء بودند که زبان روسی را خوب میدانستـند و در گذشته به
حکومت روس صداقت نشان داده بودند.
روسها مکتبهای (مدارس) روسی را ابتداء برای فـرزندان روسهای مهاجر تأسيس کردند و بعدا کودکان
بخارائی را نيز پذيرفتند .در سال  ۱۹۰۴در ۱۲۶مکتب در حدود  ۷۰۰۰کودک بخارائی درس میخواند .اما روسها
بعدا توجه خود را بيشتر به مکتبهائی که شاگردانـشان صرفا روسها بودند ،معطوف داشتند.
مؤسسات تجارتی افزايش يافت .اين مؤسسات در آغاز به روسها و خارجیها و بعدا به يهودیهای بخارا
تعلق داشت ،فقط در سال  ۱۸۹۰به مردم بومی حق اجازه تأسيس مؤسسات تجارتی داده شد.
بسياری از پژوهشگران تاريخ منطقه براين عقيده اند که ايجاد هستههای بورژوازی ملی ،تأسيس مکتبهای
جديد و راهيابی روزنامه و نشريات در قلمرو امارت بخارا بخشی از عوامل ظهور "جديدیها" شمرده میشود.
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اسماعيل تاتار(اسماعيل غصپرانکسی) 36با حمايت روسها اصول جديد را در مکتبها پياده نمود که عالوه
بر تدريس علوم دينی علوم دنـيوی نيز تدريس میگرديد و اين جريان در بخارا پيروان زيادی پيدا کرد .تحت تأثير
اسماعيل تاتار به تدريج روحيه گرايش ترکگرائی در ميان "جديدیها" هويدا شد و به سرعت نيرو گرفت .به قول
پـرفـسور ايـرج بشـيری برخی از جـديدیهـا تحت تأثـير اسماعيل تاتار به پانترکيسم و برخی به پاناسالميزم که
بيشتر مال افغانستان بود ،پـيوستنـد.
"جوانبخارائيان" از اينکه ثروت ،تجارت و قدرت در دست روسها ،يهودها و ارمنیها بود ابراز
نارضايتی میکردند و تربيت نسل جديد صاحب کار را يکی از وظايف خود میدانستند .از طرف ديگر افزايش
سرمايه داران تـاجيـک نارضايتی و افزايش فشار حکومت پادشاهی روس را به ميان میآورد .در هر صورت
سرمايهداران روس در بخارا از امتـيازات فراوانی برخـوردار بـودند .مثـال نرخ پخـته (پنـبه) را روسها تعيين
میکردند .زير فشار روس ها نظام مالی بخارا تغيـير يافت و با اهداف اقتصادی روسيه همسو ساخته شد .بهرهکشی
روسيه از مردم بخارا در جريان جنگ جهانی اول به اوج خود رسيد.
نيکالی دوم در  ۲۵ژوئن  ۱۹۱۶فرمان سفربری تـاجيـکها ،ازبکها و ترکمنها را در عقبگاه (پشت)
جبهه جنگ صادر کرد .بايد از مجموعه آسيایميانه  ۴۰۰هزار نفر به جبهه جنگ در روسيه انتـقال داده میشد .اين
فرمان بمثابهی خبر شومی به خانه  ۲۰۰هزار تـاجيـک در ناحيههای تـاجيـکنشين فرغانه ،نمنـگان ،خجند ،تاشکند
و سمرقند غم و اندوه آورد.
مردم خجـند به رسم اعـتراض عليه فرمان سفربری در سال  ۱۹۱۶دسـت بـه شـورش زدند و بـرغـم اينکه
اين جنبش سرکوب شد و به خون نشست اما در زمان کوتاه درمناطق ديگر با شمول روسيه بازتاب يافت و در امر
ظهور حالت انقالبی سال  ۱۹۱۷مساعدت کرد.
ضمنا در جريان اين رويدادها جنبش "جديدیها" که عمدتا در ميان سرآمدگان اهل سواد تشکل يافته بود و
آنها بيشتر در خارج و به ويژه در ترکيه تحصيل کرده بودند ،روحيه پانترکيسم برجستگی پيدا کرد و بار سياسی
جنبش نسبت به بار فرهنگی آن بتدريج سنگينی کرد و آنها از حوزه روشنگری به حوزه سياستـمداری گذر کردند.
پـرفـسور ايـرج بشـيری اقـدامات روسـيه در آسـيایمـيانه و عـکسالعــمل مـردم منـطـقه نسـبت بـه
تعـدیهـای روسهـا را اينـطور خالصه میکند .او میگويد " :در بين سالهای  ۱۸۷۰و  ۱۹۱۴دولت روسيه تزاری
برای تغيـيردادن روند زندگی مردم آسيایميانه به چند رشته عمليات دست زد .از آن جمله يـکی توليد راههای تجارتی
بهتـر و ديگری کوچ دادن دستههای بزرگ دهـقانان روسزبان به نواحی حاصـلخيـز آسيای ميانه بود .در اثر اين
تغيـيرات ساخت زندگی مرسومی ناحـيه پـاش خورد و روسهـا و تـاتـارهای بورژوا اقتصاديات ناحيه را در دست
خود گرفتـند .ساکنان ناحيـه که در مقابل قدرت نظامی روسيه تاب مقاومت نداشـتند تـا بحبـوحـه جنگ جهانی اول با
روسها با مدارا رفتار کردند .آنگاه وقتی تـزار برای پيشبرد جنگ به کمک آنها احتياج پيدا کرد آنها از يک طرف از
مساعدت به او خودداری کردند و از طرف ديگر با پربـا کردن شورشهای پی در پی باعث شکست امپراتوری،

 .36اسماعيل غصپرانکسی ( ،)۱۹۱۴ – ۱۸۵۱از تاتارهای کريمه بود و تحصيالت اروپائی داشت و به عنوان روزنامهنگار در پاريس و
استانبول کار میکرد .وی در سال  ۱۸۸۳نشريه "ترجمان" را منتشر کرد .او در راه اندازی مداراس "جديد" پيشگام بود .او کوشيد زبان
ترکی عثمانی را جانشين زبان فارسی کنـد .شماری از پژوهشگران او را بنيانگذار پانترکيسم معرفی میکنند .ن .ک.
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سقوط و انحالل آن گرديدند .با اين حال اين درگيـریهـا در چگونگی اهـداف روسيـه تغيـير چندانی بوجود نيـاورد و
نقشههای روسهـا همچنـان با نيـروی فروان گرچه تحت نام اتحاد شوروی به پيش برده شد".
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فصل چهارم

سرکوب جديدیها و دگرانديشان
اميرعالم خان نظمی را که بعد از به تخـت نشستن خـود در دربار ملغی ساخـته بـود ،دو باره احـياء کرد،
يعنی اخـذ تحفه از ثروتمندان و انعام از آنهائيکه میخواستند منصب باال تر به دست بياورند ،دو باره جاری شد .البته
آنها همهی اينها را از مردم میدزديدند .دوشيزه زيبا و نازپرورده مردم از بهترين تحفهها به شمار میرفت ،تنها
برخی از اين معصومان را امير به شبستان خود برای يک شب راه میداد.
در چنين اوضاع و احوالی صدرالدين عينی
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که شخصيت او تازه تشکل يافته بود ،عضويت سازمان

"تربيه اطفال" 38را پذيرفت که اين امر از ديد تاريخنگاران شوروی منفی ارزيابی گرديده است.
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صدرالدين عينی ( ،)۱۹۵۴ - ۱۸۷۸از زمره بنيانگذاران ادبيات و فرهنگ تـاجيـکستان محسوب میشود که آثارش در  ۱۳جلد و به

چندين زبان دنيا به نشر رسيده است .عينی در بخارا زاده شد و هنگام آموزش در مدارس بخارا زندگی سختی را پشت سر گذاشت .مطالعه
"نوادرالوقايع" احمد دانش ،روزنامههای "حبلالمتين" و "چهره نما" در روحيه و انديشه او تحولی شگرف بوجود آورد و نگرش او را نسبت
به ارکان سياسی امارت بخارا تغيير داد .او به "تجددگرايان" پيوست و همراه با عدهای از روشنفکران بخارائی از اصالح نظام آموزشی
پشـتيبانی کرد و مورد آزار و پيگرد دستگاه امير بخارا قرار گرفت .عينی در سال  ۱۹۱۷به وسيله حکومت بخارا بازداشت و محکوم به ۷۵
دره (ضربه شالق) شد و زندانی گرديد.
صدرالدين عينی با تأسيس مکتب جديد و تدريس به متد نو ،تألـيف کتابهای درسی ،سرودن شعر ،نوشتن مقاله و داستانهای کوتاه و بلند و
ايراد خطابه در راه بيداری و خودآگاهی ملی تـاجيـکان گامهای بلندی برداشت و به همين دليل او را "استاد" خطاب میکردند.
صدرالدين عينی آثار زيادی را به ميراث گذاشته است که "جالدان بخارا"" ،غالمان"" ،آدينه"" ،مرگ سود خوار" و " يادداشتها " را
میتوان جزء برجستهترين آثار منثور او محسوب کرد.
عينی از تاريخ و فرهنگ ملت تـاجيـک و دانشهای زمانه آگاه بود .رسالههای "تاريخ اميران منغيت" و "تاريخ انقالب بخارا" شاهد مدعای
ماست .او دعاوی برخی از پانترکيستها را که وجود تـاجيـکان و جمهوری تـاجيـکستان را به رسميت نمیشناختند ،مورد انتقاد قرار داده
است و درکتاب معروف "نمونه ادبيات تـاجيـک" که در  ۹۲۴صفحه در سمرقند تأليف و در  ۱۹۲۶در مسکو چاپ شده است ،اثبات میکند
که تـاجيـکان مردمان اصلی (بومی) اين سرزمين اند و صاحب فرهنگ غنی ،ادبياتی کهن و تاريخ باستانی هستند .در اين کتاب  ۲۲۰شاعر
فارسیزبان با نمونه کالم آنها معرفی گرديده اند.
عينی در مطبوعات قلم میزد و شعر میسرود .مجموعه مقاالت و اشعار او با نام "شعله انقالب" در  ۱۹۸۶با حروف فارسی در دوشنبه در
 ۴۴۵صفحه منتشر گرديده است" .يادداشتها" ( ۱۹۵۰تا  )۱۹۵۴از زمره شاهکارهای استاد عينی به شمار میرود که در برگيرنده نکتهها
و گوشههائی از مراحل مختلف زندگی او و حيات اجتماعی تـاجيـکان در روزگار نويسنده میباشد.
صدرالدين عينی در  ۱۹۵۴زندگی را بدرود گفت .ن .ک.
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غفارعاشوروف ،دانشمند تـاجيـک براين عقيده است که صدرالدين عينی هم معارفپرور و هم جديدی و هم
شرکتکننده فعال حرکت آزادیخواهی در بخارا بود .ولی دولتمردان اتحاد شوروی صدرالدين عينی را عضو
جريان ناسيوناليستی بورژوازی میدانستند و از اين ناحيه او را هميشه زير فشار قرار میدادند.
اکثر مورخان براين نظرند که جديدیها رهبران يک جريان پـيشگام بورژوازی و در پی تغيـيرات و
اصالحات بودند .آنـها از حمايت روسـيه برخـوردار بـودند و هنگـام شورش  ۱۹۱۶مردم خجـند مـوضع بيطرفی
اتخاذ کردند و دو رويه بودن خود را به نمايش گذاشتند .آنها در حاليکه در جريان جنگ جهانی اول از ترکيه پشتيبانی
کردند اما در زمان حرکتهای ضد روسی در آسيایميانه بيطرفی اتخاذ کردند و حتی با آن مخالفت نمودند در نتيجه
جنبشهای خودبهخودی ناراضيان که فاقد رهبری سياسی بود ،شکست خورد .جديدیها فکر نمیکردند که در نتيجه
انقالب  ۱۹۱۷نظام پادشاهی در روسيه ساقط میشود و در امارت تغيـيرات زيادی بوجود میآيد.
مسأله محوری جديدیها مسأله معارف بود .به گفته غفار عاشوروف ،هدف اين بود که در مکتب و مدرسه
علم تاريخ ،جغرافيا ،رياضيات و علوم طبيـعی تدريس شود .آنها میگفتـند بدون اين علوم پيشرفت جامعه ممکن
نيست .نوگرايان عقبماندگی دولتهای اسالمی را در سطح نازل معرفت شهروندان آن میدانستند .آنها سفرهائی به
خارج کشور انجام میدادند و در نتيجهی مقايسه کشور خود با جهان خارج امارت بخارا را در سطح عقبمانده
میيافتند و به انتقاد از وضع موجود میپرداختند .در اين راستا مجله "نصرالدين" که در تفليس (پايتخت جمهوری
گرجستان کنونی) به زبان فارسی منتشر میشد و خصلت انتقادی داشت ،در امارت خواننده زيادی پيدا کرد.
اما صدرالدين عينی براين عقيده است که سلسله مقاالت تحليلی عبدالقادر محیالدين وف ،عبدالروف فطرت
و ميرزا سراج حکيم 39در امر شکليابی افکار نوگرايان نقش ژرف داشت.
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"تر بيه اطفال" ،يک جمعيت مخفی بود که در سال  ۱۹۱۰به منظور تـأسـيس و گسترش مکتبهای اصول جديده تشکيل شد .وقتیکه

امير بخارا اين مکتبها را بست ،جمعيت "تربيه اطفال" مکتبهای پنهانی بازکرد و جوانان را برای آموزش به کشورهای ديگر فرستاد .به
گواهی صدرالدين عينی تأمينات مادی جمعيت را چند تن از روشنفکران به عهده گرفته بودند.
محمد جان شکوری بر اين باور است که روزنامه "بخارای شريف" نيز به ابتکار جمعيت "تربيه اطفال" پايهگذاری شده است .ن .ک.
 .39ميرزا سراج حکيم :در يک خانواده بازرگان تاجيک در شهر بخارا زاده شد و عالوه بر زبان مادری (فارسی) زبانهای روسی،
انگليسی ،عربی را فرا گرفت .او چندی مشغول تجارت پنبه بود و بعدا برای توسعه امور تجارت پنبه از طريق شمال بخارا به روسيه و
اروپا سفر کرد و بسياری از کشورهای اروپائی را از نزديک ديد و آنچه را که او در اروپا ديد و موجب حيرت و اعجاب او گرديد همان را
به عبارات شيرين و بی هيچ پيرايه در "سفرنامه" خود بازگـو کرد.
ميرزا بعد از چندی به بخارا بر میگردد و باز به سفر میرود .اما اين بار رخت سفر به ايران و افغانستان میبندد و سالها در ايران که با
دوره نهضت مشروطيت مصادف است ،مشغول امور طبابت میشود .ميرزا سراج حکيم يک سال در زمان اميرعبدالرحمن خان ( ۱۹۰۱ـ
 )۱۸۲۴در افغانستان زندانی میگردد و خاطرات خود را ثبت می کند .ميرزا چشمديدها و برداشتهای خود را در کتاب "تحف اهل بخارا"
بازگو میکند .اين اثر که در واقعيت سفرنامه ميرزا سراج حکيم است در  ۱۳۳۰هجری قمری در  ۳۴۴صفحه با خط نستعليق خطاطی
شده و در مطبعه کاگـان بخارا چاپ میگردد .برغم اينکه با همه برداشتها و داوریهای نويسنده از نهضت مشروطيت ايران و کارنامه
اميرعبدالرحمن خان نمی توان موافق بود و به نظر نگارنده اين سطور برخی از آنها سطحی است اما در کليت خود اثر واقعا خـواندنی و با
لطف است و مأخذ با ارزشی در باره ساختار اداره استبدای و زندانهای اميرعبدالرحمن خان و شيوه صدور حکم و انواع مجازات هـای
او(گوش بريدن ،چشم کشيدن )... ،میباشد.
اين کتاب به کوششی دکتر محمد اسديان در پائيز  ۱۳۶۹خورشيدی توسط انتشارات بوعلی در تهران مجددا با حروفی چاپی انتشار يافته
است .نثر حاکم بر "سفرنامه" آمـيزهای از فارسی متعارف در ايرا ن و کابل با لهجـهی شيرين بخارائی است .ن .ک.
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نيت جديدیها سرنگونی نظام نبود ،بلکه اصالح آن بود .هدف آنها انقالب فرهنگی بود نه انقالب اجتماعی ـ
سياسی .اما وقوع دو رويداد جديدیها را به حوزه سياست کشانيد :اولی در بخارا و دومی در سنپترزبورگ .در
بخارا براساس فرمان اميرعالم خان "مکتبهای اصول جديد" را بستند و فعاالن نهضت را پراکـنده ساختند و در
سنپترزبورک انقالب فوريه  ۱۹۱۷اتفاق افتاد .وقوع اين دو رويداد جديدیها را به حوزه سياست کشانيد.
در اين دوره انقالبيون روس به ويژه در ميان جمعيت بزرگی از مهاجران روسی که اصال از امير بخارا
حساب نمیبردند ،فعال بودند .در اين عرصه فعاليت انقالبيـون سوسياليست و بلشويکها چشمگير بود.
امير بخارا نمیتوانست باور کند که در پترزبورگ پادشاهی نيکالی دوم ساقط شده است .اما از آنجائيکه
نمايندگان روسيه در بخارا اين تغيـيرات را تأيـيد کردند ،امير مجبور به پذيرفتن آن حقيقت شد .نمايندگان روسيه از
امير تقاضا کردند که برای فرو نشاندن نارضايتی در بخارا برخی خواستهای مردم را قبول کند .برنامه عمل امير
در اين راستا به کمک نمايندگان روسيه تنظيم گرديد.
امير در اين رابطه دست به گماردن برخی از افراد به مقامات باال زد .صدر ضيا را قاضی امارت بخارا
تعيين کرد تا فرمان اصالحات را اجراء کند .البته فرمان اصالحات به اصول اساسی نظام خللی وارد نمیکرد.
اما امير اجرای اصالحات اعالم شده را جدی نگرفت .وقتیکه "جوانبخارائيان" طی مجالس و محافل
اجرای اصالحات اعالم شده را تقاضا مینمودند نه تنها امير به آن لبيک نه گفت بلکه جانب مخالفان برنامه
اصالحات را نيز گرفت.
بخارائيان برای نخستين بار با شعار "زنده باد امير ،پاينده باد اصالحات" به کوچههای بخارا ريختـند .برغم
اينکه راه پيـمائی به طرفداری از امير امارت اسالمی بود و برگزارکنندگان آن بر اهميت و ضرورت نوگرائی تاکيد
میکردند اما بخش بزرگ مردم نوگرائی را ضد امارت و ضد اسالم میدانستند.
در برابر اين گردهمائـی به دعوت و سازماندهی نزديکان امير در ميدان ديگر بخارا مخالفان اصالحات
گرد آمده و شعار میدادند "مرگ برجـديدیهـا" .اميرعالم خان بدون ترديد جانب مخالفان اصالحات را گرفت و بدين
ترتيب قتل عام نوگرايان به دستور امير در سراسر بخارا آغاز شد.
استاد محمد جان شکوری میگويد" :نهم آوريل سال  ۱۹۱۷مالها و مالبچـههـا در برابر ارگ بخارا به
صدر ضيا هجوم بردند و او را که شخصی معارفپرور بود ،بنام قاضی جديدیها و شخص بیدين مورد ضرب و
شتم قرار دادند .سربازان امير در کوچه و بازار هرکسی را که الاقل در سر و لباسش عالمتی از نوگرائی داشت . . .
دست و پا میبستند و به کشتارگاه میبردند و هزاران نفر به قـتل رسانيده شدند".
در اين ميانه فيدرف کالسوف ،رئيس حکومت بلشويکی ترکستان روس به بخارا حمله کرد ولی شکست
خورد و عقب نشينی کرد .اميربخارا از اين پيروزی سرمست گرديد و ترور خونين مخالفان حکومت خود را شدت
بخشيد و آنهائيکه از کشتارهای پـيشين جان به سالمت برده بودند ،گروه ،گروه نابود گرديدند .جديدیهائيکه زنده
مانده بودند ،تحت پيگرد قرار گرفتند و بدين ترتيب مناسبات آنها با امير برهم خورد و امير به دشمن خونين آنها تبديل
گرديد.
پـرفـسور ايـرج بشـيری رفتار امير عالم خان نسبت به اليه جوان بخارا را اينطور خالصه میکند .او
میگويد" :در عرفه سال  ۱۹۱۸بخارای احمد دانش جای خود را به بخارای صدرالدين عينی داده بود .در بخارای
صدرالدين عينی روند کوردلـی فرهنگی و طنـطـنههای قديمی دينی ديگر قابل قـبول نبود و جای خود را به افکـار
تـازهای داده بود .عالوه بر ايـن چهرههـای تازهای در اجتماع پـيدا شده بودنـد که با نامهـای "جـديـدی"ها و "جـوان
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بخـارائيـان" کوشش میکردند جامعه بخارا را به يک جامعه نو و پيشرو تبديل کنند .ولـی اين دو گروه اگـرچـه در
اصل نوسازی بخارا همعـقيده و همصـدا بودند در چگونگی حصول اين نوسازی با هم از زمين تا آسمان تفاوت
داشتند.
جديدی هـا بر اين عقيده بودند که بخارا به اميـر احتـيـاج دارد و اين اميـر است که بايد به ترتيبی وضع
معارف را بهبودی بخـشد .جوان بخارائيان برعکس عقيده داشتند که اميـر و علمای اسالم سد راه اصالحـات هستنـد و
بايد از ميان برداشته شوند.
اميـرعالم خان از هردو گروه در هراس بود و دنبـال راهـی میگشـت تا به وسيله آن قـدرت هردو را خنـثی
کند .بنـابراين با اصل نوسازی که مورد توجـه هردو گروه بود ،موافقت کرد .آنگاه وقتی کـه اصالحطـلبان پيـروزی
خود را جـشن میگرفتنـد وی علـمای ديـن و پيـروان آنها را بجـان اصالحطـلبان انداخـت .در زد و خوردی که بين
اين گروههـا اتفاق افتـاد  ۴۰۰۰تن از جـديـدیهـا و جوانبخارائيـان کشته شدند .اگـر بلشويکها در مسکو پيـروز
نشده بودند اين قدم نـامردانـه اميـرعالم خان چنـدين سال به طول حاکميت او در بخـارا میافـزود".
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فصل پنجم

اتحاد راه نجات
اميرعالم خان بـرغم اينکه از سرکوب نـوگرايان و اصالحطلبان خشنود بود و شادبـاشهای اطرافيان خود
را به عنوان نشانه پشتيبانی رعايا به حساب می آورد اما رويـدادهای روسيه و موج اخير آن که به طرف بخارا در
حال خزيدن بود ،موجب تشويش خاطر او بود .امير که اتحاد سياسی را باجديدیها نه تنها نپذيرفته بود بلکه با قتل
عام آنها ،جديدی ها را به دشمن خونين خود تبديل کرده بود ،اکنون هم پيمانان جديد و قوی را جستجو میکرد .امير
راه تأسيس و تحکيم راوبط با بريتانيا را در پيش گرفت و همزمان سعی کرد که تماس و راوبط خويش را با مخالفان
حکومت بلشويکی و بقايای حکومت کرنسکی و ارتش پادشاهی گسترش دهد و تحکيم کند .اما موج جديد به بخارا
نزديک و نزديکـتر میشد .انقالبيون روس با شعار "آزادی ،برابری ،حکومت کارگران و دهـقانان" مردم را به
مـبارزه علـيه دولتهای ستمگر شان دعـوت میکردند .هرقـدر احساس خطر از شمال زياد تر میشد به همان اندازه
قربانيان جالدان امير افزونی میيافتـند.
عبدالقادر خالقزاده ،مؤلف کتاب "تاريخ سياسی تـاجيـکان" مینويسد" :شهادت دو نفر کافی بود که شخصی
را جديدی نامند و به مرگ و يا هفتاد و پنج ضربه دره (شالق) محکوم کنند .صدرالدين عينی را هم هفتاد و پنج
ضربه شالق زدند  . . .حکم هفتاد و پنج ضربه شالق که در حق صدرالدين عينی از طرف امير و قوشبيکی صادر
شده بود ،مساوی با مرگ بود ولی عينی از آن جان به سالمت برد ".کشتار اصالحطلبان ادامه داشت و يکی از اين
صحنههای تکان دهنـده رامحمد جان شکوری چنين به ياد میآورد" :جالد امير بخارا درسوم آوريل  ۱۹۱۸در شهر
سبز عبدالـوکيل برادرزاده صدر ضيا را که جـديـدی و نوداماد بود دربرابر ديـدگـان صدرضيا و غـفـورجان مخدوم
برادرش با جمع ديگری از روشنفکران سر بريد".
در اثر رويدادهای اين دوره جديدیها به دو گروه مهتران و کهتران تقسيم شدند .در گروه مهتران صدرالدين
عينی ،عبدالواحد منظم ،احمدجان احمدی و ديگران و در گروه کهتران عبدالروف فطرت ،فيضهللا خواجهيف و
ديگران حضور داشتند .گروه نخست از فعاليتهای سياسی تا حدودی کناره گيری کردند ،در حاليکه گروه دومی نه
تنها فعاليتهای خويش را تندتر کردند ،بلکه کامال به جانب سياست کشانيده شدند.
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واقعه کالسوف ،پيگرد و قتل جديدیها موجب گرديد که جديدیها به ترکستان روسيه پناه برند .آنها در آنجا
با فعاليتهای دهها حزب ،گروه و اتحاديه اعم از منشويکها ،بلشويکها ،40مليتگرايان روس . . . ،آشنا شدند و به
گفته محـمدجـان شکوری آنهـا که تا ديروز معارفپرور و اصالحـاتچی بـودند ،به تـدريـج عقـيدههای انقالبی پيدا
کردنـد و خواستند در بخارا انقالب اجتماعی کنند .آنها به پانترکيسم گرويدند و خود را به حاکميت بلشويکی پيوند
زدند و با کمک آنها خواستند در بخارا انقالب برپا کنند .بلشويکها تالش داشتند تا جديدیها را به سوی خود جلب
کنند اما جديدیها به سمت و سوی ديگری يعنی سمت انقالبيون سوسياليست روس گرايش داشتند .آنها میگفتند که
مردم بخارا اصال دهقان اند و برنامههای "انقالبيون سوسياليست" به آنها توجه بيشتری دارد .اما وقتیکه آنها به لنين
سؤقصد کردند و در پی آن حاکميت شوروی انقالبيون سوسياليست را قلع و قمع کرد ،فعاليت سياسی پيروان بخارائی
آنها نيز قطع گرديد.
در  ۲۵سپتامبر  ۱۹۱۸در تاشکند  ۸۶نفر از اعضاء حزب جوانبخارائيان انقالب سوسياليستی گرد آمدند و
حزب کمونيست بخارا را تأسيس کردند .گروه ديگری از جوانبخارائيان تحت رهبری فيضهللا خواجهيف در اوائل
 ۱۹۲۰حزب جوانبخارائيان انقالبی را تشکيل دادند .هدف هر دو حزب براندازی نظام امارت بخارا بود .در اين
تصميمگيریهای نوجوانان بخارا روابط تنگاتنگ آن ها با ترکها و تاتارهای روسيه و ترکستان ،دانستن زبان روسی
و غربگرائی آنها نقش مهمی داشته است .برای آنها گذر از انديشه اسالمی به کمونيستی کار مشکلی نبود زيرا آنها
در مفهوم مليت و قوم و نظريه بلشويکی "حق تعيين سرنوشت ملتها" استقالليت ملی را می ديدند .از سوی ديگر
برای بلشويکها جديدیها نيزگروه مطلوبی بود .جديدیها طرفدار نوگرائی بودند و با علوم جديده که از اروپا از
طريق روسيه وارد گرديده بود مخالف نبودند .در بين جديدیها که میخواستند کشور شان پيشرفت کند ،بسياری بودند
که با بلشويکها با رغبت مناسبات ايجاد میکردند چونکه تبليغات بلشويکها بر اين شعار استوار بود که تمام ملتها
و دينها دارای حقوق برابرند .فقط بعد از آنکه بلشويکها حاکميت خود را در بخارا مستحکم کردند ،روشنفکران را
که از درون مکتب جديدیها بيرون آمده بودند ،راندند.
اکبر تورسونزاد براين باور است که برای نخستين بار فطرت مفهوم "وطن" و "ملت" را به عنوان همايش
مردم به کار برد و همين مفهوم اساس جهانبينی نهضت جوانبخارائيان قرار گرفت و اما گرويدن يک بخش مهم
جديدیها به پان ترکيسيم موجب تنزل اين جنبش گرديد و شماری از روشنفکران از آن فاصله گرفتند .وی سه عامل
زيرين را به عنوان علـل تاريخـی قوت گرفـتن پانترکيسيم درنهضت جـديدیها ذکر میکند" :اول اينکه اکثر
روشنفکران تـاجيـک در ترکيه ،تاتارستان و آذربايجان تحصيل کرده بودند و تحت تأثير نشريات آنها قرار داشتند. . .
بعضیها مانند عهد خلفای عرب حتی نام و نسب شان را تغيير دادند .دوم اينکه در ميان خلقهای مسلمان روسيه در
همان زمان مردم ترک زبان بويژه تاتارهای کريمه و حوزه رود ولگا که از همسايگان ديوار به ديوار ترکان عثمانی
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بلشويک و منشويک :حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه در جريان کنگره دوم  ۱۹۰۳دستخوش اختالفات جدی شد و در پی

آن به دو جناح (بلشويک و منشويک) منشعب گرديد .بلشويک از کلمه "بلشنستويه" روسی که به معنای اکثريت است ،گرفته شده است که
چهره شاخص آن والديمير لنين بود که بعد از اين به نام حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه بلشويک ناميده میشد ،در پی انقالب
اکتبر ۱۹۱۷نام حزب تغيير کرد و به نام حزب کمونيست با قيد بلشويک در پرانتز (قوس) ناميده شد و کنگره نوزدهم ( )۱۹۵۲نام حزب را
به حزب کمونيست اتحادشوروی تبديل نمود.جناح مخالف بلشويکها در کنگره دوم ( )۱۹۰۳به نام منشويکها ناميده شدند .منشويک از
کلمه روسی "مينشستويه" که به معنای اقليت است ،گرفته شده است .چهرههای برجسته منشويسم پلخانف ،اکسلرود و مارتف بودند .منشويسم
جريان مارکسيستی بود که بيشتر به گروههای مارکسيستی سوسيال دموکراتهای اروپائی نزديک بودند .ن .ک.
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بودند رو به بيداری سياسی نهادند .به ابتکار آنهاست که آثار پانترکيستی وارد آسيایميانه گرديد و در خور مردم
بومی داده شد و سوم اينکه نقش افسران اسير ترک که بعد از پايان جنگ جهانی دوم از طريق آسيایميانه به وطن
شان برگشت داده شده بودند ،برجسته است".
مسرور عبدهللا بر اين عقيده است که سران نوگرايان تقريبا همگی از لحاظ ملت تـاجيـک بودند ولی تحت
تأثير روحيه ترکگرائی قرار گرفتند .عده ای بر اين عقيده اند که آنها خودشناسی ملی نداشتند و برخی ديگر براين
باورند که آنها سنیهای موافق به مذهب عثمانیها بودند .مثال در همان آغاز قرن بيستم در ايران هم چند دانشگاه به
شيوه اروپا وجود داشت ،اما مردم به اين دانشگاهها نمیرفتند .زيرا جديدیها سنیمـذهب بودند و ايران شعيهمـذهب.
بنابراين آنها به دانشگاههای ترکيه که مدرسين آنها سنیمذهب و حنفی بودند میرفتـند .به نظر من غير از پانترکيسم
در اين جريان پانتورانيسم هم وجود داشت که مفهوم وسيع تری را افاده میداد و از جمله تـاجيـکان را نيز فرا
میگرفت چونکه نام قديمی سرزمين ما توران بود.
از طرف ديگر عثمان ايشانزاده از پژوهشگاه تاريخ فرهنگستان تـاجيـکستان ظهور ترکگرائی مردم
آسيایميانه را يک نوع واکنش وطنخواهانه در برابر اشغال اين سرزمين از طرف روسيه میداند .همراه با روسها
مردمانی از تاتارها و باشقيرها نيز به آسيایميانه آمدند و آنها در اين جا هممذهبان و همزبانان خود را يافتند و مزيد
بر آن حس مشترک ضد روسی آنها را در يک صف مشترک قرار میداد .مردمان آسيایميانه ترجيح میدادند که با
نوآوریهای اروپا از طريق ترکهای مقيم روسيه آشنا شوند.
به نظر پژوهشگران تـاجيـک مانند معروف رجبی و مسرور عبدهللا نبايد حرکت جديدیها را کامال يک
حرکت پانترکيستی ناميد .چون وقتیکه اين حرکت پیريزی میگرديد ،دهها گروه وارد اين جريان شدند و آنها را
روحيه و حس انتـقادی از وضعيت کشور با هم پيوند میداد .سراج حکيم در اين ميان "حب الوطن و اصالحات" را
برجسته میسازد .نبايد فراموش کرد که روياروی پانسالويانيسم روسها ،پانترکيسم "جوان ترکان" ترکيه عثمانی
در آسيایميانه بازتاب داشت و آنهائيکه از اشغال سرزمينهای آسيایميانه به وسيله روسيه ناراضی بودند ،به ترکيه
گرايش نشان میدادند.
اکبر تورسونزاد در باره يکی از علتهائيکه موجب چيرهگی پانترکيسم در آسيایميانه گرديد چنين شرح
میدهد" :در آغاز قرن شانزدهم روابط ايران صفوی با تـاجيـکان ماوراءالنهر سست گرديد و در پی آن مرز سياسی
به مرز مذهبی شعيه و سنی تبديل گرديد وعدم حضور ايران در منطقه ،زمينهساز گسترش ايـدئـولوژی ترکگرائی
از جمله در محيط تـاجيـکان گرديد".
محیالدينوف که يکی از چهرههای برجسته نوگرايان و بعدا از سازماندهنـدگان برجسته نظام شوروی در
آسيایميانه بود ،در سال  ۱۹۲۸نوشت که ما جديدیهای بخارا ،که دوره تربيت و انکشاف فکری ابتدائی خود را در
دوره فکری پاناسالميسم و پانترکيسم در آسيایميانه گرفيتم ،در يک زمان تحت تأثير کالن مفکوره پانترکيسم
بوديم .پانترکيستها میگفتند ازبکها ،قيرقيزها وغيره ملتهـائيکه به ايرق (تيره) ترک تعلق دارند و هر يکی را
امروز ملت مستقل میشمارند ،در حقيقت يک ملت اند .تـاجيـک زبانان بخارا هم در اصل ترک هستند و در زير
تأثير ادبيات و مدنيت ايران زبان و ملت خود را گم کردند.
برخی از تاريـخنگاران براين نظرند که "پـانترکيسم جديدیها" و پيوند آنهـا با بلشويسـم در اقدامات
مشخص و مرز بندیهای ملی بلشويکها در آسيایميانه تبارز کرده است و گر نه در گذشته مثال در آثار خطی
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(کتبی) آنها ،از جمله درروزنامه "بخارای شريف" ويا مجله "آينه" نشانهای از پانترکيسم به چشم نمیخورد ،بلکه
تالش آنها برای ارتقاء و رشد زبان "تـاجيـکی" 41به مشاهده می رسد.
پـرفـسور ايـرج بشـيری بلشويکها را در چگونگی سرانجام کار جـديـدیها و جوان بخارائيـان سهيـم
میداند .او ايـنطور میگـويـد " :اقـدامات اميرعالم خان باعث شکست و مرگ بسياری از جديدیها و جوان بخارائيان
شد و با قـتل آن جـوانـان معصوم صحنه سياست برای بلشويکها خالی ماند .بلشويکها آنوقت جوانانی را که در
بخارا تحـت شکنجه و يا پیگردی بودند به کاگان ،سمرقند و تاشکند کوچ دادند و در ادارات و مؤسسات خود بکار
گرفـتند .اکـثر اين جوانان قبل از کار با بلشويکها پانترکيست بودند و چـنين حساب میکردند که همکاری آنها با
بلشويکها به پيشبرد کار پانترکيستی آنها خـللی وارد نمیسازد .عالوه بر اين ،اگر نمیخواسـتند با بلشويکها
همکاری کنند مجبور بودند يا از پاناسالميسم حـمايت کـنند و در زيـر پرچـم اميرعـالم خان و علمای بخارا قرار
گيرند و يا با روسيه همکاری کنند و در استثمار بيشتر هـمميـهنان خود شرکت جويند.
از جانب ديگر بلشويکها که تازه پايه يک حکومت نوزاد سوسياليستی را ريخـته بودند دنبال کسانی
مـیگشـتند که بتوانند با مردم ته جـائی در تماس باشند و قوانين و رسوم جامعه جديد سوسياليستی را به آنها بياموزند.
جديدیهـا و جوان بخـارائـيانی که با اميد تشکيل يک حکومت مستقل پانترکيستی در ترکستان بزرگ زنده بودند اين
اشکال را از پيش پای بلشويکهـا برداشتند .نقشهی آخرين بلشويکها برای اين جوانان از نقشهی اجرا شدهی
اميرعالم خان چيزی کم نداشت .بلشويکها در نظر داشتند با اين جوانان تا زمانی که قدرت پانترکيستهـا قادر
بمقابله با بلشويسم نيست مدارا کنند و هرگاه افکار ضد سوسياليستی پانترکيستها باعـث تهـديـد سوسياليـسم
جهانشمول گـشت فورا آنها را از ميان بردارند .البته تاريخ گواه است که همين طور هم شد".

 .41زبانهـای تـاجيـکی ،دری و فارسی گويشهای يک زبان واحـدنـد و به هيجوجه تفاوتی در آنها از نقطه نظر ريشه و منشاء نيست ،بلکه
تفاوت در لهجهها است که نتيجه سرنوشت تاريخی متفاوت است .وقتیکه در قرن شانزدهم در بخارا ترکهای چغتائی و در ايران صفویها
حاکم شدند و در پی آن رابطه بين ايران و آسيایميانه سست شد و همزمان در قندهار قدرت به دست عشاير پشتون افتاد و به تعقيب آن بخشی
از سرزمينهای خراسان به وسيله انگليسها و آسيایميانه توسط روسها اشغال گرديد ،انگليسها و روسها مشترکا سعی کردند که زبان
فارسی را که يکی از محورهای يگانگی خراسان بود ،تضعيف کنند .از روی اين نقشه فارسی زبانان بطور عمده در سه کشور که با هم
چندان ارتباط نداشتند ،تقسيم شدند .از يکسو اين امر موجب گويش های مختلف در يک زبان واحد شد و از سوی ديگر زبان فارسی در اين
کشورها سير کامال متفاوتی را پيمود .روسها بر پايه اهداف استعماری با سؤ استفاده از اين وضعيت سعی کردند با شيوههای به ظاهر علمی
و در باطن سياسی از يک زبان واحد سه زبان مختلف را سرهم بندی کنند و تالش کردند که بر تـاجيـکان آسيایميانه تلـقين کنند و بقبوالنند
که زبان آنـها تـاجيـکی است و با زبا ن فارسی و يا دری که زبان ايران و خراسان (افغانستان) است ،تفاوت ريشهای دارد .انگليسها در هنـد
بريتانـيائی عرصه را بر زبان فارسی تنگ ساختند و سرانجام زبان فارسی را که بيش از هشت قرن زبان رسمی هنـد بود طی فرمانی
"موقوف" اعالم داشتند .در افغانستان رژيم محمد ظاهر شاه در راستای تالش به حاشيه راندن و به انزوا کشيدن زبان فارسی ،نام زبان
فارسی را در امور رسمی به دری عوض کرد و آن را در قانون اساسی  ۱۹۶۴افغانستان به همين نام ثبت کرد .در حاليکه فارسی ،دری و
تـاجيـکی با هم هيچ تفاوتی در مبانی دستوری و ذخيره اصلی لغوی ندارند .به هرحال چند اسم بودن زبان واحد فارسی بار سياسی دارد و به
هيچـوجـه به نفع نيست .ن .ک.
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فصل ششم

تأسيس حزب کمونيست بخارا
پس اين پرسش به ميان میآيد که چرا مردم فارسیزبان آسيایميانه (تـاجيـکان) به جريانهای پانسلويانی و
يا پانايرانيسم نپـيوستـند؟ دليل و سبب اين امر اين بود که روسها برای مردم بومی به عنوان نيروی غاصب،
اشغالگر و بيگانه نه تنها جالب به نظر نمیرسيدند ،بلکه مورد تنفر بودند .اختالف مذهبی بين مردمان آسيایميانه و
ايران يعنی اختالفات اهل تسنن و تشيع که از آغاز قرن شانزدهم شروع گرديـده بود ،نـيز راه را برای گـرايش به
سمت ايرانيت بسته بود.
اما پانترکيسم به قول پرفسور ايـرج بشـيری خودش زاده پاناسالميسم است . . .مسلمانها برای نگهداری
استقالل خويش و پيشرفت در جستجوی راه و چاره بودند ،آنها فکر میکردند که اين راه را در اصالحات در چهار
چوب اسالم خواهنـد يافت .اما دنـيای اسالم از جريانات گـوناگـون تشکيل يافـته است و چـطور شد که پاناسالميسم
در آسيایميانه جای خود را برای پانترکيسم خالی کرد؟ شايد مخالفان اصالحات به امر پـيشرفت وبيداری مسلمانان
در چهارچوب اسالم راه ندادند؟
ايـرج بشـيری چنين ادامه میدهد که ترکها ازقديم با تمدن اروپا آشنا بودند و مقدار زيادی از رسوم و فنون
اروپائیها را از خود کرده بودند .بـنابراين وقتیکه تاتارها و يا مردمان آسيایميانه به ترکيه نگاه کردند ،در سيمای
آن يک مدل نو را ديدند ،که با سرزمين خود شان فرق داشت .از اينرو در پی استفاده از آن برآمدند .از آنجائيکه
دولت عثمانی ديگر آن قدرت قبلی را نداشت ،ترکها خود شان هم فکر کردند که يک اتحاد نو بوجود آورند .اما
پرسش اساسی اين بود که اين اتحاد ترکی باشد و يا اسالمی؟
مسرور عبدهللا اين موضوع را چنين ادامه میدهد" :ايدئـولوژی ترکيه عثمانی پانترکيستی نبود ،بلکه
پاناسالمی بود .پانترکيسم ايدئـولوژی و مرام حزب "اتحاد وترقی" بود که  . . .در  ۱۹۱۱به قدرت رسيد .از سال
 ۱۹۰۹تا  ۱۹۱۴روشنفکران بخارائی ،مثال عبدالروف فطرت ،در ترکيه تحصيل میکردند و به برنامههای معرفتی
جوانترکان توجه زيادی داشتند .در اين دوره بود که سيستم تعليم و تربيت در ترکيه دگرگون شد".
اما وقتیکه به آثار روشنفکران بخارائی و از جمله نوشتههای عبدالروف فطرت نگاه میکنيد ،حتی در همان
کتابهـائيکه در ترکيه نوشته و چاپ کرده است ،به طور کل نشانهای از پانترکيسم به چشم نمیخورد بلکه بحث
روی ضرورت اصالحات حياتی در امارت بخارا و به طور کل کشورهای اسالمی متمرکز است .نگاه فطرت در آن
دوران به ترکيه نه بمثابهی مبداء پانترکيسم بلکه به عنوان قویترين و پـيشرفتهترين دولت اسالمی است.
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اما نبايد فراموش کرد که برخی از سران جديدیها از آغاز نظريات پانترکيستی را پذيرفته بودند .مثال يکی
از سران جديدیها حاجی امين در آن سالها نوشت که" :آن روزهای پر ازسرور حيات من ،آن زمان تاريخی که،
مملکت را فرزندان حقيقی و با جسارت من ،چنگيز و تيمور اداره میکردند ،اکنون بر نمیگردد".
روزنامه نوگرای "شورا" در سال  ۱۹۱۳نوشت " :تـاجيـکان خود شان هرچند ايرانی و زبانـشان فارسی
است ،اما مذهبـشان سنی میباشد و با دشمنی سخت خود با شعيه نام شان برجسته شده است ،سيمای شان منظم و
متناسب ،زنهای شان در زيبائی مشهور ،خود شان با غيرت و در کار ماهر ،اما آدمان فريبکار ....میباشند".
بعدها هم جديدیها و هم کمونيستها بطور کل موجوديت ملتی به نام تـاجيـک را در آسيایميانه انکار
کردند .اما برجسته شدن مسأله ملی و مفهوم ملت در آسيایميانه به قول مسرور عبدهللا با افکار و سياست بلشويکها
در منطقه پيوند دارد.
سياست بلشويکها در ابتداء حاکميت در آسيایميانه موجب تقويت پانترکيسم گرديد زيرا طرح مسأله ملی
و "حق تعيين سرنوشت ملل" و اصالحات از طرف آنها برای پانترکيسم زمينه و شرايط مساعدی را بوجود آورد،
برعکس پاناسالميزم با اين طرحها در تقابل قرار گرفت زيرا د راسالم همه مردم "امت" اسالم اند و به طرح مسأله
"ملت ،قوميت" و يا حقوق آنها امکان تبارز وجود نداشت.
البته در دائره کوچکتر ،رقابت و دشمنی ميان خانوادههای با نفوذ و قدرتمند بخارا بر حوداث تأثير منفی
میگذاشت و در رقم زدن سرنوشت ملتها نقش با اهميت بازی میکرد ،بگونه مثال براساس رقابتهای تجارتی بود
که پسران دو تاجر با نفوذ تـاجيـک بخارائی عبيدهللا خواجه و ميرزا محیالدين از جهت تعلق ملی از هم جدا شدند.
عبدالقادر خود را "تـاجيـک" گفت و فيضهللا خود را "ازبک" ناميد .بعدها که فيضهللا خواجهيف رهبر کميته انقالبی
بخارا تعيين شد ،عبدالقادر محیالدينوف را تحت فشار نگهداشت و تا زمانـیکـه او را به اتهام ملتگرائی بورژوازی
به دادگاه کشانيد از پای ننـشست.
غـفـار عاشـوروف ،بـر ايـن عقـيده است کـه" :حزب کـمونيست بـخـارا بطور عـمده براساس جـديـدیهـا و
جوانبخارائيان بنياد گذاشته شده بود که آنها قبال زير فشار و پذيرش انديشههای پانترکيستی موجوديت ملتهای ديگر
از جمله ساکنان اصلی (بومی) بخارا را رد میکردند و آنهائی را که انديشه مخالف داشتند ،بيش از همه عبدالقادر
محیالدينوف را با استفاده از وضع جديد بر اساس ايدئـولوژی بلشويکی به مليتگرائی بورژوازی متهم میکردند".
در اواخر سال  ۱۹۱۷حاکميت در ترکستان سه بار رنگ عوض کرد .اول ،عکس پادشاه را از ديوارها
پائين کشيدند ،بعد باز آويختند و گفتند ،به هيچـوجه تغيـيرات سنپترزبورگ را نمیپذيرند .يک هفته نگذشته بود که
ه مان افراد خود را نماينده حاکميت موقت کـرنسکی اعالن کردند و جملگی چند روز بعد فرمان دادند که غنچههای
سرخ بلشويکی به سر سينه زنند .اين همه ظاهر کار بود ولی در واقعيت در بخارا آن طوريکه رهبر بلشويکها
والديميرلنين میگفت که مشکل روسيه حاکميت دوگانه است نه ،بلکه بی حاکميتی و يا چند حاکميتی بود که اين امر
آسيایميانه را در مجموع دچار هرج و مرج ساخته بود .در اين ميان بلشويکها نسبت به همه گروهها در به دست
گرفتن قدرت فعال و مصمم بودند و پيوسته از سنپترزبورگ تلگرام دريافت میکردند که "قدرت را در دست
بگيريد".
در چنين اوضاع و احوالی هرج و مرج و بی حاکميتی قشرهای گوناگون جامعه در گروهها ،دستهها گرد
ميآمدند تا از يکسو امنيت خود را تأمـين کنند و از سوی ديگر شايد به گوشهای ازسفره قدرت دسترسی يابند.

48

در خجند بعد از شورش  ۱۹۱۶يک گروه سوسيال دموکراتها تأسيس يافته بود که به قول مورخ
غفورحيدر عمدتا اعضاء آنهـا جوان و فاقد آمادگی سياسی بودند و مزيد برآن تعداد آنها اندک بود و بر اوضاع
تأثيرچندانی نداشتند .يکی از اعضاء گروه سوسيال دموکراتهای خجند فردی بود به نام جوره ذکرياوف که براساس
فرمان نيکالی دوم برای خدمت به پشت جبهه در دوره جنگ جهانی دوم به اوکرائين فرستاده شده بود( .اصال مردم
خجند عليه همين فرمان دست به شورش زده بودند ).جوره ذکرياوف در اوکرائين تنها نبود ،همرا ِه او از روسيه و
اوکرائين دهها نفربا عقايد سياسی به خجند و تاشکند برگشتند .نکته جالب و قابل توجه در اين بود که آنها نه نمايندگان
مردمان بومی يعنی تـاجيـکها بلکه از اعضای فعال اتحاديههای کارگری روس بودند .اين اتحاديه يکی از گروههای
بلشويکی بود .ساير گروههای سياسی در آسيایميانه عمدتا از روسهـا ،اوکرائينیها ،لهستانیهـا و ديگر مليتهای
غير بومی تشکيل يافته بود .بدين ترتيب مردم محل نظارهگر صحنههای کشمکش اين گروهها بودند.
در اعالميه مشترک اين گروهها راجع به باشندگان اصلی محل چند نکته برجستگی داشت" :شامل ساختن
مسلمانان به ساختارهای عالی حکومت انقالبی کشور غير قابل قبول میباشد ،زيرامناسبات اين اهالی با حاکميت
شوروی و نمايندگان سربازان ،کارگران و دهقانان نا معلوم است .در بين مردم محلی سازمانهای صنفی پرولتری
وجود ندارد".
بدين ترتيب تـاجيـکان و ساير ملتهای آسيایميانه از شرکت در اداره سرزمين خويش کنار زده شدند.
مسلما سازمانهای "غير پرولتری ملی" در واقعـيت نسبت به سازمانهـای بلـشويکی نـفوذ بـيشتر داشتـند .مـثال
"شورای اسالميه" در تاشکند ،جمـعيت "اتـفاق" در سمـرقـند" ،اتحاد دهقانان" در قوقند" ،شورای علما" در فرغانه
وغيره .در همين دوره سازمانی به نام "توران" تأسيس يافت که بخـشی ازجديدیهای مهاجر بخارا و ترکستان را
گرد آورد .بعدا اين سازمان نام "تشـکيالت فـدراليـستی ـ ترک" را برگزيد .اشتراک جديدیهای کمونيست در ترکيب
اين سازمان اين عقيده را تقويت میکرد که بلشويکها و جديدیها برغم وجود اشتراک در برخی مسائل ايدئـولوژيک
بمثابهی دو رقيب در يک بازی حساس شرکت کردند.
اما در اين ميان بطوريکه حقنظر حقنظروف تأکيد میکند ،در سال  ۱۹۱۹در افغانستان رويداد بسيار
مهمی به وقوع پيوست که بر حوداث بخارا تأثير گذاشت .افغانستان استقالل و آزادی خود را در مبارزه عليه دولت
بريتانيا به دست آورد .اميرامانهللا که از زمره مشروطه خواهان بود در رأس دولت جديد قرار گرفت و راه
اصالحات را در پيش گرفت .او در وجود دولتهای دور و نزديک در جستجوی حمايت کننده بود .دولت اميرامانهللا
که در سيمای روسيه بلشويکی رقيب بريتانيا را میديد در صدد تأسيس رابطه برآمد و همچنان در پی گسترش
من اسبات با امارت بخارا که در نتيجه تبدالت روسيه استقالليت بيشتر به دست آورده بود ،شد .افغانستان و بخارا با هم
سفير مبادله کردند .هاشم شايق ،شاعر معروف به سمت سفير بخارا در کابل و محمد ولی خان بدخشی که از ياران
نزديک اميرامانهللا و منسوب به ملت تـاجيـک بود ،به سمت سفير افغانستان در بخارا تعيـين گرديد  .اين نزديکی
البته روسيه را به تشـويش میانداخت".
تأثير گذاری رويدادهای افغانستان بر جريانات آسيایميانه و به ويژه بخارا در سالهای بعدی مبحـثی است
که در فصلهای آينده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پـرفـسور ايـرج بشـيری کار برد پاناسالميسم در ساختار اجتماع آسيـایميـانه را اينـطـور تصوير میکنـد.
او میگويـد" :در اواخر قرن نوزده ملت مسلمان به يکبـاره از خواب غفلت بيدار شد و پيشرفتهای سرسـامآور غرب
را در ساحههای مختـلف تکـنولـوژی ،سيـاسی و اجتماعی از نزديک مشاهده کرد .اين مشاهـدات مسلمانان را بخـود
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آورد و آنهـا را بفکر يافـتن را چارهای جـهت جلوگـيری از عـواقـب وخـيم ايـن عقبافتادگی واداشت .از جمله کسانی
که ايمان داشتند که جهان اسالم خواهد توانست آداب و رسوم خود را از دستبرد غرب مصون دارد سيدجمالالدين
بود .او عقيده داشت که با همکاری و پشت کار مسلمانان جهان خواهنـد توانست در ساحهی توليدات غرب را پشت
سر خود بگذارند .البته برای حصول اين امـر مهم مسلمانان بايـستی از نظر فکری يک دل و يک جان متحد شوند و
دور تفرقههای زبانی ـ نژادی و ناحيوی نگردند.
شکی نيست تـئوری سيد جمالالدين میتوانست بخوبی دوای درد مسلمانان باشد ولی مشکل در اين بود که
آيا جهان اسالم هم پاناسالميسم را همينـطور درک میکرد؟ جواب اين سئوال البته منفی بود .جديدیهـا پاناسالميسم
را پايه خوبی برای تجديد معارف و نوسازی مکتبهـا میديدند و حـال آن که جوان بخارائيان آن را وسيله سياسی
خوبی برای طرد اميران منغيت میشناختند و پانترکيستها ،همان طور که گفته شد ،از آن برای شکست سوسياليسم
استقبال میکردند.
بلشويک ها که به تمام اين امور آگاهی کامل داشتند از اين آشفتگی استفاده نموده جوانان آسيایميانه را در
راه اشاعه افکار سوسياليستی خود به کار گرفتند و تا زمانی که جديدیها و جوان بخارائيان برضد سوسياليسم جهان
شمول اقدامی نمیکردند آز آنها پشتيبانی هم مینمودند".
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فصل هفتم

شکست امارت
حمله بلشويکها به بخارا و اشغال آن

در بايگانی سينمای روسيه نوار فيلمی موجود است که برای نخستين بار در تاريخ ،کوچههای بخارا،
سمرقند و تاشکند را در آغاز قرن بيستم فيلم برداری کرده است .اهميت ديگر اين فيلم در آن است که چـند دقيـقهی
آغـاز حمله ارتـش سرخ به بخـارا را نيز ثبـت کرده است .گـويـنده نـوار در آغـاز صحـبت میگويد" :در حاکميت
شوروی که در  ۱۹۱۷در تاشکند پايتخت ترکستان تأسيس يافته بود ،منشويکها و اس ارها از نظر تعداد در اکثريت
بودند .در تاشکند برخورد مردم نسبت به حکومت جديد شديدا خصمانه است .در اثر شورش مردم در ژانويه ۱۹۱۹
نزديک بود که اين حکومت جديد ساقط گردد .اما پيروزی سرخها بر دنيکن و کلچاک موقعيت بلشويکها را در
ترکستان نيرومند ساخت و موضع حکومت شوروی را تحکيم بخشيد".
در اين دوره حکومت را در گرجستان منشويکها ،در آذربايجان مساواتیها 42و در ارمنستان داشناکيان
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رهـبری میکردند .يکی از سببهای شورش  ۱۹۱۹اين بود که مردم بومی حق حضور و مشارکت خويش را در
حاکميت پايمال شده میديدند .بلشويکها از ترس اعتراض و شورش مردم در آن وقت به اعالن انتخابات مجبور
شدند و در اين اتنخـابات نامـزدهـای سازمان "شورای اسالمی" نزديک به نود درصد آراء را به دست آوردند .اين
واقعه موجب آن شد که بلشويکها در سياست و برخورد خود در آسيایميانه بازنگری کنند و راه استفاده از زور و

 .42مساواتی ها  :حزب مساوات در سال  ۱۹۱۱در شهر باکو تأسيس گرديد .تأسـيس حزب مساوات که مورد حمايت مالی ،نظامی و
سياسی رژيم ترکان جوان عثمانی بود ،باعث تمرکز فعاليت ناسيوناليستهای قفـقاز گرديد و واژه "ملت" جانشين "امت" و "پانترکيسم"
جايگزين اصطالح "پان اسالميزم" گرديد .در سال  ۱۹۱۷حزب مساوات با حزب فدراليست های ترک متحد شدند که هدف شان متحد کردن
ترکزبانان در سايه قدرت دولت ترکيه بود .در اين راستا آنها در  ۲۸مه  ۱۹۱۸دولتی تشکيل دادند و آن را در سايه حمايت لشکريان ترک
در باکو مستقر کردند .حکومت "مساواتیها" در  ۲۸آوريل سال  ۱۹۲۰توسط بلشويکها به زير کشيده شد .ن .ک.
 .43داشناک :حزب داشناک ،بمثابهی يک حزب ناسيوناليستی در  ۱۸۹۰تشکيل شد ،نخستين کنگره آن در  ۱۸۹۲در گرجستان برگزار
شد ،برنامه و اساسنامه حزب را پذيرفت و هدف خود را ايجاد کشور مستقل ارمنستان اعالم داشت .حزب داشناک ازمه  ۱۹۱۸تا
نوامبر ۱۹۲۰در رأس جمهوری ارمنستان قرار گرفت .در نوامبر  ۱۹۲۲حاکميت داشناک به زير کشيده شد و به جای آن " حاکميت
شوروی" در ارمنستان مستقر گرديد اما فعاليت حزب داشناک در خارج از ارمنستان ادامه يافت و در پی فروپاشی شوروی بار ديگر در
سرزمين ارمنستان حضور يافته است .حزب داشناک ،از ديد تاريخنگاری شوروی ،به عنوان يک حزب ناسيوناليستی – بورژوازی با
خصلت ضد انقالبی ارزيابی شده است .ن .ک.

51

فشار را برای پيشبرد اهداف خود پيش گيرند .از همين جاست که ترس و هراس از شورش و قيام در آسيایميانه به
درد ديرينه حاکميت شوروی تبديل میيابد.
واالديميرلنين ،رهبرحکومت شوروی در همين شب و روز استفاده از زور را در سرکوب مخالفان حاکميت
شوروی طی تلگرامهائی به بلشويکها توصيه میکند" :بی رحم و قاطع باشيد"" ،به تقويت و گسترش کتلهوی ترور
از طريق تشويق و قدردانی کمک کنيد ".چند تلگرام ديگر . . .
لنين در نوامبر  ۱۹۱۹ميخائيل فرونزه را به سمت فرمانده جبهه ترکستان به تاشکند فرستاد .شعار فرونزه
اين بود که "مقصد ما اشغال قلمرو نيست ،مقصد نابود ساختن حريف است".
چند سال بعد يکی از شـاگردان فـرونزه ،بوديانين ،فـرمانده گارد سوارکاران شوروی چنـين نـوشت:
"ميخائيل واسيليويچ فرونزه انسان غيرعادی بود  . . .او از نوجوانی خود را فدای مبارزه انقالبی کرد ،راه دشوار
مبارزه مخفی را پشت سر گذاشت .اراده توانای اين انقالبی معروف را نتوانست نه حبس ،نه تبعيد و نه دو بار حکم
اعدم بشکند ".فرونزه بعد از تحکيم حاکميت بلشويکی در تاشکند و سمرقند شخصا تصميم گرفت که به بخارا حمله
کند .به قول نماز حاتم از تابستان  ۱۹۲۰نيروهای ارتش سرخ در نقاط مهم بخارا و بيـش از همه در مرز سمر قند و
بخارا جابجا شدند.
برای حاکميت شوروی" ،مسأله بخارا" يـک مسأله عادی نبود .برغم اينکه دفتر سياسی حزب در ماه مه
 ۱۹۲۰مسأله "برهم زدن ساختار کهنه بخارا و برپا نمودن نظام جمهوری دموکرات در قلمرو آن" را تصويب کرده
بود ،اما راهها و شيوههای اجرای اين تصميم ،بلشويکها را به دو گروه مخالف تقسيم کرده بود .برخی طرفدار حمله
مستقيم و آشکارای ارتش سرخ به بخارا بودند و برخی ديگر طرفدار کمک به نيروهای درون امارت در بروز
انقالب.
از يکسو نيروهای تندرو و جنگ طلب در تحت فرماندهی فرونزه دست باالتر داشتند و از سوی ديگر
راديکالهای جوانبخارائيان و حزب کمونيست بخارا که هـر دو در تاشکند مرکز داشتند ،نيز پيشنهاد میکردند ،که
"مسأله بخارا" به زور ارتش سرخ حل گردد .به عقيده محمد جان شکوری ،معارفپروران ديروزی بخارا که اکنون
راه انقالب بلشويکی را پيش گرفته بودند ،سرانجام حکومت شوروی را راضی ساختند که ارتش سرخ را به بخارا
بفرستد ،امير را سرنگون کند و حکومت به دست آنها درآيد.
اما پـرفـسور ايـرج بشـيری بر اين عقيده است که " :اصالحطـلبان چندان نيروی جدی و عملی در امارت
بخارا نبودند .وقتیکه روسها به منطقه آمدند ،با کمک ترکها همه زمام امور منطقه را در دست گرفتند .قدرت
اصلی در دست روسها بود و بوسيله ترکها اجراء می شد .بلشويکهـا هـمين رويـه را قبـول کـرده و ادامـه دادنـد".
مخالفت با نقشه فرونزه در مسکو تا پايان عمليات ادامه يافت .مسأله را در مسکو لنين ،ترتسکی وزير
جنگ ،چيچـيرين وزير خارجه و گـئورکی صفروف دوست نزديک لنين و ديگران بررسی میکردند.
ترتسکی در  ۴ژوئن  ۱۹۲۰به اعضای دفتر سياسی تلگرام محرمانه میفرستد و يادآور میشود که
معلومات رسيده از بخارا ،ايران و افغانستان و ديگر ممالک شرقی داللت بر اين میکند که تبدالت شوروی در اين
کشورها در مرحـله حاضر برای ما مـیتـوانـد بزرگـترين مشکالت را ايجـاد کـند .او هـشدار میدهد که "يـورش
شوروی به سوی خاور برابر جنگ در باختر خطرناک است".
اين نامه ترتسکی چند روز پـيش از مذاکره روسيه شوروی و بريتانيا در لندن منتشر شد .بلشويکها بدين
وسيله میخواستند آشکارا برای انگليس ها پيام بدهنـد که در عوض خود داری از هجوم به بخارا لغو تحريمها و
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شکستن محاصره اقتصادی را انتظار دارند .وقتيکه بلشويکها از گفت و شنود لندن نتيجه دلخواه را به دست
نياوردند ،برنامه هجوم به بخارا از سر گرفته شد ،اما ابتداء نه به شهر بخارا بلکه به يکی از واليتهای آن .نقشه
هجوم به بخارا که در آن موقعيت و تاريخ هجوم قطعات ارتش سرخ و اشغال نقاط مهم بخارا معين گرديده بود ،در
بيست و پنجم اوت  ۱۹۲۰به امضاء فرونزه صادر شد .بعدها مسکو از نقشه فرونزه فاصله گرفت و آن را تالش و
تشبث شخصی فرونزه دانست .نقشه فرونزه عبارت از اين بود که در يک روز گرم تابستانی مردم بخارا که از
بیعدالتیهـا و ظلم اميرعالم خان جان بر لب رسيده اند ،با تير و تفنگ ،تبر و داس با شعار "زنده باد انقالب" بيکها
و سران قدرت را سرنگون میکنند و با عکسالعمل ارتش امير مواجه میگردند .مردم از بلشويکهای ترکستان مدد
میخواهنـد .اما فرونزه می دانست که چنين نيروی انقالبی در داخل بخارا وجود ندارد ،از اين رو يک گروه از
سربازان فراری امير و ديگر ماجراجويان را گرد آورد و آنها را مسلح ساخت تا عمليات "انقالب چار جوی" را
انجام دهنـد .اما در عمل عمليات جنگی در بخارا بوسيله نيروهای ارتش سرخ پيش برده شد .اين نقشه بعدها در
کتابهای درسی شوروی به نام "انقالب بخارا" ثبت گرديد .در هـمين نوار بايگانی روسيه بخوبی ديده می شود که
چگونه هجوم به بخارا با استفاده از توپخانه و نيروی هوائی آغاز می گردد .گوينده نوار میگويد که :ديوارهای بخارا
با وجود بلندی آنها که به ده مترمیرسيد نتوانستـند شهر بخارا را از گلولههای توپخانه حفظ کنـند.
محمدجان شکوری میگويد که" :سه روز يازده هواپيمای فرونزه شهر بخارا را بمباران کردند .شهر بخارا
شهر بزرگی بود  . . .در جريان جنگهای شديد دوازده هزار گـلوله به داخل شهر پرتاب شد  . . .شهر را آتش
سوزی فراگرفته بود ،يادگارهای نادر تاريخی نابود شدند . . .نزديک به نصف شهر تخريب گرديد ...خونهای زياد
ريخت .مردم به بيرون شهر برآمدند و به قشالقها رفتند ". . .
واالديمير کنيس ،مورخ روس مینويسد که . . ." :در سه روز جنگ بخارا ششصد نفر از سربازان ارتش
سرخ کشته و زخمی شدند .شايد به همين سبب بود که ارتش سرخ پس از ورود به شهر دست به قتل عام ،غارت و
سوزاندن بخارا زد . . .همهی زيرخانههای ريگستان غارت شدند .گاو صندوقهای آهنين را شکستند  . . .دو ايشلون
سيم و زر و جواهرات و  ۳۹شمش طال مزين به دانههای الماس به تاشکند فرستاده شد .در دوم دسامبر در شهر سبز
 ۱۵۰صندوق نقره و طال غنيمت گرفته شد و همچـنين در محلهای بنام غژدوان بيست عرابه کاروان اميرعالم به
دست سرباران ارتش سرخ افتاد و مورد دستبرد قرار گرفت .دستبرد نه تنها از سوی سربازان بلکه از طرف
فرماندهان نيز صورت میپذيِرفت .ميخائيل فرونزه نيز هنگام بازديد از قصر امير چند شمشير و تپانچه طال را با
خود برد. . . .
پرونده ی جنائی غارت خزينه اميرعالم خان از جانب تريبيونال عالی انقالبی روسيه در  ۱۹۲۱آماده گرديد
و قرار براين شد که فرونزه شخصا دراين زمينه توضيح بدهد ولی تحت فشار بيروی (دفتـر) تشکيالت کميته مرکزی
ادامه بازرسی مسأله منع گرديد و سرنوشت خزينه مبهم باقی ماند.
فرستاده ی مسکو در بخارای آن وقت گـئورکی صفروف ،در گزارش به واالديمير لنين اعتراف میکند که
در بخارا غارتگری بیمانندی صورت گرفته است ولی سبب اساسی آن را ناتوانی انقالبيون محلی قلمداد میکند .اين
انقالبيون محلی کی بودند؟ به قول نماز حاتم سه هفته قبل از ورود نيروهای ارتش سرخ به بخارا به تشبث کوبيشف
و فرونزه حاکميت آينده بخارا سرهم بندی شده بود که در آن حمدی ابوسعيدوف به سمت رئيس کميتهی انقالبی و
فيضهللا خواجهيف به سمت رئيس حکومت يعنی رئيس شورای نظامی در نظر گرفته شده بودند .اما از آنجائيکه
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ابوسعيدوف با بمبـاران شهر تا حدودی مخالف بود ،کنار گذاشته شد وهر دو پست را فيضهللا خواجهيوف بعهده
گرفت و بدين ترتيب حاکميت بخارا تشکيل گرديد و بخارا جمهوری خلق شوروی اعالن گرديد.
پـرفـسور ايـرج بشـيری ورود لشـگر شـوروی به بخارا ،شکست امارت و پـايـهريـزی حکومت جمهوری
سـوسياليستی بخـارا را جـمعبـست میکنـد .او اينـطـور میگويـد" :تـعيـين سرنـوشت امـارت بخـارا نه در دسـت
اميرعالم خان بود و نه در دست جديدیها و جوان بخارائيان .بلشويکها پس از شکست دادن منشويکها به بخارا
وارد شدند و زمام امور را در دست گرفتـند .عالم خان که از ترغيب بريتانيا برای مداخله جدی در قلمرو آسيایمـيانه
دلسرد شده بود بخارا را ترک نمود و راه کوهستان را در پيش گرفـتـه به حصار و عاقبت به افـغانستان رفت .ژنرال
ميخـائيل فـرونزه با مـشورت والرين کوبيشـف اموال امير را مصادره نمود و به تاشکند انتقال داد.
سياست آينده شوروی در بخارا اين بود :آنها تصميم گرفتند که زمام اصلی امور در دست خودشان باشد و
تنها امور روزانه دفتری را به جديدیها و جوان بخارائيان که اليق و حاضر به مساعدت بودند ،بسپارند .بنابراين
برخالف آنچه میگويند که پس از اضمحالل دولت سامانيان انقالب بخارا استقالليت بخارا را دو باره به بخارا
بازگردانيد ،اين استقالل واقعی نبود .قدرت اصلی (سياسی ،اجتماعی و اقتصادی) در دست ستاد فرماندهی در مسکو
بود و فيضهللا خواجهيف همچون سردار گماشته مسکو رفتار میکرد و در اين بين حاميان وی قشون سرخ ،جوان
بخارائيان کمونيست مانند محمدوف و پانترکيستها و جديدیهائی بودند که از ناچاری به خدمت در حکومت جديد
تن در داده بودند".
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فصل هشتم

تأسيس جمهوری بخارا
فيضهللا خواجهيف در يازدهم سپتامبر  ۱۹۲۰اندکی بعد از فرار اميرسيدعالم خان به بخارای شرقی،
انحالل حزب جوانبخارائيان و پيوستن خود را به حزب کمونيست بخارا اعالم داشت .فيضهللا خواجهيف نخست به
عضويت کميته مرکزی حزب پذيرفته شد و سه هفته بعد به سمت رئيس حاکميت نو بخارا تعيين گرديد.
عبدالقادرمحیالدينوف که از  ۱۹۱۸عضو حزب کمونيست بخارا بود ،رئيس کميته انقالبی بخارا اعالن شد.
خواجهيف و محیالدينوف ،فرزندان دو ميليونر معروف بخارا که هميشه با هم رقابت بازرگانی و مالی و
حتی همچشمی داشتند ،مؤسسين حاکميت نو بخارا شدند .هرکدام آنها بنوبه خويش تالش میکرد که تعـداد بيشتری از
طرفداران و اقارب خود را در کرسیهای حاکميت نصب کـند .اکثريت اعضای حاکميت را جديدیهای ديروز بخارا
و بخشی از آن را نظامیهای تاتار فرستاده از روسيه تشکيل میدادند.
بر فراز کاخ امير پرچم سرخ برافراشته شد .بخارائيان در گوشه طاقیهای چهار گل خود غنچههای سرخ
زدند و به کوچهها آمدند .کوچههائيکه هنوز بوی خون و باروت از آن به مشام میرسيد .روزنامههای روسيه
شوروی پيروزی "انقالب مردمی و دموکراتيک بخارا" را تبريک گفتند.
اما پـرفـسور رقيب عبدالحیوف براين عقيده است که رويدادهای بخارا را "انقالب" ناميدن اشتباه است،
چونکه رژيم امارت بخارا به زور از طرف نيروی بيرونی واژگون شد .به قول عبدهللا غفوروف اکثريت مردم از
رويدادها تصوير روشن و عميق نداشتند و در تحوالت انقالبی اشتراک نداشتند و بيشتر نظـارهگـر بودند .وقتیکه در
سپتامبر  ۱۹۲۰هجوم آغاز گرديد و امير با نزديکان خود گريخت ،جمهـورمردم فهميدند که همراه با امير نمی توانند
بروند .پراکندگی سياسی همه جا را فراگرفت .بخشی از آنهائيکه در امارت امير منصب داشتند با امير رفتند ولی
اکثريت مردم بومی باقی ماندند و به مرور زمان پی به ماهيت حاکميت شوروی بردند . . .
اسناد بايگانیهای شوروی نشان میدهد که واژگونی رژيم امارت بخارا نتيجه مداخله نظامی روسيه
شوروی بود که تحت شعار انقالب جهانی فرودستان صورت گرفت .به نظر شماری از صاحبنظران اين امر ماهيتا
ادامه همان سياست حکومت پادشاهی روسيه بود که با شعارها و اعالميههای تبليغاتی پوشانيده میشد .اما کوبـيشـف
فرستادهی لنين و بسياری از تاريخنگاران شوروی مدعی اند که اردوی سرخ بنابر دعوت مردم و انقالبيون بخارا
وارد امارت شد.
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روسيه برای فتح بخارا نيروی بزرگی جمع آوری کرده بود در حاليکه به قول غفار عاشوروف "قدرت زياد
هم الزم نبود ،چونکه خود امارت از درون پوسيده بود  . . .امير بخارا قدرت غلبه بر ارتش شوروی را نداشت".
پـرفـسور ايـرج بشـيری نيز براين نظر است ،که امارت بخارا ناگزير از هم میپاشيد.
حکومت جديد بخارا که به کمک بلشويک ها به قدرت رسيده بود از آغاز با شک و ترديد مواجه بود و قتل،
غارت ،بیسر وسامانی و بینظمی ادامه داشت .اختالفات و رقابت گروههای گوناگون در درون حاکميت مشکالت
جديدی را ايجاد میکرد .سرمايه الزم برای بازسازی خرابیهای جنگ وجود نداشت .خزانه امير و صدها دکان و
فروشگاه غارت شده بودند.
دولت خواجه داودی ،مورخ تـاجيـک بر اين عقيده است که اين مسأله حقيقت دارد که واژگونی امارت بخارا
نتيجه انقالب نبود بلکه بوسيله ارتش سرخ صورت پذيرفت .اما اين حادثه ماهيتا اهميت انقالبی داشت ،چونکه بعد از
اين رويداد يک صفحه جديدی در زندگی سياسی و اجتماعی مردمان آسيایميانه آغاز میشود که با ساختارهای
شوروی گره میخورد .اما چرا واژگونی امارت بخارا به وسيله خود مردم محل چه از طريق انقالب و يا چه از
راه هـای ديگر صورت نگرفت؟ سبب آن اين بود که در بخارا شرايط برای چنين تغيـيرات انقالبی بوجود نيآمده بود.
برغم اينکه جديدی ها و ساير نيروهای تحول طلب بوجود آمده بودند ،اما برای ايجاد شرايط برای تغييرات زمان الزم
بود .هرچند که واژگونی رژيم امارت به وسيله ارتش سرخ هم اجراء شده باشد حادثه مثبت است ،چونکه نظام امارت
بخارا بسيار عقبمانده و ماهيتا مربوط به عصر ميانه بود و از ميان برداشتن آن حتی به واسطه ارتش سرخ حادثه
مثبت بود .اما میخواهم همينجا تأکيد کنم وقتیکه تغيـيراتی به وسيله نيروی بيرونی تحقق میيابد ،خواه ناخواه
تأثيرات فرهنگی و سياسی همان ملت در منطقه گسترش میيابد و زمينه را برای انکشاف فرهنگی ملی تا حدودی
محدود میسازد.
به نظر نظام نورجانوف مردم بخارا از نظر روانی در تشويش بودند چون میديدند که مخالفان حاکميت
شوروی و آنهائيکه در مدرسههای دينی درس خوانده بودند مورد پيگرد و تبعيد قرار می گرفتند  . . .بطور کل
وضعيت شهر چندان خوب نبود ،ناتينجی ( ناآرامی) بود .نورجانوف از پدر خود و ديگران چنين نقل میکند که آنها
میگفتند که :با سرنگون شد ن امير کار خوب شد ،چونکه جالدن اميرمردم را در محله عام در ميدان شهر میکشتند و
يا از مناره مسجد به بيرون پرتاب میکردند . . . ،در خاطرم است وقتیکه نظام جديد بوجود آمد اين بیترتيبیها
برهم خورد و از اين بابت مردم شادی میکردند ،به فکرم که مردم بطور کل اين تحوالت را استقبال کردند و به
خوبی قبول نمودند.
نماز حاتم می گويد که در ابتداء بخارا به عنوان يک کشور مستقل عرض وجود کرد اما چون حزب
کمونيست بخارا در تابعيت حزب کمونيست روسيه بود و حکومت هم از کمونيستها تشکيل شده بود ،روز به روز
فعاليت مستقالنه بخارا محدود گرديد .اين روند برای بسياری از سروران بخارا چندان خوش آيند نبود و از جمله
عبدالقادر محیالدينوف میخواست دولت بخارا تا اندازهای مستقل باشد و سياست اقتصادی مطابق شرايط بخارا را
در پيش گيرد .اما فيضهللا خواجهيف به پلههای ترازو نگاه میکرد و سعی براين داشت همان نقاطی پذيرفته شود که
برای حکومت روسيه شوروی قابل قبول باشد.
رهبری دولت روسيه شوروی نه تنها امور بخارا را در دست گرفت بلکه نظم درونی و ساختاری حزب
کمونيست بخارا را نيز معين میکرد .در بايگانی شوروی سندی از آن سالها باقی مانده است که مسکو از فيضهللا
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خواجهيف پشتيبانی نموده و عبدالقادرمحیالدين وف نه تنها مورد انتقاد قرار گرفته بلکه دستور داده شده که از بوجود
آمدن گروهی به دور محیالدينوف جلوگيری شود.
به عقيده محمدجان شکوری چنين مناسباتی بين مسکو و محیالدينوف از آزادیخواهی محیالدينوف در
برابر فشار روسها سرچشمه گرفته است .محیالدينوف که خود از رهبران انقالب بخارا بود زمانی گفت اکنون که
انقالب غلبه کرده ،ارتش سرخ بايد از بخارا بيرون شود  . . .ما التماس کرده بوديم که بيآيند انقالب کنند ،انقالب
کرديم .اکنون خود ما پليس میسازيم ،ارتش ملی میسازيِم ،بدين خاطر ارتش سرخ بيرون شود .اما فرونزه،
کوبـيشـف و ديگران گفتند نه ما هنوز اين جا الزم هستيم.
برغم اينکه جديدیها و جوان بخارائيان در دور نخست تحوالت تأثير خويش را در امور بخارا و ساير
کشورهای نو آسيایميانه بجا گذاشتـند ولی در دور بعدی بعد از تأسيس جمهوری بخارا از دايره بازی خارج ساخته
شدند .در همين رابطه پـرفـسور ايـرج بشـيری بر اين نظراست که آنها به دگرگونیهای تند منطقه آماده نبودند ،بدين
خاطر نتوانستند در صحنه سياسی باقی بمانند .آنها يک گروه نا استوار و فاقد برنامه دقيق برای پـيشبرد اصالحات در
عرصه اقتصادی و اجتماعی بودند .آنها از جانب ترکيه عثمانی و روسها پشتيبانی میشدند و در روستا از موجوديت
آنها چندان آگاهی وجود نداشت  . . .آنها میخواستند که سيستم تعليم و تربيت نو بوجود آورند و بقيه همه خوب خواهد
شد  . . .اما وقتیکه از طرف شوروی يک سيستم بسيار قوی تعليم و تربيت وارد اين جا شد ،اين همان چيزی بود که
جديدیها می خواستند  . . .برخی از جديدیها با اميرعالم خان رفتند و با شوروی جنگيدند و ديگران با شوروی
همکار شدند و دراين سيستم هضم گرديدند .آنچه که جديدیها در عرصه معارف میخواستند ،بهترش را پيدا کردند
ولی البته اين آنچه که از نظر ملی و استقالل می خواستند نبود.
اکبر تورسونزاد در برابر اين پرسش که رويدادهای سپتامبر  ۱۹۲۰در تاريخ تـاجيـکان پايان چه و آغاز
چه بود؟ چنين پاسخ می دهد که انقالب بلشويکی يک امر و عمل تاريخساز بود که شمشير دو دم را میماند .از يکسو
ما تـاجيـکان از ظلم و اسارت هزار ساله اجنبی آزاد شديم و به عنوان يک ملت "شوروی سوسياليستی" عرض وجود
کرديم و به پيش رفتيم .امر رهائی تـاجيـکان از يوغ اسارت چندين قرنهی سالله ترک و مغول ،از جمله منغيتها که
به قول صدرالدين عينی حاکمان جاهل ،سپاهيان غدار ،قاضیهای نادان و رشوهخوار ،مالهای شريعتفـروش و
حاکم برجان و مال مردم بودند ،خدمت بزرگ انقالب روس است .ليکن از سوی ديگر"تـاجيـکستان سرخ" مانند ديگر
جمـهوریها به ميـدان بیصاحبی تبديل شد که در آن بلشويکها با اختيار کامل به آزمونهای اجتماعی پرداختند . . .
برنامه نوسازی در يک جامعه سنتی با زور و تهديد ،قتل و تبعيد به منصه اجرا گذاشته شد و در روح و روان
انسانها خاطرات ناگواری را به جا گذاشت . . .
پـرفـسور ايـرج بشـيری سياست اميرعالم خان و رقابت بين روسها و بريتانيا در ناحيه را جمعبـست
میکند .او اينـطور میگويد" :گـاه اين سئوال پيش میآيد که آيا جـديـدیها و جوان بخارائيـان لشگر شوروی را به
بخارا دعوت کردند يا دولت شوروی نجات مردم بخارا را از چنگ اميران منغيـت وظيـفه انسانی خـود دانسته به
بخارا هجوم آورد؟ حقيقت اينـست که در سطوح بلـند سياست آنـروزه آسيایميـانه اين سئوال اصـال مطرح نبـود.
سرزمين بخارای شرقی سرزمينی بود زرخيـز هم از نظر کشاورزی و دامداری و هم از حيث منابع زيرزمينی و
موازين صناعـتی .رقابت بين روسيه و بريتانيا بر سر دسـترسی به اين منابع بود و اميرعالم خان از اين دو خواسته
يک نوع توازن سياسی ساخته و از آن برای حفظ منابع بخارا و حکومت خود استفـاده میکـرد.
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در سالهای آخر جنگ جهانی اول اين توازن بهم خورد .روسيه تزاری پاش خورد و بريتانيا تصميم گرفت
رفته رفته قشون خود را نه تنها از ناحيه بلکه از هنـد بيرون بکشد .اين تصميم همان چيزی بود که کرنسکی مدتها
انتظار عملی شدن آن را میکشيـد.
بمحض فرارسيدعالم خان کادرهای مختلف شوروی که شامل جامعهشناسان ،مربيان ،مهنـدسان،
زمينشناسان و ديگران میشد به بخارای شرقی هجوم آوردند و به مطالعه منابع آن پرداختند و پی در پی چگونگی
کار خود را نه به مرکز بخارا بلکه به ستاد فرماندهی مسکو ارسال داشتند".
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فصل نهم

باسماچيان کی بودند؟
سيدعالم خان آخرين امير بخارا با گروهی از نزديکان خويش صبحگاه هفدهم مه سال  ۱۹۲۱به دارالسلطنه
کابل رسيد .رکابداران امير افغانستان او را استقبال کردند و در قلعه مراد بيک مسکن گزيد.
اميرعالم خان نه تنها امارت و خزينه خويش را در بخارا از دست داد بلکه سرمايه چند ميليونی او که در
بانک روسيه نگهداری میشد ،دارائـی جمهوری خلق شوروی بخارا اعالم گرديد.
در بخارا مقاومت با بلشويکها شروع شد .در بخارای شرقی ايشان سلطان ،دولتمـندبای ،فيضهللا مخثوم و
ابراهيم بيگ لقی 44نيروی جنگی گرد آوردند که بعدا اين گروهها به نام "باسماچيان" 45معروف شدند .امير برکنار
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ابراهيم بيگ ،به گمان اغلب در  ۱۸۸۰در حصار زاده شده و به قول جمشيد شعله که او را از نزديک بارها ديده است " . . .مرد

ميانهقد چهارشانه ،فربهاندام . . ،کندزبان  . . .بود .ابراهيم بيک در طفلی بسيار کم سواد داشت که حتی قرآن خوانده نمیتوانست ".بعد از
مرگ پدر رهبری قبيله لقی به او تعلق میگيرد .وی پس از انقالب بخارا در مقابله با بلشويکها و حمايت از امير فراری بخارا ،شهرت
میيابد.
براساس روايت شاهدان عينی در شمال افغانستان حضور ابراهيم بيک و گروه او موجب بی امنيتی گرديده بود و مردم محل از آزار،
بداخالقی ،رهزنی و غارت آنها به ستوه آمده بودند .جـمشـيد شعله که خود از روشنفکران شمال افغانستان و از زمره شاهدان عينی حوداث
بوده است در کتاب "جهاد ملت بخارا و حوداث لقی در شمال هنـدوکش" که در  ۵۱۳صفحه در سال  ۲۰۰۰به همت دکتر جمراد جمشيد،
پسرشان چاپ شده است به تفصيل چشم ديدهای خويش را در مورد "کاروائیهای" ابراهيم بيگ و گروه او بيان می کند و از او به ". . .
حيث مرد صاحب نام و نشان و اما بیمفکوره و بیسواد ( ". . .ص )۹۲ .که قدرت دور انديشی نداشت ،ياد میکند .او مدعی است که
براساس پا درميانی پسر عمـش "در  ۱۲حمل (فروردين) سال  ۱۳۱۰ابراهيم بيک به پاردريا فرار کرد و  . . .به حکومت تسليم شد".
(ص )۳۹۲ .ابراهيم بيک بعدا توسط بلشويکها اعدام شد .ن .ک.

.45

باسماچيان :باسماچی واژه ترکی است و در لغت به معنی رهزن و ياغی میباشد ،اما نظريات و برداشتها در باره بافت فرهنگی و

سياسی ،علل ظهور و زوال آنها بسيار متفاوت است .تاريحنگاری شوروی بيشتر بر تأثـير مخرب باسماچیها بر اقتصاد منطقه و پشتيبانی
بريتانيا از آنها تأکيد دارد در حاليکه شماری از صاحبنظران آنها را نمودی ازپاناسالميسم و پانترکيسم میدانند.
باسماچيان در پی قتل انورپاشا (تابستان  )۱۹۲۲و بروز اختالفات در صفوف آنها ضعيف شدند ،در پائيز همان سال شکست جدی را متحمل
شدند و در  ۱۹۲۳در برابر ارتش سرخ مغلوب گرديدند.
حرکت باسماچيان که در زير پرچم اسالم و آزادی به راه افتاده بود و در ترکيب رهبری آن عمدتا زمينداران بزرگ و طرفداران امير بخارا
نقش اساسی داشتند ،در واقعيت يک حرکت روستائـی ،عقبمانده و خرابکارانه بود که هيچ برنامهای برای انکشاف منطقه نداشت و مورد
استقبال شهرنشينها قرار نگرفت .ن .ک.
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شده امارت بخارا بر اين باور بود که شورشهای ضد بلشويکی ترکستان را تکان میدهد و دولتهای قدرتمند دنيا به
شورشگران کمک خـواهنـد کرد.
نمـاز حـاتم ،بـر اين نظر است که حرکت مقاومت اساسا بر زمينههای سياست اشتباهآميز حاکمان نو که
مبتنی بر زورگوئی و برخورد تحقيرآميز نسبت به سنن و شيوههای زيست مردم ،دين و آئين آنها استوار بود ،شکل
میگرفت.
والديمير ميدويدوف که سالهای زيادی در تـاجيـکستان کار و زندگی کرده است و صاحب چندين اثر در
رابطه به باسماچيان میباشد ،مینويسد که حرکت به اصطالح باسمچیگری در درون خود کال حرکت يک دست
نبود .از نيروهای نظامی امارت تا رهزنان در ترکيب آن قرار داشتند .اما اين حرکت در آغاز مقاومتی بود که
حاکمان و ثروتمـندان محلی در پشتيبانی از امير براه انداخته بودند  . . .اين يک نوع جنگ بين دولتين بود ،ولی به
شيوههای چريکی و پراکـنده . . .
اما نحوه برخورد روسها و جوانبخارائيان با حرکت باسماچيان از هم تفاوت داشت ،باسماچیهـا برای
روسهـا دشمن قاتـل و امـا برای جـوانبخارائيان نيروئی بودند که حـضور آنها امـکان مقابله بيشتر را برای
جديدیها و پاناسالميستها در برابر فشار روسها فراهم میکرد .البته تاريخ نگاری شوروی حرکت باسماچيان را
تنها به رنگ سياه ترسيم میکند ،باسماچی يعنی جانی ،غارتگر ،رهزن ،دزد و مانند اينها.
اما محمد جان شکوری براين نظر است که نه همه باسماچیها غارتگر وتبهـکار بودند بلکه در ميان آنها
انسانهای حقطلب ،عدالتخواه و آزادیخواه فراوان بودند . . . .اشتراک گستردهی زمينداران بزرگ در اين حـرکت
کامال محسوس است زيرا که تشکـيل دستههای مسلح و تأميـنات آنها سرمايه طـلب میکرد .فئـودالها از ترس اينکه
در نتيجه استقرار حاکميت شوروی سرمايه آنها از دستشـان میرود ،در اين حرکت مبلغ گذاری میکردند.
رهبران تاشکند و بخارا با باسماچيان همکاری داشتند و برای آنها سالح و مهمات میفرستادند و از آنها
پشتيبانی میکردند .در همين دوره است که حرکت باسماچیها به دستآوردهای قابل مالحظهای نائـل گرديد.
در چنين اوضاع و احوال در بخارای شرقی فردی آتشينسخن به نام "علیبای" ظهور نمود .علیبای در
جيبـش اعتبارنامه به امضاء لنين داشت .نام و چهره حقيقی "علیبای" اندکی بعد تر افشاء گرديد که وی همان
انورپاشا 46وزير جنگ اسبق دولت ترکيه بود که اکنون برای نجات مرکز اسالم يعنی بخارای شريف بعد از ديدار با
واالديميرلنين به منطقه آمده است.
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انورپاشا ( ،)۱۹۲۲- ۱۸۸۱در  ۲۳نوامبر  ۱۸۸۱در استانبول زاده شد و در  ۱۹۰۶با جمعی گروه ناسيوناليستی "ترکان جوان" را با

رؤيای تأسيس دولت بزرگ ترک بنياد گذاشت .او به عنوان يکی از رهبران جمعيت "اتحاد و ترقی" ( ،)۱۹۱۸-۱۹۰۸در رويداد  ۱۹۰۸و
تبدالت دولتی  ۱۹۱۳شرکت کرد .انور پاشا در  ۱۹۱۴وزير حرب تعيـين شد و دولت عثمانی را وارد جنگ جهانی اول کرد .وی يکی از
انديشهپردازان و مجريان سياست پانترکيستی و پاناسالميستی بود و در اين راستا به همکاری با آلمان تأکيد داشت.
انورپاشا بعد از شکست ترکيه در جنگ جهانی اول با هفت نفر از رهبران جمعيت "اتحاد و ترقی" با يک زير دريائی آلمانی به آلمان فرار
کرد و در  ۱۹۱۹طی فرمانی بوسيله دولت مصطفی کمال از ارتش اخراج شد .او به مسکو رفت و با رهبران بلشويکها از جمله لنين ديدار
کرد ،بعدا در  ۱۹۲۰در کنگره ملل شرق در باکو اشتراک کرد ،در  ۱۹۲۱به بخارا آمد و در پی تحقق رؤيای تشکيل دولت بزرگ ترک با
نيروهای ترک گرای منطقه زبان مشترک يافت و در اين راستا بر باسماچـيان تکيه زد .او سرانجام در زد و خوردهای نزديک روستای
آبدريا در بلجوان (کوالب) در چهار اوت  ۱۹۲۲کشته شد و بعدها در  ۱۹۶۶جـسدش را به ترکيه انتقال دادند .شماری از صاحبنظران
انورپاشا را مسئول شکست و تجزيه دولت عثمانی میدانند .همچنين به روايت شماری از پژوهشگران ،انورپاشا همراه با دو تن از رهبران
اصلی "ترکان جوان" طلعتپاشا و جمالپاشا که زير نام کميته "اتحاد و ترقی" زمام امور را در دست داشتند ،طراح برنامه نسلکشی ارامنه
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به قول عبدالقادر خالقزاده ،لنين راضی شد که انورپاشا به ترکستان بيايـد و تمام مردم آسيایميانه و
افغانستان را عليه انگليس بشوراند . . .وی از مسکو اعتبارنامه ويژهی نمايندهی شورای کميساری روسيه را با خود
داشت .انورپاشا توانست در طی مدتی کوتاه گروههای پراکنده مقاومت را گرد آورد و يک ارتش منظم بيست هزار
نفری تأسيس کند .اکثر سران مقاومت يا باسماچيان بغير از ابراهيم بيک نسبت به انورپاشا خوشبينی نشان میدادند،
ولی ابراهيم بيک در سيمای انورپاشا رقيب خود را میديد و از احترام سيدعالم خان نسبت به او رشک می برد.
اما انور پاشا يک شخصيت پيچيده بود .وی تامدت زيادی برای عثمانیها خدمت کرد .بعد از شکست در
جنگهائيکه برای عثمانیها انجام داده بود ،از آنجا فرار کرد و بعد از گفتگو با لنين به آسيایميانه آمد تا به
شورویها کمک کند .ولی بعد ازآشنايی با وضع بخارا و گفتگو با ترکهای منطقه به باسماچيان پيوست و میخواست
با مـت ِد کالسيک با شمشير در برابر توپ بجنگد.
اما ظهور انورپاشا موجب تشديد نفاق در حرکت "مقاومت" گرديد .حرکت باسماچيان يک حرکت پراکـنده
و متشکل از مليتهای گوناگون بود و تفاوتهای ملی در داخل آن آرام آرام برجسته میشد .انورپاشا ارتش خود را
بر اساس عالئم ملی به دو بخش يعنی تـاجيـکها و ازبکها تقسيم کرد .اما در تمام ارتش نقش اصلی را در
تصميمگيری وهمچنين سوق و اداره نيروها به دست افسران ترک داد که موجب نا رضايتی تـاجيـکها و حتی
لقیهای ترک تـبار گرديد.
عبدالقادر خالقزاده براين عقيده است وقتیکه برنامه مبارزه با روسهای اشغالگر و احياء بخارای مستقل با
برنامه تشکيل دولت يگانهی ترک  . . .تعويض گرديد ،پراکـندگی حرکت مقاومت و دلسردی برخی از گروهها از اين
حرکت فزونی يافت.
در همين دوره روحيهی مليتگرائی در ميان ساکنان آسيایميانه نيرو گرفت و تحت تأثـير عوامل مختلف. .
 .تحکيم يافت و مناسبات آينده بخارا و روسيه را رقم زد .اين مناسبات دو جانبه در قرارداد ميان روسيه و بخارا
تسجيل گرديد .اين قرارداد به روسيه اجازه میداد که مسائل درونی بخارا را حل کند.
والرين کوبيشف ،فرستاده لنين توانسته بود حکومت بخارا را به پذيرش مفاد اصلی قرارداد قانع سازد.
اکمال اکرموف ،دبير اول حزب کمونيست ازبکستان سالها بعد در روز مراسم تدفين کوبيشف ،چنين گفت  :وقتیکه
کوبيشف همراه رفيق فرونزه به ترکستان آمد ،ترکستان را حرکت باسماچیگری فرا گرفته بود .گروههای قوی
استعماری و سلطنت طلب وجود داشتند  . . .در چنين شرايط پيچيده و دشوار پيش بردن مبارزه در راه غايههای لنين
و استالين ،در راه تحکيم حاکميت ديکتاتوری پرولتاريا کاری بسيار سنگين بود.
در همين مراسم عبدهللا رحيمبايف رئيس حکومت جمهوری تـاجيـکستان سخنرانی کرد .او عين سخنان را
در باره امارت بخارا تکرار کرد و افزود که باسماچيان  . . .میخواستند منطقههای شوروی آسيایميانه را از روند
يگانهی سوسياليسم جدا کنند.

در  ۱۹۱۵بود که در حدود يک ميليون کشته در پی داشت .به روايت پرفسور تورج اتابکی اين فاجعه سايه سياه خود را بر تاريخ معاصر
ترکيه افکنده است و آينده سياسی اين کشور به گونهای به اين مسأله گره خورده است .بسياری از رهبران جمهوری ترکيه ،از جمله
بنيانگذار آن مصطفی کمال اتاترک ،که خود از برکشيدگان گروه ترکان جوان بودند و در دو دهه پايانی امپراتوری حکومت را در استانبول
در دست داشتند ،نتوانستند به آن پاسخ گـويـند .جمالپـاشا در  ۱۹۲۰به افغانستان آمد و به عنوان مشاور اميرامانهللا تعيين گرديد .وی برای
پيشبرد انديشههای حزب "اتحاد و ترقی" مساعی فراوان بخرج داد و با باسماچیها نيز در ارتباط بود .ن .ک.
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قوت گرفتن ترکگرائی در منطقه بر حرکت مقاومت تأثـير وارد مینمود و آن را از هدف اصلی آن دور
میساخت و به همين علت گروه های بزرگی صفوف باسماچيان را ترک گفتند و اگر باقی هم ماندند ،فقط اهـداف خود
را تعقـيب میکردند .اکـثرا در ميـان گـروههای باسماچيان زد و خـوردهـای خـونـين به وقـوع میپيوست و حرکت
مقاومت تـدريجا به گـروههای پراکنده و غارتگر تبديل میيـافـت.
نظام نورجانوف ،زاده ی بخارا زندگی مردم عادی را در آن اوضاع و احوال چنين به ياد میآورد :هرشب
يک گروه کالن باسماچيان ،دزدان به شهر حمله میکردند .آنها در روز اين يا آن خانه را نشانی (معين) میکردند و
شب به همان خانه هجوم میبردند .در سال  ۱۹۳۱به حويلی (حياط) ما هجوم آوردند .نصف شب وقتیکه پدرم از
خانهی همسايه بر میگشتند ،از دور صدای سم اسبها را شنيدند و به حويلی درآمدند و دروازه را محکم کردند. . .
يک گروه کالن چهل يا پنجاه نفری سواره به کوچه ما درآمده و دروازه حويلی ما را کوفتند ،کسی نگشود ،سپس
چنکـگ را به ديوار بلند ما پرتافتند ولی ديوار بلند بود ،چنکـگ بند نشد .خالصه اينکه کار شان سر نگرفت و با
زبان ترکی گفتند" :بورديک" يعنی رفتيم .آنها رفتند و بعد از نيم ساعت صدای تير و تفنـگ را از دور شنيديم و بعدا
گفتند حويلی کس ديگری را غارت کردند .هر روز میشنيديم که باسماچيان خانه فالن کس را غارت کردهاند و سر
فالن کس را بريدهاند.
واقعه مهم ديگری که در بخارا اتفاق افتاد اين بود که استفاده از زبان تـاجيـکی (فارسی) در بخارا ممنوع
اعالن شد .به عقيده مسرور عبدهللا ،پژوهشگر تـاجيـک با اتخاذ اين قرار اجرای عملی ايدههای پانترکيسم شروع
گرديد .عبدالروف فطرت بحيث روشنفکر تـاجيـک ،اما پانترکيست وقتیکه وزير معارف حکومت جمهوری خلق
بخارا شد ،استفاده زبان تـاجيـکی را در بخارا منع کرد .برای تـاجيـکی حرف زدن جريمه تعيين کرد .اين امر از
کوشش ترکگرايان در امر تطبيق برنامه و ايدههای آنها خبر میداد.
محمد جان شکوری وضع را چنين شرح میدهد" :آنهـائيکه به سروری فيضهللا خواجهيف به حاکميت
رسيدند ،پانترکيست های اشدی بودند و اولين کاری که کردند ،زبان تعليمی را در مکتبها ترکی کردند .زبان
تـاجيـکی را منع کردند  . . .تا سال  ۱۹۲۲زبان رسمی در حاکميت بخارا ترکی عثمانی بود ،بعد ترکی ازبکی
جاری شد".
در ايـن دوره در کـنار فيـضهللا خـواجـهيف وعـبدالقـادر محـیالـدينوف ،شخـصی سـوم بنـام عبداله
رحيمبايف ،رهبر خجندیها دوست نزديک خانواده اوليانفها ،ظهور مینمايد .او که از خجند و تـاجيـک بود ،رسما
خود را ازبک مینويسد و برغم اينکه از زمره جديدیها نبود ولی از پانترکيسم پشتيبانی میکرد.
رحيم بايف بيست وچهار ساله در  ۱۹۲۰با توصيه لنين رئيس کميتهی مرکزی اجرائيه ترکستان انتخاب شد.
سال بعد در کنگرهی دهم حزب کمونيست عضو شورای کميساری امور ملی برگزيده شد که رئيسـش استالين بود .او
مدتی هم رئيس حزب کمونيست بخارا انتخاب گرديد. . .
اما زياد شدن سياستمداران تـاجيـک در رأس قدرت ترکستان و بخارا وضع تـاجيـکان را نه بهتر بلکه بدتر
ساخت و به قول رحيم ماسوف گويا با زياد شدن هر رهبر جديد تـاجيـک ،بدبينی حکومت بخارا و ترکستان نسبت به
تـاجيـکها چند مرتبه افزايش میيافت.
پـرفـسور ايـرج بشـيری در مورد اخـتالفات در ميان اين رهـبران و تـأثـير آن بر سرنـوشت تاريخـی
تـاجيـکان چنين میگويد" :در ميان خود تـاجيـکان ،که در کميتهها و ادارههـا بودند ،اختالفاتی وجود داشت که
نمیتوانستند حل کنند و يا مشکالتی پيش میآمد که نـمیگذاشت که آنها همچـون تـاجيـک عمل کنند .در نتيجه در
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بسياری از اسناد نام تـاجيـکان عمدا حذف می گـرديد ،ولی کسی نبود که صدای اعتراض برای اصالح مسأله بلند
کند .مصلحتهای حفظ مناصب بلند ،ترس و هراس از متهم شدن به مليتگرائی آنها را واميداشت که از منافع ملی
خود چشم پوشی کنند".
در چنين اوضاع و احوالی مسکو برغم ادامه جنگ بلشويکها و باسماچيان ،شروع حاکميت ترکگرائی،
اختالف روسيه و بخارا در رابطه با خود مختاری بخارا ،برای تقسيم کردن منطقه آمادگی میگرفت .مسکو
میخواست در اينجا چند کشور جداگانه ملی تأسيس يابد .مسکو در اين امر عجله داشت شايد به اين دلـيل که
نمیخواست حکومت بخارا نيرومند شـود و يا اينکه از جنوب حرکت جدی مخالفان به سمت بخارا شروع گـردد .اما
اميرسيدعالم خان از کابل به طرفداران خود در بخارا نامه نوشته بود که انگليس ،ايران و افغانستان وعده دادهانـد که
برای جنگجويان بخارا صدهزار پوند استرلينگ ،بيست هزار ميل سالح و سی ضرب توپ و چند فروند هواپيما،
مواد خوراکی و لباس خواهنـد فرستاد.
پـرفـسور ايـرج بشـيری زيانهـائی را که در نتيجه همکاری با باسماچيان نصيب تـاجيـکان گرديد جمعبسـت
کرده میگـويد " :پس از فروپاشی امارت بخارا مرز بين پاناسالميـسم و دولت نوبنيـاد شوروی در بخارا بطور
واضح معلوم گرديـد .پاناسالميسم حرکتی مرکب و جهـان شـمول بود که به منظور بسيج افکار پيشرو در تمـام
کشورهای اسالمی و در کليـه ساحـههای علمی پشتيبان داشت .باسماچيان جزء کوچکی از اين جنبش بودند و شامل
ساکنان معمولی دهات آسيایميـانه میشـدنـد .هـدف آنـها اين بود که با دستيـاری رؤسای قبايل خود ملک و اموالی را
که شورویهـا بزور از آنـها گرفته بودند پس بگيـرند و در عيـن حـال میخـواستند از پيـشرفت قشون سرخ و
گسـترش فرهنگ شوروی در نـاحيه جلوگيری کنـند ،که ايـن البته کامال با موازين مسکو مغايرت داشت.
مرکز عمليـات باسماچیهـا دهکده کوچک دوشنبه واقع در چهار راه قراتگين ،کوالب ،قرغانتـپه و حصار
شادمان بود .رياسـت قوای آنـها را مدتی امير معـزول عالم خان و بعد انـور پاشـا که خود را جانشين خليـفه مسلمين
قلـمداد میکرد بعـهده داشـتـند.
در طی سالهای  ۱۹۲۰دولت شوروی با مساعدت سردمداران حکومت بخارا و قشون سرخ حرکت
باسماچیها را شکست داد و رؤسای قبايل را وادار به اطاعت از قوانين شوروی نمود .انورپاشا در  ۱۹۲۲جان خود
را در بلجوان از دست داد.
پس از فروپاشی حرکت باسماچیها شورویها ضديتهای تـاجيـکان را فراموش نکردند و تا حدود امکان
از کمک به آنها خود داری کردند .مثال با وجود اينکه نواحـی کم جمعيتی مثل ترکمنستان در رديف جمهوری قرار
گرفتند ،به تـاجيـکان حتی در کميتههـائی که سرنوشت آنـها را تعيـين میکردند اجازه شرکت نمیدادند".
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فصل دهم

طرح مرزبندی ملی آسيایميانه
در بخارای شرقی از اوت  ۱۹۲۱تا ژوئن  ۱۹۲۲نزديک به يک سال هرج ومرج حکمـفرما بود .پس از
اشغال دوشنبه توسط انورپاشا براساس قرار فرماندهی جبهه ترکستان ارتش سرخ از همهی قلمرو بخارای شرقی
خارج گرديد .ابراهيم بيک به هيچوجه نه تنها حاضر نبود که از اوامر انورپاشا اطاعت کند بلکه او را بيگانه
میخواند و اختالفات بين آنها شدت گرفت و موجب زد و خوردهای جديد گرديد .کشمکش بين اين دو همراه با
برجسته شدن اختالفات قومی سرانجام زمينهی شکست هر دو را فراهم کرد.
اوضاع و احوال در بخارا پيچـيدهتـر میشد و بر اساس اسناد بايگانیها ،دفتر سياسی حزب کمونيست
بلشويکی بين  ۲۷فوريه و  ۱۸مارس پنج بار وضعيت بخارا را بررسی کرد .سالنامههای شوروی جنگهای سالهای
بيستم و سیام بخارا و ترکستان را "جنگ شهروندی" مینامند که به گفته لنين "شکل نهايت تند مبارزه اقتصادی،
اجتماعی و طبقاتی" میباشد.
بلشويکها نيروی بزرگی را از سراسر روسيه جمع آوری کردند و در اوت  ۱۹۲۲ارتش سرخ حمله را به
بخارای شرقی آغاز کرد . .اين دوره در برگيرنده جنگهای شديد بود .در چهارم اوت  ۱۹۲۲انورپاشا با لشگـر خود
در درهی خاولينگ در محاصره ارتش سرخ افتاد و کشته شد وجسد او بعد از  ۷۴سال به ترکيه باز گردانيده شد .از
انورپاشا تنها نام و چند نامه باقی مانده که يکی از آنها با اين جمله آغاز میشود" :همهاش گناه ابراهيم بيک بود".
ابـراهيـم بيک نيز سرنـوشت فاجعـهآميزی داشت .او بعـد از چـند حمـله از قلمرو افغـانستان به اتفـاق
همراهانش در ميان رود پنج گير ماند و از ساحل راست سربازان سرخ و ازساحل چپ سربازان افغانستان بر آنها
آتش گـشودند .ابراهيم بيک اسير ارتش سرخ گرديد و بعدا تيرباران شد.
محمد جان شکوری مرگ انورپاشا را شکست روانی حکومت بخارا و آغاز فروپاشی حرکت پانترکيستی
میداند و میافزايد که چند گروه افسران ترک که اسير نظامیهای روس بودند توسط حکومت بلشويکها آزاد شدند و
می بايست از طريق آسيایميانه به وطن خود برگردند .اما آنها در سمرقند و بخارا ماندند و وظيفه پيشبرد معارف و
پليس را بدوش گرفتند .انورپاشا اکثرا از آنها برای اجرای مقاصد خود استفاده میکرد .زبان درسی در مکتبهای اين
افسران زبان ترکی عثمانی بود و حتی آموزگاران تـاجيـک که اين زبان را نمیدانستند ،مجبور بودند درسهای خود
را به ترکی عثمانی پيش برند .فقط بعد از شکست انورپاشا در بخارای شرقی در  ۱۹۲۲افسران ترک از سمرقند و
بخارا رانده شدند وآموزش در مکتبها به زبان ازبکی تعويض شد.
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آخرين تالش حرکت باسماچيان در ۱۹۳۱ـ  ۱۹۳۲با زور توسط بلشويکها درهم شکسته شد و آسيایميانه
دوره جديدی را در تاريخ خود آغاز کرد.
کميته مرکزی حزب کمونيست (بلشويک) روسيه بعد از سرکوب باسماچیگری مسأله "تصفيه" حکومت
بخارا را آغاز کرد .در ژوئن  ۱۹۲۳عطا خواجهيف معاون رئيس شورای نظارت خلق ،عبدالروف فطرت ناظر
معارف ،يعقوبزاده رئيس کميساری نظارت ،ستار خواجهيف ناظر مالی ،مختارسيد جانوف ناظر کارهای داخلی به
عنوان مليتگرايان پانترکيست و هـمدستان باسماچيان از وظايف خود برکنار شدند .عبدهللا عبدالرحيموف به سمت
دبير کميته مرکزی حزب کمونيست بخارا تعيـين گرديد.
اما مسکو به منظور جلوگيری از استقالل طلبی بخارا و بطور کامل وابسته ساختن منطقه به روسيه نقشهی
ديگری را آماده کرده بود .تقسيم ترکستان ،بخارا و خيوه به پارچههای جداگانه و بعد از آن پارچهها را سرهم بندی
کردن و بر اساس آن تأسيس جمهوریهای جداگانه .به نظر عبدهللا غفوروف "تقسيمات ملی مرزها در آسيایميانه
برای دولت شوروی به اين سبب مهم بود ،که پانترکيسم در ابتدای قرن بيستم در آسيایميانه عميقا ريشه داونده بود.
از آنجائيکه دولت جوان شوروی میخواست که آسيایميانه بخشی از دولت شوروی باشد از ابتداء مرزبندی ملی را
در مقابل پانتـرکيسم گذاشت".
پـرفـسورايـرج بشـيری نيز برهمين عقيده است که پانترکيسم به اتحاد زبانی و فرهنگی جمعی ترکان باور
داشت  . . .و صعود سريع پانترکيسم  . . .باعث تشويش لنين گرديد و لنين در پاسخ به کوششهای پانترکيسم . . .
سيستم مرزبندی  -دولتی را پيشنهاد کرد.
خانم گيسوی جهانگيری براين باور است که مسکو با ايجاد حس ملی و بعدا تقسيمات جغرافيائی  . . .اگر از
يکسو خطر پانترکيسم و پاناسالميزم را درهم شکست اما از سوی ديگر سياست مترقی شوروی را در مناسبات با
مليتهای غير روس نمايندگی کرد. . .
لنين حتی در تابستان  ۱۹۲۰به اعضای کميته مرکزی سفارش داد که خريطه (نقشه) ترکستان را آماده
سازند و شرايط تقسيمات ملی ـ مرزی آسيایميانه را مطالعه نموده و يک برنامه ويژه را در اين زمينه پـيشنهاد کنند.
مؤلفين برنامه مرزبندی ملی در آسيایميانه میگفتند که هدف اساسی آنها اين است که خلقهای پارچه شده
را در دائره قلمروهای معين ملی جمع کنند .به قول آنها  ۶۶در صد ازبک در ترکستان ۲۲ ،در صد در بخارا و ۱۱
در صد درخيوه زندگی میکنند .ترکمنها  ۴۳درصد در ترکستان ۲۷ ،درصد در بخارا و  ۳۰درصد در خيوه به سر
میبرند .تـاجيـکان  ۴۳درصد در ترکستان و ۵۲درصد در جمهوری بخارا زندگی می کنند .اما در اسناد بعدی نام
ملت تـاجيـک حذف گرديد .سند مذکوردر  ۱۹۳۴به شکل اولی آن در مجلهی "شـرق انقالبی ـ رولوسيون وستوک"
منتشر شد که ديگر از تقسيمبندی مرزی ده سال گذشته بود.
چرا مسکو در  ۱۹۲۴دست به چنين تقسيمات مرزی در آسيایميانه زد؟
رقيب عبدالحی وف ،مورخ تـاجيـک براين عقيده است که در گذشته اوضاع و احوال نظامی ـ سياسی منطقه
مساعد نبود و مسکو برای تنظيم و آماده ساختن تقسيمبندی فرصت میخواست که بتواند به اجرای مقاصد سياسی آن
مساعدت رساند .همچنان مسکو میخواست با تقسيمبندی ملی ـ دولتی به جهانـيان نشان بدهد که میتـواند مسائل ملی
را حل کند.
در فوريه  ۱۹۲۴نخستين بار انديشه تقسيمات آسيایميانه به جمهوریهای جداگانه و خودمختار به طور
رسمی در کنگره دوازدهم شورای ترکستان تذکر داده شد و در آخر همان ماه در پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست
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جمهوری بخارا اين مسأله نيز بررسی شد .فيضهللا خواجهيف رئيس شورای ناظران دراين زمينه گفت ،بر اساس
حدود دو جمهوری آسيایميانه ،ترکستان و بخارا جمهوری ازبکستان و در چهارچوپ آن واليت مختار تـاجيـکستان،
جمهوری ترکمنستان و قرقيزستان و در چهارچوپ آن مختاريت قزاقها تشکيل کرده شوند .فيضهللا خواجهيف بار
دوم در دهم مارس  ۱۹۲۴سخنرانی کرد و نقشه جديد را شرح داد و از جمله گفت که طبق اين برنامه سمرقند بايد
پايتخت جمهوری ازبکستان قرار داده شود . . . .هيچ يک از اعضای پلنوم حزب کمونيست بخارا در برابر اين نقشه
واکنش نشان نداد.
پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست ترکستان در  ۲۳مارس  ۱۹۲۴کميسيون تقسيم بندی ملی – مرزی
آسيایميانه را با ترکيب نه نفر به نمايندگی از همه قومها و مليتهای آسيایميانه تأسيس کرد .اما هيچ يکی از
اعضای کميسيون خود را رسماً نماينده تـاجيـکان آسيایميانه نـناميدند .بحث روی سرنوشت تـاجيـکان يک بخش
ناچيز گفتگوها احتماالً يک درصد را تشکيل میداد .اين هم در حاليکه رئيس کميسيون مرکزی فرزند پدر و مادر
تـاجيـک بود .حضورعبدهللا رحيمبايف چنين تصوری را به ميان نمی آورد که در کميسيون نماينده تـاجيـکها
شرکت ندارند .اما حيرتآور اين بود که رحيم بايف ،تـاجيـک بود اما در اسناد رسمی خود را ازبک نوشته بود و او
ازبکها را رهبری مینمود .هرملت آسيایميانه غير از تـاجيـکها کميسيون مخصوص خود را داشت .به قول
ايشان زاده ما شاهد همکاری مشترک پانترکيستها و بلشويکها در زمينه میشويم که به خاطر منافع خاص خود،
از سرنوشت يک ملت در گذشتند.
چنين تقسيمبندی ملی ـ مرزی برپايه محروم ساختن تـاجيـکان از بخارا ،سمرقند و ساير مرکزهای مهم
فرهنگی و سياسی شان صورت پذيرفت و اين مسأله اساسا در خدمت هدف نهائی تشکيل ترکستان بزرگ قرار
گرفت .عبدالقادر خالقزاده مؤلف کتاب "تاريخ سياسی تـاجيـکان" تأکـيد میکند که بسياری از پيشوايان اقوام
آسيایميانه در همان دوره از حضور نيروی قوی و بيگانه روسها در منطقه در انديشه بودند ،مقاومت را در برابر
اين نيرو در يگانگی ترکگرائی میديدند و تقسيمبندی مرزی تحت تأثـير همين انديشه و فضا پياده گرديد .آنها حس
کردند که مسکو میخواهد با تشکيل چند جمهوری جداگانه امکان اتحاد ترکگرائی را در منطقه از بين ببرد.
عکسالعمل ترک گرائی اين شد که بايد با وجود تقسيمات خواست دولت آينده يگانه ترک را در شکل يکی از
جمهوریهای کالن شايد ازبکستان حفظ کنند . . . .
در چنين اوضاع و احوال مردی بنام نصرهللا مخثوم ازکوهسار وادی فرغانه از تأسيس کميسيون تقسيمبندی
مرزها آگاهی کسب میکند ،اما اين پرسش او را مشوش میسازد که چرا در ترکيب کميسيون نمايندههای تـاجيـکها
شامل نيستند؟ چرا اين کميسيون در مورد سرنوشت تـاجيـکها بحث نمیکند؟ او بعد از مشورت با بزرگان روستای
خود به تاشکند میآيد و بعد از ديدار با کميسيون به نام دبير کل آن وقت حزب کمونيست شوروی يوسف استالين نامه
مینويسد و در باره تـاجيـکان بخارای شرقی ،سمرقند ،بخارا و خجند معلومات ارائه میکند و درخواست مینمايد که
سرنوشت تـاجيـکان عادالنه بررسی شود.
به هرحال در ترکستان و بخارا انديشه ترکگرائی به روند تقسيمبندی مرزی تأثـير میگذاشت ،اما در مسکو
به اين مسأله چگونه نگاه میکردند؟
اکبرتورسونزاد بر اين عقيده است که تقسيمبندی ملی ـ مرزی در آسيایميانه در وضع دشوار و ناگوار به
عمل آمد .شتابزدگان بلشويکی و پيروان محلی آنها با بیمسؤليتی به مرزبندی خود سرانه آسيایميانه زمانی شروع
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کردند که اصول جدا سازی مردمان دارای زبان و سنتهای گوناگون بررسی نشده بود  . . .هنوز دقيقاً تثبيت
نگرديده بود که تقسيمات مرزی براساس فرهنگ و قوميت صورت گيرد و يا بر پايه خاک وسوابق تاريخی . . .
بارتولد مورخ شناختهشده شوروی در همان زمان نوشت " :اصل ملی درهمان شکلی که هنگام مرزبندی
ملی ـ دولتی آسيایميانه در  ۱۹۲۴به وقوع پيوست ،در رابطه با تاريخ قرن نوزدهم اروپای غربی بررسی شده است
و با سنتهای تاريخی مردمان محلی بيگانه است".
برغم اينکه نقشه اتنوگرافی که بطور دقيق محلهای مختلف سکونت اقوام را در آسيایميانه نشان بدهد،
وجود نداشت و مسائل بطور دقيق و علمی بررسی نشده بود . . . ،نقشه سياسی لنين و استالين در زمينه مرزبندی
آسيایميانه با شتاب و عجله اجراء شد.
پـرفـسور ايـرج بشـيری رابطهی سرد بين تـاجيـکان و دولت شوروی سوسياليستی ،مخصوصا در ابتدای
کار را ترسيم میکند .او میگويد" :بـعد از شکست حرکت باسماچیها همکاریهای قبلی تـاجيـکان به آنها مانند يک
عالمت نحس بر چهره ملت تـاجيـک ماند و آنها را در ارکان مهم کشوری و دولتی شوروی مانند مردمانی خرابکار
و ضد انقالبی معرفی کرد .در نتيجه ،تـاجيـکان ترکستان و بخارا از دريافت استقالليت که شامل خود مختاری ،کنترل
اجتماعات ،اقتصاديات و زبان و سياست بود محروم گرديدند .حتی اختيار امور ابتدائی زندگی مثل امنيت شغلی و
تربيت اطفال از اکثرآنها گرفته شد و روزی رسيد که آنها مجبور شدند هويت تـاجيـکی خود را جهت بدست آوردن
معاش با هويت ازبک عوض کنند يا از بخارا کوچ کرده راهی کوهستان گردند.
در کوهستان نيز بار ديگر مورد پرسش قرار میگـرفتند و آنها که اظهار پـيشمانی میکردند و حاضر به
يادگـيری زبان روسی و اصول کمونيستی میشدند در ساحه کشاورزی و صناعـت در رديفهای پائين بکار گرفته
میشدند .آنها که سرسختی نشان میدادند به نواحی قراتگين و درواز فرستاده میشدند.
بهترين مدرک برای اثبات اينکه در سالهای ۱۹۲۰تـاجيـکان جزای کمکهايشان به باسماچیهـا را
میديدند اين است که هيچ يک از آنها را به کميتههای مسئول تقسيمبـندی دعوت نکردند و نظر آنها را نپـرسيدند.
بکالم ديگر ،تقسيمبنـدی آسيای ميـانه در آن جو سياسی چه با تبر بود و چه با تيغ تيز به تـاجيـکان بخاطر
همکاریهـايشـان با باسماچيان سهمی نمیرسيد .اين نص قانون نانوشتهی تقسيمات آن زمان دولت شوروی بود".
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فصل يازدهم

آغاز مرزبندی ملی در آسيایميانه
در پی واژگونی امارت بخارا ،والديمير لنين رئيس حکومت انقالبی روسيه در سخنرانیها و نامههای خود
مسـألـه تقسيم آسيایميانه را دست کم در سه جمهوری ترکمنی ،ازبکی و قرقيزی مطرح کرده بود .نماز حاتم ،مورخ
تاجيک بر رؤيت يکی از نامههای لنين که در چندين پژوهشگاه چاپ شده است ،میگويد که" :هدف بلشويکها در
آسيایميانه از جمله در بخارا اعمار جامعه سوسياليستی بود و برای برپا کردن چنين جامعهای مطابق برنامه
بلشويکی حل مسـألـه ملی ضرور بود .حل مسـألـه ملی يعنی به اجـراء گذاشتن حق تعيين سرنوشت و دادن حق
تـأسيس دولت مستقل برای هرملت .نامه لنين در سال  ۱۹۲۰براين امر تـأکيـد دارد که ترکستان بعد از اين به
جمهوریهای ترکمنستان ،ازبکستان و قرقيزستان تقسيم شود".
لنين به عنوان نظريه پرداز انقالبی میخواست که تحقق انديشه و پيشبينیهای خود را در عمل بـبيـند .ا ز
اين لحاظ آسيایميانه برای او آزمايشگاه مناسبی بود .در اينجا میبايست که ملت برأساس حق تعيين سرنوشت ،در
وجود جمهوریهای جداگانه بوجود آيد و سپس امر جدا شدن پرولتاريا از بورژوازی در درون ملت و هم حضور و
تدوام دو فرهنگ در درون يک ملت ثابت شود .روياروئی و مبارزه دو طبقه و دو مدنيت در دورن يک ملت يکی از
ارکان اساسی حکومت شوروی به شمار میرفت.
لنين در يکی از سخنرانیهای خود در رابطه با مسـألـه ملی میگويد ..." :ماهيت حکومت شوروی اينست که
اگر در دورههای پـيشين در اين و يا آن شکل قدرت در دست متملکين (بایها) و سرمايهدارها بود ،اکنون برای
نخستينبار در شکل گستردهای آن کشور را صنفهائی اداره میکنند که قبال در زير ستم سرمايهداری بودند".
پرفسور ايرج بشيری براين عقيده است که مسـألـه مرزبندیهای ملی در آسيایميانه به هيچوجه تـشبث
کمونيستهای محلی و جوانبخارائيان نبود .او تـأکيـد دارد که " :ساختار کميتههای مرزبندی آسيایميانه که به رياست
و عضويت ازبکها و تاجيکان ترکگرا اداره میشدند ،به عاليق قومی ،زبانی و فرهنگی منطقه وقعی نمیگذاشتند و
تنها دستورات مسکو را اجـراء میکردند".
فيضهللا خواجهيف ،رئيس حکومت بخارا در سال  ۱۹۲۴در روزنامه "ترکستانسکيه پرودا" نوشته بود که
تـأسيس جمهوریهای ازبکی ،ترکمنی و قرقيزی و تشکيل واليات خود مختار تاجيک مسـألـه ملی را بطور عادالنه
حل خواهد کرد.
به سخن عبدهللا غفورف ،چندی نگذشته بود که انديشه خواجهيف در شکل قرار حزب کمونيست بخارا در
فوريه  ۱۹۲۴منتـشر شد .برأساس اين قرار حزبی قلمرو جمهوری شوروی خلق بخارا به جمهوریهای ازبکستان و
ترکمنستان تقسيم شد .بدين ترتيب منافع ملی تاجيکان ناديده گرفته شد .در حاليکه تاجيکها نه تنها در مناطق
کوهستانی زندگی میکردند ،بلکه اکثريت مردم بخارا را تشکيل میدادند.
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نظام نورجانف ،دانشمند نامور تاجيک و زادهی بخارا در بارهی ترکيب و بافت ملی مردم بخارا چنين
میگويد" :مردم بخارا تاجيک بودند و به زبان فصيح تاجيکی حرف میزدند .اما ملت آنها بيشتر به نام بخارائی ياد
میشد .ازبکها را ازبک ،ترکمنها را ترکمن میگفتند ولی تاجيکها را بخارائی میناميدند .شايد بدليل اينکه
تاجيکان بخارائی اصيل ،يعنی مردمان بومی به شمار میرفتند".
رحيم ماسوف ،نويسنده کتاب "تبر تقسيم" که پژوهشهای زيادی در بارهی مرزبندیهای ملی در آسيایميانه
دارد بر اين نظر است که" :کميـسيون در فکر تشکيل جمهوری تاجيکستان نبود و حتی تاجيکان که عضو اين
کميـسيون بودند ازچنين انديشه پشتيبانی نمیکردند و آنها میخواستند که همهی منطقه در جمهوری ازبکستان متحد
ساخته شوند .تاجيکان عضو در کميـسيون مقصرند".
به عقيده رحيم ماسوف ،تهيه کننده پيشنويس قرار مرزبندی ملی عبدهللا رحيمبايف بود .از اينرو با حفظ
اينکه کارشناسان و سياستمداران تاجيکها در آن سالها نيز در شکلگيری چنين تقسيمبندی سهيماند ،اما چون عبدهللا
رحيمبايف رهبری کميـسيون مسـائـل ملی را بعهده داشت ،نقش او برجسته است.
عبدهللا رحيمبايف در سال  ۱۸۹۸در خجند در يک خانواده سرشناس که حس بلند ملی داشت و از منافع
تاجيکها در برابر ترکها و حکومت پادشاهی روسيه حمايت میکرد،چشم به دنيا گشود .اما برای رحيمبايف که در
بيست و يک سالگی در حکومت بلشويکی مقام بلندی را بدست آورده بود ،تعلقيت و حس ملی چندان با اهميت نبود و
اکثرا قربان منافع گروهی و يا همان لحظه میشد.
رقيب عبدهللا يف ،پژوهشگر تاجيک براين عقيده است که در آن سالها " ...پانترکيسم در ساختارهای
سياسی حکومت نوين موقعيت نيرومند داشت و برنامه ترکگرايان ساختن يک دولت يگانه و بزرگ ترک بود .عبدهللا
رحيمبايف میخواست در برابر پشتيبانی از آنها به مقامهای بلندتر دست يابد .بنابراين منافع ملی ملت خود و خلق خود
را فروخت .وقتی که مسـألـه ملی مطرح میشود ،او ملت خود را ترک مینويسد ،اما وقتی که در تاشکند زير فشار
ازبکها قرار میگيرد ،خود را ازبک مینامد"
بسياری از مورخان تاجيک از جمله نماز حاتم و عثمان غفوروف موضعگيری رحيمبايف را در کميـسيون
سال  ۱۹۲۴ناشی از کمسوادی و فريفته شدن به جريان مطرح همان دوره میدانند.
عثمان غفوروف يادآور میشود که :عبدهللا رحيمبايف در ( ۱۹۳۴بعد از ده سال) معترف بود که در کارزار
مرزبندیهای ملی بيگانه پرستی و اشتباه کرده است .اما پانترکيستها با او تا زمانی همکاری کردند که به او نياز
داشتند و بعدا او را رانده اند .رحيمبايف زير فشار ازبکها تاشکند را ترک کرد و به بهانه تحصيل به روسيه رفت.
اما بعضیها بر اين عقيده اند که رحيمبايف دوست خانواده لنين بود و از امور دولتی آگاهی داشت شايد بنابر کمسوادی
و بیتجربگی با سرنوشت ملت خود بازی کرده باشد.
شريف و رستم شکوروف ،پژوهشگران تاجيک میگويند که رحيمبايف و ديگر چهرههای سياسی آسيایميانه
آن دروان مجبور به اجـراءی نقشه روسيه بلشويکی بودند و راه ديگری جز اين راه نداشتند .روسيه بلشويکی در همان
مرحله تاريخی بر پايه تجربههای "روسيه پادشاهی" به عنصر ترکی در منطقه تکيه زد و آن را مايه انقالب
سوسياليستی در خاور زمين مسلمان میشمرد و اعتماد لنين به انورپاشا از همين ديد بلشويکی منـشاء میگيرد.
از سوی ديگر مسـألـه سرنوشت مرزبندی ملی تنها به رحيمبايف بستگی نداشت و در اشتباهات او تنها
مسئول نيست بلکه دهها نفر ديگر نيز بودند که میتوانستند کميسيون را از کژراهه باز دارند .نماز حاتم تـأکيـد دارد که
عبدهللا رحيمبايف در جمهوری خود مختار ترکستان و فيضهللا خواجهيف در جمهوری خلقی بخارا انسانهای شناخته
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شده بودند .هر دوی اينها تاجيک بودن خود را انکار میکردند و خود را ازبک قلمداد میکردند .شايد آنها مسـألـه ملی
را درست درک نمیکردند و يا ممکن است که آگاهانه عمل میکردند .در هر صورت نظر وعمل آنها ضربه مدهشی
بر ملت تاجيک وارد کرد.
ديدگاهها و نظريات در اين مسـألـه گـونـاگـون است .عبدهللا غفاروف جريان نشستهای کميـسيون مرزبندی
ملی را چنين بيان میکند" :عبدهللا رحيمبايف ،به عنوان رئيس کميـسيون تقسيمبندی ملی بعد از برگزاری پلنوم مارس
 ۱۹۲۴کميته مرکزی حزب کمونيست بخارا در پنجم آوريل همان سال در مسکو از نام کميـسيون گزارش داد و
گزارش آن از جانب کميته مرکزی حزب کمونيست (بلشويک) روسيه حمايت شد".
در پی گزارش باال ،در چهارم ژوئـن  ۱۹۲۴جلسه دفتر سياسی کميته مرکزی آسيایميانه حزب کمونيست
برگزار شد و به بررسی مسـألـه تقسيمبندی مرزهای ملی آغاز به کار کرد .سندهای نهائی اين نشست نشان میدهد که
مسـألـه را ترکيب زيرين از جمله  ۴نفر ازبک ۵ ،نفر قزاق ،يک نفر روس ،يک نفر اوکـرائيـنی ،يک نفر ليتوانی و
يک نفر قيرقيز بررسی و حل وفصل کردند .در اين جلسه گويا رسما از تاجيکان کسی شرکت نکرده بود .در حاليکه
رئيس کميـسيون ،عبدهللا رحيمبايف و رئيس حکومت بخارا فيضهللا خواجهيف هر دو تاجيک بودند ولی خود را ازبک
میناميدند.
معيارهای تـأسيس جمهوریها چه بود؟ به اين پرسش آکادميک رحيم ماسوف چنين پاسخ میدهد " .اول
میبايست در حدود جغرافيائی بـيشتر از يک ميليون انسان بودوباش میداشت و نام جمهوری از نام ملتی برگزيده
میشد که در آن حدود اکثريت میداشت .اين حدود بايد يک مرکز سياسی ،صنعتی و فرهنگی میداشت و با يکی از
دولتهای خارجی همسايه میبود .بحث بر سر همين مرکزهای فرهنگی بود .در حاليکه در شهرها اسـاسا تاجيکها
زندگی میکردند اما در اطراف آن قبيلههای ترکزبانها بودوباش داشتند .اين امر در تهيه نقشه دشواریهائی را
بوجود میآورد".
در همين جلسه چهارم ژوئـن سال  ۱۹۲۴وقتیکه پس از گفتگوهای طوالنی در باره ضرورت تـأسيس
جمهوری ازبکستان ،ترکمنستان و قرقيزستان میخواستند ،ختم کار جلسه را اعالم دارند ،عثمان خان ايشان
خواجهيف ،سئوال کرد که چرا در کار کميسيون تاجيکها اشتراک ندارند؟ چرا کميـسيون فرعی تاجيک تشکيل نشده
است؟ سخنگوی رحيمبايف و رئيس مجلس آن روز گفت که ما در اولين جلسه خود سه کميـسيون فرعی تـأسيس
کرديم .نماينده ازبکها ،حامد خان میافزايد که اين موضوع در جلسه سمرقند با اکثريت کالن حل شده است.
رئيس جلسه با شتابزدگی می گويد مسـألـه روشن است و به بررسی مسـألـه ديگر میپردازيم .اگر عبدهللا
رحيمبايف و فيضهللا خواجهيف میخواستند مسـألـه تاجيکان را جدی مطرح کنند و برنتايج تصميمگيری تـأثـير
بگذارند ،چنين امکانی و فرصتی را در اختيار داشتـند .اما آنها نه تنها سکوت کردند بلکه به آنهائيکه مسـألـه تاجيکها
را مطرح میکردند ،حملهور میشدند .هنوز برخی از مسـائـل در پرده ابهام باقی مانده است.
خانم گيـسو جهانگيری ،پژوهشگر خودشناسی تاجيکان بر اين باور است که" :ترکستانی بودن ارحجيت
داشت و مزيد برآن فشار از طرف ترکزبانان بسيار قوی بود .شما اگر روزنامهها و مجلههای همان دوره را از جمله
"رهبر دانش"" ،آموزگار" و "آواز تاجيک کم بغل" را نگاه کنيد ،میبينيد که مرتبا در اين باره بحث بوده است .برای
مثال آيا اهالی خجند تاجيک اند و يا نه؟ دعوا بود .خيلی جالب است که بخشی از مـؤلـفان در سال  ۱۹۲۴ثابت
میکردند که مثـال  ۹۶در صد اهالی خجند بلی تاجيک اند و فقط يک در صد ازبک .و يا هشتاد در صد جمعيت ناحيه
اوراتپه تاجيک اند .زيرا که مسـألـه تاجيک و حضور آنها زير سئوال رفته بود".
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به روايت اسناد کميسيون تقسيمبندی ملی مرزها در آسيایميانه ،تشکيل يک واليت خودمختار برای تاجيکان
در کميـسيون مذکور بررسی شده بود و شهرهای قديمی تاجيکنشين ملکيت جمهوریهای ديگر اعالم شده بود و
موضوع منصوبيت بخارا و سمرقند به تاجيکان گاه گاه مطرح شده بود .بحثهای اساسی بـيشتر دربين کميـسيونهای
فرعی ازبکها و قزاقها در باره منصوبيت تاشکند جريان داشته.
آکـادميـسين رحيم ماسوف میگويد" :در رابطه با مسـألـه بخارا و سمرقند به بهانه اينکه در اطراف اين
شهرها قبيلههای ترکتبار زندگی میکردند و با استفاده از تز لنين که شهرها بايد با تکيهگاه اقتصادی خود در روستا
رابطه نزديک داشته باشد ،اين مراکز را به تاجيکها ندادند .اما در مورد تاشکند که اهالی گرد و نواحی آن را اسـاسا
قيرقيزها و قزاقها تشکيل میدادند به تز لنين تکيه نزدند .قيرقيزها و قزاقها تقاضا داشتند که با همان اساس و
شيوه ای که مسـألـه بخارا و سمرقند حل شده است ،بايد تاشکند نيز برای آنها داده شود .اما تقسيمکنندگان اين تقاضا را
نپذيرفتند".
در پی نامههای اعتراضی نصرهللا مخثوم و شيرينشاه شاهتيمور به استالين و کميته مرکزی حزب کمونيست
روسيه جنب و جوش جديدی در کميـسيون مرزبندی ملی بوجود ميآيد و نه تنها تاجيکان بلکه طرفداران آنها از ميان
ساير مليتهای آسيایميانه به حرکت میافتـند.
عبدهللا غفوروف ،مورخ تاجيک میگويد" :در ششم سپتامبر  ۱۹۲۴اليحه تقسيمبندی ملی ـ مرزی آماده شده
بود که برأساس آن جمهوری مختار تاجيکستان عمـدتـا به مناطق کوهستانی بخارای شرقی محدود شده بود .نصرهللا
مخثوم از دوشنبه به تاشکند سفر کرده و با اليحه آشنا شد و فرياد اعتراض بر عليه آن بلند کرد و تـأکيـد نمود که اليحه
مخالف منافع ملی تاجيکها است .او نامهای را که مملو از نارضايتی بود ،برای يوسف استالين فرستاد .در پی اين
نامه کميـسيون فرعی تاجيکها تـأسيس شد و اين کميـسيون پيآمدهای منفی اليحه مرزبندی ملی را جمعبندی کرد.
مبارزه برای منافع ملی تاجيکان وارد مرحله جديدی شد و عبدالرحيم حاجیبايف و چناراماموف در اين عرصه نقش
فعالی بازی کردند".
کميـسيون تقسيمبندی مرزهای ملی برای جمهوری خود مختار تاجيکستان مناطقی را معين کرده بودند که
فاقد راه آهن و جاده بود و در آنجاها نه شهری و نه کارخانهای وجود داشت .مراکز قديمی مدنيت تاجيکها ،بخارا و
سمرقند را از قلمرو تاجيکستان جدا ساختند .چنين تقسيمات غيرعادالنه مرزبندی ملی به سخن شيرغازيف ،مورخ
تاجيک فرزندان خلق تاجيک را از جمله نصرهللا مخثوموف ،شيرينشاه شاهتيمور ،صدرالدين عينی ،چناراماموف،
عبدالقادر محیالدينوف و ديگران را نگران ساخت .آنها مبارزه ی جدی را در دفاع از منافع ملی تاجيکان پيش بردند
و از جمله نامهای به يوسف استالين نوشتند و نارضايتی خود را از تقسيمبندی مرزها اعالم داشتند.
تاجيکان بعد از گذشت نزديک به هفت دهه ،در سال  ۱۹۸۹دانستند که شاه تيمور در نامه خود به استالين
چه نوشته بوده است .نامه شاهتيمور پس از باز شدن بايگانیهای مخفی شوروی برای نخستين بار در هفتهنامه "ادبيات
و صنعت" با اهتمام روزنامهنگار تاجيک قربانعلیشاه منتشر شد.
در مسکو چيچرين ،وزير خارجه روسيه و زيلنسکی عضو کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه از
تالشها و پـيشنهادات نصـرهللا مخثوم ،شــيريـنشاه شـاهتـيمور ،چناراماموف ،عـبدالرحيم حاجیبايف و عبدالقـادر
محیالدينوف پشتيبانی کردند .چيچرين در همين دوره طرح ديگری در رابطه به تقسيمات مرزی در آسيایميانه آماده
ساخت .به سخن آکـادميـسين رحيم ماسوف در طرح چيچرين ،وزير آنوقت حکومت شوروی تاجيکستان به عنوان
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جمهوری اتحاد شوروی و ازبکستان به عنوان جمهوری مختار در چهارچوپ جمهوری تاجيکستان پيشنهاد شده بود.
اما در باره موضع و ديدگاه رهبری بلشويکها در رابطه با برنامه و نقشه چيچرين اطالعات دقيقی در دست نيست.
گيورگی صفروف يکی از دوستان و همرزمان نزديک لنين در سال  ۱۹۲۱در صفحه  ۱۹کتاب خود
"انقالب استعماری و تجربه ترکستان" نوشته بود که تاجيکان از قديمیترين ساکنان ترکستان بوده و در وادی
زرافشان ،واليت سمرقند ،نواحی خجند ،قوقند ،نمنگان و قسما در انديجان ،فرغانه  ...زندگی میکردند .اما نقشه و
شيوه تقسيمبندی مرزها در آسيایميانه اين معلومات را ناديده گرفت .بسياری از پژوهشگران بر اين عقيده اند که
بلشويکها چه در زمان زنده بودن لنين و چه بعد از مرگ او اسـاسا به هدفهای سياسی و عقيدتی خود پايبند بودند تا
تـأميـن عدالت و حقيقت تاريخی.
پرفسور ايرج بشيری میگويد" :لنين در نظر داشت که تاجيکان را که به زبان و فرهنگ ايران و دين
اسالم گرايش داشتند ،از بدست آوردن هرگونه قدرت بياندازد .او با يک سنگ دو دشمن را زد و در ابـتـداء به
سروران ترک وعده جمهوری های مستقل داد و سپس آنها را در راه مالک شدن بر مرکزهای فرهنگی و علمی
تاجيکان ،مانند بخارا ،سمرقند ،خجند و تاشکند و ذخاير زير زمينی آنها در قشقـهدريا وسرخاندريا به جان هم
انداخت .به اين ترتيب هم از هجوم ترکها به منابع و مراکز جديد شوروی جوان جلوگيری کرد و هم از نيروی اسالم
که از جنوب اتحاد شوروی را تهديد میکرد ،کاسته گردانيد".
به روايتی در حاشيه طرح چيچرين ياداشتهای دسـتـنويس لنين و همـچـنين فرمان و خالصه گزارش
کميـسيون مرزبندی وجود دارد .اما به سخن آکـادميـسين رحيمماسوف هنوز اين سند در اختيار پژوهشگران قرار
نگرفته است و در بايگانی ويژه روسيه مخفی نگهداری میشود .اين طرح در حدود صد صفحه بوده و در آن
ضرورت تـأسيس جمهوری شوروی تاجيکستان و در چهارچوپ آن دادن خودمختاری برای ازبکستان ثابت شده
است .اکثر بخشهای اين طرح به کمک دانشمندان روس از جمله آکـادميـسين بارتولد که پژوهشهای زيادی در تاريخ
آسيایميانه دارد ،تهيه شده است.
بلشويکها در صداقت سران ترکگرايی آسيایميانه با شک و ترديد نگاه میکردند و از تـأسيس يک
جمهوری قوی مانند ازبکستان نگران بودند .اما عبدالقادر خالقزاده ،نويسنده کتاب "تاريخ سياسی تاجيکان" بر اين
نظر است که وقتی که بلشويک ها از تشکيل ازبکستان بزرگ مشوش شدند خواستند نقشه تقسيمات را تغيير بدهند .از
اينرو طرح اصالحی تقسيمبندی تهيه شد که برأساس آن چهار واليت سمرقند ،بخارا ،خجند و سرخاندريا به
تاجيکستان تعلق میگرفت .البته مقصد اساسی بلشويکها نه کمک به مردم تاجيک بود ،بلکه آنها از تـأسيس يک
جمهوری قوی که پيش از انتظار آنها نيرومند بود ،به هرأس افتادند .بهر صورت تنها واليت خجند به تاجيکستان تعلق
گرفت و در نتيجه جمهوری جداگانه تاجيکستان شوروی تـأسيس يافت.
پرفسور ايرج بشيری ب رای درک بهـتر سياست شوروی نسبت به عاليق اسالمی بخـارا به تاريخ نفوذ اسالم و
برخورد آن با شوروی نگاه میکند .او میگويد" :در زمان سامانيان رابطه بين بغـداد و بخـارا باعث اشاعـه افکار
واالی فرهنگی و ايـدئـولوژيکی اسالمی در منطـقه بود .تعـليمات امام ابوحنـيفه از همين شاهراه به آسيایميـانـه وارد
شد و در طی اعصار در قـلوب مردم جای گرفت .دستيابی شوروی به بخـارا میتوانست باعث نـابودی اين سرچـشمه
هويت مسلمانان منطـقه گردد.
يک راه حـصول اين هدف قرار دادن بخـارا در تحت قـيموميت ازبکهـا بود .با اين کار شورویهـا هم دست
نجبا و علمای تـاجـيک و ايرانی را از اداره امور منطـقه بـريـدند و هم از توانائـی مسلمانان در بوجود آوردن
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نقشههای ضد انقالبی برعليه سيستم نو بنياد شوروی سوسياليستی کاستند .به اين ترتيب سمرقـند و بخـارا تنها
شاخصهای مشهود اعمال ضد اسالمی شوروی در منطـقه بحساب میآيند و ما نبايد به هيچ وجه بستـن مساجد و
مدارس ،تبعيـد سران قوم و علما ،بيکار ساختن زبـان تـاجـيکی ،تغيـير مداوم الفباء و کوششهای ممتد شورویها را
برای متالشی ساختن سيستم قومی  -فرهنگی منطـقه از ياد ببريم".
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فصل دوازدهم

دولت بدون پايتخت
مسـألـه بـخارا و سمرقـند
رويدادهای سال  ۱۹۲۴با باز شدن مهر و موم بايگانیهای مخفی شوروری بارها بازنگری و بازنويسی
خواهد شد .اسناد ،قرارها و نامههای رسمی تغيير ناپذير باقی میمانند .عثمان ايشانزاده پس از رؤيت يکی از اين
اسناد چنين روايت میکند" :در هشتم اوت سال  ۱۹۲۴نامهای به نام استالين و زاتوک به مسکو فرستاده شد که در آن
از اجـرای قرار دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه در باره تقسيمات ملی ـ مرزی آسيایميانه گزارش
داده شده بود .بعد از صحه گذاری مقامات مسکو بر اين گزارش ،مسـألـه تقسيمات رسمی مرزها در  ۲۷اکتبر ۱۹۲۴
به پايان رسيد .تاجيکان برأساس اين تقسيمات از شهرهای قديمی خود چون بخارا ،سمرقند ،مرو ،ترمز ،قرشی،
قوقند ،انديجان و وادیهای سرخاندريا ،فرغانه ،شهر سبز و غيره محروم شدند .خلقی که در طول تاريخ صدها
شهر آباد کرده بود ،اکنون يک شهر هم نداشت که آن را به عنوان پايتخت خود اعالن کند".
رهبری اتحاد شوروی درک کرده بود که در تقسيم ميراث امارت بخارا ،خانيگری خيوه و ترکستان ميان
مليتها و قومهای آسيایميانه تقسيمبندی عادالنه صورت نگرفته است .به همين سبب ميخائيل ايوانيويچ کالنين در
چهارچوپ کمپائـين تبليغاتی به منظور جلب پشتيبانی مردم بومی از اين تقسيمات ،شخصا به سمرقند ،بخارا ،انديجان،
مرو ،فرغانه و ديگر شهرها و روستاهای جمهوریهای جديدا تـأسيس شده سوسياليستی سفر کرد .وی از حزبیها
طلب کرد که مردم را به پذيرش اين تقسيمات تشويق کنند و مانع هر گونه نارضايتی و اعتراض مردم شوند .کالنين
در مالقات با مردم تالش میک رد که توجه اساسی مردم را به امر ساختمان جمهوریهای جديدالتأسيس و کالً اتحاد
شوروی جلب کند.
سفر کالينين نخستين رئيس جمهور روسيه شوروی به آسيایميانه به سه دليل زيرين صورت گرفته است:
اول ـ در اين مدت نارضايتی تاجيکان از تقسيمات مرزی و باقی ماندن بخارا و سمرقند در چهارچوپ ازبکستان به
اوج خود رسيده بود؛ دوم ـ سران کمونيست های فرغانه مخالفت و اعتراض قطعی خويش را در مورد پيوستن به
جمهوری ازبکستان ابراز داشتند و فرغانه را خودمختار اعالم کردند؛ و سوم ـ قزاقها از اينکه تاشکند به ازبکستان
تعلق گرفته بود ،ناراضی بودند.
عبدالقادر خالقزاداه روايت میکند وقتیکه کالنين بوسيله قطار به فرغانه سفر کرد ،مردم منطقه کانبادام
جلو او را گرفتند و از وی خواستند که منطقه کانبادام به تاجيکستان تعلق گيرد.
تقسيمبندی آسيایميانه تفسير و تعبيرهای متفاوت را در پی داشت .روزنامه "تايمز لندن" در همان وقت
نوشت که مقصد اصلی تقسيمبندی تهديد به کشورهای همسايه و اشغال بعدی آنها ست" .مهر ميز" تهران هدف اصلی
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تقسيمات را اداره بهتر منطقه کثيرالمله آسيایميانه از طرف روسها میداند .گروههای پانترکيستی و از جمله ذکی
طوغان نيت تقسيمبندی آسيایميانه را نابودی ترکهای منطقه توسط روسها ارزيابی کرد.
مسکو نمیخواست نارضايتی داخلی از مرزبندی و اختالفات احتمالی پيرامون تقسيمبندی پا برجا بماند و
مورد استفاده و بهره برداری نيروهای خارجی قرار بگيرد .بهمين منظور به قزاقها و قيرقيزها وعده داده شد که
مرکزهای ملی آنها در تاشکند تشکيل خـواهد شد و به هيچگونه ظلم ملی عليه آنها اجازه داده نـخواهد شد .برأساس
قرار حزب کمونيست شوروی واليت خجند از حدود جمهوری ازبکستان خارج گرديد و جزء قلمرو جمهوری
تاجيکستان شد و همزمان تاجيکستان يک جمهوری مستقل اعالم گرديد .در همين راستا به قول ارون کوهزاد ،شورای
وزيران روسيه شوروی به خاطر کاهش اختالفات در مسـألـه مرزبندی در آسيایميانه به امـضاء کالنين قرار صادر
کرد که طبق آن میبايست که واليت سرخاندريا جزء قلمرو تاجيکستان گردد و سمرقند تا پايان جنگهای باسماچيان
در سرزمين تاجيکستان موقتا در قلمرو ازبکستان باقی بماند و با آرام شدن وضع به تاجيکستان بازگردانيده شود.
اما عبدالقادر خالقزاده براين باور است که "اين قرار خصلت ظاهرا سياسی داشت ،زيرا ازبکستان ادعا
داشت که اگر سرخان دريا از حدود آن خارج شود ،ديگر نخواهد توانست جمهوری مستقلی باشد .چونکه شرط
جمهوری مستقل بودن داشتن سرحد با يکی از دولتهای خارجی بودند .واليت سرخان دريا با مرکزش ترمز سرحد
ازبکستان با افغنستان میباشد".
آغاز حاکميت استالين و شيوهی رهبری او همهی بحث ها را پيرامون تقسيم بندی آسيایميانه خاموش ساخت.
جالب اينکه چندی بعد همه کسانيکه چه در گذشته حق طلبی کرده بودند و چه بعدا به اين بحث دامن زدند و همـچـنين
آنهائيکه در زمينه تقسيمبندی مرزها از خط مسکو پيروی کردند به عنوان "مليت چی بورژوازی ،دشمن خلق و
جاسوس خارجی" يا اعدام شدند يا به قتل رسيدند و يا در اردوگاه های استالينی جان سپردند.
به سخن ايرج بشيری فرجام نقشه مسکو نابود ساختن همهی آنهائی بود که در امر مرزبندی سهم داشتند ،ولی
بعدا از عمل خويش پـيشمان شده بودند.
استالين در مورد اعتراض و نارضايتی تاجيکان در مورد مسـألـه مرزبندی آسيایميانه اهميت ويژهای قائل
بود .او برأساس اسناد به باباجان غفوروف يکی از رهبران تاجيکستان وعده کرده بود که مسـألـه سمرقند و بخارا را
دست کم با سپردن خود مختاری فرهنگی به اين شهرها حل خواهد کرد .استالين اشتباه تقسيمبندی مرزها را اسـاسا به
فعاليت عبداله رحيمبايف نسبت میداده است .به سخن مورخ عثمان جان غفاروف ،استالين در گفتگوی طوالنی با بـابـا
جان غفوروف در حاليکه ژدانف نيز اشتراک داشت در  ۲۳جوالی  ۱۹۴۸يادآور شده بود که عبدهللا رحيمبايف مسبب
اساسی اشتباهات در تقسيمبندی آسيایميانه بود .صورت جلسه مذکور که در سال  ۱۹۹۰منتشر شده است ،ادعای فوق
را تصديق می کند.
رحيمبايف ،زمانيکه گروهی از سياستمداران تاجيک درآغاز سال دهه سوم متهم به "مليت گرائی
بورژوازی" میشوند ،از مسکو به تاجيکستان بر میگردد .به گفتهی رقيب عبدالحیيف او در پلنوم دسامبر ۱۹۳۳
نصرهللا مخثوم ،عبدالقادر محیالدينوف و سايرين را "سياه" میکند و به منظور دستيابی به مقام رهبری ،مليت خود
را "تاجيک" معرفی میکند ،زيرا او تنها با اين شيوه و راه میتوانست مدعی مقام رهبری تاجيکستان شود.
در همين پلنوم نصرهللا مخثوم دبير اول کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان وعبدالرحيم حاجیبايف
رئيس حکومت از مقامهای شان برکنار میشوند و عبدهللا رحيم بايف بنابر توصيه مسکو به عنوان نخست وزير
تاجيکستان تعيين میگردد .او در ژانويه ( ۱۹۳۴سه سال قبل از تيرباران شدنش) در پلنوم حزب و بعدا در انجمن
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نويسندگان تاجيکستان اعتراف کرد که واقعا درهنگام تقسيمبندی مرزی تحت تـأثـير ترکگرائی قرار گرفته بوده و به
بروز اشتباهاتی راه داده است .او اکنون میخواست خود را نزد ملت تاجيک تبرئه کند.
فشار چندين ساله بر تاجيکان ،بی دولتی و بی سروری ديرينه آنها و تحت پيگرد قرار گرفتن آنها زير
شعار مبارزه با دين اسالم ،مال و مدرسه  ،از نظر روانی بر آنها بی تـأثـير نبوده است .خانم گيسو جهانگيری براين
عقيده است که "در آن دوره يک نوع حس خود کم بينی در تاجيکان وجود داشت "...
در نامهای تاريخی از شـيريـنشاه شاهتـيمور همين فشار و نابرابریهائی که تاجيکان را با فاجعه مواجه
ساخته بود ،ثبت شده است .وی مینويسد :برای ازبکها ،ترکمنها و قيرقيزها به زبان مادری شان مکتب و نشريات
وجود داشت ،تاجيکان نه تنها از اين همه حقوق محروم بودند بلکه زير شعار اينکه زبان شان ،زبان امير بخارا
بوده است مورد تحقير قرار میگرفتند .او می افزايد که آيا ممکن است که زبان روسی را به بهانه اينکه زبان نيکال،
پادشاه روس بوده به عنوان باقی ماندهی بورژوازی منع کرد؟
اکبر تورسونزاد براين نظر است که بیحوصلهگی رهبری بلشويکها در آموزش دقيق مرزبندی ملی،
تـأثـير بزرگ ترکگرائی کمونيستان نو ظهور و غفلت رهبران ملت تاجيک در لحظهای تاريخی مسـألـه مرزبندیهای
ملی را به زيان تاجيکها رقم زد.
کلمه "ملت" آنوقت مفهوم دينی داشت .جالل اکرامی ،نويسنده معروف تاجيک ياد آور میشود که نمايندگان
حکومت همان وقت کوچه به کوچه می گشتند و از مردم می پرسيدند که ملت شما چيست؟ شما ازبک هستيد و يا
ايرانی؟ دقت کنيد نه تاجيک .البته مردم سنیمذهب بخارا خويش را ايرانی نمیگفتند چون به نظر آنها ايرانیها شعيه
مذهب بودند .با استفاده از همين شيوه بين مردم تاجيک بخارا شناسنامههای (تذکره) ازبکی توزيع شد.
نويسنده تاجيک ،اورون کوهزاد براين عقيده است که خودشناسی ملی تاجيکان به سبب پابندی قوی آنها به
دين اسالم و مذهب تسنن تشکل نيافته بود و حاکميت دين در امارت بخارا هم چون ايدئولوژی حاکم موجب غفلت
زدگی آنها شد .عدم تشکل انديشهی ملی و دولتی در بين تاجيکان سبب ناکامی آنها در تقسيمات مرزی شد .آنها خود
را نه ملت تاجيک ،بلکه امت اسالم میدانستند و تا آگاه شدند که ديگران چه کار میکنند و در پی تـأسيس
جمهوریهای ملی خود هستند ،زمان از دست رفته بود.
روشن است که مسـألـه خود شناسی ملی نه از جانب مردم عادی بلکه از طرف نخـبگـان (ايليت) تاجيک
انتظار برده میشد .اما پرسش اين است که چرا سربرآوردگان فرهنگ و ادبيات سياسی تاجيک دانش ،هنر و خرد
خود را در خدمت ترکگرايان گذاشته بودند؟ اکبر تورسونزاد اين پرسش را مهمتـرين نکته در يافتن سر نخ معما
میداند . . .او از "جنايت بلشويکها" و "خيانت ملی" رهبران آنوقت تاجيکها سخن میگويد .اما گيسوی جهانگيری
با به کار برد واژه "خيانت" در اين زمينه موافق نيست ،شرايط زمان و عاملهای عينی را در همان برهه تاريخ
اعتبار میدهد و بر اين باور است که بسياری از ايليت و رهبران تاجيکها در آن زمان پروردگان مکتب پانترکيسم
بودند و حس ملی ملت خود شان در آنها رشد نکرده بود.
پرفسور ايرج بشيری براين عقيده است که آنها برأساس اسناد کميتهها میدانستند که چه کار میکنند و از
اينرو رفتار آنها را می توان خيانت ناميد .اما پرسش هنوز بی پاسخ اين است که برغم اينکه میدانستند که خيانت
میکنند ،آنها تا چه اندازه مجبور بودند که خيانت کنند؟
آکادميسين رحيم ماسوف تـأثـير مرزبندیهای ملی در زندگی بعدی تاجيکان راچنين به بررسی میگيرد .او
میگويد" :با درنظر داشت اين که تمام رويدادهای سياسی ،اقتصادی و فرهنگی عمـدتـاً در شهر تشکل می يابند ،با
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جدا شدن سمرقند و بخارا ،ما نه تنها از تاريخ گذشته محروم شديم ،بلکه عموما ً همه روندهای رشد ملی تاجيکان با
دشواری و بی ثباتی مواجه شد .اگر مرکزهای تاريخی ما ،يعنی بخارا و سمرقند در ملکيت ما میبودند ،مسلماً روند
رشد ملی تاجيکان زنده نگاه داشته میشد و فاجعه سالهای نود (جنگ داخلی) اصالً اتفاق نمیافتاد .اين مرکزها
میتوانستند هم چون عامل اصلی به امر وحدت ملی خدمت کنند .در حاليکه ما به يک روستای عقب مانده رانده
شديم و پايتخت ما يکی از شهرهای دوران شوروی است".
اکثر پژوهشگران براين عقيده اند که محروم ماندن تاجيکان از مرکزهای سياسی و مدنی خود نه تنها سبب
اصلی تـأخيـر تشکل ملی آنها شده است بلکه پـراکندگـی بعدی آنها را نيز در پی داشته .اين واقعه را گيسوی
جهانگيری "نامردی تاريخ" میخواند که ديرتر به درد ملی تاجيکان تبديل يافته و موجب سرودن مرثيههای زيادی
شده است .در تاجيکستان شاعری نيست که دست کم يک بار در شعر خود اشاره سوگوارانه به سمرقند و بخارا و از
دست رفتن آنها نکرده باشد .برای کشورهای فارسیزبان مايه شگفتی بود که چرا اين مرکزهای تاريخی در
چهارچوب جمهوری تاجيکستان قرار نگرفتـند .اما مقامات ازبکستان اين طرز برخورد با مسـألـه را هميشه مداخله به
امور دورنی کشور خود می دانند و انگيزه های آن را عداوت ملی به حساب ميآورد.
شرف رشيـدوف دبــير اول آنوقت کميته مرکزی حـزب کمونيـست ازبکـستان بارها تـأکيـد کرده است که
تقسيمبندی مرزی که در اکتبر  ۱۹۲۴در آسيایميانه عملی شد ،تحقق خواستهها و آرزوهای خلقهای منطقه میباشد.
در حاليکه برای تاجيکان اين پرسش که چرا ما شهرهای تاريخی تاجيکنشين سمرقند و بخارا را از دست داده ايم ،به
سئـوالی جاودانه و بیپاسخ بدل گرديده است.
پرفسور ايرج بشيری رل خـجـند را در ساختار حـکومت تـاجـيکستان شـوروی بررسی میکند .او میگويد:
"سال  ۱۹۲۹از دو نظر در تاريخ تـاجـيکستان حائـز اهميت است .اول آن که در اين سال تـاجـيکان نواحی سرخان
دريا و قشـقـه دريا را برای هميشه از دست دادند .دوم اينکه ناحيه خـجـند به تـاجـيکستان ملحق شد .ظاهرا اين الحاق
برای اين بود که جمعيت جمهوری به يک ميليون برسد تا بتواند يک جمهوری تمام عيار سوسياليستی گردد .ولی اين
علت اصلی برقراری اين امر نبود .شورویها میخواستند از خـجـند بـعـنوان يک مرکز سياسی که دور از
کشمکشهـای نـاحـيوی جنوب باشد ،استفاده کنند .علت ديگر اين بود که آنها به جنوب تنها بـعـنوان يک مرکـز
زراعتی نگاه میکردند ولی به شمال همچـون يک مرکز اقتصادی – صناعتی .قرار دادن امور سياسی در شمال به
آنها کمک می کرد تا حساب و کتاب امور ماليه حاصله از مجـتمع وخـش و معادن انزاب و چيکالفسک را بطور کامل
کنترل کنند".
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فصل سيزدهم

زبان مادری و الـفبـای التين
صدرالدين عينی و خودشناسی تاجيکان

مسکو در  ۲۷اکتبر  ۱۹۲۴برنامه تقسيـمبـندی مرزهای ملی را در آسيایميانه تصويب کرد ۴ .دسامبر
 ۱۹۲۴به عنوان روز تـأسيس کميتهی انقالبی تاجيکستان خود مختار و  ۱۵مارس  ۱۹۲۵روز تـأسيس جمهوری
اعالم شد .در  ۲۵مارس  ۱۹۲۶نخستين جشن تـأسيس جمهوری در دهکده دوشنبه برگزار شد و بدون ماجـراء پايان
نيافت .اين واقعه در نامه معروف شاهتيمور به استالين نيز بازتاب يافته بود .واقعه چنين بود که مجلس جشن يک
سالگی جمهوری تاجيکستان با زبان ازبکی افتتاح شد و اين امر موجب بلند شدن سروصدای نارضايتی و مخالفت از
تاالر گرديد .حضار عالوه براينکه اکثرا ازبکی نمیدانستند ،تقاضا داشتند که مجلس با زبان تاجيکی پيش برده شود.
اکثرا برسم اعتراض جلسه را ترک کردند.
اين دورهای بود که تاشکند ادامه جنگ در بخارای شرقی ،کمبود متخصصان برخاسته از ملت تاجيک را
بهانه برای توجيه بیاعتنايی نسبت به تشکيل نهادهای دولتی تاجيکستان خود مختار ارائه میکرد .در اين ميان
پانترکيست ها براين باور بودند که زبان اصلی تاجيکان ازبکی است ،اما آنها زبانشان را فراموش کرده اند از اين
رو برخی ازسران جمهوری ازبکستان کوشش خود را در جهت برگرداندن تاجيک ها به "زبان اصلی شان يعنی
ترکی" ادامه میدادند .عبدالقادر خالقزاده میگويد " :وقتیکه خجند در قلمرو ازبکستان بود تـأثـير ترکگرائی در
آن خيلی افزايش يافت و اين مسـألـه نارضايتی مردم محلی را بوجود آورد .حکومت نو تعليم را در همهی
مکتبهای خجند به زبان ازبکی کرد".
براساس پژوهشهای خانم گيسوی جهانگيری در سال  ۱۹۲۱در تمام منطقه تنها  ۳۱مکتب تاجيکی وجود
داشت و تنها  ۶۰آموزگار برای  ۸۰۰هزار نفر تاجيک بود .واقعيت اين است که در آن زمان نسبت به مکتب تاجيکی
مخالفت شديد به عمل ميآمد .همه بايد ازبکی صحبت میکردند .آموزگاران گريه میکردند که کودکان زبان ازبکی
نمیفهمند .آنها تاجيکی میدانند.
حکومت تازه تـأسيس تاجيکستان مکان معينی نداشت .برخی اعضای آن به دهکده دوشنبه آمدند ولی بخش
اساسی آنها در تاشکند و بخارا باقی ماندند .وزيران تاجيک نمايندهی تاجيکستان خود مختار در اين يا آن وزارت
ازبکستان دفتر موقتی داشتند .سررشته عمـدهتـرين مسـائـل تاجيکستان هنوز در دست تاشکند بود.
عثمان ايشانزاده میگويد که هرچند مسکو میخواست که با رشد گسترده تاجيکستان برتریهای ساخت
نظام شوروی را برای کشورهای شرقی به نمايش بگذارد اما تاشکند در اين زمينه موانع ايجاد میکرد .پولهائی را
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که مسکو برای تاجيکستان اختصاص میداد به تاجيکستان نمیرساند و عمـدتـا در نواحی ازبکستان مصرف میکرد
و اگر میرساند بخش ناچيزی از آن بود .مسکو کوشش میکرد که اهميت تاجيکستان را به تاشکند بفهماند.
روزنامه "پراودا" در سرمقاله شماره مورخ هفتم ماه مه  ۱۹۲۵نوشت که " :در بين ديگر رويدادهای
تاريخی که سياست ملی و آزدیخواهانهی شوروی را در خاور نمايش میدهد يکی هم تشکيل جمهوری خود
مختارتاجيکستان در مرز کشورهای افغانستان و هندوستان میباشد که اهميت بزرگ بينالمللی دارد .در حاليکه
تاجيکها يکی از خلقهای قديمترين آسيایميانه بوده ،مدنيت قديم دارند و به يکی از زبانهای غنی خاور يعنی
فارسی گفتگو میکنند ،که با اين زبان غير از تاجيکان مردم ايران ،افغانستان و واليتهای مسلماننشين هندوستان
بريتانيائی نيز سخن میگويند ".اما شوربختانه اين جمهوری مهم بينالمللی بايد از زيربنا در خرابه زاری ساخته
شود.
بحث در باره زبان تاجيکی که به عنوان "زبان امير بخارا" و باقیماندههای فـئودالی ناميده میشد و از
اين رو مورد پيگرد بود ،يکی از مسـائـل داغ روز به شمار میرفت .سران تاشکند تبليغ میکردند که زبان تاجيکی
با معيارهای دوره نوين سوسياليستی مطابقت ندارد و کهنه شده است و تاجيکان بايد از اين زبان بگذرند .اما
حکومتهای جمهوری خلق شوروی بخارا و جمهوری خود مختار ترکستان برای رشد و شکوفائی زبانهای
ازبکی ،ترکمنی و قيرقيزی زمينه و امکانات مساعد را فراهم آورده بودند.
خانم گيسوی جهانگيری می گويد که جانب ديگر مسـألـه جالب است ،که ديگر ملتها آگاه تر از تاجيکان
بودند ،برای مثال حتی در سال  ۱۹۱۸کميته مرکزی ترکستان زبانهای ازبکی و قيرقيزی را به سطح زبانهای
دولتی ارتقاء دادند و چند سال بعد زبانهای ازبکی ،قيرقيز و ترکمنی را به عنوان زبانهای اداری پذيرفـتـند.
اما گمان بر اين است که اينجا گـونـاگـونی سطح بيداری ملتهای منطقه نقش اساسی داشته باشد.
حکومتهای جديد منطقه کامال تحت نظارت روسيه بودند و نمی توانستند ،از پيش خود چنين قرارهای مهمی را به
تصويب برسانند.
رهبران تاجيکاالصل ازبکستان برغم اينکه در سخنرانیهای عمومی خود زبان ازبکی را به کار
میبردند ،اما گفتارشان ماالمال از واژههای تاجيکی و کلمههای نو روسی آگنده بود.
عبدالرحيمبايف از لنين راويت میکند که او مخالف تحميل زبان روسی در آسيایميانه بود .اما روزنامه
"آواز تاجيک" در شماره اول (اوت  )۱۹۲۴نوشته بود که ما تاجيکان از سال  ۱۹۱۷تا  ۱۹۲۴در وادی خاموشان
قرار داشتيم ،يعنی در قبرستان و تنها به پاس تـأسيس جمهوری تاجيکستان مکتب و مطبوعات تاجيک رو به پيشرفت
نهاد.
از سال  ۱۹۲۴تا  ۱۹۳۰رهبری تاجيکستان اسـاسا از اشخاصی ترکيب يافته بود که شب و روز مساعی
جدی در راه ساختمان دولت تاجيکستان به خرج میدادند .اينها عبارت بودند از :نصرتهللا مخثوم لطفهللا يف رئيس
کميته اجـرائيه جمهوری ،شـيريـنشاه شاهتيمور معاون او و همـچـنين چنار اماموف دبير حزب کمونيست تاجيکستان،
عبدالقادر محیالدينوف رئيس شورای کميسارهای خلق و عبدالرحيم حاجیبايف .اينها يک دسته همبسته و قوی و
انسانهای ورزيده و دلسوز بودند .در تاريخ تاجيکستان تا کنون چنين تيم کاری و بهمپيوستهای روی کار نيآمده
است .گمان براين است که آنها بدون پشتيبانی همديگر نمیتوانستد وظايف پيچيده دولت را حل وفصل کنند .در
نتيجهی کوشش و برنامهريزی دقيق آنها واليت خود مختار تاجيکستان به جمهوری خود مختار و بعداً به جمهوری
مستقل تاجيکستان تبديل گرديد.
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عبدالقادر خالقزاده میگويد که" :جمهوری ازبکستان  ...به تاجيکستان به عنوان رقيب نگاه می کرد .در
برابر رسيدن سرمايه و کاال به تاجيکستان موانع ايجاد میکرد .به سران و وزيران تاجيکستان فشار وارد میآورد که
از تالش برای ساختمان دولت تاجيکستان دست بکشند .اما اي ن فشارها نتيجه برعکس داد ،زيرا بهترين نيروها ی
سياسی آن دوران را در راه نجات متحد و مصمم کرد .رهبريت سياسی در پيوند نزديک با نمايندگان برجسته ادبيات
و فرهنگ که در رأس آن صدرالدين عينی بود ،عمل میکرد.
يکی از نخستين کارهای جدی عينی در جهت دفاع از حق زبان و ملت تاجيک تألـيف و انتشار "نمونه
ادبيات تاجيک" بود .عبدالحی محمد اميناف ،پژوهشگر تاجيک در اين زمينه چنين میگويد که :پان ترکيستها در
آسيای ميانه موجوديت يک ملت بزرگ را به نام تاجيک انکار میکردند . . .اما چاپ شدن کتاب "نمونه ادبيات
تاجيک" نظريه پانترکيستها را در عرصه انکار ملت تاجيک باطل ساخت و چهره حقيقی آنها را افشاء ساخت.
آثار نثر و نظم کالسيک نويسندگان و شاعران تاجيک ،از آدم الشعرا رودکی تا ضفرخان جوهری شناسنامه هستی
زبان و فرهنگ ملت تاجيک بود که برپيشينهی تاريخی آن گواهی میداد .اما سرنوشت تلخی در انتظار کتاب و
مـؤلـف آن بود .با پـيشنهاد نيکوالی بوخارين يکی از سران حکومت بلشويکی روسيه در سال  ۱۹۳۰کتاب "نمونه
ادبيات تاجيک" به عنوان کتاب مضر ممنوع اعالم گرديد و مصادره شد .جلسه ويژهی حزب کمونيست ازبکستان
تألـيف و انتشار آن را محکوم کرد و مسکو را بر ضد عينی تحريک نمود.
صدرالدين عينی شعر مشهور رودکی " بوی جوی موليان آيد همی" را که هزار سال پيش سروده شده بود،
همراه با زندگینامه رودکی در آغاز کتاب آورده بود .پانترکيستها عينی را متهم ساختند که عينی اين شعر را
خودش در حق سيدعالم خان آخـريـن امير بخارا سروده و زير نام رودکی منتشر کرده است و قصدش دعوت سيدعالم
خان به برگشت به بخارا است .پانترکيستها اين مسـألـه را در مسکو تبليغ کردند و مصرعهای:
"مير ماه است ،بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آيد همی"

را به روسی به نوعی ترجمه کردند که عينی زير ضربه قرار گيرد .اما روشن است که هدف اصلی عينی نبود بلکه
کتاب "نمونه ادبيات تاجيک" عينی بود که هستی و پيشينهی تاريخی ملت تاجيک و زبان آن را اثبات میکرد .به
قول عبدالحی محمد اميناف تا زمانی که کتاب سوزانده شد ،کتاب رسالت تاريخی خود را به خوبی انجام داده بود.
بدين ترتيب وقتیکه حقيقت تاريخی ملت تاجيک و زبان آن به اثبات رسيد ،بحثها سمت و سوی ديگری يافتند .ديگر
سخن بر سر انکار ملت تاجيک و زبان آن نه ،بلکه در باره اصالح و پيشبرد زبان ،مکتب و مطبوعات به ميان آمد.
در اين راستا در سال  ۱۹۲۴نخستين شماره روزنامه "آواز تاجيک" و مجله "شعله انقالب" و يکسال بعد
از آن روزنامه "بيداری تاجيک" و مجله "دانش ـ بينيش" که ديرتر "رهبر دانش" نام گرفت ،به چاپ رسيدند.
انتشار مطبوعات و بکاربست زبان در اداره دولت ،اصالح مکتبها و معارف نظم جديدی را در عرصهی زبان
طلب میکرد .دو مسـألـه در دستور کار اهل قلم قرار گرفت .يکی تعيين معيار و قاعدههای صرف و نحو (دستور
زبان) و دومی نزديک ساختن زبان نوشتار به زبان گفتار .اما پرسش اساسی اين بود که آيا زبان ادبی فارسی
امروزه معيار و اساس قرار گيرد و يا زبان ادبی بر زمينه يکی از لهجههای زنده تاجيکی جديدا ساخته شود؟
بحثهائيکه در همين رأستا در روزنامهها جريان يافت بنابر سياستزدگی همان دوران روحيه ايـدئـولوژيـکی
بلشويکی کسب کرد .در چنين اوضاع و احوال حضور افراد جسوری مانند عينی نياز بود ،که از اصالت زبان دفاع
کنند.
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نتيجه اين بحثها اين بود که معيارهای زبان ادبی بر اساس گويشهائی قرار داده شود که از تـأثـير
زبانهای ترکی نسبتا مصون مانده باشند و در پيوند با گويشهای قديمه سمرقند و بخارا و نواحی کوالب ،درواز،
قراتگـين ،رشد کنند.
رحيم هاشم از وضع زبان تاجيکی در آن دوره و ضرورت کوششهای عينی در راه اصالح و پاسداری
زبان چنين روايت می کند که در پی تـأسيس نظام و ساختارهای جديد در کشور مفاهيم جديد بوجود ميآمد که بايد زبان
به آن میپرداخت .ضرورت بود که برای مفاهيم جديد واژههای معادل آن را در زبان جستجو کرد و يا جديدا ساخت.
اين کار بايد طوری صورت میپذيرفت که از يکسو از دايرههای قانونهای نوشته شده و نانوشته شده زبان بيرون
نشود و به استواری زبان صدمه نرساند و از سوی ديگر پاسخگوی نيازمندیهای جديد باشد .اگر در چنين وضع
شخصيتی دانشمند ،دلسوز و دوستدار زبان مانند استاد عينی نمی بود ،زبان ادبی راه خطا میپـيمود.
کمال عينی مبارزه در راه پاسداری زبان تاجيکی را عامل بيداری ملی و هستی زبان را بقای ملت میداند
و براين عقيده است که زبان تاجيکی در طی هزار سال سرنوشت دشوار و حزنانگيزی داشته است ،اما چون سپر
ملت ما را حفظ کرده است .اگر اين زبان نبود ما نمیدانستيم کي هستم؟ ما نابود می شديم.
در سال  ۱۹۲۵نشريات دولتی تاجيکستان تـأسيس شد و سردبير آن ابوالقاسم الهوتی
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شاعر نامدار و

دوست عينی برگزيده گرديد .عينی به عنوان دبير در اين تشکيل نقش با اهميتی را ايفاء میکرد .کمبود کادرهای
ورزيده و تربيت آنها يکی از مشکالت جدی اين عرصه کار بود.
عينی با خصايلی که داشت هميشه در محراق خطر قرار داشت .هنوز پرونده "نمونه ادبيات تاجيک" بسته
نشده بود که مبارزه در راه دفاع از زبان تاجيکی و کوششهای او در راه اصالح و منزه نگهداشتن زبان چهره او را
برای بلشويکها به عنوان ملتگرا ،کهنهپرست و حتی ايرانیپرست توجيه میکرد .دشمنان "نمونه ادبيات تاجيک"
در پی بهانهای بودند تا از او و کتابش انتقام بگيرند.
استاد عينی در طول عمر خود با دشواریهای زيادی مواجه گرديد ،اما هرگز روح توانا و ديد روشن خود
را از دست نداد و به يکی از چهره های اصلی اين دوره مبدل شد.
پرفسور ايرج بشيری تاريخـچـه زبـان فارسی را از نظر گـذارنده میگويد" :زبـان شيرين فارسی در طول
عمر دراز خود سه بار مورد حمله شديد قرار گرفته .بار اول ،بعد از استـيالی اسکندر مقـدونی ،زبـان و فرهنـگ
ايرانی تا صد سال در تحت لوای فرهنگ يونانی ماند و میرفت که در زبـان و فرهنگ يونانی ادغام شود .اشکانيان
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ابوالقاسم الهوتی ( )١۹٥٧ – ١۳۳٧در شهر کرمانشاه در غرب ايران در خانه يک کشاورز ساده که اهل شعر و ادب و مردی

آزاديخواه بود ،زاده شد .او در تهران آموزش علم ديد و در گيالن عليه استـبداد دست به شورش زد .الهوتی در جنـبش مشـروطهخـواهان
ايران ( )١۹١١ –١۹٠٥شرکت کرد و با شکست انقالب مشروطه ،حکومت وقت او را محکوم به اعدام نمود .او به بغداد ،پايتخت عراق،
هجرت کرد و بعد از چهار سال به وطن برگشت و باز دست به مبارزه زد ،تا اين که باز به دنبال ناکامیهای زيادی بار ديگر ايران را ترک
کرد و اينبار به استانبول در ترکيه رفت .الهوتي پس از سه سال بودوباش در ترکيه در  ۱۹۲۱بدون اجازه دولت ايران به کرمانشاه بازگشت.
او در دو سال آغاز جنگ جهاني اول ،روزنامه "بـيستون" را در زادگاه خود منتشر کرد و باز دست به قيام آزاديخواهی زد .باز هم شورش
او با شکست روبرو شد و الهوتی اينبار به اتحاد شوروی سابق پناهنده شد.
وی زمانی کوتاهی در شهرهای نخجوان ،تفليس و مسکو زندگی کرد .در سال  ۱۹۲٥به تاجيکستان آمد و وظيفههای پر مسئوليتی را در
انتشارات مختلف ،در وزارت معارف ( آموزش و پرورش) ،کميته مرکزی حزب کمونيست ،اتحاديه نويسندگان و مطبوعات تاجيکستان بر
دوش گرفت .او هميشه قلم در دستش بود ،شعر میسرود و مقاله مینوشت .الهوتی در امر دفاع و پااليش زبان فارسی در تاجيکستان خدمات
شايستهای را انجام داده است و در ميان تاجيکان از چهرههای محبوب میباشد .ن .ک.

81

با تجـديد گرايش به زردشت و بازگشت به اصول دين کهن خود فرهنگ ايرانی را مستـقل ساختند .بار دوم ،حمله
اعراب در قرن هفـتم ميالدی ،ايرانيان را تا دو قرن از موهـبت زبـان خود محروم ساخت .ولی بزرگمردانی چون
رودکی ،فرخی ،منوچهری و فردوسی بار ديگر به زبـان فارسی جان عطا کردند و با وجود انحالل حکومت
سامانيان و جدا شدن تـاجـيکی از فارسی تا پـيدايش بلشويکان و دستـياران پانترکـيست آنها ،اين زبـان در دربارهای
سالطين و امرای مغول همچـون زبـان درباری و رسمی مورد استـفاده قرار میگرفت .بار سوم پانترکيستهـای
آسيایميـانـه کوشيدند که بطور کلی روی زبـان فارسی ـ تـاجـيکی خط بطالن بکشند ولی چون گذشته جوان مردان
دلسوزی چون صدرالدين عينی و ابوالقاسم الهوتی به آنها اجازه دخالت ندادند و کوششهـای مداوم پانترکيستهـا را
بیثـمر ساختند".
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فصل چهاردهم

گذار به الـفبـای التين
بعد از التين الـفبـای کريليک

در هنگامی که استاد عينی از زبان تاجيکی در برابر حملههای پانترکيستها دفاع میکرد و برای اصالح
و پاکيـزگی آن مبارزه پيش میبرد  ،در مسکو طرح و برنامه جديدی که هدف آن در گام نخست گسست از سنتهای
باستانی و فرهنگ کهن و بعدا زدودن آنها بود ،آماده می گرديد .سياست پشتيبانی مسکو از ملتها و فرهنگهای آنها
تا آنجا اعتبار داشت که در راستای روند يکسان سازی باشد .انديشه تـأسيس يک دولت بزرگ و عمومی براساس
"خلق شوروی" به مشغلهی فکری حزبیها تبديل شده بود .به نظر آنها تفاوتهای فرهنگی ،دينی و زبانی مانعی
بودند در برابر تـأسيس جمهوریهای همسان و گسترش شيوه يک نواخت ادارات دولتی.
عبدالستار ميرزايف ،زبان شناس تاجيک براين عقيده است که هرچند انديشه گذار به الـفبـای التين تحت
تـأثـير اصالحات ترکيه در زمينه زبان در ساحه ترکزبانهای شوروی به ميان آمد اما اين امر به زودی توجه مسکو
را نيز جلب کرد تا آن حدی که روسها فکر میکردند که الـفبـای التين را برای زبان روسی نيز بپذيرند.
نظريه ای در اين دوره وجود داشت که بايد تمام مردم شوروی الـفبـای واحدی داشته باشند و گويا اين امر به
نزديکی جمهوریها کمک میکند .روسها حتی برای بررسی گذار خط زبان روسی به التين کميسيونی تشکيل دادند.
در سال  ۱۹۲۱در تاجيکستان پذيرفتن الـفبـای التين تصويب شد .شمسالدين صالح ،پژوهشگر تاجيک
براين عقيده است که تبديل الـفبـاء آرزوی روشنفکران محلی بود و آنها فکر میکردند که با اين شيوه میتوان مردم را
هر چه زودتر باسواد ساخت .البته اين آرزوی آنها با خواست مسکو همسو و يکسان بود .اما کمال عينی براين نظر
است که تغيير الـفبـاء کار روشنفکران محلی نبود ،بلکه امری بود که از باال بر تاجيکان تحميل شد .او تـأکيـد میکند
که" :در سال  ۱۹۲۹الـفبـای التين برما تحميل شد .تبديل الـفبـای عربی به التين همچون انديشه ترقیخواهانه از
ترک های قفقاز آغاز يافت و حتی در ايران نيز طرفداران زيادی پيدا کرد اما دانشمندان ايرانشناس و از جمله
دانشمندان اروپائی گفتند که هيچ الـفبـائی مناسب تر از الـفبـای حاضر برای زبان فارسی نيست"...
محمد جان شکوری براين نظر است که بعد از انقالب مسـألـه تبديل الـفبـاء به يک موضوع مهم روز تبديل
شده بود .چون که ترکيه به الـفبـای التين گذار کرد خلقهای ترکزبان قفقاز و آسيا مرکزی نيز خواهان گذار به
الـفبـای التين شدند و بعدها در ميان تاجيکان نيز اين ايده طرفدارانی پيدا کرد اما با يک تفاوت که در ميان تاجيکها
مخالفان تبديل الـفبـاء هم بسيار زياد بود .در آنوقت دانشمندی مقالهای نوشت که تاجيکان تاريخ قديم دارند و
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کتابهائيکه به زبان فارسی نوشته شده اند بيش از هزار سال عمر دارند و همه آنها را به الـفبـای التين برگردانيدن
ممکن نيست .همانوقت روشن گرديد که استاد عينی ،منظم ،حمدی و افرادی مانندی آنها از مخالفان تبديل الـفبـای
فارسی به التين بودهاند.
ازبکستان خيلی زود رسمالخط التين را پذيرفت اما تاجيکستان هرچند در حدود جغرافيای ازبکستان بود،
تصميمگيـری را در اين زمينه به تـأخيـر میانداخت .روشنفکران تاجيک که تازه امکان يافته بودند که به زبان ملی
خويش مطبوعات و مکتب را به راه اندازند ،عاقبت تبديل الـفبـاء را مثبت نمیشمردند .همزمان مبارزه برای
بني ادگذاری جمهوری مستقل تاجيکستان ،يعنی خارج شدن از چهارچوب و نظارت ازبکستان ادامه داشت .اين شايد
نخستين بار بود که نخبگان (ايليت) سياسی و فرهنگی تاجيک وارد انقالب شده بودند.
در اين ميانه در افغانستان ،همسايه تاجيکستان ،رويدادی اتفاق افتاد که توجه استالين جانشين لنين را به ملت
تاجيک و سرنوشت تاريخی آن جلب کرد .در اين زمينه حقنظر نظروف چنين میگويد" :تشکيل جمهوری خود
مختار تاجيکستان وکال تبليغات و شعارهای حقطلبی و برابری بلشويکها منبع الهام مردم افغانستان در مبارزه ضد
ستم ملی و اجتماعی نيز شد .اين دوره اوج فشار قبايل بود .اميرامانهللا برغم اينکه شخص پيشگام ،اصالحطلب و
آگاهی بود اما در رابطه با مسـألـه ملی از انديشه زورگوئی پشتونها دست نکشيده بود .مردمان تاجيک ،هزاره و
ديگر اقوام افغانستان بر عليه ظلم و بيدادگری خانوادههای اشراف و سران عشائر پشتون به جنبش آمدند.
اين جنبشها مسکو را وادار ساخت که نارضايتی و درخواستهای تاجيکستان را در نظر بگيرد... .
تاجيکان بازگرداندن بخارا و سمرقند را طلب میکردند و ازبکستان با آن بطور قطع مخالف بود .مسکو میخواست
تاجيکستان را به جمهوری مستقل تبديل کند اما برای تشکيل جمهوری مستقل داشتن يک ميليون جمعيت ضروری بود
و حال آن که نفوس جمهوری خود مختار تاجيکستان فقط  ۸۵۰هزار نفر بود .با در نظرداشت استانهای تاجيکنشين
ازبکستان راه حل اين بود که يکی از اين استانها به جمهوری خود مختار تاجيکستان بـپـيوندد .تاجيکستان مناطقی از
قبيل سرخاندريا ،نمنگان ،سمرقند ،بخارا ،خجند ...،را طلب میکرد .ازبکستان پيشدستی کرد و استان خجند را به
تاجيکستان داد تا از طرح سپردن استان بخارا و سمرقند به تاجيکستان پيشگيری کند.
در  ۴سپتامبر  ۱۹۲۹استان خجند شامل حدود جغرافيائی تاجيکستان شد و مسکو در  ۱۶اکتـبر ۱۹۲۹
تـأسيس جمهوری شوروی سوسياليستی تاجيکستان را در چهارچوب اتحاد شوروی اعالم داشت .در دهکده دوشنبه
اعالم تـأسيس جمهوری با استقبال پرشور و گرم مردم مواجه شد.
در عين زمان مسکو روند تبديل الـفبـاء را در جمهوریهای آسيایميانه ادامه داد .تبديل الـفبـاء انقالب ناميده
میشد و به معياری برای آزمايش صداقت اين و يا آن ملت به ايدهآلهای کمونيسم تبديل يافته بود.
محمد جان شکوری روايت میکند که در يکی از سندهای سال  ۱۹۲۸آمده است که خدمات مخصوص همان
وقت نامهای به مسکو نوشته است که در تاجيکستان موسپيدها با تغيـير الـفبـاء مخالف اند و تـأثـير آنها در ميان مردم
خيلی زياد است .از اينرو مردم مخالف الـفبـای التين اند .بعد از چندی نامهای ديگری به مسکو فرستاده شده است که
در آن تذکر داده شده است که "موسپيدان" را راضی ساختيم و اکنون تبديل الـفبـاء امکان پذير است .فشار مسکو
برای تبديل الـفبـاء پيوسته افزايش می يافت و الـفبـای فارسی را ميراث "جديدیها" میناميده اند و روشن بود که
اصطالح جديدیها مترادف با واژه دشمن بود.
کمال عينی در اين زمينه چنين روايت می کند که در آخـريـن نشست کميته الـفبـاء چنين واقعهای اتفاق افتاد.
استاد الهوتی با مشورت قبلی با "موسپيدان" در جلسه سخنرانی میکند و میگويد که ترکها در سال  ۱۹۲۲کنگره
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ملل ترک زبان را برگزار کردند و در همان جا بعد از بررسی مسـألـه تصميم گرفتند که به الـفبـای التين بگذرند .ما
هم يک کنگره فارسیزبانان را دعوت کنيم ،اگر بگذريم ،همه بگذريم و اگر نگذريم ،هيچ کدام نگذريم.
کمال عينی از صدرالدين عينی روايت میکند که در ايران همان وقت چند جزوه در راستای تشويق پذيرفتن
الـفبـای التين منتشر شده بود .همان جزوهها را آوردند به "موسپيدان" دادند و گفتـند که شما میخواستـيد به ايران
تکيه کنيد؟ براساس اين جزوهها ايران هم به زبان التين میگذرد .شما هم که فارسیزبان هستيد ،حق نداريد در کنار
بمانيد.
چندی بعد در نشستی که زيرفشار مسکو و در فضای ارعاب تشکيل گرديده بود ،الـفبـای التين بر جمهوری
تاجيکستان تحميل شد .برغم پذيرفتن رسمالخط التين مخالفان آن تا آخر به الـفبـای فارسی صادق مانده اند .مثـال استاد
عينی و شاگردان او همهی آثار خود را به رسمالخط فارسی نوشتند و بعدا به رسمالخط التين برگردانده شد.
استاد شکوری براين عقيده است که الـفبـای التين خصوصيات صوتی زبانی تاجيکی را کامال انعکاس داده
میتوانست .بهر حال اجـرای قرار گذار به الـفبـای التين با تبليغات عليه الـفبـای فارسی و منع کردن استفاده از
رسمالخط "کهنه" همراه بود.
به روايت کمال عينی الـفبـای جديد هم مورد استقبال قرار گرفت و هم مورد تنـقيد .اما تنها با گذشت زمان
دريافتـند که گذار به الـفبـای التين ضربهای بزرگ بود بر فرهنگ و تاريخ .هرکسی که سالها درس خوانده بود اما
رسمالخط التين نمیدانست بیسواد شمرده میشد و بعدا که الـفبـای زبان به کريليک (روسی) گذار کرد ،آنهـائـيکه
رسمالخط التين میدانستند ولی رسمالخط روسی نمیدانستند ،بیسواد شمرده میشدند.
پرفسور ايرج بشيری روابط بين زبـان ،نژاد و سياست را در سطوح باال بررسی و تغيـيرات حاصله از آنها را
در بافت اجتماعی منطـقه بطور عام و در تـاجـيکستان بطور اخص مطالعه میکند .او میگويد" :شناسائی فردی و
اجتماعی بر اساس محور نژادی میگردد .زبـان بيان کننده ارزشهای خودشناسی و نوشتار و سيله گسترش آن
ارزشهاست .بيمورد نيست که جوامع بشری اکثر انرژی خود را صرف حراست و پـيشبرد زبـان گفتاری و
نوشتاری خود میکنـند.
سياستمداران شوروی زبـان و فرهنگ مردم آسيایميـانـه را عمدا مورد حمالت متناوب قرار دادند و با هر
حمله ،چه از زبـان نوشتاری عربی اساس به التين ( )۱۹۴۰ – ۱۹۳۰و چه از التين به کريليک ( ۱۹۴۰به بعد)
ملتهای آسيایميـانـه را مرتب بسوی بـيسوادی فرهنگی ( نه بيسوادی تعليم و تربـيتی که بحث آن رفت) سوق
میدادنـد .دانش مسلمانان آسيایميـانـه در کتب آنها بود که در کتابخانههای معتبر مصر ،سوريه ،ايران و ترکيه
نگهداری میشدند .عدم دسترسی به اين منابع منجر به کمبود جر و بحث در متون و معانی میشد و اين عمل بیشک
در سست ساختن روحيه اسالمی منطـقه بیاثر نبود ،همانطوری که به کنجی انداختن بخـارای شريف با آن همه
مساجـد و مدارس عظيم وجه ظاهری اسالم را خدشه دار کرده و میکرد ،جلوگيری از ترويج زبـان فارسی با الفبـای
عربی اساس به فرهنگ کهن تـاجـيکـان ضربهای مهلک میزد.
تعويض حروف اصلی زبـانهای محتلف به التين و کريليک يک سياست حساب شده شوروی شمول بود و به
منظور جايگزين نمودن ابدی زبـان روسی بـعـنوان زبـان اتحاد شوروی و مهـمتـر از آن جايگزين کردن مفکوره
روسی بـعـنوان تنها مفکوره مورد قبول پـيش بينی شده بود .تـاجـيکان در اين فاجعه که دو بار دامنگـير زبـانشان شد
تنها نبودند".
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فصل پانزدهم

عصر الهوتی
تشکيل مدنيت سوسياليستی
در سرد باد تيرماه سال  ۱۹۲۵معاون سی و هشت سالهی وزارت معارف جمهوری خود مختار تاجيکستان
و هم زمان مدير نشريات جديدالتـأسيس دولتی تاجيکستان سوار بر عرابه پربار از شهرک ترمز به سوی دهکده
دوشنبه حرکت می کرد .راه پرالی و دلگير کننده بود و در دو سو به جز آفاق دشت بيکران چيزی ديگری به چشم
نمیخورد و هر لحظه خطر حمله و غارت باسماچيان سرنشينان عرابه و کاالی آن را تهديد میکرد .جعبههای خورد
و بزرگ حروف و تجهيزات چاپـخانه که بر عرابه بار بود در فراز و نشيب راه تکان میخوردند و در جاهای دشوار
راه مردی الغر اندام و همراهانـش از عرابه پائين میآمدند و جعبهها را باالی سرخود گرفته تا جای مصون انتقال
میدادند .در جاهای هموار راه اين مرد همراهانـش را تشويق به خواندن سرود میکرد و اشعار خود را میخواند .نام
اين شخص برای هر باشنده جمهوری تاجيکستان آشنا بود ،اين مرد الهوتی بود .الهوتی براين عرابهها ماشينهای
چاپ ،حروف ،رنک و ساير وسائل نخستين چاپخانه تاجيکستان را به دهکده دوشنبه رساند .الهوتی میگفت ما با اين
چاپخانه شعر و داستان ،کتابهای درسی برای کودکان و روزنامه و مجله به زبان فارسی چاپ میکنيم.
بسيِاری از پژوهشگران و تاريخنويسان تاجيک اين دوره را "دوره الهوتی" مینامند .الهوتی شعر
میگويد ،کتاب ،روزنامه و مجله منتشر میکند .نخستين مکتبهای تاجيکی را میگشايد .برای اولين تـآتـر تاجيک
نخستين نمايشنامهها را مینويسد .آواز خوانان و هنرمندان تاجيک را به دوشنبه دعوت میکند .آثار عينی را به
روسها و جهانيان معرفی میکند .الهوتی يک دنيای نو میسازد.
اين دورهای است که تاجيکستان کوچک به ساختن بناهای بزرگ کمر بسته بود ،ساختمان دولت،
اقتصاد و مدنيت جديد سوسياليستی .الهوتی با جثه نحيف در هر سه جبهه میرزميد .البته الهوتی تنها نبود ،در
کنارش صدها همرزم او قرار داشتند.
به سخن عبدالرزاق ،هنر پيشهی تاجيک الهوتی همچون شاعر انقالبی از ايران به آذربايجان و از آنجا به
مسکو و از مسکو به تاجيکستان آمد .او در دوشنبه نمايشنامههای شکسپير و ديگران را ترجمه میکرد و روی صحنه
ميآورد .او مطربان ،آهنگسازان و هنرمندان را از شهرهای گـونـاگـون به تاجيکستان دعوت میکرد و میگفت که
در اينجا فرهنگ و هنر تاجيک تولدی ديگری میيابد .دوران الهوتی دوره دشواری بود و رقابت شديد بين
تاجيکستان و ازبکستان بر سر ميراث تاريخی ـ فرهنگی بخارا و ترکستان بر بسياری از مسـائـل سايه افـکنـده بود.
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در شهر دوشنبه در  ۱۹۲۳نخستين کتابخانه تـأسيس يافت .اين کتابخانه امروز بـيش از سه ميليون نسخه کتاب دارد و
به نام ابوالقاسم فردوسی ياد می شود .در  ۱۹۳۴در شهر دوشنبه اتحاديه نويسندگان تـأسيس يافت.
ابوالقاسم الهوتی ،شخص عينی و کتاب "نمونه ادبيات تاجيک" را در برابر همه اتهامها و دسائس پشتيبانی
کرد .وی دانشمندان معروف روس را در حمايت از عينی و کتابـش به پا برخـيزاند .به سخن عبدالحی محمد اميناف
در آخر سالهای سی ام عينی بار دگر هدف هجوم قرار گرفت اما با مساعی الهوتی شماری از دانشمندان و
خاورشناسان ،اهل ادب و فرهنگ روس به حمايت عينی و کتابـش برخاستهاند و از آن دفاع کردهانـد.
ساختمان سياسی و فرهنگی دولت نو پای تاجيکستان از دو جبهه تهديد می شد :يکی جديدیهای ديروزی
که در ظاهر امر به کمونيستهای امروز تغيير کرده بودند ولی در باطن پانترکيستهای اصالحناپذير بودند و
ماهرانه مبارزه عليه فرهنگ و زبان تاجيک را با استفاده از مقامها و محورهای شوروی ادامه میدادند .در جريان
تمام سال  ۱۹۲۵نشريات دولتی ازبکستان برای جمهوری خود مختار تاجيکستان که در چهارچوب آن قرار داشت،
مجموعا  ۴جلد کتاب به زبان تاجيکی چاپ کردند و در حاليکه  ۲۶۸جلد کتاب به زبان ازبکی و  ۱۸جلد کتاب به
زبان روسی .مقامات رسمی ازبکستان با تـأسيس مکتبهای تاجيکی مخالفت میکردند و موانع ايجاد مینمودند .در
صنفهائيکه نه معلم زبان ازبکی میدانست و نه شاگرد ،دروس به زبان ازبکی تدريس میشد.
در اين دوره دانشمندان مسکو میخواستند آثار موسيقی تاجيکان را منتـشر کنند .عبدالروف فطرت که اکنون
با امور موسيقی سرو کار داشت ،متنهای تاجيکی آثار تاريخی موسيقی را به متنهای ازبکی عوض کرد.
تاريخشناس معاصر ازبک الکساندر جمعهيف چنين میگويد :برای موسيقیشناس مسکوی پاليف اين يک معما بود.
او پرسيد که چرا متنهای اصلی نيستند؟ پاسخها او را قانع نساخت .پاليف شخصا به بخارا آمد و متنها را پيدا کرد.
او که میتوانست رسمالخط فارسی را بخواند ،بعد از خواندن متنها مطمئن شد که بخش بزرگی از متنها به زبان
فارسی تاجيکی بوده که با متنهای ازبکی عوض شده است.
عامل دومی که بر امر بنياد گذاری جمهوری جديد دشواری ايجاد می کرد ،پـراکندگـی تاجيکان و از جمله
در جمهوریهای تازه تـأسيس شوروی بود .چهرههای اساسی سياست ،علم ،فرهنگ و هنر تاجيکها هنوز در
بخارا و سمرقند ،فرغانه و سرخاندريا ... ،زندگی میکرد.
در اين دوره مناسبات ميان قدرت سياسی و اهل فرهنگ خوب است و نام برخی نهادهای جديد به اسم
چهرههای فرهنگی و هنری نيز گذاشته میشد .وقتیکه نخستين تـآتـر تاجيکستان را به نام الهوتی گذاشتند ،استاد
هنوز زنده بود  ،اما در مسکو کار و زندگی میکرد .الهوتی به مناسبتی نامگذاری نخستين تـآتـر تاجيکستان به نام
خودش پيام صوتی از مسکو به دوشنبه با متن زيرين فرستاد.
"دوستان عزيز! هنرمندان ماهر تـآتـر!
اگرچه سالهای اخير از شما دورم اما دلم و روحم با شماست .از پيشرفتهای شما صميمانه خرسند
میشوم .از دل و جان سالمتی و خوشبختی شما را خواهانم.
زنده باشيد شما!
زنده باشد تمام خلق نجيب هنردوست و ادبيات دوست تاجيک!
با سالم و احترام
الهوتی شما"
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حس غالب اين بود که چنين مناسبات بين قدرت و فرهنگ زمانی زيادی دوام نخواهد آورد .در درون قدرت
نشانههائی از رقابت خونين به چشم میخورد .ترس و اندوه بر همه اين شادیها سايه سهمگين افـکنـده بود.
در اول دسامبر  ۱۹۳۴سيمون کيروف يکی از رهبران حزب کمونيست ،فردی که لنين میخواست او بر
صدر حزب قرار گيرد ،بطور مرموزی ترور شد .اين ترور سرآغاز ترور بزرگ و و حشت سهمگينی شد که با نام
استالين گره خورده است.
پرفسور ايرج بشيری رل نشريات و صنعـت ( به معنی هنر) در جوامع مسلمان شوروی را بررسی میکند .او
میگويد " :اکثر اوقات ،هنگامی که سخن از چاپ کتب و تشکيل محافل ادبی و هنری و مانند آنها میرود برداشت
کلی اين است که کسانی مثل ابوالقاسم الهوتی و صدرالدين عينی میتوانستند آنچه را میخواستند به چاپ برسانند در
صورتی که هم الهوتی و هم عينی فقط چيزهائی مینوشتند و اشعاری میسرودند که دولت آنروز شوروی
میپسنديد« .غالمان» اثـر فنا ناپذير عينی تصويری است از زندگی فـئودالی قبل از پيدايـش جامعه پـيشرو شوروی.
بیشک آن زندگی و زندگیای که در «مرگ سود خوار» تصوير شده نسبت به جامعه شوروی کمبودهای داشت.
ولی آيا زندگی نوبنياد شوروی خودش غنجی به دل میزد؟ آيـا اشخاص را از حقوق انسانی خود محروم نمیکرد؟
نوشتههای الهوتی و عينی فقط يک روی سکه را با دو تصوير متضاد نشان میدادند ولی از آزادیهای از دست
رفته فردی و اجتماعی دم نمیزدند.
اما جواب اين سئـوالها که چرا سازندگان ساختار اجتماعی شوروی اين قدر به ترويج هنر پرداختند .چرا به
جای مکتبهای علمی و البرتوار مدام محافل ساز و آواز برپا میکردند چيست؟ آيا آنها میخواستند با ساز و آواز
خستگی را از تن و جان کارگران بيمزد در بياورند ،يا میخواستند بين مردم و ارزشهای معـنويشان فاصله
بگذارند؟ اين سئـوالها تا زمانی که دولت شوروی برپا بود جواب درستی نداشتند .ولی به محض فروپاشی دولت
شوروی جوابهای خود را يافـتند .فرزندان امروزه ابنسيـنا ،البـيرونی و الفارابی همان هوش و ذکاوت را دارا
میباشند که اجداد شريفـشان دارا بودند .آيـا برپا ساخـتن مراکز علمی و باز نمودن البرتوار برای چـنين جوانانی
فاتحه خواندن شوروی بر جسد ذخائر خام و رايگان منطـقه نبود؟"

88

فصل شانزدهم

طبقـهبنـدی جديد اجتماعی در آسيایميانه
کارگران ،دهقانان و روشنفکران
نـخستين اتـومـبيل در آسيایميانه در  ۱۹۲۴و در شهـر دوشنبـه در  ۱۹۲۶ظـاهـر شد .اتـومبـيل با
عرابـهکشان در رقابت قـرار گرفـت و سرانجـام نان آنهـا را از دستـشان ربـود .در هـمين دوره وزارت جديد پـست
تـأسيس يافت که اسب ،خر و شتر را در حـوزه نامـهرسانی با ماشيـن عـوض کـرد .نـخستين هـواپيـمای جنـگی در
بخـارا در  ۱۹۲۰هنـگام بمـباران آن شهر ديده شده بود و نه سال بعد ( )۱۹۲۹اوليـن هـواپيمای مسافربری از دوشـنبه
به بخـارا پـرواز کـرد .نـخستين قـطار در راه آهـن ترمـز ـ دوشنبه که جـديدا ساخـته شده بود ،به حـرکت افـتاد .در
هـمـين دوره ظهـور راديـو در روستاها موجـب شگـفتزدگی روستائيان گرديد.
زندگی جـديد با خـود نه تنهـا دستآوردهای صنعـتی بـلکه ايدههـا و راه و رسمهای نـو را نيـز وارد
سرزمـين تاجـيکان میکرد ،در اين راستا به بزرگساالن پـيشنهاد میشد که بـرای درک بهتر از زنـدگی و
ساخـتارهای جـديد وارد مـکـتبهای سواد آموزی شوند ،خـوانـدن و نـوشـتن را بيـآمـوزند.
شوکت نيـازی ،ادبـيات شـناس تاجيک آن روزهـا را چـنيـن بيـاد مـيآورد" :هـفـت و يا هشـت سال داشتم و
میديدم که کهنساالن در مکتبهای محـو بیسوادی شامل میشدند و خـوانـدن و نـوشـتن میآمـوخـتند .از جـمله
مـادرم بـعد از رفـع حـجـاب به اين مکتبها رفـت ،خـواندن و نـوشتن آمـوخت .اين امـر برای هـزارها نـفر يک
تجـربه جـديد و مـثبت بـود ،زيـرا هرکجـا سواد و مـعرفت باشد ،پيشرفت ،آزادی و استقالل آنـجا است".
صدهـا روشنفـکر از سمرقـند ،بخـارا ،تاشکند ،قـوقـند ،کانبادام ،اوراتپـه و خـجـند به منطقـههای عـقبمانده
بخـارای شرقی فرستاده شدند که تا در آنـجا مکتبهای سواد آمـوزی تـأسيس کنند و به مردم بیسواد و کمسواد مـحل
خـواندن و نـوشتن بيآمـوزند.
ابراهيم عثـمان ،دانشمند تاجـيک از يک حـرکت مردمی ياد میکند که برادران رشيد عـبدهللا و غـنی عبـدهللا
شروع کرده بـودند" :آنهـا در سال  ۱۹۲۰از همـهی نـويسندگان و روشنفکـران تاجـيک دعـوت کـردند که به روسـتاها
رفـته در امـر گـسترش معـارف سهـم بـگيرند .خـود بـرادران به هـمين مقـصد عـازم "وادی وخـش" شدند  ...در طی
دو ماه چهـل نفر را سواد آموخـتند .البـته با سواد ساخـتن اين عدد در طـی دو مـاه دشـوار است ،امـا نفـس چـنين اقـدام
از درک نيـاز گسترش تعـليم و تربيـت در همـه گوشه و کنار جـامعه گـواهـی میداد".
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رونـد سواد آمـوزی يکـی از عـناصر انقـالب مـدنی بـود که حـزب بلشويک زير شعـار انسان جـامعـه نو بايد
با معـرفت باشد ،به راه انداخـته بود .اما در اين مـيان تبـديل شدن الـفبـای زبان تاجيکی که در طی ده سال دو بار
صورت پذيرفت ،ضربهای جدی بر روند سوادآموزی وارد کرد.
تاريـخنـگـاران بر اين نظـرند که انقالب مدنی يا فرهنگی در قدم نخست با برنامـه بلشويکها در راستای
تربـيه و پـرورش "انسان نو" بستگـی داشت .برنامـه بلشويکها از سه عنصر يعنی صنعتی کردن ،کليکتيويزم
کشاورزی در روستا و انقالب فرهنگی تشکيل يافته بود .انقالب فرهنگی عنصر مهمی در اين برنامه بود.
اين برنامه در اوضاع و احوالی پياده میشد که هنوز همه ماهيت و مفهوم حاکميت شوروی را درک
نمیکردند .همدموف سابق رئيس دادگاه عالی تاجيکستان در اين زمينه چنين روايت میکند که يک يا دو نفـر از جانب
حـاکـميت جـديد به روستا فرستاده میشدند و آنها حاکـميت شوروی را اعـالم میکـردند و مردم به آنهـا نگاه میکردند
و دست همديگر را میفشردند .مردم از حرفهای آنها چيز زيادی در باره ماهيت و مفهوم حاکميت شوروی درک
نمیکردند ،اما وقتیکه زمينداران از زمين محروم شدند و انسانهای از قماش ديگر برمسند قدرت نشستـند ،مردم به
مسـألـه دگرگونی و ماهيت حاکميت جديد متوجه شدند ،صفبندی صورت پذيرفت و مردم در صف مخالف و يا موفق
حاکميت جديد قرار گرفتند.
عبدالقادر خالقزاده در باره تازه کاریهای بلشويکها در بخارای شرقی میگويد" :بلشويکها میگفتند که
ما کـارخـانههـا را میگـيريـم به کارگـران میدهيـم .اين شعـار زيبـا بود ولی کـارخـانهها بی صاحـب ماندند و بعد از
مدتی تاراج و يا خراب شدند .با ديدن اين وضع حکومت شوروی تصميم گرفت که از صاحبان قبلی کارخانهها
درخواست کند که کارخانههای خود را دو باره صاحب شوند و توليد کنند .اين سياست نو اقتصادی که معروف به
"نپ" بود در مدت يکسال نتايج مثبت به بار آورد .در تاجيکستان وسيله اساسی توليد زمين بود که همچـون ملکيت
شخصی مـقدس تلـقی میشد مـداخله در آن جايز نبود .بلشويکها گفتند که ما زمينها را از زمينداران گرفته به
دهقانان میدهيم ،يعنی به کسی که واقعا باالی زمين کار میکند .مصادره زمين و تقسيم مجدد آن قدسيت ملکيت
خصوصی را درهم شکست و ملکيت همگانی پـيدا شد".
در جلب روستائيان به سوی حاکميت شوروی شعار "زمين به دهقانان" نقش اساسی را بازی کرد.
بلشويکها نخست زمـينهائی را که دهـقانـان بـرای زمـينداران براساس فورمول چهار يک کاری و يا پنج يک کاری
کار می کردند يعنی از هر چهار و يا پنج حصه از حاصل زمين يک حصه آن برای دهقان که در آن عرق جبين
میريخت داده میشد ،مصادره کردند و بين دهقانان تقسيم کردند .اما ديری نگذشت که بلشويکها همهی اين زمينها
را ملکيت دولت اعالم داشتند .وقتیکه در سالهای سی اقتصاد مجتمعی (کلکتـيوی) در روستا تشکيل شد ،کشاورزان
اعضای آن اعالن شدند و بدين ترتيب در واقعيت دهقانان به چهار يک کاران دولت تبديل يافتند.
پرفسور ايرج بشيری بر اين نظر است که" :تاجيکان در اين دوره به سه گروه تقسيم میشدند ،تاجيکان
شوروی ،روشنفکران و تاجيکان ضد شوروی .گروه نخست در پی تـأسيس جامعه نو بودند ،میخواستند وضع انسان
و جامعه را بهبود بخشند .گروه دومی روشنفکران يک طبقه مخصوص بودند ،که میخـواستند ثروت شوروی را
برای پيشبرد امور فرهـنگی و مـدنيت ملت خودشان به کار برند .از اين رو آنها با تاجيکان شوروی همگام شدند و قلم
خود را در خدمت آنها گذاشتند .گروه سومی تاجيکان ضد شوروی بودند که از همان آغاز که با جمعيت شوروی
کاری نداشتند ،آنها خود را از اين جمعيت کنار کشيدند و به جاهای دور دست رفتند .در آنجا مدرسههای خود را به
شکلی که میخواستند ،برقرار کردند و سنتهای اسالمی را حفظ نمودند".
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به قول تاريخنگارهای غربی ،اگر از يکسو سرمايهگذاری بلشويکها در امر رشد ملل گوشه و کنار
امپراتوری روس پهلوی مثبت تحوالت باشد ،از سوی ديگر پيشبرد اهداف ايـدئـولوژيـک در واپسين تحليل روندهای
زندگی جامعه را با بحرانهای داخلی مواجه ساخت .شعارهای آزادی ،برابری و استقالل ،شعارهای زيبائی بودند که
مردم را به سوی بلشويکها جلب میکردند ولی تطبيق عملی اين شعارها با خون و آتش ،فشار و ارعاب همراه بود و
به زودی مفهوم اوليه اين واژههـا به فراموشی سپرده شد.
اکبر تورسونزاد براين نظر است که سياست بلشويکها جامعه تاجيک را به گروهها تقسيم کرد .در
تاجيکستان نوبنياد سه گروه ايجاد گرديد .گروه اول آنهائی بودند که حاکميت شوروی را از آغاز مـعـقول ندانستند و
آنها دو راه را انتخاب کردند ،مبارزه با ساختارهای نو اجتماعی و يا ترک وطن .گروه دوم به سياست پيوست ولی
کوشيد که سنتهای پيشين فرهنگی را اقـال در خـانواده و محله حفظ کنند .گروه سوم اهـل نظر و سواد بودند و شعارها
و برنامههای بلشويکی را صادقانه باور کردند ،خواستند در جريان دگرگونسازیهای وطن شان شرکت ورزند .استاد
صدرالدين عينی از پيشکسوتان اين گروه بود.
بار ايدئـولوژی کمونيستی بر هر تشبث جامعه سنگينی میکرد و هر پـيشرفت را به امر صوری تبديل
میکرد .نوگرائیهای علم و تکنيک مانند شعارهای بلشويکی شور و شوق و درخشش اولی خود را از دست میداد،
به امر عادی روزمره تبديل میشدند و مردم به آن عادت میکردند .ديگر ديدن هواپيما ،شنيدن راديو و تماشای سينما
و تلويزيون موجب شگفتی نمیشد .اما عادت کردن مردم به مقررات و نظم جديد جامعه کار آسانی نبود .جلب مردم
به پذيرفتن و عادت کردن به شيوه و نظم جديد کار دشواری بود .بلشويکها در اين رأستا از روشنفکران استفاده
میکردند ،از آنهـائـيکه به گفته پرفسور ايرج بشيری "هنر خود را در خدمت سياست گذاشته بودند".
در آن دوره روشنفکران در باره روزگـار گذشته مطالبی نوشتند که بسيار جالب است .مثـال تاريخ گذشتگان
که بوسيله صدرالدين عينی نوشته شده  ،بيشتر مذمت اميران منغيت است و در حقيقت اين نوشته خوب است .در مورد
آنچـه در دوره اميران منغيت گذشت مذمت تاريخ نيز هست .الهوتی در اشعار خود روح وطندوستی ،رستگاری،
سخاوت ،مهمانداری و چيزهای ديگر را که تاجيکان به آن ارج می گذاشتند ،بازتاب میداد.
اکبر تورسون زاد بر اين عقيده است که افرادی چون استاد عينی صادقانه به شعارهای بلشويکی باور داشتند
و تا آخـر به آن عقيده داشتند که جامعه به يگانه راه درست بسوی آينده به پيش میرود .صدرالدين عينی زاده و
پرورده محيط شرقی بود و با يک خوشباوری خاورانه گمان میبردند که انقالبيون کمونيست وارث و ادامه دهنده
بشردوستی هم خاور و هم باختر اند .بيـهوده نيست که آنها خيلی سعی و تالش به خرج دادند که شباهتهای ميان افکار
حزب کمونيست و روحانيون اسالم را دريابند .آنها سعی داشتند تا به اثبات برسانند که ايـدهآلهای حزب کمونيست
بخش جدا ناپذير افکار و آرمانهای سنتی مردمان مسلمان نيز هست.
ابوالقاسم الهوتی که سالحش قلم است در اين مبارزه شرکت میورزد .او اشعار رزمـجـويانهای که بار
روشن ايـدئـولوژيـکی و طبقاتی دارد ،میسرايد.
مفهومهای نوسياسی به وسيله برنامههای جـديـد وارد جامعـه تاجـيکستان میگرديد .در اين برنامهها از جمله
هدف اين هم بود که گذشته در برابر برتریهای نظام و ساختارهای جديد کم رنگ و کم نور نشان داده شود و
تيرهگیهای گذشته جلوههای نو را درخشش بخشد.
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نخستين فيلم تاجيکی با نام "وقتیکه اميران میمـيرند" ،روی پرده سينما آمد .اين فيلم زمانی روی نوار ثبت
شد که اميرعالم خان ،آخـريـن امير امارت بخارا زنده بود و در کابل زندگی میکرد .اما مفهوم و پيام فيلم اين بود که
ساختارها و نظام امير ديگر مرده است.
بازتاب و افـاده مفـهومهـای نـو حـتی در رقـصهــا و تــرانههـا حـتمی بــود ،برغـم چنين بار ايـدئـولوژيـک
موسيقی ،رقـص ،سينمـا ،ادبـيات و مـطبوعـات رشد بیسابـقهای را از سر میگـذراندند .حـاکـميت نو در اين رشـتهها
سرمايهگذاری مینمود و برنامهی ويژه خود را پيش میبرد .هنرمندان و اديبان همراه با پذيرش سفارش حزب در اين
عرصه مطالبات و آرزومندیها و تمنـيات قلبی خود را نيز تحقق می بخشيدند .بنياد گذاری مطبوعات تاجيک بدون
کـمک و پيشتيبانی بلشويکها پس از شکستی که در سمرقند و بخارا متحمل شدند ،غير ممکن به نظر میرسيد.
ابراهيـم عثمـان يکـی از مـؤلـفـان "تاريـخ مـطبوعـات تاجـيک" چـنين يـادآور میگردد از وقتیکه تالش
برای تقسيمات آسيایميانه آغاز شد ،مسـألـه تـأسيس مطبوعات به حزب و حکومت وابسته بود .در جمهوری خود
مختار تاجيکستان روزنامهای به نام "بيـداری تاجيک" انتـشار يافت که شماره اول آن "عيد تاجيک" نام داشت .اين
نشـريه به نام "بيـداری تاجـيک" تا سال  ۱۹۲۸ادامـه يافت و در سال  ۱۹۲۹به نام جـديـد "تاجيکستان سرخ" منتشر
گرديد .نخستين سردبير آن عباس علیيف ،نخستين پرفسور تاجيک بود و بعدا علی اسماعيلزاده و ديرتر ابوالقاسم
الهوتی سردبير روزنامه بودند .روزنامه اسـاسا به نيروی ايرانيان مهاجر مقيم تاجيکستان انتشار میيافت .شيروانی
منشی کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان دريکی از شمارههای روزنامه مینويسد که :تمامی امور مطبوعات
تاجيک اعم از نوشتن مقاالت تا امور چاپ در شهر دوشنبه صورت میپذيرد .پيام و هدف آن به نمايش گذاشتن
خصلت مستقالنهی فرهنگ تاجيک است .همزمان با انتشار "بيداری تاجيک" در شهر دوشنبه روزنامه "آواز تاجيک"
در سمرقند انتشار میيافت که بخش ديگری از مطبوعات تاجيک را پيش میبرد .نخستين سردبير "آواز تاجيک"
احمد خان قربی بود" .آواز تاجيک" نقش با اهميت تاريخی را در امر اتحاد و بيداری روشنفکران تاجيک بازی کرده
است.
در حاکميت جديد کارگر و دهقان جايگاه ويژهای داشتند و روشنفکران گروه جداگانهای را تشکيل میدادند.
نگاه حاکميت جديد نسبت به روشنفکران همراه با شک ،ترديد و ظن بود.
عبدالقادر خالق زاده براين عقيده است که لنين از روشنفکران چندان خوشش نمیآمد .يکی از سببها اين بود
که سطـ ح دانش و خرد او از روشنفکران مشهور آن دوره روس پائـينتر بود .لنين از آزادی عقالنی روشنفکران،
برنامهها و نظرياتشان میهراسيد و نگران بود .از اين رو لنين و استالين برنامه جديدی را طرح کردند که هدف آن
بوجود آوردن روشنفکران جديدی که در چهارچوپ برنامههای حزبی انديشه و عمل کنند ،بود .بلشويکها در اين
راستا تعريف جديد از اليه روشنفکر و ترکيب آن پيش کشيدند.
بدين ترتيب جامعه تاجيک به سه گروه و يا سه صنف جدا شدند .کارگر ،دهقان و روشنفکر .اما با
روشنفکران مناسبات ويژه حاکميت شوروی به نحـو ديگر کماکـان ادامه يافت .به عقيده اکبر تورسونزاد حکومت
شوروی به نسل خود پروردهی روشنفکران ملی چندان باور نداشت و دولتمردان بلشويک دايره مفهوم روشنفکر را
رسما وسيع ساختند .در چهار چوپ مفهوم جديد روشنفکری ،فعاالن حزبی ،کارمندان دولت ،افسران و جمله کارگران
که معلومات شان از صنف ده باال تر بود ،را افـزودند و نام آن را "روشنفکران شوروی"" ،روشنفکران زحمتکش"،
"روشنفکران ايجادگر" گذاشتند .در همه اسناد برای صنف اجتماعی کارمندان دولت واژه روشنفکر نوشته شده
است .اين امر فقط بازی با اصطالحات نبود بلکه در عقب آن نيت سياسی خوابيده بود .از گروهی روشنفکران طلب
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میشد که سر سخن شان حمد و ثنا به حزب کمونيست باشد .در جلسههای رسمی وقتی نام حزب و رهبری آن به زبان
آورده میشد ،مفهوم شده بود که بايد حضار از جای بر میخاستند و کف میزدند و در غير آن دگرانديشی سياسی
شمرده میشد .اين آغاز جاگزينی ترس وبيم در قلب و روان انسان بود .چرا آغاز؟ هنوز ترور بزرگ استالين آغاز نه
شده بود.
در شهر دوشنبه ماشينهای سياه که سمبول کميته امنيت ملی شوروی بود ،پيدا شدند که در ميان مردم به
"زاغ سياه" يعنـی پيـامآور خـبرشوم ،شهـرت يافت .بعدها اين ماشينها گـروهی از رهبـران و روشنفـکران
تاجـيکستان را به زندان استـالينی انتقال دادند.
واژههـای جـديد و بـيگانه کـه هـمـراه با ساخـتارها و نـظـام جـديـد سـيلآسـا وارد قلمرو زبان میگرديد،
روشنـفکران تاجيک را در وضع حسـاسی قرار داده بود .رحيم هاشم میگويد که استـاد عـينی ما را کـمک کـرد که
چـگـونه به نـيازهـای جـديد کـه از ساخت نو ناشی میگردد در قلمرو زبان پاسخ بگوئيم .هر روز مفـاهيم جـديد در
نتيجـه برقرار شدن ساختارهای نو و تـغيـيرات اقتـصادی ،سياسی و اجتمـاعـی وارد جـامعـه میگـرديد و بايـد برای
آنهـا واژه های جديد ساخت .اين مفاهيم را طوری بايد با واژهها و ترکيبهای جديد افاده کرد که از دايرههای نوشته و
نانوشته زبان خارج نه شوند .جامعه تاجيک واژه سازی و يا معادلسازی را برای مفاهيم جديد تجربه میکرد.
پرفسور ايرج بشيری ساختار حکومتی شوروی را بررسی کرده بافت منـطـقوی ،نـاحـيوی و قشالقی آن را
توضيح میدهد .او میگويد" :همه تصميمات مهم در مسکو گرفته میشد و آنچه مربوط به تـاجـيکستان بود به مرکز
تاشکند فرستاده میگرديد .تاشکند امور منـطـقوی را به خـجـند ارسال میداشت تا در نواحی به اجراء درآيند .نواحی
مسئـول راهبری مجتمعهای مردمی (کلخوز) و دولتی (ساوخوز) بودند.
هر مجتمع مشتمل بر چند قشالق بود که هر يک به انجام کارهای معينی مشغول بودند .مثال يک قشالق به امور
زراعتی مشغول بود و تنها با پخـته (پنبه) ،جو و کندم سر و کار داشت .قشالق بعدی يک قشالق گله داری بود که به
امور حيوانی مثل شير ،گوشت و پوست رسيدگی میکرد و قشالق ديگر يک قشالق صناعتی بود که به امور ميکانيزه
کردن قشالقهـا و تجهـيز آنها با تراکـتور و کاميون و اينطور چيزها میرسيد.
افراد اين قشالقها شخصا در امور مجتمعها دخالتی نداشتـند و از اوامر سروران خود اطاعت میکردند.
حاصل کار آنها توسط مجـتمعها ،ناحـيهها و منطـقههـا جمع شده به خـجـند فرستاده میشد .خـجـند قسط خود را اضافه
کرده همه را به تاشکند میفرستاد تا به مسکو فرستاده شود .سرپرستی کل سيستم مسئـوليت مسکو بود که از طريق
اتحاديههای مختلف به امور کارگران و اصناف رسيدگی میکرد و رابط بين اصناف و قشالقهـا بود .مثال اتحاديه
فيلـمسـازان ،تـآتر و ساز و آواز دارای تشکيالت وسيعی بود که میتوانست کليه حوائـج تفريحی قشالقهـا را بر
آورد .همچـنين اتحاديه نويسندگان که در امور نوشتن کتاب ،روزنامهجـات و غيره دست داشت و اتحاديه بافندگان و
فلزکاران و معدنچيان و ديگران .بخشی از بودجهای که از دستمزد افراد قشالق حاصل و در مسکو جمع میشد ،از
مسکو توسط تاشکند و خجـند به جنوب برمیگشت و از طريق اتحاديههـا صرف رونق دادن به امور قشالقهـا
میگـرديـد".
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فصل هفدهم

حکومت يوسف استالين و گسترش پيگرد
در آخر ژانـويه  ۱۹۳۴کنـگره هفـدهم حزب کمونيست شوروی برگـزار شد .اعضـای کنـگره در جلسه
پايانی خود اعضای کميته مرکزی جديد حزب را با رأی مخفی انتخاب کردند .سيمون کيروف عضو دفتر سياسی،
دبير کميته مرکزی و دبير اول حزب در لنينگراد بيشترين آراء را بدست آورد .مجموعا بر ضد نامزدی سيمون
کيروف برای عضويت در کميته مرکزی  ۴رأی مخالف داده شده بود در حاليکه بر ضد نامزدی يوسف استالين ۲۸۹
نفر رأی داده بودند .اما اعضای کنگره و کشور از اين نتايج آگاه نشدند .به دستور استالين تعداد رأی عوض شد و بر
اساس اين تقـلب جملگی  ۳رأی مخالف عليه نامزدی استالين اعالم گرديد .يوسف استالين میخواست که جايگاه و
اعتبار واالديمير لنين را در جامعه نوبنياد شوروی به دست بيآورد .اما محبوبيت و برتری درخشان کيروف خواب را
بر استالين حرام ساخته بود .نه مـاه بعد از پايان کنـگره حزب در اول دسامبر ۱۹۳۴کيروف در راهرو (کريدور)
محـل کار خود ،در کاخ سمـولنی که بطور جدی پاسداری میشد ،توسط کارمـند "خـدمات مخـصوص" ترور شد.
چند روز بعد از آن رهبر "خدمات مخفی شوروی" بطور مرموز درگذشت و استالين معاون او گنريخ يوگودا
را در رأس مـؤسسه "خدمات مخفی شوروی" تعيـين کرد .اين ارگـان از اين به بعد رياست تعـقيب وزارت کشور و
نيروهای مرزبانی شوروی را نيز رهبری میکرد.
"ترور بزرگ" آغاز شد و صدها نفر از همرزمان لنين زندانی و حکم مرگ آنها صادر گرديد .اتهام در آغاز
برأساس داشتن تمايل و گرايشهای غيرحزبی ،اندکی بعد تر ضدحزبی و سپس خدمت کردن به منافـع کشورهای
بيـگانه سرهم بندی میشد .بعد از اينـها پروندهها برپايه ادعای خرابکـاری آگـاهانه برعـليه شوروی و ملیگرائی
بورژوازی تنظيم میگرديد.
وقتیکه پرونـده سازی برای هر يکی از اين جريانها در مسکو آغاز میشد ،دنباله آن در تمام قلـمرو اتحاد
شوروی کشف میگرديد و مورد پيگرد قرار میگرفت .پروندههـای زينوف ،کامنوف ،بوخارين ،کاسروف و ساير
رهبران حزب کمونيست اتحاد شوروی به دنبال خود صدها نفر از رهبران حزبی و دولتی جمهـوریهای آسيایميانه
را به زندان و قتلگاه کشيد.
دادستان کل شوروی اندره ويشنسکی يکی از بازيگران اصلی و اجـراء کنـندگـان اراده استالين بود .او در
جريان دادگاه گنريخ يوگودا رئيس پيشين سازمان امنيت دولتی شوروی چنين گفت " :بوخارين و ريکوف به واسطه
شرکای خود با سازمانهای جاسوسی چند کشور در ارتباط بودند و به آنها خدمت میکردند .آنها مثل پشهای روی
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مربای جاسوسهای آلمان و لهستان نشسته بودند .وی نه تنها آنها را طوری که خودش اينجا اعتراف و اقرار نموده
است ،پشتيبانی میکرد ،بلکه بواسطه آنها فعاليت جاسوسی را پيش میبرد".
در جريان دادگاه بوخارين دادستانهای شوروی شرانگويچ رهبر بيلوروسيه را بعنوان عضو گروه
"ضدحزبی بوخارين" که در پی تدارک شورش ضد شوروی بود ،متهم کرد .شرانگويچ به نوبه خود رهبران
ازبکستان فيـضهللا خواجهيف و اکمال اکراموف را کنـاهگار معرفعی کردند .خواجهيف و اکراموف به نوبه خود
رهبران تاجيکستان شـيريـنشاه شاهتيمور ،نصرهللا مخثوموف و عبدالقادر محیالدينوف را سياه کردند و آنها را عضو
گروه بوخارين و ملیگرايان بورژوازی ناميدند.
عبدهللا غفاروف مدير بخش تاريخ معاصر تاجيکستان در پژوهشگاه تاريخ و مردم شناسی فرهنگستان علوم
به اين نظر است که" :سياست کادری دولت شوروی از زمان برقراری آن تا آخر دهه بيستم در جمهوریها براساس
جلب هرچه بيشتر کارشناسان ملی به ادارت دولتی بود .اما از ابـتـدای سالهای دهه سیام پيشبرد اين سياست مسکو
را نگران ساخت و نسبت به پیآمدهای آن با شک و ترديد برخورد کرد .نگرانی مسکو از اين بابت بود که مبادا
رهبران جمهوریها سياست مرکز گريزی را پيش گيرند ،به طرف استقالليت ملی که مسکو آن را بنام ملتگرائی
بورژوازی ياد میکرد ،گرايش و ميل آن چيزی را پيدا کنند که پیآمدش سبب پـراکندگـی و تجزيه اتحاد شوروی
نوبنياد گردد.
پژوهشگر اين دوره تاريخ شوروی رابرت کانکويست در کتاب خود "ترور بزرگ" مینويسد" :در همين
دوره ترور تمام آسيایميانه را فراگرفت .در  ۱۲سپتامبر  ۱۹۳۷يکی از چهرههای برجسته قيرقيزستان به قتل رسيد و
هم زمان از مسکو صدا بلند شد که نسبت به تمام اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست قيرقيز تصميم جدی اتخاذ
شود .دو منشی کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان و گروهی از رهبران ديگر جمهورها به ملتگرائی
بورژوازی و جاسوس خارجیها بودن متهم شدند".
البته ترور و زندان قبل از سالهای  ۱۹۳۷نيز با وسعت کمتر وجود داشت .صدها خانواده بنام کوالک،
سرکردگان مذهبی و دستياران باسماچيان تبعيد و زندانی شدند .احسامالدين صالحی دليل زندانی شدن خود را چنين
شرح میدهد" :سال  ۱۹۲۷من را متهم کردند که کتابهای ممنوع در خانه نگه داشتهام .کتابها کهنه و به الـفبـای
عربی بودند .آنها همـچـنين اضافه کردند که گويا من رهبر خلق را دشنام داده باشم".
آتش تر و خشک سوزی ترور دولتی زمانی گسترش بيشتر يافت که ميکويان رئيس حکومت شوروی در
دسامبر  ۱۹۳۷اعالم داشت که" :هريک شهروند اتحاد شوروی کارمند کميته امنيت کشور است ".اين اشاره بود که
بايد هرکس پی کسی ديگری جاسوسی کند و در باره او گزارش بدهد .کار به جائی رسيد که پدر و مادر در نزد فرزند
خود نمیتوانستند چيزی بگويند.
اتحاديه نويسندگان تاجيکستان در سال  ۱۹۳۷بيست وهشت عضو داشت .داده جان رجبی ،نويسنده تاجيک
میگويد" :چهارده نفر آنهـا بر ضد چهارده نفر ديگر سخنچينی کرده ،مقالههای تهمتآميز نوشتند و کميته امنيت را
به زندانی ساختن هممسلکان خود تحريک و تشويق کردند .پیآمد اين تحريکات زندانی شدن عدهای از اعضای اتحاديه
نويسندگان بود".
عبدهللا غفاروف براين باور است که يکی از عوامل گسترش ترور در تاجيکستان اين بود که آرزومـندان
منصـب و کرسی از اين جريان به سود اجـرای مقاصد شخصی خود بهره میگرفتند .شماری از افراد سياست مرکز
را ناجوانمردانه در جهت از ميان برداشتن رقبای خود و اشغال مقام آنها استفاده میکردند .از جانبی ديگر هيچ کس از
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رهبر جمهوری تا افراد عادی تضمين اين را نداشتـند که از موج ترور رهائی خواهند يافت .برای غرق شدن کسی در
اين گرداب کمتـرين حرف و حتی بعـضی اوقـات يک دروغ کافی بود.
آموزگـار ابرار صـالحالدينوف میگويد که در اين ميان پيشينه افراد برای بسياری از مردم در امر متهم
شدن آنها به عنوان "دشمن خلق" نقش مهمی داشت .من مجبور بودم که از هرنوع تشبث سياسی دوری گزينم و اين
مسـألـه را بياد داشته باشم که نزديکیهايم " کوالک" و يا " دشمن خلق" بودند.
به قول عبدالـقادر روزنـامهنگـار تاجيک سميع آدينهزاده شاعر يکی از قربانيان ارعاب و ترور استالين بود.
او سالها از زير فشار ترس و تشويش نمیتوانست خارج شود .اگر کسی وارد منزل ما میشد ،سميع آدينهزاده دو
دستـش را به دهان میگذاشت و خاموش میماند تا آن شخص بيگانه بيرون نمیرفت ،حرف نمیزد.
سميع آدينهزاده دو بار زندانی و آزاد شد .بار نخست به جرم اينکه پدرش يکی از روحانيون نامدار امارت
بخارا بود و به افغانستان فرار کرده بود .بار دوم به اتهام اينکه بر ضد حاکميت شوروی شعر گفته است.
مساعـی برای برگردانيدن پناهنده گـان تاجيک از افـغانستان يکی از مسـائـلی بود که مـورد شک و ظن قرار
میگـرفـت .اين مسـألـه يـکی از اتهـامهائی بـود کـه بـه نصرهللا مـخـثوموف نخستين رئيس جـمـهور تاجيکستان وارد
گرديـده بود .مـخثوموف بـعـنوان "مليتچی بورژوازی" اعدام شد.
رقيب عبدهللا يف میگويد که نصرهللا مخثوموف به رهبران آنوقت شوروی گفت که پناهنده گان تاجيکی که
در نزديک مرز تاجيکستان در افغانستان اقامت دارند ،دشمن نيستند ،آنها فريب خورده اند و بايد تالش کرد که آنها
برگردند .مسکو به چنين مساعی توافق کرد ،اما در عين حال شک و ظن خود را نسبت به چنين تالشها حفظ کرد.
در دوره متهم شدن رهبران جمهوری تاجيکستان از جمله نصرهللا مخثوموف ،عبدالقادرمحیالدينوف،
شـيريـنشاه شاهتـيمور ،عبدالرحيم خواجهبايف و چناراماموف و ديگران زمينهی مساعدی برای عبدهللا رحيم بايف
طراح مرزبندیهای ملی آسيایميانه فراهم شد که خود را برای اشغال مقام اول تاجيکستان مطرح کند .او بعد از
تيرباران شدن اين چـهرههای معـروف سياسی تاجيـکستان کرسی اول تاجيکستان را اشغـال کرد.
به گـفتهی رقـيب عبدهللا يـف رحيم بايـف بار ديگر ملت خود را عوض کرد و اين بار تاجيک نوشت تا
سرور جمهوری شود .او رهبر کشور شد ،اما در آخر سالهای سیام زير چرخ ماشين ترور استالين رفت و تيرباران
شد .محکوم و تيربارن شدن عبدهللا رحيمبايف سرآغازی شد که دهها نفر ديگر را به جرم ارتباط داشتن با رهبری
جمهوری به گرداب خونين بکشانند.
داده جان رجبی مـؤلـف کتاب "آسمان خميده" که يادبـودی است از نويسندگان ترور شدهی تاجيک ،مینويسد
که" :غنیعبدهللا و رشيدعبدهللا را به آن متهم کردند که همنيشين عبدهللا رحيمبايف محکوم شده هستند و به جالل اکرام
گفتند تو همنيشين رحيم هاشم هستی ،يعنی دشمن خلق و جاسوس خارجی".
موج ترور بسوی استاد عينی که در سمرقند زندگی میکرد ،میخزيد .عينی جسماً در ازبکستان زندگی
میکرد در حاليکه روح و روان او با جمهوری جوان تاجيکستان بود .او مانند ساير روشنفکران تاجيک که در بخارا
و سمرقند زندگی میکردند ،وضع دشواری داشت .آنها برای مسکو همچون افراد مشکوک و برای ازبکستان بيگانه
مورد پيگرد بودند .گروهی از روشنفکران تاجيک که به دوشنبه کوچيده بودند و در امر ساختمان دولت ملی تاجيکان
و پـيشبرد علم ،شکوفائی ادبيات و هنر خدمت می کردند ،بنابر نارضايتی شان از مرزبندی ملی در چشم حاکميت
استالين سيمای دشمن را گرفته بودند.
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اما حکومت تاجيکستان آنهائی را که در قلمرو خودش زندگی میکردند ،به سختی میتوانست حمايت بکند
چه رسد به آنهائی را که در ازبکستان زندگی میکردند .وقتیکه حمله بر عينی آغاز شد ،مطبوعات تاجيکستان با اين
حمله همنوا شدند .کمال عينی فـرزند اسـتاد عينـی آن روزهـای دشـوار را چـنين بياد مـيآورد :در هـمـان روزهـا در
نـشريـه "تاجيکستان سرخ" مقالهای با عنوان " بازماندههای زيانبار در ادبيات حزبی در زبان تاجيکی نابود کرده
شوند" ،منتشر شد ودر آن به الـغزاده حمـ له شد که چرا عينی را وصل کننده گذشته و امروز ما نوشته است ،زيرا در
يکی از کتابهای عينی  ۸۰۰کلمه نامفهوم وجود دارد ،وی بعـوض "رولوسيه" کلمه "انقـالب" و به جای
"ريپـوبليک" کلمه "جـمهوريت" مینـويسد .مقالـه با اين نتيجهگيری پايان میيابد که بايد خرابکاری دشمن را افشاء
کرد و به جزاء رسانيد.
حمله بر عينی همزمان در روزنامـههای تاشکند ،سمرقند و دوشنبه به جريان افتاد و در همهی آنها تقاضا شد
که نام عينی از ميدان ريگستان سمرقند زدوده شود .وقتیکه برنامه بازداشت عينی آشکار شد ،الهوتی او را به کمک
اديبـان مسکو به سوچی در کنار دريای سياه برد و دوماه در آنجا نگه داشت .بعد از يک هفته از عزيمت استاد،
شامگاه ماشين سياه نزد دروازه ما ايستاد و کارمندان "خدمات مخصوص" خانه را بازرسی کردند ،ولی عينی نبود اما
کـاکـای (عم) من را هـمراه شاعر ودود محمـود که در قـزاقستان تبعيـد بود و برای يک هـفته بخاطر ديدار با نزديکان
خويش آمده بود ،زندانی ساختند .الهوتی آنوقت کارمند روزنامه "پراودا" بود ،مانع نشر مقاله بر ضد عينی در آن
شد .الهوتی خود هـمچـون يک مهاجر سياسی تحت خطر پيگرد قرار داشت ،ولی حمايت از عينی را بزرگترين دين
دوستی و انسانی خود میدانست.
در دوشنبه شاگردان عينی را مورد پيگرد قرار دادند و برخی را زندانی کردند .رحيم هاشم بياد ميآورد که
سه ماه زمستان محبس "اورتبه" و حمام آن با سوزندان کتابهای قديمی که از مردم مصادره شده بود ،گرم کرده
میشد.
هيچ منطقهای در تاجيکستان از موج ترور در امان نماند .قربان علمشاهيف روزنامهنگار و پژوهشگر
میگويد که در سالهای پيگرد از بدخشان کوچک  ۱۳۱نفر را به اتهام جاسوسی برای انگليسها زندانی ساختند که
اين يک درصد مردم منطقه را تشکيل میداد.
بـابـا جان غفورف مـؤلـف کتاب "تـاجيکان" که در آن سالها رهبری تاجيکستان را بعهده داشت يادآور
میشود که مسکو از دوشنبه طلب میکرد که  ۱۲۰هزار نفر را زندانی و تبعيد کند .اين نقشه را بيريا رئيس کميته
امنيت دولتی شوروی به دوشنبه فرستاده بود.
غفوروف با رئيس کميته امنيت دولتی تاجيکستان به مسکو سفر کرده و در ديدار با يوسف استالين غيرعملی
بودن اين برنامه را مطرح کرد ،استالين او را با دشنام و ناسزا از اتاق کار خود بيرون کرد و به او گفت که" :اگر در
تاجيکستان شورش سر زد ،اول تو را تيرباران میکنم ".غفوروف تصميم گرفت که در مسکو نماند ،چون خطر
بازداشت او وجود داشت ،از اينرو با عجله مسکو را ترک میگويد و عازم دوشنبه میشود.
عبدالقادر خالقزاده ،مـؤلـف کتاب "تاريخ سياسی تاجيکان" مینويسد که در دوره پيگرد استالين بر نخـبگـان
سياسی و ادبی تاجيک ضربهای جدی وارد شد و چند نفری که از مصبيت جان به سالمت بردند در فضای ترس و بيم
به سر میبردند .بدين ترتيب روشنفکران تاجيک از ناحيه ترور استالينی زيانهای بسيار جدی را متحمل شدند.
اکبر تورسونزاد براين نظر است که اگر در دهه اول حکومت شوروی دستنويسهای علمی ،دينی ،ادبی و
هنری را سوزاندند ،در دهه سوم پايه زندگی معنوی مدنيت گذشته ،اديبان و درسدهندگان هدف حمله و پيگرد بودند،
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آنها زندانی ،اخراج و ترور شدند .گروهی از آنهـائـيکه از مـوج ترور اسـتالين جان به سالمت بردند ،آتش خانمانسوز
جنگ آلمان و شوروی آنها را به کام خود فرو برد.
پرفسور ايرج بشيری ترور استالين را در سطح آسيایميـانـه بررسی میکند .او میگويد" :کشت و کشتار
فجـيعی که در زمان استالين در سرتاسر اتحاد جماهير شوروی صورت گرفت بستگی تام به شخصيت و اراده استالين
داشت که نمیخواست به هيچ وجه به نقشههـائی که برای پـيشبرد سريع اتحاد ريختـه بود کوچکـترين خـلـلی وارد
گردد .از اين رو ،اعمال استالين اعمالی شوروی شمول بودند که در عين حال هر شخص و يا جمهوری را به نحو
مخصوص مورد سوءظن قرار میدادند .در آسيایميـانـه ،در سالهای ابتدائی انقالب ،دولت شوروی با دو
ايـدئـولوژی قوی جنگيـد و آنها را بسختی شکست داد .يکی ايده پانترکيسم بود که در صورت اشتباه کوچکی از جانب
لنـين شوروی را نابود کرده بود و ديگری ايـدئـولوژی پاناسالميسم بود که با تبعيد کوالکهـا آرام گرفته بود .استالين
به خوبی میدانست که ده سال برای از بين بردن اين ايدههـا کافی نبوده و مهـمتر اينکه ملت گـرائی و بورژوازی
سالهای دهه سی از همان سرچشمههای پانترکيسم و پاناسالميسم قديم آب میخوردند .اشکال بزرگ استالين در اين
بود که دشمنان پـيشرفت نقشههايش همان کسان ده سال پـيش بودند با يک فرق .آنها اکنون به مناصب بزرگ در
مسکو و جمهوریهای مسلمان نشين شوروی تکيه زده و خود را از گزند حوداث کامال به دور حس میکردند .برای
پـيش برد برنامههای خود که شامل يادگيـری زبـان روسی برای همه و تقـبل فرهنگ روسی بدون چون و چرا برای
تمام ملت شوروی بود ،استالين تنها يک راه داشت و آن از ميان برداشتن جميع کسانی بود که در پروندههای سابقشان
اثری از مراوده با پانترکيسم و پاناسالميسم وجود دارد و البته اينها اکثرا صدر نشينان آن روز جمهوریهای مسلمان
اتحاد شوروی بودند .استالين همه را يکی يکی يا دسته دسته از بين برد".

98

فصل هيجدهم

سرنوشت اديبان و آموزگاران تاجيک
در دهليز کولهباری سربسته که در آن کاالهای ضروری گذاشته شده بود ،قرار داشت و هربار که ماشينی از
کوچه عبور میکرد و میايستاد و يا کسی در میزد ،عطا موسی خواجهيف با سرعت لباس میپوشيد و اين کولهبار
را برمیداشت و نزد در میرفت و گمان می برد که او را دو باره بازداشت و زندانی میکنند .باز سلول تاريک و
سرد زندان ،باز راههای طوالنی و دلگيرکننده دشتهای سيـبری ،باز تبعـيد .بدين ترتيب دلهره و نگرانی موسی
خواجهيف تا چندين ماه بعد از آزاد شدن او ادامه داشت.
مـوج تـرور اسـتالـين هـمه جا را فـراگـرفـته بود و برای قـربانـيان خـويش بـهـانههای "مناسب" مـیيـافـت.
داده جان میگويد که" :رحيم هاشم را به بهانهی اينـکه پدر بزرگش ايرانی بوده است متهم به جاسوسی برای ايران
کردند و ادعا نمودند که پل ناحيه قرشی را در سمرقند تخـريب کرده و از اينرو او را به چهار سال زندان محکوم
کردند".
خانم مرحبا همسر ضياهللا شهيدی ،آهنگساز معروف تاجيک بياد ميآورد که پدرش را متهم کردند که مکتب
کهنه را خوانده و سواد عربی دارد .او بعد از يک سال بازداشت در زندان درگذشت.
شهر نوبنـياد دوشنبه برغـم کوچـک بودن خـود به يک نـوع پناهـگاه تاجـيکان که از قلمرو ازبکستان از فشار
پيگردهای استالينی فرار میکردند ،تبديل شده بود .به گفتهی نظام نور جانف بخشی از باسودان و نخـبگـان بخارا به
شهر دوشنبه آمدند و شماری بخارائيان در دوشنبه در نخستين سالهای سیام خيلیها زياد بود .آنهـا در تـآتـر،
روزنـامهها ،مجلهها ،مکتبها و آمـوزشگاهها کار میکردند .آنهـا همـه در آرزوی آن بودند که در همينجا فرهنگ،
اقتصاد و آبادی تاجيکان را پی افکنـند.
روبرت کانکويست ،پژوهشگر همين دوره تاريخ شوروی در کتاب "ترور بزرگ" راجع به آسيایميانه
مینويسد که در واقعيت ترور بلشويکی در اين منطقه از سالهای بيستم آغاز شده بود و شکل گستردهی آن با مرگ
يوسف استالين در نيمه سالهای پنجاهم به پايان رسيد.
نظام نورجـانف دانشمند تاجيک میگويد که ترور در بخارا در سالهای بيستم شروع شد و در سال  ۱۹۳۷به
اوج خود رسيد .در طی پانزده سال بسياری ازمردم بومی بخارا اين شهر را ترک گفـتند و ديگران تدريجا به اين شهر
کوچيدند .هـزاران فرزند تاجـيک در بيرون از قلمرو تاجيکستان به دنيا آمـدند.
محـیالدين خواجهيف که زاده يک تبعيدی تاجيک در ستروپـول میباشد ،در کتاب "ننگ و ناموس" مینويسد
که پدر من بعد از ختم تحصيل در سال  ۱۹۰۹توسط شماری از علمای خجند به عنوان مدرس انتخاب شد .در سال
 ۱۹۳۰او را به قفقاز شمالی تبعيد کردند.
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اين دورهای بود که دوشنبه تدريجا به مرکز جديد فرهنگی و سياسی تاجيکان تبديل میيافت .روشنفکران و
نخـبگـان تاجيک از جاهای ديگر به دوشنبه آمدند و برغم فشار وارعـاب به کار خود ادامـه میدادند .برخی از آنهـا
پيـگردها را اشتباهی کـارمندان سطـوح ميـانه و پائيـن حـکومت میدانستند و اميدوار بودند که رهـبران کشور اين
خـطا را اصـالح خواهند کرد.
محیالدين خواجهيف می نويسد که من در استروپول زاده شدم و هرچند که زمانی تبعيد پدرم تکميل شده بود،
اما با آغاز جنگ جهانی دوم برای ما اجازه برگشت به وطن ندادند .تنها در سال  ۱۹۴۶امکان بازگشت به تاجيکستان
را يافتيم.
آغـاز جنگ وضـع را در هـمهجـا و از جـمـله در قـفـقـاز برای تبعيـدیها دشوارتـر سـاخت و برخـی از آنها
داوطـلبانه به ميدان جنگ رفتـند تا خـود را در ميدان نبرد خـونيـن "سفيد" کنند .به قول نويسنده داده جان رجبی
يکی از چنين افراد حکيم کريم ،نويسنده جوان و با استعداد بود که در سن  ۲۵سالگی به شهرت رسيده بود و آيندهی
درخشانی داشت ولی در جبهه جنگ با ارتش هيـتلر کشته شد.
زخم خونين ترور استالين در دل کودکان هر زندانی ،هر تبعيدی و هر محکوم شده به اعدام ترس ،بيم و
دلهره ايجاد کرده بود .حاکميت شوروی کودکان آنها را زير عنوان "بچه دشمن خلق" از مکتب و جامعه میراند.
کمال عينی میگويد وقتیکه پدرش با کمک الهوتی و دوستان مسکوئی از چنگال مرگ نجات يافت ،در فکر اين شد
که چگونه فرزندان خود را حفظ کند .او فرزندان خود را به مکتب روسی دورتر از خانهاش که کمتر مورد توجه
قرار می گرفت ،فرستاد.
آهنـگساز مشهـور تـاجيک زيـدهللا شهيـدی ،از دوران کـودکـی درد و رنـج تحقير واژه "دشمن بچه" را
چشيده است .همسر او بانو مرحبا میگويد که زيدهللا را هيچ مکتب سمرقند نـپذيرفت .برای او گفتـند که پدرت بای،
فراری و دشمن خلق بوده است .خويش و تبار شهيدی او را به مکتب موسيقی شامل ساختند .گفتـند اينجا خوب است
کسی ترا نمیشناسد .از تصادف روزگار زيدهللا سرآمد آهنگسازان تاجيکستان گرديد.
ترور استالين بصورت کل خلق تاجيک را از نخـبگـان سياسی ،فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی کم و بيش
محروم ساخت .پس از باختن مرکزهای تاريخی بخارا و سمرقند اين دومين ضربهای بود که به هويت ملی تاجيکان
وارد گرديد.
عبدالقادر خالقزاده يکی از پيآمدهای پوشيده و نا پوشيده اين فاجعه را چنين شرح میدهد" :حاال هم همان
ترس و واهمه ،روحيه غالمی در مردم ما است .اطاعت به زور ،حتی به زورآوران ناعادل ،در خون مردم ما عجين
شده است".
اکبـرتورسونزاد اين بحث را چـنين نتـيجهگيری میکند .از سالهای پايانی دهه چهل جای خالی روشنفکران
اصيل و پاسدار فرهنگ وسنت را روشنفکران ملی گرفتند که بخش بزرگی از آنها روشنفکران شوروی بودند.
آنهائيکه امروز نسل اول روشنفکران شوروی تاجيک را بمثابه گماشتهگان ايدئولوژی کمونيسم سياه میکنند ،کار
شايسته و بايسته را انجام نمیدهند .اين نوع برخورد نه مبنای حقيقت دارد و نه عدالت.
به بـاور تورسونزاد فـاجعهآميزترين پيـآمد انقـالب مـدنی استالين در جای ديگر است .براثر پيگرد ،خفـقان
و سرکوب خونين استالين در ذهن و دماغ ،روح و قلب زخمی اين نسل واهمه و ترس اجتماعی جای گرفت .مانند
جايگزينی پارچههای پيکان در استخوان موجب يک عمر درد و رنج میشود.
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پرفسور ايرج بشيری زندگی پردرد تـاجـيکان در طی اعصار را به ياد آورد و علل کاربرد ترور در
اليههای مختلف اجتماع را بررسی میکند .او میگويد" :تـاجـيکان بخـارای شرقی ابتداء از ايرانيان پارس نژاد جدا
کرده شدند و سپس قرنها تنها به ساخت تمدنی ديگر در آسيایميـانـه تن در دادند .در قرون اخير تـاجـيکان افغانستان
از تـاجـيکان سمرقتند و بخـارا جدا کرده شدند و تـاجـيکان شمال اجبارا در مساجد ،مدارس و گذرهای شمال به داشتن
سمرقـند و بخـارا دلـخوش کردند .اما اين دلـخوشی نيز ديری نپائيد و استالين آنها را از سمرقـند و بخـارا راند و در
دهکده کوچک دوشنبه جايگزين کرد .استالين بخوبی می دانست که جدا کردن تـاجـيکان از سمرقـند و بخـارا مثل جدا
کردن آنها از آخرين مرکز تمدن ديرينه آنهاست و تمام اجتماع شان را داغدار خواهد کرد و اين داغداری در سطوح
مختلف اجـتماع جديدالبـنياد مورد سوگواری قرار خواهد گرفت .او میخواست بداند سوگواران اصلی در هر طبقه
کدامند .تنها با اين شناسائی ممکن بود آنها را از اجتماع شوروی جدا کرد.
در سطح باالی اجتماع کسانی بودند که از کردار گذشته خود و فروختن هويت ملی تـاجـيکی خود پشيمان
بودند و میخواستند خطاهای گذشته را جبران کنند .معلوم است که پس از شناخته شدن اين اشخاص ديگر جائی در
جامعه استالينی نداشتـند .اليه پائينتـر کسانی بودند که آمال و افکار و احساسات دسته اول را به روی کاغذ میآوردند
و در اذهان مردم زنده نگه میداشتند .آنان نيز ،مانند الغزاده و اکرامی و ديگران قابل اعتماد نبودند .اليه سوم کسانی
بودند که به نوشتههای روشنفکران باوری داشتند و سعی میکردند جامعه را از درون عوض کنند .جاسوسان استالين
اين قشر را نيز خوب میشناختـند و جزاء میدادند .در پايان کسانی بودند که خانه و زندگی خود را در ناحيههای
اشت ،اسفره و کانبـادام از دست داده و در حصار و کوالب و قرغانتپـه به پختهکـاری واداشته شده بودند .با
ناراضيان اين قشر هم همان رفتاری میشد که با ديگران .بطور کلی ترور استالينی دامنگيـر تمام کسانی میشد که
فکر میکـردند و دامنه افکارشان با افکار استالين مغايرت داشت".
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فصل نوزدهم

تاجيکستان در دوره جنگ جهانی دوم
نخستين جـشنواره ده روزهی دستآوردهای هنری و ادبی تاجيک در سال  ۱۹۴۱در شهر مسکو برگزار
شد و بازتاب گستردهای در روزنامههای شوروی آن دوره يافت .البـته سعی مسکو بر اين بود که توجه خارجیهای
مقيم مسکو را به دستآوردهای جمهوریهای اتحادشوروی جلب کند .طنين هنرنمائی هنرمندان تاجيک فضای
اضطـرابآلود مسکو را پرکرده بود .استالين ،رهبر کشور شوراها شخصا به تمـاشای هنرنمائی هنرمندان تاجيک آمده
بود و اين حالت حضور همهی رهبران سطح عالی شوروی را در کنسرت تـأميـن میکرد.
روی صحنه بزرگ تـآتـر مسکو هنرمند تاجيک اکهشريف جوره يـف و پسران خورد سالش ترانه "آشيان
بلبل" را سرودند که بينندگان را شگفتزده ساخت .اما نقطه اوج کنسرت رقص وترانههای دسته جمعی هنرمندان
تاجيک بود که ششصد هنرمند روی صحنه میرقصيدند و میسرودند .کنسرت با استقبال بینظير بينـندگان مواجه
گرديد و در چشمان بينندگان از غايت شوق اشک میدويد.
هنر تـآتـر تاجيکستان که بينندگان مسکو نخست به آن با ديد کمبينی مینگريستند ،موجب حيرت و
شگفتزدگی شهروندان مسکو و خارجیها گرديد .برای اکثريت آنها اين واقعه مانند کشف يک پديده جديد بود.
هنرپيشه تاجيک حبيبهللا عبدارزاقوف میگويد" :نمايش تـآتـر تاجيک در سطح بلند بود و در عين زمان تشکيل تـآتـر
ويژه ملی را نشان میداد .در نخستين دهه ادبيات و هنر تاجيک در مسکو ( )۱۹۴۱هشتصد هنرمند و اديب از
تاجيکستان شرکت کرده بودند .تاجيکستان در آن دوره تـآتـر الهوتی ،تـآتـر اوپرا ،باله به نام عينی و صدها هنرمند
داشت .عدهای از اساسگذاران تـآتـر در استديوهای مسکو آموزش ديده و کار کرده بودند".
وقتیکه آوازه تـآتـر تاجيک هنـگامه صفحه اول روزنامـهها شد .يوسف استالين شب ديگرش به نمايش
"اتــلـلو" (اتـلـلوی تاجيکان) آمد .نقش اساسی را در اين نمايشنامه محمدجان قاسموف بازی میکرد .استالين نقش او را
پسنديد و او صاحب نام و نشان هنرمند خلقی شوروی شد.
غفوروف در چنين دوره دشوار منشی اول کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان بود .با درنظرداشت
اينکه ترور در همه جمهوریها به اوج خود رسيده بود ،برای تاجيکستان اين يک دوره نسبتا معتدل بود .تا تعيين شدن
غفوروف در زمان کوتاه در نتيجه فشارهای پی در پی مسکو پنج بار رهبری تاجيکستان عوض شد و هر مرتبه از
بيرون برای تاجيکستان رهبری میآوردند که يک دو سه سال در قدرت میبودند و تا جای خالی شده نخـبگـان سياسی
را در تاجيکستان پر کنند.
کرمولوف ،پژوهشگر شوروی در باره رشتهای ديگر يعنی مسـائـل اقتصادی اين دوره چنين مینويسد که
بهبود وضع اقتصادی وپـيشبرد برنامه اقتصادی با سرمايه بزرگ مسکو عملی میشد .در بين دو سال در نواحی
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کوهستانی تاجيکستان هشت کارخانه صنعت پنبهدانه شروع به فعاليت کرد .صدها کيلومتر راه ماشينگرد و خط برق
و تلـفن ساخته شد .ساختمان نيروگاه برق ـ آبی در منطقهی ورزاب تکميل شد .در دو سال پيش از جنگ جهانی دوم
توليد صنعتی در تاجيکستان سی در صد افزايش يافت.
در همين دوره موج بی پايان مهاجـران از روسيه ،اوکـرائيـن ،بيلوروس و غيره به تاجيکستان رسيدند .در
ميان آنها متخصصان عرصههای گـونـاگـون بودند .اما يگانه رشتـهای که مسکو نمیتوانست تاجيکان را در آن با
ديگران عوض کند و برعکس بسود آن بود که به واسطه آن برتری ساختارهای شوروی را به نمايش بگذرد ،فرهنگ
و هنر بود .البته فعاليتهای هنری و فرهنگی تنها در چهارچوب عقايد سوسياليستی صورت میگرفت و تـأثـير هنر و
فرهنگ روسی در اين گوشه هم به چشم میخورد .به گفتهی زيدهللا شهيدی موسيقی جديد تاجيک در پيـونـدگـاه
موسيقی اروپائی و تاجيکی پا به عرصه گذاشت.
جشنواره ده روزهی هنری و ادبی تاجيک در مسکو دستآويزی شد برای به رخ کشيدن موفقيتها و
دستآوردهای جمهوری جوان تاجيکستان .در اين دوره بود که روزنامه "پـراودا" ارگان مرکزی حزب کمونيست
اتحاد شوروی از نام يوسف استالين نوشت که" :به هيچ کس پنهان نيست ،که تاجيکان تاريخ قديم دارند".
استالين در حق هيچ قوم ديگر شوروی چنين نگفته و نه نوشته است .در مسکو و تاجيکستان چنين تذکرات و
تـأکيـدات رسم شد .رستم شکوروف و شريف شکوروف پژوهشگران تاجيک بر اين نظرند که اين پديده از واقـعبـيـنی
استالين نه بلکه از سياست و برنامهی تبليغاتی مسکو ناشی میشد .مشاوران استالين برای او میگفتند که با شکوفـان
کردن فرهنگ و اقتصاد تاجيکان میتوان فارسیزبانان ايران ،افغانستان و ديگر کشورهای خاور را بسوی خود
کشانيد .بسياری بر اين باورند که يکی از علل مناسبات ويژه استالين با بـابـا جان غفوروف از همين امر ناشی میشده
است .غفوروف با درک و استفاده از چنين موقعيتی ،میخواست برگرداندن سمرقند و بخارا را به تاجيکان حل و
فصل کند .برأساس استينگرام  ۲۳ژانويه سال  ۱۹۴۸بابا جان غفوروف در حاليکه ژدانف نيز حاضر است ،خطاب
به استالين میگويد که" :در علم تاريخشناسی دو نقطه نظر است؛ يکی اينکه تاريخ ترکان آسيایميانه را در حد افراط
باال میبرند و در اين زمينه سروصدا براه میاندازند و نظر ديگر اين است که خلقهای سابق آسيایميانه آريائی
بودند .ما جانب نقطه نظر دوم هستيم .از همين جاست که عدهای بر من اتهام میبندند که گويا من نظر نژادپرستی را
معـقـول میدانم".
شوکتنيازی ادبيات شناس تاجيک میگويد که" :غفورف در پايان يکی از ديدارهای خويش با استالين از او
پرسيده بود که آيا مسکو میتواند که مسـألـه ی بخارا و سمرقند را حل کند؟ استالين بعد از يک سکوت پاسخ داده بود
که بايد نخست همه برای برقرار کردن نظم دست بکار شويم ،پس از آن همه مسـألـههای بحث طلب را گفت و گو و
حل خواهيم کرد".
به عقيده بسياری از کارشناسان انديشههای غفوروف و سايرين که برپايه نارضايتی تاجيکان در پايان
سالهای سیام از مرزبندیهای ملی شکل گرفته بود ،با شروع جنگ جهانی دوم بررسی آن انديشهها به تـأخيـر افتاد
و بعد از پايان جنگ اميد بر آن بود که مسـألـه راه حل خود را بيابد که دشواریهای ناشی از جنگ و بيماری استالين
بار ديگر مسـألـه را به تعويق انداخت.
با آغاز حمله آلمان هيـتلری به اتحادشوروی ،در تاجيکستان کوچک و نوبنياد مـانند ساير مناطق اتحاد
شوروی وضع فـوقالعـاده اعالن شد و شعار "همه چيز برای جبهه؛ همه چيز برای غلبه" به عنوان شعار مرکزی
پـيش کشيده شد .بعد از پيگردهای خونين استالين شروع جنگ و شعار فوق ضربهای ديگری بود که بر همه شئـون
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زندگی جامعه و انسانها وارد آورد .آن روزهای دشوار خاطرات اندوهگين را بجا گذاشت .عبدالملک بهاری نويسنده
تاجيک میگويد که من دانشجوی دانشکده آموزگاری شـهر خـجـند بودم .سالهای تحـصيل سختتـرين و غـمبـارترين
دوره زندگی من بود .دشواریهای مادی و فشارهای روانی کمرم را خم کرده بود .برادر بزرگم مانند دهها خويشاوند
و نزديکانـم در جبهه بودند .دانشگاه ما را به بيمارستان نظامی تبديل کردند .درسهای ما در محل ديگر ،در مساجد،
در خانه آموزگاران ما برگزار میشد .از گرسنگی و بیخوابی رنج می برديم.
دوران عاشوروف سردبير مجله تاجيکستان که يکسال قبل از جنگ به دنيا آمده است ،چنين میگويد که از
دوران کودکی تنها گرسنگی را بياد دارم .مادرم آموزگار بود و دولت برای ما اندک کمک میکرد و ما از برکت
همان کمک زنده مانديم .از آغاز جنگ تا سال  ۱۹۵۰مواد خوراکی کم پيدا میشد .بعد از آن آذوقه که بيشتر پيدا شد،
مردم پول نداشتند که آن را خريداری کنند .در سالهای جنگ تنها کارمندان دولت و حوزه هنر و ادبيات اين امتياز را
داشتند که جلب آنها به خدمت زير پرچم به تـأخيـر افتد.
از بخشهای اروپائی اتحاد شوروی دهها هزار نفر به آسيایميانه در جريان جنگ کـوچـيدند .کـودکستانهای
ازبکستان و تاجيکستان جای برای کودکان بیسرپرست از روسيه ،اوکـرائيـن و بلوروس نداشتند .بسياری از
خانوادهها برغم اينکه خود "سيرفرزند" بودند ،آنهـا را در پناه خود گرفتند .به قـول عبدالملک بهاری در ميان اين
مـهاجـران آموزگـاران و دانشمندان برجسته نيز شامل بودند که برخی از آنها در دانشکدههای ما درس میدادند.
بنابر وضع دشوار ناشی از جنگ در بخشهای اروپائی کارخانههای صنعتی به ازبکستان ونهادهای فرهنگی
و هنری از جمله استوديـوی سينمايی "موسفيلم" به تاجيکستان انـتقال يافتند .نهاد موسفيلم در امر پيشرفت هنر سينما
در تاجيکستان تـأثـير بسيار عميق داشت .در اين دوره فيلمهای "بچههای پامير" " ،فرزند تاجيکستان" وغيره از جانب
کارگردانهای مشهور روس ساخته شد.
در جريان جنگ يک رشته بسيار مهم صنايع در تاجيکستان پیريزی شد .به رهبری الوزنتـی بيريا ،رئيس
برنامهی هستهای شوروی درخجند شهر مخفی "چکالوف" اعمار گرديد .در کارخانه آن برای نخستين بار اورانـيوم
بمثابه خميرمايه نخستين بمب اتمی شوروی توليد گرديد .اين شهر جزء شهرهای بسته شوروی بود و برای نخستين
بار در سال  ۱۹۸۵بر روی نقشه تاجيکستان رؤيت يافت .در حاليکه از نيمه سالهای چهلم در آن شهر در حدود سی
هزار نفر از جمله فيزيکدانهای شناختهشده شوروی زندگی و کار میکردند.
در ماه آوريل  ۱۹۴۵شکست آلمان هيـتلری و پيروزی اتحاد شوروی روشن بود و همه در انتظار اعالم
روز "غلبه" بودند .وقتیکه خبر پيروزی بر فاشيسم پخش شد ،مردم در کوچه و بازار ريخـتـند وشادمـانه به همديگر
تبريک میگفتند و پايکوبی میکردند .اما در خانههائی که عزيزان شان از جبهه برنگشته و قربانی جنگ شده بودند،
فرياد گريه و ناله بلند بود.
جنگ که جان  ۲۵ميليون انسان را به کـام خويش فروبرد ۳۸ ،تاجيک را قهرمان شوروی و صـدهـزار از
شهـروندان تاجيکستان را مـعـلول گردانيد .اما آمار شوروی در مورد شمار قربانيان جنگ در روستاهای قحطیزده
سکوت میکرد.
بعد از جنگ در سال  ۱۹۴۷جشنواره ده روزهی فرهنگ و هنر تاجيکستان برای بار دوم در مسکو برگزار
شد و اين بار بالهی "لـيلی ومجـنون" محور نمايش بود .ولی شادابـيت نخستين ديدار را نداشت و بدبختیهای جنگ بر
روی همه شادمانیها سايه سنگين افـکنـده بود.
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پرفسور ايرج بشيری به تـاجـيکستان و افغانستان از ديد استالين و همکاران او در کرملين نگاه میکند .او
میگويد" :اگر چه استالين در ظاهر اينطور وانمود میکرد که امور جمهوری کوچکی مثل تـاجـيکستان نبايد وقت
شريفش را بگيرد ،در واقع تـاجـيکستان و افغانستان از مخيلهاش دور نبودند .در حقـيقت تـاجـيکستان حلـقهای از
زنجـير بود که در حلقه افغانستان افتاده اتحاد شوروی را با مسلمانان هند و اندونزی از يک طرف و با ايران و بالد
عرب از طرف ديگر مربوط میساخت .بنابراين الزم بود که کرملين استراتژی مخصوص برای اين هردو حلقه
داشته باشد و آن استراتژی بايد به نفع سوسياليسم پـيشرو باشد .بنابرين در سالهای  ۱۹۴۰به دستور استالين چندين
کارخانه پارچه بافی ،کنسروسازی ،سمنت سازی و پنـبهپـاککـنی در جمهوری وارد کردند و تـاجـيکان را در سطوح
پائين اين کارخانهها به کار گرفتـند تا رفع مايحتياج اتحاد از نظر غذا و لباس تأمين باشد .از طرف ديگر اتحاد
شوروی مناسبات سياسی ،اقتصادی و فرهنگی را با افغانستان توسعه داد و به عالوه در دهه پنجاه ميالدی (دوره
نخست وزيری محمد دادود) همکاری نظامی نيز گسترش يافت .در همين سالها تعداد کارخانهها ،فرودگاهها ،راهها و
سدها توسط اتحاد شوروی در افغانستان ساخته شد .اتحاد شوروی در پی گسترش نفوذ خود در همه عرصهها در
افغانستان بود که نيات آن در دهـههای اخير کامال روشن گرديد".
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فصل بيستم

تاجيکستان بعد از جنگ
جنگ با آلمان هيتـلری گردش چرخ زندگی را در تاجيکستان از حرکت بازداشت .پاسخ در اجـرای هر
برنامه يکی بود ،جنگ تمام شود .اين امر برهمه شئون زندگی سايه افـکنـده بود و حتی زمان برگزاری جشن عروسی
نيز متأثر از اين مسـألـه بود .شاعر ميرسعيد ميرشکر جشن عروسی خود را به پايان جنگ موکول کرد.
پايان جنگ و پيروزی در آن برای مردم شوروی غرور و روح بلند به ارمغان آورد .حس غرور و افتخار
از کشور شوراها نابسامانیها و اشتباهات را از چشمها پنهان میساخت.
مردم در تاجيکستان از پيروزی در جنگ و بهبود زندگی به خود میبالـيدند .دوران عاشوروف احساسات
خويش را از آن دوران چنين بيان میکند" :ما آن وقت خود را خوشبخت حس میکرديم .روز به روز زندگی خوبتر
و گواراتر میشد".
حس خوشبختی و بهبود زندگی نه تنها از پيروزی در جنگ ،بلکه از بعضی قرارهای حکومت شوروی نيز
منـشاء میگرفت .نرخ و نوا نه تنها باال نمیرفت بلکه بطرف پائين حرکت میکرد .از  ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۳سال مرگ
استالين هر سال در اول ماه مـارس نرخ مواد خوراکه و لباس چند درصد ارزان میشدند و از اين بابت مردم خوشحال
میگرديدند .مردم به کاهش نرخها عادت کرده بودند و در اول مـارس انتظار آن را میکشيدند.
اما مسـألـه رابطه استالين و تاجيکان هرگز مورد پژوهش جدی قرار نه گرفته است .آيا واقـعا رابـط ويـژهای
در ميـان بـ ود؟ آيا استالين رهبر شوروی به تاريخ کهن و ادبيات پربار تاجيکان توجه داشت؟ چرا استالين پيوسته از
بـابـا جان غفـوروف پشتيـبانی میکرد ؟
برا ساس عقيده برخی از تاريخ شناسان در رابطه تاجيکستان با رهبريت آن دوره شوروی سه مسـألـه
مطرح بود :اول برنامه سياسی کرملين در مناسبات با خاور و همزبان بودن تاجيکان با مردم افغانستان و ايران.
دوم تداوم نارضايتی و اعتراض تاجيکان از جمله سياست مداران آنها در مسـألـه بخارا و سمرقند و رقابت با
تاشکند .سوم شخصيت کمنظير رهبر آنوقت تاجيکستان باباجان غفوروف.
به قول دستيار باباجان غفوروف ،استالين به عقيدههای غفوروف خيلی احترام میگذاشت و روی آن حساب
میکرد .غفوروف برغم مقام و اعتبار خود انسان مهربان ،متواضع و در طرح عقيده و نظر خود جسور و بیترس
بود .غفوروف بادرنظرداشت خطر تاجائيکه توانست مردم خود را از پيگرد و ترور استالين نجات داد .در مجموع
جمهوریهای شوروی تاجيکستان کمترين قربانی اعم از زندانی و تبعيدی و محکوم به اعدام را داشت.
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محبوبيت استالين که در آن سالها از آن زياد سخن میرفت بر سر نيزه قدرت ،ايجاد و گسترش ارعاب و
ترس بر محور تحقـق غايه بلشويکی ،استوار بود .آزادی ،عدالت و برابری بزرگترين و جالبترين شعارهای قرن
بيست بود ،مردم را نسبت به حاکميت بلشويکها برغم ترور و زندان ،ارعاب و ترس خوشبين ساخته بود.
از همين جاست که روز اعالم مرگ استالين برای تاجيکان به عنوان يک فاجعه شخصی تلـقی شد .خبر
مرگ استالين بر روح و روان جامعه سايه سنگين افکـند .نويسنده تاجيک عبدالملک بهاری که آن وقت خبرنگار يکی
از روزنامههای شهر دوشنبه بود ،اين طور میگويد که تمام شهر در غم و اندوه فرو رفتـه بود ،چونکه ما در شخص
استالين رهبر حزب ،رهبر دولت و غمخور مردم را می ديديم .ما بسيار در هراس افتاديم که با وفات چنين انسان
بزرگی سرنوشت حال و آينده مملکت چه میشود؟
پرفسور ايرج بشيری بر اين است ،که محبوبيت استالين يک پديدهی غيرعادی و بیزمينه نبود .استالين
روندی را بوجود آورده بود که هرکس میدانست کارش چيست؟ چه کار میکند و چه کار بايد بکند .بنابراين زندگی نه
آنقدر خوب ،ولی ساده و پيشرو بود.
وقتیکه نيکيتا خروشچف در کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی ( )۱۹۵۶مسـألـه کيش شخصيت استالين
و عواقب آن را مطرح کرد ،در جامعه و افکار مردم تـنش و بحران بوجود آمد .عبدالملک بهاری میگويد که متن
سخنرانی خروش چف در کنگره بيستم حزب کمونيست در آغاز در دسترس همه قرار نگرفت ،فقط در تشکيالت حزبی
آن را میخواندند و مردم از آن خبر نداشتند .بعدها به تدريج در ميان مردم بطور شفاهی پخش گرديد .همزمان مسکو
هم تصميم گرفت که آن را منتشر کند .حزب و مردم در ابـتـداء به خطوط اساسی آن شک کردند و گمان نمودند که اين
تهمت و نتيجه خصومت است .اما مرحله به مرحله روشن شد که اشتباهات و خطاهای فراوان نيز اتفاق افتاده است
وبسياریها به ويژه رويدادهای دردناک و مدهش  ۱۹۳۷را بياد میآوردند .از روشنفکران که به ناحق قربانی
اتهامهای ناروا شدند ،ياد میکردند .اما بعضی ديگرها میگفـتند که باالخره اين يک دولت بزرگ است ،کاری بزرگ
میکند و اين کار بدون نقص نمیتوانست باشد .کوتاه سخن اينکه بعضیها ناراضی بودند و بعضیها خرسند.
سخـنرانی خروشـچف تـأثـيرات و بازتابهای متفاوت و حتی متضاد داشت.
دوران عاشوروف میگويد که نطق خروشچف در انتقـاد از کيش شخصيت استالين و پيآمدهای آن در آن
دوره بازتاب خوبی در جامعه نيافت .آنهائيکه به استالين و دورهی او نظر مثبت داشتند ،نطق خروشچف را منفی
ارزشيابی کردند و از جمله خود من هم بسيار عصبانی بودم .با رويکار آمدن خروشچف تغييرات کادری در همه
سطوح رهبری جمهوریها بوجود آمد.
باباجان غفوروف را سه سال بعد از درگذشت استالين از وظيفه رهبری حزب کمونيست در تاجيکستان
برکنار کردند .اما از آنجائيکه غفـوروف برای تمام آسيایميانه به يک چهره شاخـص مبدل شده بود ،بازنشسته ساختن
او و يا در حالت انـتظار قرار دادن او برای مسکو دشـوار بود ،از اين رو او را به سمت رئيس پژوهشگاه
خاورشناسی آکادمی علوم اتحاد شوروی برگزيدند و تا پايان عمر خود در آن سمت باقی ماند .هرچند غفورف به
مسکو کوچيد اما روان و روح او در تاجيکستان بود و در هر ماه به دوشنبه سفر میکرد و در فعاليت هر روزش در
مسکو منافع تاجيکستان را در نظرداشت.
مسکو در سالهای حاکميت استالينی و بعد از آن موفق نشد که همهی مخالفان و دگرانديشان را نابود کند.
دوران عاشورف پديدار شدن نخستين نمونههای دگرانديشی را در دايرههای جوانان چنين بياد میآورد :ما در باره
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واقعههای سال  ،۱۹۳۷جنبش روشنفکری ،مالهای روستائی وغيره بحث میکرديم .در نتيجه بحثها و روايت جديد
که صورت میگرفت اکثرا به اين نتيجهگيری رسيدند که اشتباهات جدی اتفاق افتاده است.
پرفسور ايرج بشيری براين نظر است که احتياجات حاکميت شوروی به نيروی غنوده سالهای جـنگ سبب
يک اندازه بازتر شدن حـالت درونی آن گرديد .به نظرم تا سالهای جنـگ دولت شوروی به مسـلمانان که از نظام
کمونيستی پشتيبانی نمیکردند ،راه نمیداد که در اداره دولت سهم بگيرند .جنگ دولت را مجبور کرد که به آنها
مراجعه کند و آنها را به قدرت راه بدهند.
مسلمانان از نواحی دوردست به شهرها آمدند ،وارد کار شدند ،در امور اداره مملکت رخنه کردند و جائی
برای خود باز نمودند .در سالهای بعد از جنگ آنها به خرابکاری ضد شوروی پرداختند و گرچه اين خرابکاری
پنهانی صورت میگرفت اما از ديد سران حاکميت شوروی دور نمیماند .حاکميت شوروی برضد همان شمار خيلی
کم فعاالن اسالمگرا در سالهای پنجاهم عکس العمل نشان داد و بر آنها ضربهای شديد زد و تجربه بيش از سی سال
حاکميت بلشويکی بهدر نرفته بود .به ويژه اينکه اسالمگرايان در برخی از نواحی تاجيکستان دست به شورشهای
خورد ضد حکومتی زدند و اين خود بهانهای به دست حکومت شوروی برای سرکوب شان داد .شورشگران و
باسماچيان سابق بر اين باور بودند که هيـتلر از غرب و آنها از شرق مسکو را از پا در خواهنـد آورد.
پرفسور ايرج بشيری دوران پـيش از جنگ جهانی دوم در آسيایميـانـه را با دوران بعد از جنگ مقايسه
میکند .او میگويد" " قبل از جنگ اکثر جوانانی که به سوسياليسم گرويده بودند پـيشرفت سوسياليسم را از صميم قلب
خواهان بودند و در زمان جنگ اين طور فکر میکردند که جنگ آخرين مانع قبل از حصول کامل سوسياليسم میباشد
و پس از پيروزی همان زندگی راحت و آسودهای که مارکس وعده داده فراهم خواهد شد .از اين رو آنها تمام کوشش
خود را در راه بدست آوردن پيروزی بکار میبردند تا عاقبت فتح محرز شد .اما متأسفانه آن زندگی مرفه و آرامی که
آنها در خيالشان پروارنده بودند ميسر نگشت بلکه سختی زندگی بـيش از پـيش گريبانشان را گرفت .تنها کسانی که از
دايره تساوی حقـوق کمونيستی پا به بيرون میگذاشتـند و منافع شخصی خود را بر منافع جمع ترجيح میدادند تا
اندازهای صاحب مال و جاه و جالل میگرديدند.
پس از جنگ مخصوصا بعد از مرگ استالين و افشای فجايع زمان او ،نسل جوان شوروی کمتر به استواری
حکومت و پايداری رژيم شوروی اطمينان داشت و مخصوصا دو روئیگـری سران دولت را ناديده نمیگرفت .جوانان
دريافته بودند که راهی که پدرهايشان پيموده بودند اکنون آنها را به بن بست رسانيده بود .به کالم ديگر ،قصرهای
زرين ،موزههای عظيم ،دستگاههای هيدروالکتريک و بازارهای مملو از کاال ديگر جای کمبود روابط انسانی در
مجتمعهای زراعتی و در کارخانهها را نمیگرفت و گرايش جوانان ،گرچه پنهانی ،به اصول دينی که از جامعه طرد
شده بود روز به روز افزايش میيافت و در جامعه يک پارچه شوروی ميان کسانی که طالب مال و جاه بودند و کسانی
که در پی معنويات میگشتـند تفرقه میانداخت".
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فصل بيست و يکم

آسيا ،افريقـا و ميـرزا تورسونزاده
صدرالدين عينی ،يکی از بنيادگذاران ادبيات نوين تاجيک در  ۱۵ژوئـن  ۱۹۵۴در سن  ۷۶سالگی در شهر
دوشنبه از دنيا درگذشت .او در سالهای آخر بيمار بود و نمیتوانست در نشستها و جشنها شرکت کند ،حتی
درجشن سالروز تولد خودش .در آخـريـن نشست که به مناسبت سالروز تولد عينی برگزار شده بود ،او به شرکت
کنندگان همايش پيامی با صدای خود فرستاد .او در اين پيام از محبت و قدردانی حزب ،حکومت و خلق سپاسگذاری
میکند و روی اين امر که ادبيات شوروی تاجيک بخش جـدا ناپـذير ادبيات جهانشمول شوروی میباشد ،تـأکيـد نمود.
او از نويسندگان ،شاعران و ادبياتشناسان تاجيکستان شوروی طلب کرد که ادبيات شوروی تاجيک را در کنار
ادبيات اتحاد شوروی در حدی که حزب ،حکومت و مرحله گذار از سوسياليزم به کمونيزم میطلبد ،ارتـقاء دهند.
استاد عينی صادقانه باور داشت که جامعه شوروی بسوی کمونيزم ،جامعه رفاه همگانی و شکوفائی به پيش
میرود و وظيفه ادبيات به تصوير کشيدن اين روند است .اکبرتورسونزاد میگويد که" :اين باور سرشار از صداقت
بود .صدرالدين عينی و هم نسل های او و نسل بعدی روشنفکران تاجيک به عادالنه و عاقالنه بودن نظام شوروی
صميمانه باور داشتند .اکثريت مردم و از جمله نسل خودم به اين امر صادقانه باور داشتيم که دولت شوروی در رديف
ساير دولت های جهان بهترين است ،تا جائيکه سوسياليسم مترقی نمونهی جامعه آينده پنداشته میشد".
بابا جان غفوروف ،در آن زمان دبير اول کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان بود و در مرأسم تدفين
عينی شرکت داشت .بـابـا جان غفوروف در سيمای عينی نماينده برجسته ادبيات تاجيک را میديد .او می دانست که
نظام شوروی با روشنفکران چندان ميانه خوبی ندارد .او درک می کرد که نظام شوروی همهی ملتها را با تاريخ و
زبان شان در يک کليت بزرگ مستحيل میکند .او به روشنفکران ارج میگذاشت و دهها روشنفکر را از همهی
آسيایميانه در شهر نوبنياد دوشنبه گردآورد و برايشان شرايط کار و زندگی فراهم ساخت .وی در همين راستا از
عينی دعوت کرد که از سمرقند به دوشنبه بيايـد و چندی بعد عينی به سمت نخستين رئيس آکادمی علوم تاجيکستان
برگزيده شد .غفوروف بعد از برکناری از مقام اول تاجيکستان "تاريخ خلق تاجيک" را نوشت که گرانسنگ و ماندگار
است .تـأثـيرات بابا جان غفوروف بر افکار ملی و سياسی روشنفکران و نخـبگـان تاجيک بسيار گسترده و عميق
است.
اولچـه بـايـف که يکی از شاگردان غفوروف بود ،بعد از برکناری او به عنوان دبير اول کميته مرکزی حزب
کمونيست تاجيکستان انتخاب شد .او از آغاز کار امور ساختمانی و صنعتی کردن کشور را در مرکز توجه و کار
خويش قرار داد .وی در اين راستا با جسارت از منافع و خواستههای تاجيکستان دفاع میکرد و پيوسته با مقامات
مسکو درجهت حل مسائل تاجيکستان در کشمکش بود .بسياری از بناها و کارخانههای مشهور مانند نيروگاه برقی
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آبی نورک ،کـارخـانـه آلـوميـنيـوم در ريگر ،مجتمع قالين (قالی) بافی قيرا قوم ،فرودگاه دوشنبه . . .،به مساعی و
رهبری اوساخته شدند .وقـتیکه بنای بزرگی برای ستاد فرماندهی نيروهای مرزبانی شوروی در آسيایميانه در
دوشنبه ساخته شد با مساعی او در اختيار دولت تاجيکستان قرار گرفت و در آن انستـيتوت پلیتکنيک تاجيکستان
تـأسيس گرديد .او افراد با استعداد را جستجو میکرد و در امر تربيت و رشد آنها توجه جدی داشت.
سياست نرمش خروشچف ،جامعه تاجيک را بيشتر باز کرد و آزادی نسبی فکر و انديشه را بوجود آورد .به
عقيده پرفسور ايرج بشيری روندهائی که از مسکو سرچشمه میگرفتـند در تاجيکستان نيز اثر گذار بودند و در اين
راستا کوششهائی در جهت دگرانديشی در جامعه تاجيک صورت گرفت .برخی از نويسندگان خواستند از اين فرصت
استفاده کنند اما اين فرصت کوتاه بود و هنوز خاطرات سرنوشت تلخ آنهائيکه قربانی پيگردهای استالين شده بودند ،از
ياد نرفته بود .از اين رو هم صدائی با نويسندگان مسکو در تاجيکستان ضعيف و با کم جرئتی همراه بود .اما از
آنجائيکه پايتخت تاجيکستان بنام استالين آباد نامگذاری شده بود ،پرونده کيش شخصيت استالين به تاجيکان زود تر
معرفی گرديد و پايتخت دو باره به نام سابق خود دوشنبه برگشت ،عکسهای بزرگ خيابانی نيمه پيکر استالين از
خيابانها برداشته شد و تنها مارکس ،انگلس و لنين باقی ماندند.
فرهنگ در اين دوره به سخن معروف "شکال ً ملی و مضمونا سوسياليستی" بود و گسترش چـنين فرهنگی
خط حزب و حاکميت شوروی بود .به نظر حزب نيروهای ايجادگر و سالم در اتحاديه نويسندگان ،روزنامهنگاران،
هنرمندان ،آهنگسازان ... ،و نهادها و انجمنهای گوناگون گردآمده بودند .جمعآمد گروهی از روشنفکران در چنين
نهادها به عقيده برخی نظارت بر آنها را آسانتر میساخت .ساختار اين نهادها با ساختارهای حزب شباهتهای زيادی
داشتند.
با درايت غفوروف و اولچـه بـايـف اين نهادها در امر پرورش و پيش کشيدن نسل جديد از نويسندگان و
هنرمندان تاجيک نقش مؤثری را ايفاء کردند .در رأس اتحاديه نويسندگان تاجيکستان ميرزا تورسونزاده ،48شاعر
نامدار قرار داشت .نام تورسونزاده در بسياری از کشورهای آسيا و افريقا نامی آشنا بود و در برخی از آنها از
اعتبار بلندی برخوردار بود .ميرزا تورسونزاده بسياری اوقات رهبری هيأتهای فرهنگی شوروی را در آسيا بعهده
می داشت و اين امر با سياست شوروی که برخ کشيدن روشنفکران جمهوریهای آسيایميانه در کشورهای آسيائی
عنصر با اهميت در سياست خارجی و تبليغاتی آن بود ،همسوئی داشت .او بعد از يکی از سفرهايش به هندوستان که
در رأس هيات فرهنگی و ادبی شوروی قـرار داشت ،داستانهای منظوم "من از شرق آزادم"" ،قصه سياح هند"،
"جان شيرين" و شعرهای زيادی نوشت که در آن سرنوشت تاريخی و دشواریهای ملتها و کشورهای ديگر آسيا را
 .48ميرزا تورسونزاده ( ،)۱۹۷۷-۱۹۱۱شاعر معاصر تاجيک و يکی از چهرههای نامآور فرهنگی در تاجيکستان بود .اودر  ۱۹۱۱در
حصار زاده شد و در  ۱۹۲۷آموزشگاه آموزگاری تاجيکستان را به پايان رساند و در روزنامه جوانان تاجيکستان مشغول به کار گرديد .وی
در  ۱۹۳۴عضو کانون نويسندگان تاجيکستان شد و در  ۱۹۴۶به سمت رئيس آن برگزيده شد و تا پايان عمر در همين سمت باقی ماند .در
 ۱۹۵۱به عنوان عضو آکادمی علوم تاجيکستان انتخاب گرديد .در سال  ۱۹۵۷به سمت رئيس کميته همبستگی شوروی با آسيا و افريقا
برگزيده شد .او سالهاعضويت شورایعالی اتحاد شوروی را داشت .وی قهرمان کار سوسياليستی انتخاب شد .ميرزا تورسونزاده جوائز
زياد ادبی را از داخل و بيرون اتحاد شوروی نصيب خود کرده است.
ميرزا تورسونزاده در  ۱۹۷۷درگذشت .او فردی محبوب در ميان تاجيکان بود و هست.
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بيان می کند اما ناگفته حقيقت تلخ تاريخ و زندگانی تاجيکان و تاجيکستان را نيز به تصوير میکشيد .او در منظومه
"رود گنگ" که به هندوستان بخشيده است و در آن از استعمار و مستعمره ،از اينکه مردمان مظلوم در چنگال اسارت
کشورهای بزرگ قرار گرفتهاند و استقالل خويش را از دست دادهانـد ،ياد میکند نه تنها قصه تلخ هند را بازگو
میکند ،بلکه بطور غيرمستقيم داستان مردم و سرزمين خود را نيز بيان میکند.
غفوروف ،اولچـه بـايـف و تورسونزاده و چند تن ديگر که مسکو آنها را دستپرورده خود میدانست،
عشق به مسکو نداشتند .برنامه و دستور کار آنها در برخی جهات با برنامه و دستورات مسکو فرق میکرد.
غفوروف تاريخ تاجيکان مینوشت ،اولچـه بـايـف شهر و ده ،کارخانه و بناء ،سد و نيروگاه میساخت و
تورسونزاده نويسندگان و شاعران جوان تاجيک را با روح و روان ملی تربيت میکرد.
پرفسور ايرج بشيری میگويد که در سرأسر تاريخ شوروی تعليم و تربيت نقش بسيار مهمی را بازی کرده
است ،بطوريکه در کشورهای شوروی آنهائيکه در گذشتهای نزديک خط و نوشتاری نداشتند ،اشخاص بیسواد يافت
نمیشد و يا کم يافت میشد .دانستن زبان روسی در رسيدن به ايـدهآلـهای کمونيستی ،نقش بزرگی بازی میکرد و
کمونيستان در نظرداشتـند که اين زبان را تنها زبان رسمی شوروی سازند .ولی انجام اين عمل کار سادهای نبود ،چون
قوميتهای گـونـاگـون تغيـيرات بزرگ را قبول نمیکردند .برای ادامهای زندگی سوسياليستی پرورش انسان
سوسياليستی از واجبات بود. . .
در سياست و برنامه بلشويکها جايگاه روشنفکران بعد از کارگران و دهـقـانان معيـن شده بود .براساس نظر
بنيادگذاران مارکسيسم و لنينيسم طبقه پرولتاريا پيشگامترين صنف جامعه است .به قول اکبرتورسونزاد مارکسيسم ـ
لينينيسم برای روشنفکران در چهارچوب طبقهبندیهای اجتماعی جايگاه مناسبی تـثبيت کند از اين رو برپايه اصل
کمونيستی بايد فرق بين کار فکری و جسمی در فاز کمونيستی برطرف میشد .آنها روشنفکران را نه بعنوان يک
طبقه بلکه بعنوان يک قشر اجتماعی می شـناخـتـند.
پرفسور ايرج بشيری رابطه بين کمونيسم و اسالم در جامعه تـاجـيکان را بررسی میکند .او میگويد:
"صفبندی بين کمونيستها و مسلمانان که از اوئل ورود کمونيسم به آسيایميـانـه آغاز شده بود در زمان خروشچف
بحـد تکامل خود رسيد و در تـاجـيکستان کمونيستها و مسلمانان که در دوران جنگ جهانی دوم با هم همکاری کرده
بودند در اين وقت از همديگر جدا گرديدند .يکی از دالئل بارز اين جدائی اين بود که خروشچف آزادیهائی را که
ا ستالين در اثر نيازهای جبهه به مسلمانان داده بود موقوف ساخت و قوانين ضد مذهبی شديدی در اجتماع مسلمانان
جاری ساخت.
جامعه تـاجـيک بنابر روند تاريخ و زمان به دو دسته افراطی کمونيست و مسلمان تقسيم میشد .تـاجـيکان
کمونيست به مسکو و سوسياليسم به عنوان يک قدرت ناجی نگاه میکردند .قدرتی که از مال و جانشان در مقابل
اجحافات ازبکها دفاع میکرد .هرچه اين دولت قویتر بود ،امنيت آنها بـيشتر بود .تـاجـيکان مسلمان اکثرا سنی
حنبلی و پيرو مذهب وهابی ،يکی از سختگيرترين مذاهب هستند که به هيچ گونه افراط در اعمال راه نمیدهند.
بنابرين اين ساز ،آواز ،رقص و ساير هنرهائی که شالوده فرهنگ شوروی بر آنها پياده شده از ديد وهابیها گناه
محض به حساب میرفت.
در دوران طوالنی حکومت استالين اين گروهها جرأت اظهار عقيده نداشتند .در زمان خروشچف آنها در
مقابل هم قرار گرفتند و در دروان رخوت برژنفی به زد و خورد پرداختند .اين زد و خوردها در ظاهر بر سر مشاغل
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و مدارس بود ولی در باطن به همان نبرد کهنه بين گرايشهای کمونيستی و اسالمی قديم بر میگشت و به آيندهای پر
طالطم و نا آرام اشاره مینمود ،آيندهای که ميخائيل گرباچف با خود به ارمغان آورد".
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فصل بيست و دوم

فرجام نا بهنگام رهبر اصالحات
در اثر کوشش های اولچـه بـايـف ،دبير اول کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان ،انستيتوت پلیتکنيک در
شهر دوشنبه تـأسيس شد و برنامه ساختمان پنج نيروگاه برق آبی در تاجـيکستان به تصويب رسيد .تلويزيون تاجيک در
نوامبر  ١۹٥۹فعاليت خود را آغاز کرد.
رهبران تاجـيکستان با رهنمائی مسکو میخواستند ،از يکسو وطن خود را در ميان جمهوریهای اتحاد شوروی
به عنوان کشور پـيشرفته در جهان معرفی کنند و از سوی ديگر نيت اين بود که اين پيشرفت اقتصادی در چهارچوب
معينی محدود بماند و به ايجاد اقتصاد مستقل از اتحاد شوروی نيانجامد .رهبران تاجـيکستان و اتحاد شوروی نسبت به
کشورهای فارسیزبان توجه ويژه داشتند و در اين راستا آنها میخواستند ،تاجـيکستان به نمادی پروپاگاندی سوسياليسم
مترقی برای آنها مبدل شود ،اما اين نماد در چهارچوب اتحاد شوروی نه به عنوان کشور جدا از آن .در اين چهار چوب
بسياری از درخواستهای تورسون اولچـه بـايـف در مسکو پذيرفته میشد.
دوران عاشوروف میگويد که در آن دوران فضای بالندگی و اميد به پيشرفت در سرتاسر تاجـيکستان حاکم بود.
رهبران کشور با روحيه فداکاری و تواضع کار میکردند و مردم به رهبران خود باور داشتند .تالشهای اولچـه بـايـف
در امر شگوفائی تاجـيکستان که با مشورتهای بـابـا جان غفوروف صورت میگرفت ،بازتاب دهنده رقابت با
ازبکستان نيز بود .رهبران تاجـيکستان از آغاز تـأسيس جمهوری خود مختار در برابر فشارهای ازبکستان مقاومت
کردند و به مداخله و نفوذ آن راه ندادند.
اولچـه بـايـف آخـريـن رهبر تاجـيکستان بود که مسـألـه بازگردانـيدن سمرقند و بخارا را مطرح کرد .اين
موضوع زمانی مورد بحث قرار داده شد که نيکيتا خروشچـف کريمه را از چهار چوب روسيه خارج کرد و به
اوکـرائيـن تحفه نمود .چنين نمونهای موجب دلگرمی بـابـا جان غفوروف و اولچـه بـايـف گرديد وآنها موضوع سمرقند
و بخارا را با نيکيـتا خروشچـف مطرح نمودند .اما مناسبات غفوروف و خروشچـف چندان گرم نبود ،عـالوه برآن
اولچـه بـايـف نمیدانست که تالشهای او برای شکوفائی تاجـيکستان مورد رشک و حسد ساير رهبران جمهوری قرار
گرفته و آنها برکناری او را پیريزی کردهانـد.
اولچـه بـايـف پس از پنج سال رهبری تاجـيکستان به استشارهء مسکو به اتهام اضافه نويسی توليد پنبه با سروصدا
برکنار شد .عثمان غفاروف در اين باره میگويد که کوششهای مستقالنه اولچـه بـايـف که موجب رشد صنعتی و باال
رفتن اعتبار تاجـيکستان شده بود ،چندان به مذاق رهبران ازبکستان موافق نبود .آنها سعی کردند نظر رهبران مسکو را
نسبت به رهبر تاجـيکستان تغـيير بدهند .مسکو در همين اوضاع و احوال ايوان کاوال را به عنوان نماينده خود در مقام
دبير دوم کميته مرکزی به دوشنبه فرستاد ،اما اولچـه بـايـف او را نـپذيرفت .برغم اينکه ايوان کـاوال به وظيفه ديگری
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گـماشته شد ،اما پشـتيـبانان او در مسکو ايـن شکست را فـرامـوش نکردند ،سـعی نـمودند با تـقرر ايـوان کـاوال در
تاجـيکستان جسارت به او را جبران کنند و ممکنترين راه آن کنار زدن اولچـه بـايـف از رهبری تاجـيکستان بود.
تعيين ايوان کاوال به مقام دبير دوم کميته مرکزی حـزب در تاجـيکستان در چهارچوب استراتـژی عمومی
شوروی صورت میگرفت .سياست عمومی کادری اتحاد شوروی ،در پی مرگ استالين و روی کار آمدن خروشچف
اين بود که در تمام جمهوریها از سطح حکومت مرکزی تا واحد ناحيهها ،مقام دوم مفهومشده در امتياز نماينده ملت
روس قرار میگرفت .البته حـزب هيـچـگاه علنا سبب و انگيزه اين سياست را توضيح نداده است اما در ميان مردم شايع
بود که مقام دوم در تمام پستها در جمهوریها حق روسها می باشد .در بين حـزبیها گفته میشد که مقام دوم چشم و
گوش مسکو است که همه چيز را از جمله کار و زندگی شخص اول جمهوری را بايد تحت نظر داشته باشد و از برای
پيشگيری از رويدادهای غير منتظره مسکو را قبال در جريان بگذارد.
اولچـه بـايـف ضمن رد فرستاده مسکو ،گفت اگر قرار است که در مقام دوم حـزب از ملت روس تعيين شود ،ما
در تاجـيکستان چنين روسی را داريم که هم تاجـيکستان را میشناسد و هم آن را دوست میدارد .اما مسکو اين استدالل
را نه پذيرفت و اولچـه بـايـف را کنار گذاشت و به جای او رسول جباروف را به عنوان دبير اول کميته مرکزی حـزب
کمونيست تاجـيکستان گماشت.
در پی روی کار آمدن نيکيتا خروشچـف و برهم خوردن کيش شخصيت استالين ،بازگشت به توصيههای لنين در
رابطه با مسـألـه ملی صورت گرفت .مزيد بر اين حاال برای مسکو رهبرانی مورد نياز بود که بدون چون و چرا
دستورهای مسکو را بـپذيرند .آنها بايد نه تنها برای شکوفائی جمهوری خود ،بلکه برای ساختن کمونيسم در اتحاد
شوروی مبارزه کنـند.
پلنوم کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان جبار رسولوف را بنابر توصيه مسکو به سمت دبير اول حـزب
برگزيد .جبار رسولـوف ،با خرسندی ايوان کـاوال را به عنوان دبير دوم حـزب پذيرفت .دوره رکود تاجـيکستان آغاز
شد ،دورهای که ايوان کـاوال در مسکو از تاجـيکستان نمايندگی میکرد و به جای رسولـوف سخنرانی مینمود و سخن
او بر دالئـل رسولـوف میچربـيد.
پرفسور ايرج بشيری علت اين که چرا شورویها شهرهای سمرقـند و بخـارا را از تـاجـيکان گرفتند و چرا آن
دو مرکز کهن فرهنگی را به ازبکها سپردند مطالعه میکند .او میگويد" :ساختار جماهير شوروی سوسياليستی بـيش
از هرچه بر پايههای ايدئولوژيکی استوار بود تا بر پايه زبـانی ،منـطـقوی و يا نژادی .از اين جهت در مواقعی که
ارزشهای سوسياليستی با موازين زبـانی ،منـطـقوی و يا نژادی تصادم میکردند ،رهبران شوروی بدون درنک
موازين زبـانی ،منـطـقوی و يا نژادی را قربانی گسترش ايدئولوژی کمونيستی میکردند .هرگاه مسئله سمرقـند و بخـارا
را از اين ديد مطالعه کنيم معلوم میشود که برای شورویها اين مسئله در همان سالهای آغازين انقالب حل شده بود.
عالوه بر اين در طی سالهای  ۱۹۳۰اکثر کسانی که آرزوی بازگشت اين شهرها و ارزشهای تاريخی و فرهنگی آنها
را در سر میپروراندند ترور شده از ميان برداشته شده بودند .حاال چرا بابا جان غفوروف و تورسون اولچهبايف عمدا
به اين اصل تغيـير ناپذير سياست آنروزه شوروی وقعی نگذاشته خواهان بازگشت اين شهرها شدهاند کامال معلوم نيست.
شايد آنها ،مخصوصا اولچهبايف ،کمکهای شوروی جهت آبادانی دوشنبه را با دستآوردهای تـاجـيکان عوضی گرفته
بودند .ما بخوبی میدانيم که در جو سياسی و اجتماعی آن روز شوروی هيچيک از جمهوریها از خود دستآوردی
نداشتـند وبطور کلی دستآوردهای آنها هرچه بود همان بود که مسکو به آنها عطا میکرد".
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فصل بيست و سوم

تربيت انسان نوين شوروی
ابوالقاسم الهوتی ،در شانزدهم مارس  ١۹٥٧در يکی از بيمارستانهای مسکو ،در يک روز بارانی ،چشم از
جهان پوشيد .الهوتی ،مهاجر ايرانی ،زاده کرمانشاه ،انسانی که با خرد و قلم خود منـشاء خدمات بزرگ در تاجـيکستان
نوبنياد گرديده بود و او را در آنجا دوست میداشتـند و با ترانههايش از خواب برمیخاستد و با چکامههايش به پيشواز
شام میرفتند ،در تنهائی به خيل رفـتگان پيوست .بانوی پرستاری که آنشب در کنار بالين الهوتی نشسته بود ،سالها بعد
آن شب را چنين نقل کرد که بيمار در سکرات مرگآور به يک زبان که برای زن پرستار ناآشنا ونافهم بود پیدرپی
سخن میگفت و کسی نبود که واپسين سخنان مرد ميرنده را بشنود و وصيت او را بفهمد .تنها اين زن بود که از واپسين
سخنان او به جز آهنگ و نرمی زبان همراه با دردی جانکاه که مسافر بيمار بر دوش میکشيد ،چيز ديگری احساس
نمیکرد .زن پرستار همراه با کلمههای واپسين شاعر اشک میريخت.
روزنامههای تاجـيکستان با گرفتن خبر درگذشت الهوتی ،انتظار کشيدند که مسکو در اين زمينه چه موضعی
اتخاذ میکند ،بعد از آنکه رهبران در مسکو در زير سوگنامهی ابوالقاسم الهوتی امـضاء گذاشتـند ،آنها خبر را منـتشر
کردند .روزنامهها از ترک اجباری تاجيکستان ودل پراندوه الهوتی ياد کردند.
در آن زمانهها زير فشار حکومت داران تاجـيکستان ترک اجباری دانشمندان و ايجادگران که برای دولتمردان
دوشنبه چندان قابل قبول نبود به يک روند دائمی تبديل شده بود .اکثر آنهائی که تاجـيکستان را اجبارا ترک میکردند ،در
ازبکستان صاحب مقام و خانه میشدند.
از جمله کامل يارمحمدوف که در تـأسيس ا ستوديوی سينمای تاجـيکستان خدماتی ارزنده کرده بود ،از تاجـيکستان
رانده شد .او در ازبکستان جذب شد و سينمای ازبکستان را در تاشکند پیريزی کرد و با استفاده از امکانات و شرايط
مساعد ،دهها فيلم جديد را تهيه ديد و جايزه و مکافات زيادی بدست آورد .وی به تاجـيکستان برنگشت ،زيرا نتوانست
بیاعتنايی و خصومت سران حکومت را فراموش کند .سالها بعد استوديوی سينمای ازبکستان به نام او گذاشته شد.
همـچـنين مختار اشرفی آهنگ ساز معروف تاجيک ،معروف خواجه بهادروف آواز خوان ورزيده ،قطبالدين
محیالدينوف اديبشناس شناخته شده و گروهی از دانشمندان فيزيک هستهای و امور اقتصادی آکـادمـی علوم ،قلمرو
تاجـيکستان را ترک گفتند و به ازبکستان رفتند.
تاشکند در انتظار بود که باز کدام شخصيت کاردان در تاجـيکستان زير فشار حکومتداران قرار میگيرد که
تاشکند از او دعوت به عمل آورد .تاشکند به برخی از اشخاص شناخته شده آشکارا پيشنهاد میکرد که تاجـيکستان را
ترک کنند و برای آنها شرايط بهتر کار و زندگی را پيشنهاد مینمود.
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اين واقعهها اسـاسا به دوره جبار رسولـوف مطابقت میکند .بـابـا جان غفوروف و تورسون اولچـه بـايـف
تاجـيکستان را در مسکو نمايندگی میکردند در حاليکه جبار رسولـوف مسکو را در تاجـيکستان نمايندگی می نمود.
اکنون خط سياسی فعاليت رهبری جمهوری نه از تاجـيکستان بسوی مسکو ،بلکه از مسکو به سوی تاجـيکستان کشيده
شده بود.
عبدهللا غفوروف از پژوهشگاه تاريخ آکـادمـی علوم تاجـيکستان میگويد" :يکی از خصلتهای بـابـا جان
غفوروف که به اولچـه بـايـف انتقال يافته بود ،استقالل در کارهای داخلی جمهوری بود ...اما جبار رسولـوف ...در هر
عمل در انتظار دستور از مرکز میبود .او شخصا نظر مستـقلی نداشت و خود را به عنوان اجـراء کننده خوب قانع
ساخته بود .از همين جاست که او توانست بيش از بيست سال رهبر تاجـيکستان باشد".
حيات سياسی کشور به چنان مجرای معينی افتاده بود ،که حرکت قطار در راه آهن را به خاطر ميآورد ،اما
بخشهائی نيز بودند که بدون تشبث محلی و مردمی با بحران مواجه بودند.
کنگره بيست و دوم حـزب کمونيست شوروی در ماه اکتبر  ١۹٦١برنامه جديد حـزب را به تصويب رسانيد .اين
برنامه ساختمان تهداب جامعهای کمونيستی و تربيت انسان نوين را طرحريزی میکرد .اما به سخن رستم شکوروف،
استاد دانشگاه لومونوسف مسکو برنامه "تربيت انسان نوين" در عمل به عنوان يک شعار پرسر و صدا باقی ماند.
جبار رسولـوف کمونيست سرسپرده مسکو ،در پی اجـرای دستور مسکو بود .بطور طبيعی سرکوب کردن
شخصيتهای مستقل تاجـيکستان يکی از رکنهای حکومتـش بود .اما ازبکستان در چنين اوضاع و احوال از يکسو
تالش میکرد که از آسيایميانه در مسکو نمايندگی کند و ازسوی ديگر از اشتباهات رسولـوف استفاده میکرد و بهترين
متخصصان را از تاجيکستان به سوی ازبکستان میکشيد.
مسـألـه سمرقند و بخارا نه تنها فراموش شده بود ،بلکه ديگر کسی حق نداشت اين موضوع را به زبان بيآورد.
همين مسـألـه هم يکی از عوامل و انگيزههای ترک متخصصان از تاجـيکستان بود.
تاجـيکستان در اين دوره به آن منقطهای در اتحاد شوروی سابق تبديل شده بود که سنگينترين وزنه سياست
کمونيستی بر آن وارد میگرديد .مسکو در امور داخلی جمهوریهای ساحل بالتيک مداخلهی کمتری داشت ،در
ارمنستان و گرجستان اين مداخله اندکی بيشتر بود .اما مسکو جمهوریهای آسيایميانه از جمله تاجـيکستان را با تمام
نيرو رهبری میکرد .در ارمنستان و گرجستان ساختار سنتی جامعه دگرگونی زياد نديد ،الـفبـای ملی عوض نشد،
تغييرات اساسی در آنجاها بر نظام معارف و حذف تعليمات دينی از برنامه مکتب متمرکز شده بود .در آذربايجان و
آسيایميانه دو بار الـفبـای زبان عوض شد و چند بار سربرآوردگان فرهنگ نابود شدند.
در همين دوره رسولـوف ،سياست کمونيستی رهبران جمهوریهای قفقاز و ازبکستان خصوصيات دوگانه داشت.
آنها به اجـرای دستورات مسکو در ظاهر امر متعهد میشدند ،ولی در عمل آن طوريکه میخواستند ،رفتار میکردند و
حتی در جائيکه ضروری بود ،سران مسکو را با رشوه "بی ضرر" میساختند .از اين رو تاشکند میتوانست کسانی را
که در دوشنبه نااستوار ناميده میشدند ،با آسانی بپذيرد و برای شان شرايط کار فراهم کند .در حاليکه تاجيکان ناراضی،
تاجـيکستان را ترک میکردند ،به کشور هزاران روس دعوت میشدند .روند روسیسازی در تاجـيکستان به اوج خود
رسيده بود.
عبدهللا غفوروف ،تاريخنگار تاجيک میگويد" :اينجا چند عامل به روسیسازی تاجـيکستان از آخر سال پنجاه تا
ابـتـدای سالهای هشتادم مساعدت کردند .در سالهای جنگ جهانی دوم ،بخشی از مردمان اروپائی شوروی به
آسيایميانه کوچانده شدند .در تاجـيکستان در سالهای جنگ بيمارستانهای ويژه موجود بود ،که زخمیها را از جبهه به
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اينجا میفرستادند .در نوع خود اين کوچيدنهای کـتلههای روسیزبانها بود ،اينها بعد از جنگ در تاجـيکستان باقی
ماندند .ديگر اينکه جمهوری برنامه گسترش صنايع سنگين را مطرح کرد و دراين رابطه از سال  ١۹٤٦تا ١۹٦٠
مجموعا  ٧٤۳هزار روسیزبان به تاجيکستان آمدند .از طرف وزارتهای مرکزی ،گروههائی بطور کتلهای برای اين و
يا آن کارخانه صنعتی فرستاده میشدند .بخشی از آنها متخصصان نادری بودند که به دعوت حکومت تاجـيکستان به
اينجا میآمـدنـد".
غفوروف میافزايد يک بخش روسیزبانها طعبيت قلمرو تاجـيکستان را نسبت به دشتهای سرد و پر برف
سيبری میپسنديدند و با استفاده از آزادی انتخاب محل زيست در سراسر شوروی ،تاجـيکستان را به عنوان وطن دوم
خويش انتخاب میکردند .البته ،عالوه بر طعبـيت دلنـشين و مردم مهماننواز ،توجه خاص ساختارهای حـزبی و دولتی
تاجـيکستان نسبت به آنها نقش مهمی داشت.
در اين دوره به فرمان مسکو ،زبان شعبههای استخدام پرسونل درهمهی کارخانههای جديد روسی شد .اين حالت
زبان روسی را به زبان کارگزاری تبديل کرد .به گفتهی عبدهللا غفوروف روند ديگر اين بود که برای متخصصان محلی
که زبان روسی را خوب میدانستند ،بدست آوردن منصبهای بلند دولتی آسان تر بود .اما نه تنها زبان ،بلکه عموما
گرايش افراد محلی به فرهنگ و مدنيت روس نقش مهمی داشت .از اين رو هرکس میخواست زود و آسان به منصب
بلند دولتی دسترسی پيدا کند ،همسر روس بر میگزيد و اين آسانترين راه نمايش صداقت نيز بود.
بدين ترتيب تدريجا زبان اسناد کارگذاری عوض شد و اسناد به زبان روسی تهيه میگرديد و جلسات که در آن
يک نفر غير تاجيک حضور میداشت ،به زبان روسی پـيش برده میشد.
برتری پيدا کردن زبان روسی در قلمرو صنعتی و دولتی بر حوزه فرهنگی نيز تـأثـير میگذاشت .فيلمهائی را
که "تاجيک فيلم" توليد میکرد ،از آن پس به زبان روسی بود .اکنون آدمهای "شاهنامه" فردوسی در تاجـيکستان به
روسی حرف میزدند.
در همين سال ها ،در فضای تسلط زبان روسی ،محمد وحيد روی صحنه آمد و با هنرش دفاع از زبان تاجيکی را
آغاز کرد .وی در سال  ١۹٦٧نمايشنامهی "گفتگو با خود" را با تکيه بر رباعيات عمر خيام و ديرتر "عشق زندگی" را
بر پايه غزليات حافظ شيرازی تهيه کرد .اين نمايشهای تـآتـری در تـآتـر ابولقاسم الهوتی با زبان فارسی روی صحنه
آمدند و به جنبش پشتيبانی از فرهنگ ،هنر و زبان ملی در تاجـيکستان تبديل شـدنـد.
پرفسور ايرج بشيری پـيشرفتهای تـاجـيکستان در سالهای ۱۹۶۰را از نظر میگذارند .او میگويد" :در
سالهای  ۱۹۶۰سه روند مشخص در تـاجـيکستان موجود بود .روند اول شامل اقـتصاد و ثمره پشتيبانیهای مسکو از
کوششهای بابا جان غفوروف و تورسون اولچهبايف میشد .اين ثمرات که اکنون تحت نام جبار رسولوف به مردم
ارائه میگرديدند توسعه صنايع سبک و خودکار جهت پـيشبرد کار مهندسان و کشاورزان ،ساختن ماشينهای خودکار و
بکار بستن سيستم بريگاد را در بر میگرفت و  ۱۳۶۱۵هکتار زمين به بخش زراعتی کشور اضافه مینمود .همچنين
در همين سالها کارخانههای هيدروالکتريکی وخش ،يخچالسازی پامير و هيدروزيل حصار شروع به کار نمودند .ولی
از همه اينها مهـمتـر اضافه گرديدن کامبينات تريکوتاژ تـاجـيک به مجتمع کامبيناتهای تريکوتاژ اتحاد شوروی بود که
در سال  ۱۹۶۶اتفاق افتاد.
روند دوم ترويج زبـان و فرهنگ روس بود که برای اجرای آن جبار رسولوف را به دوشنبه فرستاده بودند.
رسولوف سعی میکرد تا از اشتغال تـاجـيکان در کارهای اساسی و حساس جلوگيری کند و بجای آنها کسانی را که از
دانش روسی برخوردار و از کنده شورویهای اروپائی بودند شاغل سازد .در اثر اين روند بسياری از تـاجـيکانی که در
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سالهای  ۱۹۲۰تن به ازبک شدن در نداده بودند ،جهت پـيشبرد کارهای صناعتی و هنری خود ،راه ازبکستان را در
پـيش گرفتند و حکومت ازبکستان از آنها به خوبی پذيرائی میکرد.
روند سوم حاکی از يک نوع بيزاری و بيگانگی نسبت به سيستم شوروی در جامعه تـاجـيکان بود .اين روند در
اصل بوسيله وهابيان شروع شده بود ولی اکـنون روشنفکران و کسانی را نـيز در بر میگرفت که میخواستند کاردانی
و سرمايه شوروی را جهت پـيش برد اهداف ملی و ترويج فرهنگ تـاجـيک بکار برند".
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فصل بيست و چهارم

اعتراض جوانان به روسیسازی
در آوريل  ١۹٦۹مقاله ای به قلم محمدهللا خالوف ،رئيس پارلمان تاجـيکستان در روزنامه با نفوذ "کمسومولسکايا
پـراودا" در مسکو منتشر شد که در آن از جمله آمده بود " :تاجيکان تا پيروزی انقالب اکتبر سراسر بیسواد و جاهل
بودند ".بازتاب اين مقاله بين خلق تاجيک و به ويژه جوانان بد بود .اعتراضات فراوانی در اين زمينه صورت گرفت.
يک دسته از جوانان بيدار ،آگاه و ملت دوست تاجيک با رهنمائی و کمک عاشور عالموف و استاد ميرزا تورسونزاده
نزد خالوف رفتند و اعتراض کردند.
محمدهللا خالوف از اعتراض آنها شگفتزده شد و برای او تعجبآور بود که مردم هميشه نزد او برای گرفتن
آپارتمان ،ماشين و يا منصب مراجعه میکردند ولی حاال نه يک نفر بلکه گروهی آمده بودنـد و به مقاله اعتراض داشتند
و چيزهای بـيهوده را مورد سئوال قرار می دادنـد .آنها میپرسيدند :چرا شما نوشتهايد که تاجيکان تا پيروزی انقالب
اکتبر بیسواد بودند؟
برای کارمندان حـزبی بعد از دوران غفوروف و اولچـه بـايـف درک سبب چنـين اعتراضها دشوار بود .اما آنها
اين حقـيقت را درک میکردند که در جامعه شوروی اعتراضگران و شورشگران پـيدا شدهانـد.
گفتگوی تند و تيز جوانان با محمدهللا خالوف نزديک به چهار ساعت طول کشيد .جوانان در موضع دفاع از تاريخ
و افتخارات گذشته تاجيکان پافشاری میکردند و از تنگ شدن دايره استفاده از زبان تاجيکی در ادارههای دولتی سخن
میگفتند و نازکترين مسـائـل را که تا آنروز طرح آن تابو بود ،مطرح میکردند .خالوف در برابر اعتراض جوانان که
چرا نوشـتهايـد که خلق تاجيک تا پيروزی انقالب اکتبر سراسر بیسواد بودند ،گفت که اين بخش مقاله را دستيار
روسیاش نوشته است و او نتوانسته است به عمق مسـألـه نگاه کند .وی وعده داد که به مسـائـل مطروحه رسيدگی خواهد
کرد .در پايان گفتگو اين جوانان ناراضی با خالوف عکس يادگاری گرفتند .اين عکس سبب آن شد که همهی آنها که
بيست وشش نفر بودند ،توسط سازمان امنيت شوروی ،شناسائی شوند .اينها عبارت بودند از :محمد واحد ،اليق شيرعلی،
رحيم قباديانی ،مستان شيرعلی ،غايب صفرزاده ،کوهزاد ،مذهبشاه محبت شـاهيـف ،برهان غنی ،مرادهللا شيرعلیزاده،
فاتيـح عبدهللا ،مهمان بخـتی ،شاه مظفر يادگار ،حبيبهللا فيضهللا ،حسن محمدی ولی صمد و ديگران .آنها از اين به بعد
شامل فهرست سياه سازمان امنيت شدند و از ارتـقاء آنها جلوگيری میشد و چند نفر از آنها بطور مرموز به قتل رسيدند.
به سخن تاريخنگار عبدهللا غفوروف حکومت بطور رسمی ساعت آموزش زبان روسی را در مکتبهای ميانه
زياد نمود و حوزه زبان تاجيکی را تنگ ساخت و زبان تاجيکی آهسته آهسته به حاشيه رانده شد و در عمل به زبان
خانگی تبديل گرديد .به غير از دانشکده ادبيات و تاريخ در همهی دانشکدهها و مکتبهای عالی آموزش به زبان روسی
پيش برده میشد .کتابهای درسی اسـاسا به زبان روسی بودند و يا از کتابهای درسی روسی ترجمه میشدند .نکتهی
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جالب اينکه در ابـتـدای سالهای هشتادم اکثر افرادی که در رهبری تاجـيکستان بودند زبان مادری خود را بدرستی
نمیدانستـند.
در جمهوریهای آسيایميانه شوروی اين قاعده رواج داشت که پست دوم حـزبی و دولتی روس باشد .در ظاهر
امر نفر اول جمهوری از افراد محل برگزيده میشد ولی در عمل فرد با صالحيت شخص دوم بود .فشار بر دين و
مراسم مذهبی با کوششهای ايوان کـاوال ،دبير دوم کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان افزايش يافت.
در سال  ١۹٧٢کتاب "تاجيکان" بـابـا جان غفوروف در مسکو انتشار يافت و مورد اعتراض ازبکستان قرار
گرفت .مسـائـل محوری و اساسی کتاب قبال نيز انتشار يافته بود .آکـادميـسين نعمان نعمتوف کتاب "تاجيکان" را
جمعبست چندين اثر پـيشين بـابـا جان غفوروف میداند .بـابـا جان غفوروف در سال  ١۹٤٧کتاب "تاريخ خلق
تاجيک" را منتشر کرد که در آن همه نکاتی که در آن وقت گفتـنش ممکن بود ،نوشت و در سال بعدش آن را با تصحيح
و عالوههای ديگر به زبان روسی در مسکو چاپ کرد .بعدا اين کتاب سه بار و هر بار با اضافات جديد منتشر شد .اين
کتاب برای نوشتن کتاب "تـاجيکان" در روشنی بازيافتهای جديد علمی کتابی اساسی شد.
دکتر يوسف يعقوبی بر اين نظر است که کتاب "تاجيکان" بـابـا جان غفوروف در خود شناسی مردم تاجيک
سهم مهمی داشته است .خواننده در آن از تاريخ گذشته ،دستآوردهای علمی ،ادبی و هنری تاجيکان معلومات کافی
پيدا میکند .نفس نامگذاری کتاب به نام "تاجيکان" آهنگ ،معنا و مفهوم ويژهای داشت و توجه مردم دنيا را به خلق
تاجيک همچـون يک ملت جلب کرد.
کتاب "تاجيکان" آخـريـن کوششهای بـابـا جان غفوروف در راه زنده کردن ميراث غنی تاريخی تاجيکان و
تقويت بيداری و خود آگاهی ملی آنها و کاهش فشار شديد مسکو بر تاجـيکستان بود .برغم همه فشارها ،کتاب
"تاجيکان" به سرنوشت کتاب "نمونه ادبيات تاجيک" صدرالدين عينی مواجه نشد.
پيش از چاپ اين کتاب ،غفوروف در دوشنبه نخسين کنفرانس کميتهی همبستگی خلقهای آسيا و افريقا را گشود.
اين کنفرانس کميتهی همبستگی خلقهای آسيا و افريقا را تـأسيس کرد و با توصيه غفوروف رياست اين انجمن را
ميرزاتورسونزاده به دوش گرفت.
بيست و چهارم سپتامبر  ١۹٧٧ميرزا تورسونزاده درگذشت و مرأسم دفن او نيروی خوابيده ملی تاجيکان را به
نمايش گذاشت .آن روز دهها هزار نفر به ميدانهای شهر ريخـتند و در خيابان نزد تـآتـر به نام استاد عينی که مرأسم
وداعيه در آنجا برگزار میشد ،جمع آمدند و گريستند.
پرفسور ايرج بشيری عکس العمل مليون و وهابيان تـاجـيکستان را در مقابل روسی کنانی اجتماع تجزيه و
تحليل میکند .او میگويد " :در دهه  ۱۹۷۰مليون تـاجـيکستان سير فعاليت بودند .آنها پس از پائين آورده شدن زبـان
تـاجـيکی میترسيدند که اقدامات بیاطالعانه جبار رسولوف و رئيس شورایعالی آن زمان محمدهللا خالف باعث رکود
زبـان و افول فرهنگ تـاجـيک گردد .تشويش آنها در اين خصوص دانشمندان تـاجـيک را از اقصی نقاط جمهوری به
دوشنبه آورد تا با تظاهرات مدام دولت را به خواستههای خود آشنا سازند.
حرکت وهابيه همان طور که میدانيم يک حرکت مخفی بود که قسمت عمده فعاليتهايش در قشالقها صورت
میگرفت .اين حرکت نير تدريجا به ترويج دين اسالم در سطوح مختلف اجتماع افزود تا جائيکه در سال  ۱۹۷۶مال
محمد نوری علنا بر ضد حکومت شوروی قيام کرد و در  ۱۹۷۸حزب نهضت اسالمی را در سطح اتحاد شوروی
برقرار ساخت.
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اين حرکتهای پايهای دارای دو هدف بودند :پايان بخشيدن به برنامههای ضد ملی و ضد اسالمی و جلوگيری
از باز شدن خانه بیخدائی علمی .از جمله اهداف ديگر آنها برگردانيدن اعياد و رسوم ايرانی و اسالمی به منطـقه بود.
در پايان اين دهه ،سران دولت شوروی از بيم آن که مبادا خمينی انقالب خود را از ايران به افغانستان بکشاند،
قشون شوروی را به افغانستان وارد کردند".
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فصل بيست و پنجم

آزادی در چهارچوپ کمونيسم
پانزدهم نوامبر  ١۹٧٢مجتمع اول نيروگاه برق آبی نارک به کار آغاز کرد .ليئونيد ايليچ برژنف ،دبير کل کميته
مرکزی حـزب کمونيست اتحاد شوروی در اين ارتباط به عنوان نارکيان پيام فرستاد و نارک قله عالی پيشرفت صنعتی
تاجـيکستان سالهای هفتادم اعالم گرديد .سربند آبانبار نارک که سيصد متر ارتفاع دارد ،يکی از بلندترين سدهای
جهان ناميده شد.
سرمهندس ساختمان نيروگاه نارک در روز آغاز کار ايستگاه چنين گفت" :اين وظيفهای بسيار پيچيده بود ،زيرا
نظير آن جای ديگر ساخته نشده است .ساختن سربندی با بلندی سيصد متر در منطقه زلزله خيز که در برابر  ۹درجه
ريشتر تاب بياورد ،در تجربه جهانی ساختمان تکنيک آبی وجود نداشت".
نيروگاه نارک برای تاجـيکستان اهميت اقتصادی و اجتماعی داشت .در پی آن مجتمع صنعتی در تاجـيکستان بنياد
گذاشته شد .اين مجتمع در سال  ١۹٧٧آلـوميـنيـوم دارای کيفيت باال توليد کرد .همچنين يک کارخانه الکتروشيمی که
نيازهای حوزه کشاورزی را رفع میکرد ،ساخته شد و يک رشته کـارخـانـههای ديگر که همه آنها از انرژی برقی
نيروگاه نارک تـأميـن میشدند .ساختمان نيروگاه نارک يکی از برنامههای عمومی اتحاد شوروی بود و قرار بود که
براساس همين برنامه نيروگاه راغون نيز در تاجيکستان ساخته شود.
در سال  ١۹٧٤ليـئونيـد برژنف ،ساختمان خط بايکال – آمو را روی دست گرفت و هزاران جوان به اين منظور
از سراسر اتحاد شوروی به سيبری فرستاده شدند .جوانان تاجـيکستانی ايستگاه راه آهن "کلونی بام" را میساختند و
جوانان روسی و اوکـرائيـنی در تاجـيکستان نيروگاه میساختند .در آن سالها ،سرود آدرس من ،نه کوچه و نه خانه،
آدرس من اتحاد شوروی ،به سرود جوانان تبديل شده بود.
جبار رسولـوف ،دبير اول کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان از تريـبون کنگره حـزب ،پيشرفت صنعتی
تاجـيکستان را يکی از دستآوردهای حـزب اعالم داشت .او گفت" :خلق تاجيک اولين مهندسان ،تکنيسينها،
زمينشناسان ،پزشکان و دانشمندان روس ،که تاجـيکستان را در برطرف کردن پسماندگی هزار ساله کمک کردهانـد،
فراموش نمیکند و به آن بهای بلندی میدهد "...
در بين سالهای  ١۹٧٦تا  ١۹۳٠نزديک به صد کارخانه کوچک و بزرگ و ميانه صنعتی به بهره برداری
سپرده شدند .اما برای ساختمان اين کارخانهها و همـچـنين برای کار در آنها کارگر و مهندس از جمهوریهای روسيه،
اوکـرائيـن ،بيالروسيه و ديگر جمهوریها دعوت میشدند و درنتيجه ترکيب غير تاجيکی جامعه افزايش میيافت و در
شهرها تاجيکان کمتر از پنجاه در صد نفوس را میساختند .به گفتهی عبدهللا غفوروف ،چون اين روسیزبانها معلومات
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و تخصص عصری داشتند ،وظايف اساسی اقتصادی را بدست میگرفتند .اين وضع مردم محل را در دايره شغلهای
دوم محدود میساخت .اما به صورت عمومی روسیزبانها در امر پـيشرفت اقتصاد تاجـيکستان نقش مهم داشتند.
اين وضع جديد و سياست ويژه حـزب کمونيست ،زبان تاجيکی را به روستاهای دوردست و کنج خانه راند.
نامهای جغرافيائی تاجيکستان اکنون ديگر بشکل روسی تلفظ میشد و گاه شکل تمسخرآميزی بخود میگرفت در همين
رابطه غايب صفرزاده ،مقالهی انتـقادای در فوريه  ١۹٦۳در روزنامه اساسی جمهوری بنام "تاجـيکستان سويتی"
نوشت .بعد از انتشار اين مقاله ،به سخن ميرزا شکورزاده مصبيتی نبود که از جانب ايوان کـاوال دبير دوم کميته
مرکزی حزب بر اهل روزنامه نازل نشد .هم عاشور حليموف ،سردبير روزنامه و هم غايب صفرزاده ،نويسنده مقاله از
کار برکنار شدند.
اين آغاز درگيری رهبری حـزب با مطبوعات بود که تدريجا گسترده شد .برغم اين ضربه ،روند انتقادی و
دگرانديشی ادامه يافت و روزنامه "معـارف و مدنـيت" به ميدان آمد و برغم شرايط نامساعد ،مسـائـل جدی را مطرح
کرد.
اورون کوهزاد يکی از دستاندرکاران روزنامه "معارف و مدنيت" وضع آن دوره را چنين به تصوير میکشد:
"مطبوعات زير فشار و نظارت سخت کار میکرد .در آن زمان تشکيالتی بود به نام کلوفليت رسالهای داشت که در آن
معين شده بود ،چه را گفـتن ممکن است و چه را نه؟ کارمندان اين تشکيالت روزنامهها را قبل از انتشار سطر به سطر
خوانده  ...بعد از امـضای آنها روزنامهها حق چاپ و انتشار میيافتند.
در چنين شرايط فعاليت روزنامه "معارف و مدنيت" خصلت اپوزيسيونی داشت .جالب اين بود که در آن دوران
اگر نوشته به کسی بر نمیخورد و مسـألـه مشخصی را مطرح نمیکرد ،کسی ايراد نمیگرفت اما وقتی که در باره
شخص و يا پديده معين با فاکت و دليل در نوشتهای انـتقاد میشد ،آن مقاله اجازه چاپ نمیيافت .او میافزايد" :مثـال
يادآوری از جشن ممنوع شده ی نوروز ،برای صدر نشينان حـزب ناراحت کننده بود .از اينرو هيچ روزنامه کلمه
"نوروز" را چاپ نمیکرد ،در بهترين حالت آن را به نام مستعار عيد بهار منتشر میکردند .وقتی ما شماره عيدانه
نوروز را منتشر کرديم ،گويا قيامت شد .از يکسو اداره باال به تک و دو افتاد ،از کميته مرکزی و وزارت پیدرپی
زنگ میزدند که شما چه کار کردهايد؟ از سوی ديگر هزاران خواننده ،روزنامه را جستجو میکردند"....
عبادت رحيموا ،يکی از منشیهای آنوقت کميته مرکزی در اين باره میگويد" :در يکی از پلنومهای کميته
مرکزی مسـألـه مدنيت روستاها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که نوروز به عنوان جشن عموم مردم برگزار
شود .اما بعضیها با اين امر مخالف بودند و میگفتند که اين جشن يک جشن مذهبی است و برگزاری آن ضروری
نيست .آنها بر منشی دوم کميته مرکزی ايوان کـاوال فشار آوردند و جلو برگزاری نوروز را گرفتـند".
حـزب کمونيست انديشه و حرکتی را که از دايرههای تفکر و عقيدتی آن بيرون بود ،نمیپـذيرفت .نوروز
آشکارترين نشانهی ملی تاجيکان بود و میتوانست بر خود شناسی ملی مردم تـأثـير بگذارد.
اما نوروز را مردم در خانههای خود جشن میگرفـتند .بعضی از رؤسای باجرئت نوروز را يکجا با روز هشتم
مـارس ،روز جهانی زنان جشن میگرفتند .اما روزنامه "معارف و مدنيت" شماره ويژه نوروزی منتشر میکرد .آهسته
آهسته برگزاری جشن نوروز گسترده شد و سرانجام به تجليل رسمی آن به عنوان جشن ملی ،اجازه داده شد.
اين روزگاران را میتوان همـچـنين دورهی اوج درخشيدن ستاره های نو طلوع باله ،ملکه صابروا و موسيقی شاد
جوانان مقدسه نبیوا ناميد .حتی کودکان خورد سال در کوچهها "چـکره چکيدن گيرد" مقدسه را زمزمه میکردند.
ترانههای تاجيکی مقدسه چندان خوشايند رهبران نبود ،زيرا که از آنها بوی ملیگرائی و دگرانديشی ميآمد و از وی
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تقاضا داشتند که به زبان روسی ترانه بخواند .اما مقدسه برعکس به "شش مقام" که بخشی از فرهنگ ملی تاجيکان
است ،روی آورد و سعی کرد که آن را به سبک نو و معاصر بسرايـد.
ميرزا شکورزاده در باره آن دوران خاطرهای را بيان میکند .او میگويد که جمعه آدينه داستانی به نام "گذشت
ايام" نوشت و قهرمان منفی داستان او منشی ناحيه حـزبی بود .کميته مرکزی ،او را پيش از انتشار کتاب خواست و از
او پرسيد چه کسی به او اجازه داده است که به چنين کاری دست بزند؟ کتاب از چاپ باز ماند.
يکی از راهها و شيوههای مبارزه حـزب کمونيست عليه دگرانديشان ،برکنار کردن آنها از کار بود .احتياج و
معيشت روزمره زندگی بعضی از آنها را مجبور میساخت که نرمتر حرکت کنند و آشتیناپـذيرتـرين آنها در "مرکزهای
بيماریهای روانی" عمال زندانی میشدند.
اما روزنامه "معارف و مدنـيت" رانـده شـدگان از ساير روزنامهها و مجلهها را میپذيرفت و برايـشان امکان و
شرايط کار فراهم میساخت و شعرهای آنها را از جمله شعرهای گلرخسار ،شيرعلی اليق ،بازار صابر ... ،را چاپ
میکرد.
اما عبادت رحيموا ،دبير همان وقت کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان میگويد که رهبری حـزب بر
روزنامهها هرگز فشار نمیآورد و در رابطه با روزنامه "معارف و مدنيت" به کميته مرکزی عرض و شکايت زيادی
می رسيد ،اما يکبار هم سردبير و يا اعضای هيأت تحريريه آن را دعوت نکرديم ،.تهديد نکرديم و يا اينکه در زمينه
قراری صادر نشده است.
حـزب کمونيست دهها رسانهی ديگر داشت که به روزنامه "معارف و مدنيت" پاسخ گويد و انديشهها و ديدگاههای
خود را طرح کند .پـرفـسور هالل کريموف در يکی از برنامههای تلويزيون سراسری اتحاد شوروی گفت که تاجيکان
همه کارها را بعد از انقالب اکتبر از صفر شروع کردند ،حتی نوشتن الـفبـاء را" .معارف و مدنيت" به پاسخ آن مقاله
"تاريخ گواه است" را با امـضاء گروهی از استادان دانشگاه ،چاپ کرد و ادعای فوق را رد نمود.
پـرفـسور ابراهيم عثمان میگويد که سياست رسمی به خانم بورینسا بيردیياوا سردبير روزنامه "معارف و
مدنيت" امکان میداد که مطالبی جدی را انـتشار بدهد ،زيرا که سياست دولت شوروی رسما درمقابله با آزادانديشی
نبود ،گرچه ،که حکومتداران سعی میکردند که آنچه برای آنها پسند نيست ،انتشار نيابد .اما از آنجائيکه دولت شوروی
دعوای آزادانديشی داشت و در بين روشنفکران که به عقيده خود باور و احترام داشـتند ،اين ذهنـيت را بوجود آورده بود
که حـزب مخالف با آزادی انديشه نيست .سردبير روزنامه "معارف و مدنيت" زنی بود که برای تطبيق عقيدههای خود
جسارت نشان میداد .اين زنی بود که فکر میکرد آنچه که در اسناد رسمی حـزبی و دولتی آمده است ،حقيقت است و
بايد اجـراء شود .او از همين رو در گفتن سخن خود نه تنها کوتاه نمیآمد بلکه زمينه را برای انتشار نوشته شخصيتهای
برجسته همان دوران فراهم میساخت .يکی از سببهای انتشار چنين مقاالت در مطبوعات اين بود که عدهای از
روشنفکران و دانشمندان از آنچه که قانونهای شوروی رسما اعالم کرده بود ،استفاده میکردند و آگاه بودند که در اين
استفاده امکان ضرر وجود دارد.
اورون کوهزاد بر اين نظر است که روزنامه "معارف و مدنيت" عالوه بر تالش در جهت آزادانديشی به امر
پـيرايش و پااليش زبان نيز توجه جدی داشت .در اين سالها ،زبان تاجيکی به زبان ترجمه تحتالفظی زبان روسی
تبديل شده بود .زيرا تمامی اسناد ،مقالهها ،کتابها و رسالهها به زبان روسی نوشته میشد و بعدا توسط مترجم به
شيوهای تحتالفـظی به زبان تاجيکی ترجمه میشد .اما در اداره روزنامه "معارف و مدنيت" گـروهی جمعآمده بودند که
مقالهها را به زبان شيوا و ساده تاجيکی مینوشتند .اين امر برای آنهائيکه به ترجمه عادت داشـتند چندان خوشايند نبود و
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بيگانه معلوم میگرديد و آنها روزنامه را به "ايرانپرستی" متهم میکردند .در حاليکه روزنامـهنگـاران صالبت زبان را
پاسداری میکردند.
پرفسور ايرج بشيری علل وجـود سانسور در اجتماع شوروی ،مخصوصا در آسيایميـانـه را بررسی میکند .او
میگويد" :سانسور هميشه جزء اليتـجزای حکومت اين مناطق بوده .در آسيایميـانـه در زمان اميران مردم حتی حق
صحبت کردن در باره موضوعهای بخصوصی را نداشتند .چيزهائی بود که حق نداشتند بنويسند و کتابهای بخصوصی
بود که حق نداشتند در خانه شان نگهدارند .بعد از فروپاشی حکومت بخـارا برای مدت کوتاهی سانسور از بين رفت
وهرکس هر چيز را میخواست میتوانست بگويد و يا بنويسد .ولی به محض اينکه شورویها زمام امور را در دست
گرفتند رژيم سانسور باز با شدت بـيشتری وارد اجتماع گرديد .دليل شدت در اين بود که مردم آسيایميـانـه از نظر
اقتصادی ،اجتماعی و ايدئولوژيکی آمادگی قبولی سوسياليسم را نداشتند و اگر افکار و اعمال آنها سانسور نمیشد
بی درنگ قوانين سوسياليستی را کنار گذاشته به جانب رسوم و عادات قبلی خود سوق میخوردند .اشتباه شورویها در
اين بود که فکر میکردند اگر مسلمانها را بوسيله سانسور يکی دو نسل از سرچشمه معنوياتشان دور نگه دارند،
نسلهای بعد بدون هيچ اجبار و يا سانسور به قوانين شوروی دلبند خواهند گرديد .البته به چشم خود ديديم که اين برداشت
بسيار غلطی بود .از بين دو حرکت پايهای ذکر شده در باال وهابيان تا مدتها در زير پوشش اختفا ماندند ولی مليون،
بخصوص روشنفکران از مدنظر مسکو دور نماندند .آنها برای اشاعه افکار و انديشههای خود در باره جريان
روسیکنانی تنها يک نشريه به نام "علم و هنر" داشتند .بعدها معلوم شد که حتی اين نشريه هم نه برای آگاهی مردم از
اوضاع بلکه برای آگاهی دولت از هويت مليون انتشار میيافته".
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فصل بيست و ششم

سوسياليسم مترقی
در نيمهی سالهای شصت تا ابـتـدای سالهای هشتاد در برابر نام ايوان کـاوال که عمال رهبر جمهوری بود ،سه
نام برجسته که در امر استواری فرهنگ ملی تاجيکان گام برمیداشتند ،متبارز شد .ساتيم الغزاده ،غفارميرزا و جمعه
آدينه .البته افراد ديگری نيز با کارنامه های خود در امر نگهداری هويت ملی تاجيکان سهم فعال داشتند ،اما آنچه برای
اين سه نفر اتفاق افتاد ،چشم هزاران نفر ديگر را به واقعيتهای مدهشی که دراطراف آنها اتفاق میافتاد ،باز کرد.
عزيز الغزاده ،فرزند ساتيم الغزاده که در دانشگاه مسکو تحصيل میکرد و منشی کميته کمسومول دانشگاه نيز
بود ،بعد از سفر به بريتانيا در سال  ١۹٦۹برنگشت و در آنجا تقاضای پناهندگی سياسی کرد .فشار بر پدر او در
تاجـيکستان به دستور مسکو افزايش يافت .سياستمداران منتـظر بودند که عزيز الغزاده يا برمیگردد و يا پدر در
مطبوعات فرزند خود را مذمت میکند .اما الغزاده فرزند خود را محکوم نکرد .بعد از اين به روزنامهها دستور داده شد
که حتی يک سطر از نوشتههای الغزاده را چاپ نکنند .در حاليکه روزنامهها از نام کشاورزان ،کارگران ،دانشجويان،
 ...نامههای محکوم کننده منتشر میکردند.
عبادت رحيموا میگويد" :پناهنده شدن فرزند يک نويسنده مشهور جمهوری ،مسـألـه شد و در پلنوم کميته مرکزی
مورد بررسی قرار گرفت .ساتيم الغزاده از کميته مرکزی و حـزب اخراج شد .اما او استوار بود و آثارش در ميان مردم
باقی ماند و هزاران جوان را با روحيه محبت و وطندوستی تربيت کرد".
اما پيش از آنکه کميته ی مرکزی در پلنوم خود مسـألـه را بررسی کند ،اتحاديه نويسندگان مسـألـه را در سازمان
حـزبی خويش بررسی کرد و از کميته مرکزی تقاضا کرد که او را از حـزب اخراج کنند .اخراج او از حـزب و
گوشهنشين شدنش در تمام قلمرو جمهوری پخش شد و مردم ديدند که تمام خدمات او به ادبيات نزد حـزب کمونيست به
هيچ گرفته شد ،اين امر موجب اعتراض مردم شده بود.
غفارميرزا لب فرو بسته بود و گمان میکرد که کسی او را تعقيب میکند و در خانهی وی کميته امنيت دستگاه
ثبت صدا نصب کرده است و بر او فشار وارد میکنند.
صاحب تبروف ،ادبيات شناس آن روزها را چنين به خاطر ميآورد" :يکی از داستانهای غفار ميرزا که زندگی
سال های چهل و پنجاه خلق تاجيک را به تصوير کشيده بود ،در اتحاديه نويسندگان بررسی و محکوم شد و رهبری آن
دوران او را به چشم تحقير نگاه میکرد".
يوسف اکبر مشکلی اصلی را در انديشههای عصيانگرانه نويسنده میبيند .غفار ميرزا ،ساخت زندگی مردم را به
تصوير میکشيد .وی نخستين کسی بود که داستان دختر دهقانی را با گونههای شاريده و شمال زده ترسيم کرد .حـزبیها
ناراضی شدند که مگر دوشيزه شوروی میتواند اين گونه باشد ...هرچند اشعار غفار ميرزا به ندرت چاپ میشد و هر
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شعر و نوشتهی نو او موجب بحثهای زيادی میشد .روزنامه "معارف و مدنيت" نوشتههای ساتيم الغزاده و غفار
ميرزا را چاپ میکرد.
اورون کوهزاد به اين نظر است که در آن دوران هرکه حقيقت را میگفت "ضد حـزبی" نام میگرفت و ديگر در
مطبوعات از او چيزی چاپ نمیشد .وقتی که آنها از حـزب به نام "ضد حـزبی" اخراج میشدند ،ديگر آنها را هيچ جا
به کار نمیگرفتند.
در همين دوره دگرانديشی در موسيقی نيز راه يافت و ظفرناظم ،سيد همرايف ،طالب شهيدی ،فيروز بهار ،فتاح
آدينه و خيرهللا عبدالهيف سنتهای کهن تاجيک را زنده کردند.
جمعه آدينه تحت فشار شديد آن دوره و به ويژه بعد از منع انتشار و پخش رومان "گذشت ايام" سکته قلبی کرد و
درگذشت .عبيد رجب ،سردبير مجله "صدای شرق" که رومان "گذشت ايام" را برای نخستينبار منتشر کرده بود ،آن
روزها را چنين بياد ميآورد " :نامه ی من در باره اينکه چرا اين اثر چاپ شد ،در کميته مرکزی مورد بررسی قرار نه
گرفت .تنها اعالم شد که عبيد رجب بخاطراينکه چنين اثری را منتشر کرده بود ،از کار برکنار شد".
ادبيات شناسان ،رومان "گذشت ايام" را يکی از اثرهای با ارزش ادبيات تاجيک ناميدند و چندين سال بعد رومان
مذکور جايزه دولتی رودکی را نصيب خودش کرد ،اما ديگر نويسنده آن زنده نبود.
غايب نظر پاليف سابق رئيس شورایعالی تاجيکستان میگويد که برای نسل او شايد نخستينبار بود که تفاوت
وظيفه را ميان حـزبیهای روس و تاجيک مشاهده میکرد .او میگويد که کزلوف منشی دوم کميته مرکزی حزب
کمونيست اتحاد شوروی که از مسکو آمده بود در پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست تاجيکستان گفت که قرار برکناری
سه رهـبر جمهـوری در باال قـبول شده است و ما بايد آن را تأيـيد کنيم .يک عـضو پلـنوم برخاست و گـفت ايـنکه مـا
اولچـه بـايـف و دادخدايف را سبکدوش میکنيم ،من سخن ندارم .اما پـيترابونسوف را به خاطر خدماتاش که در حق
تاجـيکستان کرده است باقی بگذاريم .اما کزلف فورا گفت ما او را برای آن از حـزب اخراج میکنيم که روس است و
میبايست نظارت میکرد و اين گناه اوست که ما را به ايـنجا رسانده.
اين سخنان روشن حامل اين پيام بود که منشیهای دوم که از روسيه ميآمدند ،نظارتچی بودند تا ما را کنترول
کنند ...در حاليکه ما تا آن روز نگاه ديگری به مسـألـه داشتيم.
در هفتم اکتبر  ١۹٧٧قانون اساسی جديد اتحاد شوروی پذيرفته شد و آن را برنامه ساختمان سوسياليسم مترقی
ناميدند .چند ماه قبل ليونيد برژنف گفته بود که ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی به پايان رسيده است و اکنون
میبايست سوسياليسم مترقی ساخته شود.
پرفسور ايرج بشيری علل اضمحالل اتحاد تـاجـيکان را در اجحافات رؤسای غير تـاجـيک حزب جستحو
میکند .او میگويد" :در اوخر دهه  ۱۹۷۰پس از پنجاه سال اتفاق ،جامعه مستقلی در سال  ۱۹۲۹تشکيل شده بود راه
سقوط را در پـيش گرفت و در سالهای بعد اوضاع از آن هم وخـيمتر شد و در اثر درگيریهای کمونيستهای افراطی و
وهابيان میرفت که جمهوری کامال از هم متالشی گردد.
همان طور که قبال گـفته شد ،قبل از روسی کنانی اکثر تـاجـيکان به دلخواه خودشان به سوسياليسم گرويده و با
فرهنگ روس آشنائی حاصل کرده بودند .در آن زمان آنها حتی برای باال بردن سطح فرهنگ روس کمک هم میکردند.
آرزوی آنها اين بود که پس از حصول کمونيسم ،آنها خواهند توانست فرهنگ تـاجـيکی خود را ترقی دهند و در سطح
جهانی بشناسانند .ولی روسی کنانی اجباری نظر آنها را نسبت به آينده و حزب عوض کرد .کمونيستهای افراطی به
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دنبال هممسکان متين خود گشته و آنها را شکنجه میدادند .مثال ساتم الوغزاده ،جمعه آدينه و غفار ميرزا بخاطر
فعاليتهايشان مورد توبيخ سخت قرار گرفتند.
اين اختالف عقيده در سالهای بعد کمونيستهای متين را از کمونيستهای افراطی جدا کـرد و با وجود روی
کار آمدن حرکت وهابی در مقابل يکديگر قرار داد .در سالهای هشتاد اين حرکتها بصورت احزاب جداگانه درآمدند
بطوريکه در ابتدای سالهای نود در تـاجـيکستان قريب هفده حزب مختلف خودنمائی میکرد .جدا شدن تدريجی گروهها
از يکديگر باعث سست شدن تار و پود جمهوری و قوت گرفتن وهابيان گرديد تا جائيکه عاقبت برای شش ماه وهابيان
حکومت تـاجـيکستان را از آن خود کردند و نابسامانیهای بسياری با خود به ارمغان آوردند".
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فصل بيست و هفتم

آغاز باز سازی
پرچم سرخ سيار کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی درسال  ١۹٧١به تاجـيکستان سپرده شد .ليـئونيـد
برژنف ،رهبر آنوقت دولت اتحاد شوروی در سخنرانی شادباشانه به همين مناسبت گفت که :اين جايزه پاداش کارنامهی
تاجيکان در امر آبياری وادی وخـش و ساختمان مجتمع صنعتی در جنوب تاجـيکستان است.
جبار رسولـوف ،دبير اول حـزب کمونيست تاجـيکستان جايزه را پذيرفت و تـأکيـد کرد که تاجـيکستان به سوی
دستآوردهای بزرگـتری گام خواهد برداشت.
دستآوردهای تاجـيکستان در رشته کشاورزی ،صنعت ،علم و فرهنگ و عرصههای ديگر واقعا برجسته و
چشمگير بودند .کارخانههای جديد صنعتی پيوسته به بهـره گـيری سپرده میشد و در مدتی کوتاه بازخريد آنها انجام
میيافت و سود به بار ميآوردند .در تاجـيکستان ساالنه چهارتن طال ،دويست (دوصد) تن نقره ،چهارصد هزار تن
آلـوميـنيـوم توليد میشد و توليد پنبه به يک ميليون تن در سال رسيده بود.
اما اکبر تورسون زاد ،دانشمند تاجيک بر اين عقيده است که راه تاريخی در دوران کمونيسم ،راهی بود پر از پـيچ
و خم و بس گران خرج .کاميابیهای شوروی براساس تلفات سنگين بدست ميآمد که آن را هنوز کسی به ترازوی تاريخ
نگذاشته و بطور دقيق نسجيده است .ارزش معنوی دستآوردهای آن دوره در سطح نازلی بود.
به موازات گسترش ساختمانهای صنعتی ،روند روسیسازی و تضعيف فرهنگ و سنتهای ملی ادامه داشت .در
اين دوره تشکيل خانوادههای "انترناسيوناليستی" ،يعنی ازدواج جوانان با نمايندگان ملتهای اروپائی تبليغ و تشويق
میشد .هزاران نفر از جوانان تاجيک به آموزشگاه های روسيه ،اوکـرائيـن و بالروسيه فرستاده میشدند و تعدادی از
آنها بعد از پايان تحصيل برنمیگشتند و همانجا ماندنی میشدند.
در چنين اوضاع و احوالی جنبش خود انگيخته خود شناسیملی قوام میگرفت و شاعران نوپرداز روی صحنه
میآمدند .اشعار اليق شيرعلی ،بازار صابر ،گلرخسار ،گلنظر ،غايب صفرزاده ،شاه مظفر يادگاری و ديگران در
بازتاب دردها و آرمانهای ملی و بيداری خودشناسیملی تاجيکان نقش بزرگی داشتند.
در سال  ١۹٧۳شعرانقالبی "زبان مادری" بازار صابر چاپ شد .انديشه مرکزی شعر اين بود که زبان تاجيکی
ناجی ملت تاجيک از بدبختیها و دشواریهای تاريخی بوده و اکنون اين زبان مايه هستی ملت ماست.
شادی سعيد ،روزنامهنگار تاجيک تـأکيـد دارد که در آن روزها به زبان تاجيکی گپ زدن (صحبت کردن) در
جمعآمدها عادت و رسم نبود و او خاطرهای را بياد ميآورد .کارنامه اکبر شيروف ،مدير مکتبميانه دربيروی کميته
مرکزی بررسی میشد .او سخنـش را به زبان تاجيکی آغاز کرد اما کـاوال جلو سخـنش را گرفت و گفت تو در بيروی
کميته مرکزی گپ میزنی ،چرا به زبان روسی حرف نمیزنی؟ اکبر شيروف اعضای بيرو و شخص جبار رسولـوف
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را مخاطب قرار داد و گفت که از چه وقت در تاجـيکستان به زبان تاجيکی حرف زدن منع شده است؟ اما اعضای بيرو
گفـتند ،منع نشده است ،اما برای اينکه همه سخنان تو را بفهمند ،بهتر است به زبان روسی حرف بزنی.
ظاهر هويدا ،آواز خوان افغانستان که در آن سالها مهمان تاجـيکستان بود ،اوضاع را چنين شرح میدهد" :در
جريان ديدارهائی که من از مرکزهای فرهنگی و صنعتی تاجـيکستان در شهرهای دوشنبه و لنينآباد سابق کردم ،برايم
بسياری چيزها تعجبآور مینمود .داشتن ايستگاه قطار راه آهن ،کـارخـانـههای ابريشم و قالين (قالی) بافی ،خود صنعت
پخته ... ،اينها برايم بسيار دلچسب بود .ارکستر سمفونی که با نوتهای موسيقی هنرآفرينی مینمود .من با ارکستر گلشن
و آنسامبل زيبا برنامه اجـراء کردم و اين هم بسيار دلچسب بود .اما آنچه به اين منظره درست نمیآمد ،نظارت بر هنر
بود"....
مردم تاجـيکستان شب  ٦٥و  ٦٢دسامبر  ٣۹٧۹صدای هواپيماهای نظامی اتحاد شوروی سابق را میشنيدند
که از فضای جمهوری عبور میکردند و نيروی نظامی به افغانستان انتقال میدادند .اما اين تاريخ ،روز پياده شدن
نيروهای نظامی شوروی به خاک افغانستان نبود .نيروها خيلی پيش از اين روز وارد افغانستان شده بودند و در حمله
به قصر حفيظهللا امين شرکت داشتند.
يک افسر سابق اتحاد شوروی میگويد که "دوماه قبل از لشگرکشی شوروی به افغانستان من در آنجا بودم و در
آنجا ارتش شوروی موجود بود .عالوه بر افسران و سربازان در آنجا گروههائی از نيروهای هوائی و مشاوران نظامی
در افغانستان بودند ...ارتش شوروی در بگرام در شمال کابل شهرک نظامی برپا کرده بود".
بختيار مرتضیيف ،نويسنده و روزنامهنگار تاجيک دو بار در افغانستان بود ،يکبار پيش از لشگرکشی شوروی و
باردوم بعد از آن .او تفاوت ميان دو سفر خود را چنين شرح میدهد" :احترام مردم افغانستان در همان وقت نسبت به
متخصصان اتحادشوروی و کال به مردم شوروی نهايت صميمانه و برادرانه بود ،اما وقتیکه بار دوم من در اين کشور
مـأمـوريت داشتم ،از طرف مردم عادی افغانستان چنين صميميت و مهربانی را کمتر احساس کردم".
طی سالهای جنگ هزارها جوان تاجيک به افغانستان چه به عنوان مترجم و يا سرباز فرستاده شدند و آنها برای
نخستينبار اين امکان را يافتند که از سنتها و فرهنگ خود ،از سرنوشت و وضع تاجيکان در افغانستان آگاهی يابند.
مترجمان تاجيک که چند هزار نفر بودند ،از افغانستان چمدان چمدان کتاب و نسخههای کامل ديوان مولوی،
حافظ ،سعدی ،خيام ،بيدل ،شاهنامه فردوسی و فرهنگ زبان فارسی با خود به تاجـيکستان ميآوردند .در اين سالها آنها
با شعر معاصر ايران نيز آشنا شدند .همـچـنين در همين سالها بود که نسخههای "قـرآن شريف" و تفاسير آن نيز به
ميزان زيادی وارد تاجـيکستان شد.
صولتشاه ميرکانف ،ديپلمات تاجيک و کنسول اتحاد شوروی در شهر مزارشريف تـأکيـد میکند که کتاب و مجله
از گرانبهاترين کاالهائی بود که از افغانستان وارد تاجـيکستان میشد .او میگويد" :گمرک ترمز مرا نگه داشت و پرسيد
که در اين سه چمدان من چه دارم؟ گفتم کتاب .هر سه چمدان پر از کتاب بود .گفت يکیاش را باز کنيد .گشودم و ديد
کتاب است و دومی را نيز گشودم که کتاب بود .گفتم سومی را باز کنم ،گفت نه و پرسيد اهل کجائی؟ گفتم تاجـيکستان.
گفت چرا اينطور می کنيد؟ مردم مال ميآورند و میفروشند و پول بدست میآوردند و تو کتاب میآوری .گفتم ثروت
اينجاست".
نخستين اعتراض عليه حضور نيروهای شوروی در افغانستان از تاجـيکستان آغاز شد .ايفکينی دينيـموف کار
حفرياتی باستانشناسی را در بلندیهای نزديک مرز با افغانستان پيش میبرد و از آنجا به خوبی صحنههای جنگ را
میديد .او میگويد که در برگشت به اين نتيجه رسيدم که نبايد خاموش ماند .از اينرو يادداشتی انـتقادی نوشتم و آن را
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در حدود چهارصد– پنج صد نسخه کپی کردم و از طبقه سوم بزرگـترين فروشگاه مسکو به نام "گـوم" برای مردم پخش
کردم .او بعد از اين واقعه شش سال زندانی گرديد و به بيمارستان روانی فرستاده شد.
ميخايئل گرباچف ،رهبر آنوقت اتحاد شوروی در آوريل  ١۹۳٥طرح اصالحات اقتصادی و سياسی و از جمله
خروج نيروهای نظامی شوروی را از افغانستان مطرح کرد و چندی بعد نيروهای نظامی اتحاد شوروی جمهوری
افغانستان را براساس موافـقـتنامه ژنو ترک گفتند.
پرفسور ايرج بشيری رل بازسازی (پروسترويکا) و شفافيت (گالسنوست) را در جامعه تـاجـيکان مورد دقت
قرار میدهد .او میگويد " :قبل از جنگ با افغانستان تنها تـاجـيکهای کمونيست به علت رفتار سختی که کمونيستهای
افراطی ،اعم از تـاجـيک و يا اروپائی ،در حق روشنفکران تـاجـيک روا داشته بودند از سوسياليسم دلسرد شده يودند .اما
در پايان جنگ کمونيستهای ديگر نيز تدريجا به مخالفت با اعمال شوروی برخاستند .کمونيستهای تـاجـيک مخصوصآ
اظهار نارضايتی میکردند که چرا شورویها جوانان تـاجـيک را بدون دريغ و در اولين برخورد به افغانستان فرستاده و
به کشتن دادهاند.
در ابتدای دهه  ۱۹۸۰در اين که حزب کمونيست تـاجـيکستان در حال انحالل بود شکی نبود .ورود دموکراسی
به روسيه و به ساير جماهير شوروی به سرعت اين انحالل را پـيش میراند .برای تـاجـيکان در آن وقت دموکراسی نيز
چيزی مثل اسالم بود که سران شوروی سالها از آن بدگوئی کرده بودند .ولی حاال همين دموکراسی میرفت که راه
نجات آنها گردد.
اصالحات گرباچف تـاجـيکان را وارد جهانی ساخت که آنها در آن ،برای اولين بار ،آزادیهای نژادی،
زبـانی ،سياسی و ايدئولوژيکی بطور ساده هويدا بود .به کالم ديگر اصالحات گرباچف جامعه تـاجـيک را خيلی بـيشتر
از آنچه در گذشته گروه بندی شده بود گروه بندی کرد .در سالهای  ۱۹۹۴ – ۱۹۹۳احزاب بـيشماری با برنامههای
مختلف نـاحـيوی ،نژادی ،سياسی و ايدئولوژيکی ادعای راهبری مینمودند .خود حزب کمونيست که قبال در يک
پارچگی آن هيچ شکی وجود نداشت اکنون به گروههای تندرو ،متين ،اسالمی ،آزاديخواه و غيره تقسيم شده بود.
حرکت های ملی و مذهبی نيز شامل انشعابات متعدد شده مسيرهای اصلی خود را از دست داده بودند .آن گاه در
اين جو بیثبات انتخابات رئيس جمهوری شروع شد و تـاجـيکان میبايستی بين رحمان نبیيوف و دولت خدا نظروف
يکی را به رياست جمهوری انـتخاب میکردند .انتخاب نبیيوف بهمه فهمانيد که برای نجات از چنکال کمونيسم تنها يک
راه وجود داشت و آن راه مبارزه بود با نبیيوف و با پشـتيـبانان داخلی و خارجی او".
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مقام دولتی زبان تاجيکی
صبحدم بيست وهشتم ژانـويـه سال  ١۹۳۹زمين لرزه شديدی مردم شهر دوشنبه را از خواب بيدار کرد و زمين
دهکده شراره را که در حومه پايتخت واقع شده بود ،در کام خود فرو برد .اين فاجعه غمانگيز در دورهی پروستريکا
(بازسازی) در روزنامهها بازتاب گسترده يافت و مردم به ژرفای فاجعه پی بردند و آن را فاجعه ملی خواندند.
تاجيکان با استفاده از مرحله گالسنوست (شفافيت) و بازسازی از دردهای خود صحبت میکردند ،تک کشاورزی
شدن پنبه ،مرگ و مير مادران و کودکان ،درد سمرقند و بخارا ،احيای سنتهای ملی ،احيای زبان ملی و خط نياکان و...
مرگ ومير مادران و کودکان در تاجـيکستان رقم بلندی را میساخت .خانم صوفيه حکميوا ،عضو آکـادمـی علوم
اتحاد شوروی مسـألـه تنظيم خانواده و حفظ سالمتی مادران و کودکان را مطرح کرد .او میگويد که مرگ و مير کودکان
در تاجـيکستان جای اول را در کل اتحاد شوروی داشت .او علت اساسی آن را در فاصله کم زمانی بين دو تولد میداند.
برپايه آمار ٥٣ ،در صد زنان يکسال فاصله از يک تولد فرزند تا تولد فرزند ديگر میگذاشتند و بدين ترتيب آنها از
يکسو کودکان ناسالم به دنيا میآوردند و از سوی ديگر به سالمتی مادران نيز لطمه میزدند .برنامه جديد تقاضا میکرد
فاصله بين دوتولد ،حداقل سه سال باشد.
طرح چنين مسـائـلی ،مفهوم شده انتقاد بر بی اعتنائی حـزب کمونيست تاجـيکستان نسبت به امر بهداشت و تنظيم
خانواده بود .اما اين پشنهاد اعتراض جوانان را نيز در قبال داشت زيرا آنها فکر میکردند که مقصد اين پـيشنهاد کاهش
نفوس است .اما آکـادميـسين حکيموا تـأکيـد داشت که افزايش کودکان بيمار و ناقص به زيان خانواده و کشور است.
مطبوعات تاجـيکستان از رسانههای گروهی مسکو الهام میگرفتند و هرچه بيشتر از دايرههـای سانسور رهائی
میجستند و هرچه بيشتر مطلب و مسـائـل را که تا ديروز تابو بود ،منتشر میکردند .چنين فرآيند واکنش شديد حـزب
کمونيست تاجـيکستان را در قبال داشت .حـزب کمونيست تاجيکستان طرح مسـألـه ميراث فرهنگی ،آزادی وجدان،
مناسبات با دين و دينـداران ،احيای زبان و آموزش الـفبـای نياکان ،دعوت به خودشناسی ملی ... ،را ظهور ملتگرائی
ناميد.
رهبری حـزب کمونيست تاجـيکستان نتوانست که در برابر دگرگونیهای اجتماعی و سياسی که با بازسازی
ميخائيل گرباچـف آغاز يافته بود ،موضع درست بگيرد .جنبشهای اجتماعی گسترش میيافت و گروههای معينی طلب
میکردند که ماده ششم قانون اساسی که رهبری حـزب را در جامعه تـثبيت میکرد ،تعديل شود .از مسکو به دوشنبه
دستورهای تازه هم ازسوی طرفداران اصالحات و هم از سوی مخالفان اصالحات میرسيد .طرح مسـائـل جديد پيوسته
در جامعه افزايش و گسترش میيافت ،اما طرح اين مسـائـل جديد برای بسياری از کمونيستهای تاجـيکستان بيگانه و
تشويشآور بود .طرح مسـألـه مظلوميت تاريخی بخارا و سمرقند و حقوق تاجيکان در آنجا ،از ديد رهبری تاجـيکستان به
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معنای اعالم نزاع با ازبکستان بود و بويژه اينکه جنگ ارمنستان و آذربايجان بر سر موضوع قره باغ کوهی در برابر
ديده گان آنها قرار داشت .آنها پشتيبانی از مقام دولتی برای زبان تاجيکی و احيای خط نياکان در تاجـيکستان را به معنای
مخالفت با مسکو و باز کردن راه برای مليتگرائی میپنداشتند
بيست و چهارم فوريه  ١۹۳۹ميدان مرکزی شهر دوشنبه به نام لنين ،شاهد نخستين گـردهمـائـی دانشجويان بود که
از مقامات دولتی خواستار برسميت شناختن زبان تاجيکی بودند.
غايـب نظر پاليف ،رئيس پـيشين شورایعالی تاجـيکـستان از آن روزها چـنين يـاد میکـند" :روشنفکران و
دانشجويان مسـألـه به رسميت شناختن زبان تاجيکی را به عنوان زبان دولتی تقاضا داشتند .موضوع را در بيروی
(دفتر) کميته مرکزی حـزب کمونيست بررسی کرديم .بيرو کميـسيون را در اين رابطه تـأسيس و من را در رأس آن
تعيـين کرد و باری موضوع را در شورایعالی بررسی کرديم".
در اين باره بحثهای زيادی در مطبوعات تاجيک زبان و روسی زبان صورت گرفت ،گروه اول عمـدتـا موافق
دولتی شدن زبان تاجيکی بودند و گروه دوم در اصل مخالف چنين مسـألـهای بودند .کميـسيون نتيجهگيریهای خود را
تدوين کرد و به پارلمان ارائه داد .پارلمان تاجيکستان درجلسه  ٦٦ژوئـن سال  ٣۹٩۹قانون زبان را به تصويب رساند
و مقام دولتی را برای زبان تاجيکی تثبيت کرد و زبان روسی را به عنوان وسيله معاشرت بين ملتها پذيرفت.
مذهبشاه محبتشايف ،سردبير پيشين روزنامه جمهوريت میگويد :حس عمومی مردم اين بود که زبان روسی
جايگاه زبان تاجيکی را در جامعه اشغال و آن را منزوی کرده است ،از اين رو تالش برای کسب مقام دولتی برای زبان
تاجيکی در واپسين تحليل حرکت مهمی بود در جهت بيداری آگاهی ملی و رشد شعور سياسی تاجيکان.
قانون زبان و مسـألـه خط و يکی دو مسـألـه ديگر نماد تحکيم وحدت مردم را به نمايش گذاشت .شاعر گلرخسار،
از آن روزها چنين ياد میکند" :من در آن روزهای مبارزه برای مقام دولتی برای زبان فارسی تاجيکی و يا تاجيکی
فارسی جرقهای از وحدت در چشمان همميهنان خود ديدم و هيـچـگاه در صد سال اخير ملت تاجيک به اين شکل با هم
متحد و پيوسته نبودند ،که در آن روزها بودند".
رهبری تاجـيکستان تشويش و نگرانی داشت که پذيرش قانون زبان موجب ترک مردم روسی زبان و به ويژه
متخصصان از تاجيکستان خواهد شد و بدين ترتيب پايگاه اصلی حـزب و حيات اقتصادی کشور ضربه خواهد ديد.
در چنين اوضاع و احوالی ،تـأثـير حـزب کمونيست روز به روز کاهش و فضای مخالفت با آن گسترش میيافت.
سران حـزب در دوشنبه و مسکو از ظهور جنبش "جوانان مسلمان" که به نام وهابیها ياد میشدند ،در هراس و تشويش
بودند.
کميته امنيت دولتی شوروی در سال  ١۹۳٦طی عمليات گستردهای به جنبش زيرزمينی اسالمی ضربه اساسی
وارد کرد و آن را به دريافت کمک از خارج متهم ساخت .حـزب نهضت اسالمی اين اتهام را رد کرد.
جامعه تاجـيکستان در آن روزها به گروهها و خطهای گـونـاگـون ،تاجيکان و روسی زبانان ،شهرنشينان و
روستائيان ،حـزبیها و ضدحـزبیها ،خانوادههای سنتی و انترناسيونال ،طرفداران اصالحات و بازسازی و مخـالفان آن
تقسيم شده بود .در چنين اوضاع و احوالی ،محـفلی به نام "رو به رو" برای گفتگو نمايندگان خطهـای مختلف توسط
گروهی از نخـبگـان تاجـيکستان تشکيل يافت و در نشستهای آن ،اساسیترين مشکالت کشور بررسی میشد .در اين
نشست های پرشور که تا چهار صد نفر گرد ميآمدند ،انديشه تـأسيس سازمان مردمی رستاخيز ،نخستين جنبش سياسی
شهروندان تاجـيکستان در دوره بازسازی ،پیريزی شد.
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طاهر عبدالجبار ،عضو فعال و سخنگوی محفل "رو به رو" پيشنويس برنامه و آئيننامه سازمان را تدوين و
ارائـه کرد .او بعدها در باره هدف و شيوه عمل رستاخيز گفت که سازمان مردمی رستاخيز در ابـتـداء با درک
مسـألـه های خيلی مهم آن روز جامعه تاجـيکستان به ميدان آمد و هدف خود را در گام اول تالش برای استقالل
تاجـيکستان تعيين کرد و اين مسـألـه برای همهی جمهوریهای شوروی در آن دوره خاص بود.
پرفسور ايرج بشيری رل زبـان و اثـرات قانون زبـان  ۱۹۸۹را بر اجتماع تـاجـيکان بررسی میکند .او
میگويد" :دردهه  ۱۹۹۰قوميت و زبـان تـاجـيک بر قوميت ملتهای شوروی ،مخصوصا روسهای جمهوری ،رجـعان
داده شد و جامعه تـاجـيک پس از قرنها دو باره خود را مستقل و سرور امور خويش حس کرد .اما متأسفانه اين استقـالل
نتايج ايدئولوژيکی ،اجتماعی و مخصوصا اقتصادی وخيمی داشت که چهرههای آنها در آغاز تحول آشکار نبودند ولی
بزودی ضررهای حزنآور و جبران ناپذيری به جامعه وارد ساختـند.
اتحاد شوروی در هنگام ديدن تدارکات برای رقابت با دنيای غرب به ساختار قومی کارگرانی که عمر خود را
در راه بزرگداشت اهداف آن فدا میکردند وقعی نمیگذاشت و بـيشتر توجهش صرف بهبودی وضع کارفرمايان،
متخصصان و مأمورين اروپائی اجرای برنامههای اتحاد میشد .مثال در تـاجـيکستان ،همان طور که بارها ديدهايم،
وهابيان بطور کلی از اجتماع سوسياليستی طرد و به کوهستان گسيل داده شدند و تـاجـيکانی که زبـان روسی را
نمی دانستند به انجام مشاغل بسيار پستی وادار گرديدند و روشنفکران تـاجـيک در يک نوع اختناق فکری کشنده ماندند.
اکثرا رؤسا ،مهندسين ،عامالن و مخترعينی که در تـاجـيکستان کار میکردند غير تـاجـيک بودند و هريک برای مدتی
معين به تـاجـيکستان دعوت شده بودند.
بعد از گذشت قانون زبـان  ۱۹۸۹تقريبا تمام ساکنان تـاجـيکستان که از جمهوریهای اروپائی شوروی يا از
روسيه برای کار به تـاجـيکستان آمده و ماندگار شده بودند ،از ترس از دست دادن مال و جان خود به کشورهای اصلی
خود برگشتند و دانش ،بينش و تجربـياتـ شان که تـاجـيکستان را از قرون وسطی به قرن بيستم رسانده بود را نيز با خود
بردند .خالئی که در اثر خروج اين کادرهای با تجربه در اقـتصاديات تـاجـيکستان بوجود آمد جمهوری را در ورطه
اقتصادی مهلکی قرار داد که اگر کمکهای مالی جهانی نرسيده بود بيم آن میرفت که جمهوری کامال مضمحل گردد".
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فروپاشی اتحاد شوروی و استقالل تاجـيکستان
در پی تـأسيس محفل سياسی "رو به رو" و سازمان مردمی رستـاخيـر در سال  ١۹۳۹دهها اتحاديه سياسی و
اجتماعی در مناطق گـونـاگـون کشور ظهور کردند" .درفـش کاويان" در نارک" ،وحـدت" در اوراتـپه" ،آشکارا" در
کوالب" ،احيای خجند" درشهر لنينآباد" ،باختر" در خاولينگ وغيره تشکيل شدند .آنها بازسازی ،توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشور ،گسترش دموکرأسی ،احيای فرهنگ ملی و سنن دينی را هدف برنامهای خود قرار دادند.
در همان سال  ١۹۳۹جمعيت "سمرقند" در شهرسمرقند و "آفتاب سغديان" در شهر بخارا تـأسيس شدند و با تـأکيـد
بر اينکه در قلمرو ازبکستان نزديک به چهار ميليون تاجيک زندگی میکند ،تـأسيس ،گسترش مکتب ،معارف و
مطبوعات تاجيک را پايه کار خود قرار دادند.
در يازدهم فوريه  ١۹۹٠در ميدان مرکزی شهر دوشنبه نمايشی اعتراضی برگزار شد .کوچهها و خيابانها توسط
زرهپوش ها و سربازان بسته شده بود و ميان نمايندگان تظاهرکنندگان و حکومت گفت و شنود پيش برده میشد .اين
نمايش زمانی برگزار میشد که کشور برای نخستين انتخابات نسبتا آزاد پارلمانی آمادگی میگرفت و سازمان مردمی
رستاخيز نسبت به قانونشکنی مقامات محلی اعتراض داشت .در همين زمان شايعه پخش شد که گويا پناهندگان ارمنی
وارد شهر دوشنبه شده و دفعتا صاحب خانه و کاشانه گرديدهاند ،که اين امر نيز انگيزهای برای گسترش اعتراضها عليه
حکومت شد.
جريانها و واقعههای ماه فوريه سه چهره نوين را در صحنه سياسی تاجـيکستان پديد آورد .بوری کريموف ،دولت
خداينظروف و حاجی اکبر توره جانزاده.
دولت خداينظروف رئيس سينماگران و عضو شورایعالی اتحاد شوروی با شنيدن اخبار ناآرامیها در دوشنبه
سفر خود را در آلمان قطع کرد و به تاجـيکستان آمد .حاجی اکبر توره جانزاده ،قاضی مسلمانان تاجـيکستان بنابر
تقاضای رهبری کشور بارها در گـردهمـائـیهای اعتراضکنندگان حضور يافته و اجتماعات شوريده را آرام ساخت.
بوری کريموف معاون شورای وزيران و رئيس کميته برنامهريزی تاجـيکستان به عنوان رهبر کميته موقت مردمی نقش
ميانجی را ميان اعتراضکندگـان و رهبری کشور ايفاء کرد.
بوری کريموف میگويد که در نيمه روز سيزدهم فوريه قهار محکموف ،منشی اول حزب کمونيست تاجيکستان از
من خواهش کرد که در برابر اعتراض کندگـان برآمده و سخنرانی کنم .من ساعت شش عصر در برابر آنها صحبت
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کردم و در پايان همان روز يک نهادی به نام کميته مردمی متشکل از  ١٧عضو تـأسيس يافت .من براساس تقاضای
تظاهرکنندگان و موافقت محکموف رهبری اين کميته را بعهده گرفتم.
سرانجام قهار محکموف منشی اول کميته مرکزی حـزب کمونيست ،غايب نظر پاليف رئيس شورایعالی و
عزتهللا حياوف رئيس شورای وزيران در زير فشار اعتراضکنندگان استعـفاء دادند .فردای آن پلنوم غيرنوبتی کميته
مرکزی حـزب کمونيست تاجيکستان برگزار شد ،بوری کريموف و همـچـنين نور تبروف وزير فرهنگ را متهم به
خرابکاری و همدست شدن با مخـالفان کرد و آنها را از حـزب اخراج نمود.
در رويدادهای ماه فوريه  ١۹۹٠بيست و شش نفر کشته و  ١٢٧نفر زخمی شدند و تا هنوز روشن نشده است که
فرمان تيراندازی از جانب چه کسی بوده است .چه کسی مسئول حوداث خونين ماه فوريه است؟ در اين زمينه ديدگاهها و
داوریهای مختلف وجود دارد .بهر صورت واکنش جامعه هم به نمايشهای اعتراضی فوريه سال  ١۹۹٠و هم
تيراندازی به سوی آنها ،شديدا منفی بود.
تحت تـأثـير چنين فضا و تشديد تبليغات حـزبیها و اعالم شرايط فوقالعاده و قيود شبگردی شمار زيادی از
نامزدهای سازمان رستاخيز و روشنفکران مستقل ،شکست خورند .مطبوعات مسکو که جانب حکومت را داشتـند تا
مدتها حمله به نيروهای نوين تاجـيکستان را ادامه دادند و اين امر اعتراض روشنفکران را افزايش میداد.
شادمان يوسف ،کارمند آنوقت آکـادمـی علوم تاجـيکستان گفته بود که فاجعه بهمنماه از آن جهت برای ما ناگوار
بود ،که مطبوعات ،خلق ما را بطور منفی به نمايش گذاشت و فضا و تصويری را بوجود آورد که مردم از تاجـيکستان
هراس داشتند.
رويدادهای فوريه فاصله ميان حکومت و مردم را بـيشتر ساخت و روحيه بیاعتمادی را ايجاد کرد .تشبثهای
قهارمحکم وف مبنی بر تقسيم زمين برای ساختن منازل شخصی و کمک مالی دولت به آنها ،آغاز اصالحات اقتصادی،
اعالن تعطيل روزهای عيدهای مذهبی و ملی ،کوشش برای آموزش زبان تاجيکی و غيره مساعی او نتوانست کارا افـتد
و او را همچون رهبر خيرخواه کشور تثـبـيت کند .از اين رو او با انـتخابات مستقيم رياست جمهوری مخـالفت کرد و به
رأیگيری در پارلمان اکتفا کرد .مخـالفان محکموف در برابر او رحمان نبیيف ،منشی سابق کميته مرکزی حـزب
کمونيست تاجـيکستان را کانديد کردند .نبیيف  ۳۹رأی و محکموف  ١٣١رأی بدست آورد و بدين ترتيب محکموف
نخستين رئيس جمهور تاجـيکستان برگزيده شد.
در همان روزها ،شادمان يوسف مـؤسس حـزب دموکرات تاجـيکستان به رسم اعتراض دست به اعتصاب غذا زد.
اين اعتصاب در نوع خود در تاريخ معاصر سياسی تاجـيکستان ،نخستين اعتصاب بود.
حـزب دموکرات و سازمان رستاخيز ملی ،پس از تالشهای فروان در بيست و يکم ژوئـن سال  ١۹۹١از طرف
وزارت دادگستری تاجـيکستان رسما ثبت شد .در نهم ژوئـن همان سال ،نخستين کنگره حـزب نهضت اسالمی اتحاد
جماهيرشوروی در استراخان شوروی برگزار شد که حـزب نهضت اسالمی تاجيکستان نيز جزء آن بود.
کوششبرای کودتای دولتی در مسکو در اوت  ،١۹۹١بازداشت رئيس جمهور گرباچـف در استراحتگاه کريمه،
اعالم کميته دولتی وضع فوقالعاده همه و همه با سکوت و رضايت رهبری تاجـيکستان مواجه گرديد .در حاليکه
نيروهای امنيتی برای بازداشت سران حـزب دموکرات و سازمان مردمی رستاخيز و روزنامههای مستقل آماده میشدند،
کميته دولتی وضع فوقالعاده شکست خورد و اوضاع عوض شد.
حـزب دموکرات تاج ـيکستان دربيست و چهارم اوت نمايشی برگزار کرد و در آن طلب نمود که فعاليت حـزب
کمونيست در تاجـيکستان منع شود و آنهائيکه از تبدالت در مسکو طرفداری کردهانـد به دادگاه کشانيده شوند.
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در بيست و نهم و سیام اوت  ١۹۹١گـردهمـائـی در ميدان مرکزی شهر روبروی پارلمان تاجـيکستان برپا شد و
طرفدران تبدالت اخير را محکوم کردند و استعـفاء قهار محکموف رئيس جمهور ،قدرالدين اسالنوف رئيس شورايعالی و
عزتهللا احياوف نخست وزير را تقاضا نمودند .قهار محکموف استعفاء داد و اعتراض کندگان از استعفاء اسالنوف و
احياوف دست کشيدند.
سی نفر از نمايندگان تاجـيکستان به سروری قدرالدين اسالنوف در آخرين نشست نمايندگان مردم اتحاد شوروی
در مسکو اشتراک کردند .اين نشست میبايست در باره سرنوشت اتحاد شوروی که اکثريت مردم در همهپرسی ماه
مارس  ١۹۹١ازحفظ آن پشتيبانی کرده بودند ،تصميم میگرفت.
شورايعالی تاجيکستان به تاريخ نهم سپتامبر  ٣۹۹٣تاجـيکستان را به عنوان کشور مستقل اعالن کرد.
پرفسور ايرج بشيری نقش سياست نـاحـيوی اتحاد جماهير شوروی در تـاجـيکستان را ترسيم میکند .او
میگويد " :تقسيمات شمالی – جنوبی را معموال بـعـنوان يکی از دليلهای مهم اختالف قومی در تـاجـيکستان به حساب
میآورند .البته شکی نيز نيست که مردم شمال همواره خود را تحصيل کرده تر و رويهمرفته رهبران بهـتر حس
میکردند .سردمداران شوروی در سال ۱۹۲۹لنينآباد (خـجـند) را محض به همين واسطه مرکز اداری جمهوری قرار
دادند و مانـفيست کمونيسم از آنجا به ديگر جاهای جمهوری گسترده شد و قانون کلی جمهوری گرديد.
در زمان گرباچف حزب کمونيست از هم پاشيد و هر گروه از آن به جمع ديگری پيوست .تنها قهار محکموف
و رحمان نبی يوف بر اين عقيده بودند که حزب کمونيست شمال در قدرت سابق خود باقی خواهد ماند و جمهوری را از
بیسامانی نجات خواهد بخشيد .در جنوب که مردم در ساختارهای سياسی و رسوم دولت داری تجربه کمتری داشتند
اوضاع پيچـيده تـر بود .آنها تنها میدانستند که بايد هر طوری شده خود را از زير تحميالت شمال و مسکو بيرون بکشند
و بس .عاقبت پس از يک سال جستجو و تکاپو و تشکيل بـيش از هفده حزب يک دولت ائتالفی چندين حزبی با سرداری
غير رسمی دولت خدانظروف ،يک از بدخشانیهای شناخته شده در سطح شوروی تشکيل دادند .حزب نهضت اسالمی و
حزب دموکرات جناحهای تصميم گيرنده ائـتالف به حساب میرفتند.
موقعيت نبیيوف در انتخابات  ۱۹۹۱مشکالت تـاجـيکستان را مرکب تر نمود چون اين انـتخابات نه تنها تعيـين
کننده رئيس جمهور بلکه شاخص برتری قومی ،نـاحـيوی و ايدئولوژيکی شمال بر جنوب نيز بود و البته اين برای
جنوبیها به هيچ وجه قابل قبول نبود".
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فصل سیام

کشمکش حزب اسالمی و کمونيست بر سر قدرت
کنگره بي ست و دوم حـزب کمونيست تاجـيکستان صبح روز بيست ويکم سپتامبر  ٣۹۹٣افـتـتاح شد .کمونيستها
از ثبت حـزب نهضت اسالمی و اقدام قدرالدين اسالنف مبنی بر ترک حـزب ،ناراضی بودند .در پاسخ به اين نشست،
گـردهمـائـی از طرف مخالفان حـزب کمونيست در ميدان مرکزی شهر برگزار شد .در شام همان روز فرمان قدرالدين
اسالنوف ،سرپرست رياست جمهوری و رئيس شورایعالی تاجـيکستان ،مبنی بر منع فعاليت حـزب کمونيست و
مصادره ملکيتهای آن خوانده شد.
ميربابا ميررحيم ،سخنگوی اين گـردهمـائـی میگويد بعـد از اينکه فرمان خوانده شد ،گـردهمـائـی میبايست
پراکـنده میشد .اما به تحريک چند نـفر از فعاالن اين گـردهمـائـی مسـألـه پايـئن آوردن مجسمه لنين در ميدان آزادی
طرح شد .من با قاطعيت میگويم که قبال هيچ برنامهای دراين زمينه طرح نشده بود.
شکستن پيکره لنين بهانه مناسبی برای عکسالعمل جدی کمونيستها شد .در ميدان آزادی هزاران نفر جديدا گرد
آمدند ،خشم و غضب خود را از شکستن مجسمه لنين ابراز داشتند .گـردهمـائـی ميدان آزادی بعدها به نام گـردهمـائـی
کمونيستها شهرت کسب کرد .وهاب واحدوف به نمايندگی از حزب کمونيست در گـردهمـائـی سخنرانی مختصری
کرد و استعـفاء اسالنوف و اکراموف را مطرح نمود و قرارها را عليه حـزب کمونيست غيرقانونی دانست .البته
گـردهمـائـی ميدان آزادی اين امکان را داشت که جريان آن مستقيما توسط راديو تاجـيکستان در سراسر جمهوری پخش
گرديد.
تحت فشار گـردهمـائـی ميدان آزادی سرانجام شورایعالی قدرالدين اسالنوف را برکنار کرد ،در شهر دوشنبه
وضعيت فوقالعاده اعالم نمود ،فعاليت حزب نهضت اسالمی را منع کرد و رحمان نبیيف را به عنوان رئيس
شورایعالی تاجـيکستان برگزيد.
طرفداران حـزب نهضت اسالمی ،حـزب دموکرات و سازمان رستاخيز در دفاع از اسالنوف و اکراموف در
برابر بنای کميته اجـرائيه شهر گرد آمدند .گـردهمـائـی کمونيستها همان روز پراکـنده شد اما گـردهمـائـی مخـالفان آنها
(حزب نهضت اسالمی ،سازمان رستاخيز ) ... ،تا پانزده روز ديگر ادامه يافت.
رحمان نبیيف درچهارم اکتبر  ١۹۹١در نتيجه ميانجیگری فرستادگان ميخائيل گرباچف ،به خاطر برابری در
انتخابات از مقام شورایعالی کنار رفت ،منع فعاليت حـزب نهضت اسالمی رفع گرديد و وضع فوقالعاده ملغی شد.
در جريان مبارزه انتخاباتی رياست جمهوری روياروئی بين هشت نامزد شدت گرفت .رحمان نبیيف در ناحيهها
اسـاسا با کارمندان حـزبی و دولتی ديدار میکرد و سخنرانی او برای آنها قابل فهم بود ،يعنی اينکه اگر او پيروز شود،
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تغيـيری پيش نخواهد آمد و همه در مقامات خود باقی خواهند ماند .اما خداينظروف از مفاهيم صحبت میکرد که برای
اکثر مردم ناآشنا و غيرقابل تصور بودند .خـدايـنظروف از جمله میگفت " :بايد اقـتصاد را از چنگال سياست و
ايدئـولوژی آزاد کرد  ...بايد قانونهای نو قبول کنيم  ...قانونشکنی در سطح مقامات باالی حاکميت معنای خونريزی
در اليههای پائينی را دارد".
خداينـظروف از ساختارهای نو اقتصادی مانند کوپراتيف (شرکتهای تعاونی) که مردم آن را به دزدی و
مفتخوری متهم میکردند ،پشتيبانی مینمود ،در حاليکه نبیيف از مفهومهای مشهور شوروی و آشنا مانند "مسابقه
سوسياليستی"؛ "برنامه پنج ساله"؛ " باال بردن درآمدها و کاهش مصارف" و چيزهائی صحبت میکرد که در پندار و
حافظه مردم به عنوان عالمت ثبات و آرامی زمان شوروی نقش بسته بود.
بيست وچهارم نوامبر سال  ١۹۹١انتخابات رياست جمهوری برگزار شد و نبیيف با کسب  ٥۳در صد آراء بر
رقيب سياسی خود خداينظروف که  ٣٠در صد آراء را بدست آورده بود ،پيروز شد .روسيه جوان دموکرات از نامزدی
نبیيف کمونيست حمايت کرد و درک اين مسـألـه برای دموکراتهای تاجيک ،خبر تکاندهنده بود.
جريان ونتايج انتخابات نشان داد که جدائی بين دو بخش مردم تاجيکستان تا چه حدی فراخ است .سيد عبداهلل
نوری ،يکی از بنيادگذاران نهضت اسالمی میگويد :که يک بخش اهالی از جمله حـزب اسالمی از دولت خداينظروف،
نامزد دموکراتها طرفداری میکردند و بخش ديگر که کمونيستها بودند ،از رحمان نبیيف پشتيبانی میکردند.
صفرعلی کنجـهيف ،رئيس ستاد انتخاباتی نبیيف در نخستين جلسه پارلمان بعد از انتخابات رياست جمهوری به
عنوان رئيس پارلمان انتخاب شد .اما بعد از انتخابات ناآرامیها ادامه يافت و قدرالدين اسالنوف ،رئيس سابق پارلمان آن
را به نتيجه سياستهای رئيس جديد مجلس ارتباط میدهد و نبیيف را سرچشمه همـهی اختالفات میداند.
در مارس  ١۹۹٢تلويزيون تاجيکستان صحنه ای را به نمايش گذاشت که به ادعای مخالفان دولت ،حکايت از
مناسبات خصمانـهی کنجـهيف با محمد اياز نوجوانوف ،وزير داخله تاجيکستان زاده بدخشان میکرد و اين امر با
اعتراض گروهی از جوانان بدخشان مواجه گرديد .آنها در ميدان شهيدان شهر دوشنبه گرد آمدند و دست به اعتراض
زدند .اما بعدها ساير احـزاب و جنبشهای مخالف دولت به آن پيوستند نه در پشتيبانی از نوجوانوف ،بلکه با يک رشته
خواستهای سياسی از جمله اصالح قانون اساسی و قانون انتخابات ،استعفای کنجـهيف رئيس پارلمان وغيره.
برغم فشار گـردهمـائـی ميدان شهيدان ،کنجـهيف نه استعـفاء داد و نه از نوجوانوف عذر خواست .برای بررسی
واقعه ،کميـسيون و يژه حکومت تـأسيس يافت ،ولی اين کميـسيون نتوانست نـتيجه تـفـتـيش خود را سر وقت منتشرکند و
جامعه را آرام نمايد .عزتهللا حياوف ،نخست وزير و رئيس کميـسيون ويژه بعدا تعيين پنج روز برای بررسی چنين
مسـألـه نازک و غيرعادی را اشتباه دانست و تـأکيـد کرد که شتاب در کار نيست .اما رئيس جمهور در مسـألـه سکوت
میکند و اعتراضکنندگان ميدان شهيدان از او تقاضای انحالل پارلمان را کردند.
دولت عثمانف ،معاون حـزب نهضت اسالمی پيام گـردهمـائـی ميدان شهيدان را برای پارلمان خواند و گفت که:
" ...بار ديگر شما را آگـاه میکنيم که اگر تا فردا ،بيست و يکم آوريل  ،١۹۹٢ساعت  ١٢نيمروز خواستههای
گـردهمـائـی کنندگان اجـراء نگردد ،مردم به عکسالعمل دست خواهند زد .اگر خون بیگناهی بريزد ،مسئووليت بدوش
شما و رئيس شورایعالی صفرعلی کنجـهيف خواهد بود".
جوانان ميدان شهيدان دست به خشونت زدند و دربيست ويک آوريل گروهی از نمايندگان پارلمان را گروگان
گرفتند .صفرعلی کنجـهيف بعد از اين واقعه استعـفاء داد و در بيست ودوم آوريل رحمان نبیيف ،رئيس جمهور او را به
رياست کميته امنيت دولتی تاجـيکستان تعيـين کرد.
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بيست وسوم آوريل در شهر کوالب اجتماعی برگزار شد و با استعفای کنجـهيف مخـالفت نمودند و استعفای حاجی
اکبر توره جان زاده ،قاضی مسلمانان و مقصود اکراموف ،شهردار دوشنبه و ديگر سران اپوزيسيون را تقاضا کردند.
روز ديگرش در حاليکه اهل ميدان شهيدان محل را ترک میکردند ،اعتراضکنندگان ميدان مرکزی کوالب به شهر
دوشنبه آمدند و آنها را در ميدان آزادی معاون رئيس جمهور ،نذرهللا دوستوف استقبال کرد.
تجمعکنندگان درميدان آزادی از شورایعالی بیاعتبار اعالن کردن همهی قرارهای اخير را طلب میکردند .به
نظر میرسيد که پارلمان برای چنين اقدامی آماده بود .در اين ميانه اهل ميدان شهيدان دو باره در خيابان رو به روی
قصر رياست جمهوری خيمه زدند .شعارهای هر دو ميدان شديدا خالف همديگر بود ،روحيه و فضای جنگ طلبانه در
آنها در يک سطح بود.
رويا روئی دو ميدان موجب تشويش و اضطراب اکثريت مردم شده بود .از اينرو يک گروه از جوانان ميدان
آزادی در فاصله بين هر دو ميدان قرار گرفتـند ،در آنجا خيمه زدند و طرفها را به اتحاد دعوت کردند .اما به گفتهی
نورعلی دولتوف ،کارشناس سياسی گروههای اغواگر در هردو ميدان به گروگانگيری ،حملههای لفظی ،لت و کوب
پرداختند ....گروههائی که از بيرون اداره میشدند ،نارنجکی را در يکی از ميدانها منفجر کردند و چند نفر زخمی
شدند .بوی خون به مشام هر دوميدان رسيد و آنها را به خونريزی نزديک میکرد .با تأسف رويدادهای خونين به وقوع
پيوست و احتمال هر گونه سازش را از بين برد.
براساس پـيشنهاد جنرال فرخ نيازوف ،رئيس کميته نو تـأسيس دفاع تاجـيکستان ،رئيس جمهور ،رحمان نبیيف
در اول مه  ١۹۹٢واحـد نـظامی ويژه از جـوانان مـيدان آزادی را تـأسيس کرد و بين آنها  ١٧٠٠قبـضه سالح اتومات
تقسيم کرد .يک روز بعد از آن ،جنرال بهرام رحمانف ،فرمانده گـارد رياست جمهوری  ٤٥٠قبضه سالح در بين
تجـمعکـنندگان ميدان شهيدان تقسيم کرد.
در پنجم ماه مه ميان طرفداران ميدان شهيدان و آزادی تيراندازی صورت گرفت و چند نفر کشته و زخمی به جا
گذاشت .همان روز در صحن پارلمان مراد شيرعلیزاده ،عضو مجلس و سردبير روزنامه "صدای مردم" و يکی از
چهرههای روشنفکر تاجيک به قتل رسيد .در اين ميانه ماشين باربری مربوط فرقه  ٢٠١روسيه مستقر در تاجـيکستان
گويا ره گم کرده و به ميدان شهيدان رسيده بود و میخواست سالح توزيع کند اما بنابر تصميم سران ميدان شهيدان
دوباره به قرارگاه خود فرستاده شد.
بدين ترتيب بر زمينههای اختالفات و رويا روئی ،بیتجربهگی سياسی ،مداخلـهی بيرونی و مسلح شدن انسانهائی
که ديدگاههای گـونـاگـون داشتند ،تاجـيکستان به ورطه خونين وارد شد.
پرفسور ايرج بشيری حوادث سالهای آغازين دهه  ۱۹۹۰را تجزيه و تحليل میکند .او میگويد " :بمحض
موفقيت نبیيـوف در انتخابات ،اپوزيسيون قوای خود را متشکل ساخته و به ويران نمودن پايههای حکومت وی
پرداخت .در حقـيقت اپوزيسيون در نظر داشت نه تنها حکومت نبیيوف بلکه ساختار سياسی – اجتماعی حزب
کمونيست در تـاجـيکستان را بطور کلی از هم فروپاشد .برای حصول اين هدف به ترويج نزاعهای نـاحـيوی ،قومی و
ايدئولوژيکی در بين مردمان شهرکها و قشالقها (دهات) پرداخت .در دوشنبه اپوزيسيون تمام قدرت سياسی خود را
صرف از کار برکنار کردن صفرعلی کنجهيف ،رئيس آن وقت شورایعالی تـاجـيکستان نمود.
اپوزيسيون حاميان خود را از شهرها و دهات آورده در ميدان جلوی سازمان مزکری حزب کمونيست به تظاهر
واداشت .کمونيست های حاکم برای نجات خود حاميان خود را در ميدان آزادی جمع نموده برعليه طرفداران اپوزيسيون
به تظاهر پرداخـتند .با وجود افزايش روزانه افراد به صف تظاهرکنندگان و امکان خونريزی زياد ،نبیيوف به استعفای
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کنجهيف رضا نداد و درخواست تجديد قانون اساسی جمهوری را نيز رد کرد .عالوه براين ،برای اين که بتواند
اپوزيسيون را از دوشنبه بيرون کند ،عده زيادی از جوانان ميدان آزادی را مسلح ساخت و تدريحا جنگ را از درون
شورایعالی و از دوشنبه به کوچه و مزارع جنوب جمهوری ،يعنی به قرقان تپه و کوالب کشيد .کنجهيف ستون اصلی
حکومت نبیيوف بود .ولی عاقبت اپوزيسيون نبیيوف را قانع ساخت که دولت او بدون کنجهيف دارای ثبات بـيشتر
خواهد گرديد .نبیيوف اين سناريو را قبول کرد .در نتيجه کنجهيف به استعفاء رفت و اکبرشاه اسکندروف از جانب
اپوزيسيون رئيس شورایعالی تـاجـيکستان گرديد .آنگاه اپوزيسيون ،با کمک اسکندروف ،تدريجا دست نبیيوف را از
امور مهم رياست جمهوری کوتاه کرد و نهايت با خلع نبیيـوف نقطه عطفی بر قدرت مطلق حزب کمونيست در
تـاجـيکستان نهاد".

141

سخن آخر مـؤلـف

تاجيکان در آستانه قرن بيست و يکم
ت اجيکان آغار قرن بيست را با زندگی و کار درقلمرو چند دولت از جمله امارت بخارا ،خانگيری قوقند ،ترکستان
روس و افغانستان با ميراث پراکـنده افکار سياسی و اجتماعی پـيشنيان خود ،با شرکت درجه دوم در حيات سياسی اين
دولتها ،با اقتصادی ناتوان اما با ثروتی سرشار از غنای فرهنگی استقبال کردند.
احمد دانش ،نويسنده ،متفکر بزرگ و چهره برجسته تاجيکان در نيمه دوم قرن  ١۹با فعاليتهای سياسی و
اجتماعی و آفرينيش آثار گرانسنگ خود جنبش معارفپروری را اساس گذاشت که هدف آن اصالحات سياسی در
امارت بخارا بود.
پذيرفته نشدن افکار معارفپرورانه و طرحهای اصالحی احمد دانش از طرف حاکميت آن دوران ،پيروانـش را
نيازمند به الهام گرفتن از انديشههای اصالحطلبانهای که از قلمرو ترکيه و روسيه به سوی آسيایميانه میآمد ،کرد.
تحت تـأثـير انقالب بورژوا – دموکراتيک  ١۹٠٧ – ١۹٠٥روسيه ،جنبش جديدیها در امارت بخارا ،نيرو
گرفت .امارت بخارا که بعد از شکست در برابر روسيه تحتالحمايه آن قرار گرفته بود ،با دستور و پشتيبانی امپراتوری
روسيه در صدد ايجاد رابطه و کارکردن با جريانهای نو سياسی برآمد .اميرسيدعالم خان ،تحصيلکرده سنپترزبورگ
روسيه در سال  ١۹١١به تخت امارت بخارا نشست و با استفاده از طرحها و عقيدههای جديدها دست به اصالحات زد.
اما امير اين اصالحات را در نيمه راه قطع کرد و در سال  ١۹٢٠دست به قتل عام جديدیها زد.
جديدی ها و به ويژه جناح انقالبی آن به ترکستان روسيه فرار کردند و در آنجا با کمک بلشويکهای روس ،حـزب
کمونيست بخارا را تـأسيس نمودنـد .در دوم سپتامبر سال  ١۹٢٠بخارا از طرف ارتش سرخ اشغال شد و اميرعالم خان
به بخارای شرقی و سپس به افغانستان فرار کرد.
از دسامبر سال  ١۹٢٠تا نيمهی سیام قرن بيست در قلمرو امروز تاجـيکستان جنگ استقاللطلبانه و برگرداندن
امير برتخت امارات بخارا بر ضد ارتش سرخ ادامه يافت که اوج آن در سال  ١۹٢٢تحت فرماندهی انورپاشا بود.
کميته مرکزی حـزب کمونسيت (بلشويک) روسيه در  ١٢ژوئـن سال  ١۹٢٤مصوبهای را در باره تقسيمبندی ملی
مرزهای آسيایميانه تصويب کرد و کميـسيونی را در رابطه با همين مسـألـه تـأسيس کرد .کميـسيون پس از بحثهای
زيادی در باره مرزبندی ملی در آسيایميانه در پايان سال  ١۹٢٤ضرورت تـأسيس يک واحد ملی مستقل برای تاجيکان
را رد کرد وتشکيل جمهوری خودمختار تاجـيکستان را در چهارچوب جمهوری ازبکستان تصويب نمود.
در همين دوره که هويت ملی تاجيکان انکار میشد ،کتاب "نمونه ادبيات تاجيک" صدرالدين عينی که از يکسو
بيانگر تاريخ و ادبيات غنی و کهن تاجيکان بود و از سوی ديگر اثبات میکرد که تاجيکان از قديمی ترين مردمان بومی
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آسيایميانه میباشـند ،منتشر شد .اين اثر اندکی بعد از انتشار از طرف کميته مرکزی حـزب کمونيست روسيه ممنوع
اعالن گرديد ،از فروش بازماند و آتـش زده شد.
در پانزدهم مارس  ١۹٢٥تـأسيس جمهوری خود مختارتاجـيکستان در چهارچوب جمهوری ازبکستان اعالم شد.
در چهاردهم سپتامبر  ١۹٢۹منطقه کانبادام پس از شورش مردم آن از ازبکستان جدا و به جمهوری تاجـيکستان ملحق
شد و در پانزدهم اکتبر ،انجمن فوقالعاده شورای جمهوری خود مختار تاجـيکستان ،اعالميه تـأسيس جمهوری
تاجـيکستان را به تصويب رسانيد .در همين سال نخستين تـآتـر تاجيک در شهر دوشنبه بنياد گذاشته شد.
در ماه مارس  ١۹٣١ابراهيم بيگ ،فرمانده نيروهای طرفدار امير بخـارا و يکی از سران باسماچيان از افغانستان
به تاجـيکستان حمله کرد و در بيست وسوم ژوئـن همان سال اين گروه توسط نيروهای ارتش سرخ و با کمک دولت
افغانستان تارومار شد.
روند اصالحات بلشويکی زمين ،يعنی "زمين به دهقانان" در تاجـيکستان اجـراء نشد بلکه به تشکيل کلخوزها و
بعدتر سفـخوزها شروع کردند.
در سالهای  ١۹٣٧ – ٣۳صدها نفر از سياستمداران ،روشنفکران ،روحانيون و انسانهای عادی در دوره ترور
استالينی زندانی ،تبعيد و تيرباران شدند .بـابـا جان غفوروف ،رهبر آن وقت تاجـيکستان با استفاده از روابط شخصی
خود تا حدی توانست جلو گستردگی ترور استالينی را در تاجـيکستان بگيرد.
يازده آوريل  ١۹٣۳نخستين انتخابات پارلمانی تاجـيکستان برگزار شد .در سال  ١۹٤١جشن ده روز فرهنگی و
هنری تاجـيکستان در مسکو برگزار گرديد.
با شروع هجوم آلمان به سرزمين اتحاد شوروی ،دهها برنامه اقتصادی در تاجـيکستان متوقف شد .در سال ١۹٥١
آکـادمـی علوم تاجـيکستان تشکيل شد و صدرالدين عينی به عنوان نخستين رئيس آن برگزيده شد.
در سال  ١۹٥٦بـابـا جان غـفوروف ،رهبر تاجـيکستان به عنوان رئيس پژوهشگاه خاور شناسی اتحاد شوروی
تعيين شد وتورسون اولچـه بـايـف ،ب ه عنوان دبير اول کميته مرکزی حـزب کمونيست تاجـيکستان انتخاب گرديد و بعد
از پنج سال کار در  ١۹٦١از مقاماش برکنار شد.
جبار رسولـوف از سال  ١۹٦١تا  ١۹۳٢رهبری تاجـيکستان را بعهده داشت .اين دوره با توليد يک ميليون تن پنبه
و فشار شديد بر روشنفکران مشخص میشود.
از  ١۹۳٢تا  ١۹۳٥رحمان نبیيف در رأس حـزب قرار داشت و با اوجگيری مبارزه قدرت ،برکنار شد و قهار
محکموف بهجای او برگـزيده شد .او از بازسازی و علنيت ميخائيل گرباچـف ،رهبر آنوقت اتحاد شوروی استقبال کرد.
اما با رويدادهای فوريه  ١۹۹٠و کشته و زخمی شدن عدهای ،روابط محکموف با مردم تيره شد.
اعالم بازسازی ،مسـألـه احياء و نگهداری خط و زبان تاجيکی گروههای وسيع مردم را با هم متحد ساخت.
پارلمان تاجـيکستان در سال  ١۹۳۹زبان تاجيکی را به عنوان زبان دولتی به رسميت شناخت.
در سال  ١۹۹٠محفل سياسی "رو به رو"؛ "سازمان مردمی رستاخيز" و "حـزب دموکرات تاجـيکستان" تـأسيس
شدند .نخستين "کنگره حـزب نهضت اسالمی اتحاد شوروی" که حـزب اسالمی تاجـيکستان جزء آن بود ،در استراخان
شوروی برگزار شد .اما رهبری تاجـيکستان از ثبت حـزب نهضت اسالمی اباء ورزيد.
قهار محکموف در سیام اوت  ١۹۹١به ات هام پشتيبانی از تبدالت هيجـدهم و بيستم اوت همان سال در مسکو و
فشار نيروهای جديد سياسی تاجـيکستان و مصادره ملکيتهای حـزب کمونيست تاجـيکستان ،از مقامـش برکنار شد.
قدرالدين اسالنوف ،رهبر جديد تاجـيکستان از عضويت حـزب کمونيست استعـفاء داد و فرمان منع فعاليت حـزب
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کمونيست را صادر کرد .او پس از شکستن پيکره لنين در دوشنبه و زير فشار هواخواهان حـزب کمونيست برکنار شد و
رحمان نبیيف به عنوان رئيس شورایعالی و سرپرست رياست جمهوری انتخاب شد.
رحمان نبیيف بعد از نمايشهای اعتراضی مخـالفان او و ميانجیگری فرستادگان ميخائيل گرباچـف از مقام خود
کنار رفت و در نخستين انتخابات رياست جمهوری شرکت کرد و با بدست آوردن  ٥۳در صد رأی در برابر
دولتخداينظروف که  ٣٠در صد رأی را بدست آورده بود ،به عنوان نخستين رئيس جمهور تاجيکستان انتخاب شد.
پس از نمايش تلويزيونی محکمه محمد اياز نوجوانوف ،وزير داخله تاجـيکستان ،در  ٢٥مارس ١۹۹٢
گـردهمـائـی از سوی طرفداران او در ميدان شهيدان بر عليه صفرعلی کنجـهيف ،رئيس شورایعالی تاجـيکستان
برگزار شد که با گروگانگيری نمايندگان پارلمان توسط مخالفان دولت و استعفای کنجـهيف پايان يافت.
در بيست و چهارم آوريل  ١۹۹٢طرفداران کنجـهيف در ميدان آزادی گردآمدند و از پارلمان لغو همه قرارهای
اخير را خواستند .روز بعد آن طرفداران حـزب نهضت اسالمی ،حـزب دموکرات ،سازمان رستاخيز و "لـعل بدخشان"
در ميدان شهيدان گرد آمدند .روياروئی دو ميدان و مسلح شدن آنها ،آغاز خونريزی و جنگ را در تاجيکستان سبب
گرديد.
در هفتم مه  ١۹۹٢رئيس جمهور نبیيف با مخـالفان دولت سازشنامهای را مبنی بر تـأسيس حکومت مصالحه ملی
امـضاء کرد .در نتيجه گفت و شنود طرفين چندين بار امکان آتشبس دست داد ،اما از بين رفت .مخـالفان نيروهای
روسيه و ازبکستان را عامل اصلی در تشديد جنگ و بحران در تاجيکستان مینامند.
در آخر نوامبر  ١۹۹٢در خجند اجالس شورایعالی تاجـيکستان استعـفاء نبیيف را از مقام رياست جمهور
پذيرفت و امامعلی رحمانف ،رئيس کميته اجـرائـيه کوالب را به عنوان رئيس شورایعالی و عبدالملک عبدهللا جانف را
به عنوان نخستوزير تاجـيکستان اعالم کرد.
جنگ در منطقه شرق و مرزی تاجـيکستان و افغانستان ادامه يافت و برای يک مدت کوتاه اپوزيسيون دولت،
ناحيه غرم را به عنوان جمهوری اسالمی اعالن کردند .هواپيماهای ازبکستان ناحيه قراتگين را بمـباران کردند .قتلهای
بدون محکمه و زندانی ساختن طرفداران اپوزيسيون را سازمانهای حقوق بشر محکوم نمودند.
در سال  ١۹۹٤در مسکو گفت و شنود طرفين آغاز شد .مخـالفان خواستار مذاکره با روسيه بودند و در ابـتـداء از
گفتگو با رهبری دوشنبه اباء میورزيدند .در نشست دور دوم در تهران سازشنامه موقت به امـضاء رسيد .در نشست
اسالمآباد کميـسيون نظارت برآتشبس تشکيل شد و مبادله اسيران به عمل آمد.
دور نوبتی گفت و شنودها در سال  ١۹۹٥و  ١۹۹٦دستآوردهای اندک داشتند .ديدار امامعلی رحمانف ،رئيس
جمهور با سيدعبدهللا نوری رهبر حـزب نهضت اسالمی زمينه نزديک شدن مواضع همديگر را فراهم ساخت.
در بيست و هفتم ژوئـن  ١۹۹٧در مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح به امـضاء رسيد و در سپتامبر همان
سال سران اپوزيسيون از خارج بازگشتند و کميـسيون آشتیملی تـأسيس شد .در سازشنامه صلح برای اپوزيسيون سی
درصد سهم در ساختارهای دولتی و پيوستن افراد مسلح آنها با نيروهای دولتی پيشبينی شده بود.
براساس پيشنهاد کميـسيون آشتیملی همه پرسی در کشور در ششم سپتامبر برگزارشد و تعديالتی در قانون اساسی
بوجود آمد و از جمله زمان دوره رياست جمهوری از پنج سال به هفت سال باال برده شد و پارلمان دو اتاقه تـأسيس
گرديد .امامعلی رحمانوف ،در نتيجه انتخابات ششم نوامبر سال  ١۹۹۹برای هفت سال به عنوان رئيس جمهور انتخاب
شد.
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جشن هزار و صد سالگی سلسله سامانيان ،همچون بنيادگذاران نخستين دولت تاجيکان بعد از اسالم در تيرماه
 ١۹۹۹در شهردوشنبه برگزار شد .در طی قرن بيستم بخشی ازتاجيکان در ازبکستان هويت ملی خود را از دست دادند
و در افغانستان با نا برابریهای ملی مواجه بودند و در پايان قرن بيست کشتار دستهجمعی و تصفيههای قومی تاجيکان
از طرف امارت قومگرا و بنيادگرای اسالمی طالبان صورت گرفت .در واليت سينکيان چين تاجيکان همراه مسلمانان و
جنبشهای جدا طلبانه زير فشار حکومت مرکزی قرار دارند و آنها امکان آموزش به زبان مادری و دسترسی به
مطبوعات ملی را ندارند.
پيآمد جنگ های شهروندی و وضع بد اقتصادی ،صدها هزار از جوانان تاجيک را مجبور به ترک وطن و
جستجوی کار در سرزمين روسيه کرده است و آنها در غربت قرن بيست و يک را پـيشواز گرفتند .در تاجـيکستان
اصالحات اقتصادی و سياسی ،روند گسترش صلح و ثبات برغم مشکالت اما گام به گام به پيش میرود .حضور
نيروهای روسيه در تاجـيکستان استقالليت آن را زير سئوال میبرد.
جمهوری تاجـيکستان ،در نخستين سال قرن بيست و يکم با شروع عمليات نظامی اياالت متحده امريکا در
افغانستان به همپيمان واشنگتن در مبارزه بر ضد تروريسم تبديل يافت ،حريم هوائی و فرودگاههای خود را در اختيار
نـيروهای نظامی اياالت متحده امريکا و ائتالف بينالمللی ضد تروريسم قرار داد.
پايان
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تـاجـيکان در قـرن بيستـم
سالنامه ٦٠٠٣-٣۹۹٣
تهيه و ترتيب از :گلبهـار مرادی
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سال ٣۹۹٣
شورایعالی تـاجـيکستان در نهم سپتامـبر استـقالل جمهوری تـاجـيکستان را اعالن کرد .اين در اوضاع و احوالی بود
که کشور رئيس جمهور نداشت و نخستين رئيس جمهور تـاجـيکستان زير فشار پارلمان و تظاهرات سیام اوت استعـفاء داده بود.
از اينـرو رئيس شورایعالی تـاجـيکستان قدرالدين اسالنوف اعالميه استقالل را خواند .اما قدرالدين اسالنوف در بيست و سوم
سپتامـبر ،يک روز بعد از اعالن منع فعاليت حزب کمونيست تـاجـيکستان و به زير کشيدن مجسمه لنين از ميدان مرکزی شهر
دوشنبه زير فشار پارلمان و گردهمايی کمونيستهـا از مقام رياست شورایعالی برکنار شـد .رحمان نبی يـوف ،دبير اول سابق
کميته مرکزی حزب کمونيست تـاجـيکستان به عنوان رئيس شورایعالی تـاجـيکستان انـتخاب شــد ،امـا او نيز زيـر فشـار
تظـاهرکـنندگان ضـد کـمونيـستی و درخـواسـت ميخائـيل گـورباچــف ،رئيـس جـمهور اتحاد شوروی به عنوان يکی از نامزدهای
انتخـاباتی رياست جمهوری از مقام رئيس مجلس کنار رفت .رحمان نبی يـوف در انتخـابات بيست و چهـارم نوامبر رياست
جمهوری بر رقيب اساسی خود دولت خدايـنظروف پيروز آمد.

سال ٣۹۹٦
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوم مارس جمهوری تـاجـيکستان را به عضويت آن سازمان پذيرفت .در ماههـای
مارس و آوريل در ميدان شهيدان و آزادی در مرکز دوشنبه ،از طرف مخالفان و طرفداران حکومت تـاجـيکستان
گردهمائیهـائی به عمل آمد ،که در فرجام باعث خونريزی و جنگ شهروندی گـرديـد.
رحمان نبی يوف ،رئيس جمهور تـاجـيکستان در هفتم سپتامـبر زير فشار مسلحانه مخالفان حکومت استعـفاء داد ،اما
زد و خوردهـا کماکان ادامه يافت .نمايندگان سازمان ملل در نوزدهم سپتامـبر با سران نيروهـای سياسی تـاجـيکستان گفت و
شنود کردند .در بيست وچهـارم اکتبر جبهه خلق تـاجـيکستان تحت رهبری صفرعلی کنجهيوف ،رئيس سابق مجلس و رستم
عبدالرحيم به شهر دوشنبه حمله کردند ،يک روز بعد با تـلفات زيادی به عقبنشينی مجبور شـدند .در نوزدهم نوامبر جلسه
شورایعالی در خجند برگزار شـد ،استعـفای رحمان نبی يوف را پذيرفت و امامعلی رحمانوف را به عنوان رئيس شورایعالی
تـاجـيکستان انتخاب کرد و او را سردار دولت اعالن نمود.

سال ٣۹۹١
در ماه ژانويه جنگ در ناحيههـای کافرنهـان ،رامت ،غرم و مناطق شرقی تـاجـيکستان ادامه يافت .هواپيماهـای
نظامی روستاهـای اين مناطق را بمباران کردند .سران دولتهـای جامعه مشترکالمنافع بنابر درخواست تـاجـيکستان در شهر
منسک (پايتخت بالروسيه) قرارهـائی را در بارهی فرستادن نيروهـای پاسدار صلح به تـاجـيکستان به امضاء رسانيـدند.
نمايندگی دائمی سازمان ملل متحد در اول فوريه در شهر دوشنبه تـأسيس يافت و آقای عصمت کيتونی به عنوان نخستين
فرستادهی آن وارد تـاجـيکستان شـد .در همين ماه سنگک صفروف ،يکی از فرماندهـان برجسته حکومت و فيضهللا سعيدف،
فرماندهی بريگاد ويژهی وزارت داخله تـاجـيکستان همـديگر را کـشتند .در بيست و پنجم مه ميان روسيه و تـاجـيکستان معاهدهی
دوستی ،همکاری و کمک متـقابل امضاء شـد .بيستـم ژوئن دادگاه عالی تـاجـيکستان فعاليت چهـار حزب مخالف و شماری از
نشريات را ممنوع اعالن کرد و دههـا عضو اين احزاب بازداشت ،زندانی و يا کشته شـدند .گروههـای مخالف دولت در سيزدهم
ژوئيه بر مرزبانان روسيه در تـاجـيکستان مسلحانه حمله کردند ،که در نـتيجه آن بيست وپنج نظامی روس کشته شـد .ايفگينی
پريماکوف ،رئيس خدمات کشف خارجی فدرال روسيه با رهبران نهضت اسالمی تـاجـيکستان درآخر ماه ژوئيه در تهران
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مالقات کرد و ضرورت تحقـق صلح را با آنهـا درميان گذاشت .شورای امنيت سازمان ملل متحد و رهبری روسيه در ماه اوت
از حکومت تـاجـيکستان تقاضا کردند که گفت و شنود را با مخالفان آغاز نمايد.

سال ٣۹۹۹
نخستين دور گفتـگوی صلح تـاجـيکان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در پنجم آوريل در مسکو برگزار شـد .در
بيستـم ژوئيه ش ورای عالی تـاجـيکستان پست رياست جمهور را در تـاجـيکستان احياء کرد و تاريخ انتخـابات رياست جمهوری
را معيـن ساخت  .اپوزيسيون انتخـابات را تحريم کرد .تاريخ انتخـابات از بيست و پنجم سپتامـبر به ششم نوامبر به عقب انداخته
شـد ،در اين ميانه بين هيئت حکومت تحت رهبری عبدالمجيد دوستف ،معاون اول رئيس شورایعالی و حاجی اکبر توره
جانزاده ،معاون اول گروه اپوزيسيون در تهران سازشنامه آتشبس و در اسالمآباد عهدنامه تبادله اسيران به امضاء رسيد .در
اول نوامبر کميسيون مشترک نظارت آتشبس در نشست اسالمآباد تـشکيل شـد .در ششم نوامبر امامعلی رحمانوف با به دست
آوردن شصت در صد آراء در مقابل عبدالملک عبدهللا جانوف به عنوان رئيس جمهور تـاجـيکستان انتخاب شـد و همزمان با
انتخـابات قانون اساسی جديد نيز پذيرفته شـد .در خـاروق مبادلهی اسيران ميان حکومت و اپوزيسيون به عمل آمد.

سال ٣۹۹۱
در ماه نوامبر انتخابات مجلسعالی تـاجـيکستان برگزار شـد .در دهم ماه مه روبل تـاجـيکی وارد بازار شـد .در همين
ماه تعدادی از اعضای هيئت رهبری حکومت از جمله يعقوب سليموف ،وزيرداخله (کشور) ،نذرهللا دوستوف ،معاون وزير حمل
و نقل (ترابری) و عدهی ديگری به عنوان مخالفان روند صلح از حکومت اخراج شـدند .در هفدهم و نوزدهم ماه مه در کابل با
ميانجیگری برهـانالدين ربانی ،رئيس دولت اسالمی افغانستان مالقات امامعلی رحمانوف ،رئيس جمهور تـاجـيکستان با سيد
عبدهللا نوری ،رهبر اتحـاديه اپـوزيسيون تـاجـيک برگزار شـد و در هفدهم اوت در نشست نوبتی در تهران اصول اساسی رسيدن
به صلح و تفاهم ملی معين گرديد .آقاخان چهـارم ،رهبر اسماعيليان جهـان در بيست و سوم ماه مه برای نخستين بار به دوشنبه و
خـاروق سفر کرد .البته کمکهـای او به مردم بدخشان تـاجـيکستان از سال  ١۹۹٣آغاز يافته بود.

سال ٣۹۹۱
در بيستـم ژانويه بين دو جزتام ارتش تـاجـيکستان در قورغانتپه برخورد مسلحانه به عمل آمد ،در نتيجه آن محمود
خدای بردیيوف ،فرماندهی بريگارد اول وزارت دفاع کنترل شهر را به دست گرفت و همزمان عباد بايمتوف ،شهردار
تورسونزاده کارخانه آلومينيوم را اشغال کرد و هر دو دوشنبه را تهديد کردند و در دوم فوريه تا پانزده کيلومتری شهر دوشنبه
پيشروی کردند .امامعلی رحمانوف ،رئيس جمهور يکی از تقاضاهـای خدای بردیيوف را اجراء کرد و محمد سـعيد عبـيدهللا
يوف ،معـاون اول نخـست وزيـر استعـفاء داد .در ماه مارس حزبهـای سـياسی و سازمانهـای اجتـماعی تـاجـيکستان سازشنامه
تفاهم عمومی را بدون اشتراک اپوزيسيون تـاجـيک پذيرفتـند .در سيزدهم مه در منطقه اوراتپه نمايش اعتراضی به زد وخورد
انجاميد که در اثر آن پنج نفر کشته شـدند اما نمايش اعتراضی در خجند چندين روز بدون برخورد ادامه يافت .درماه دسامبر در
افغاسنتان امامعلی رحمانوف ،رئيس جمهور و عبدهللا نوری ،رهبر اپوزيسيون عهدنامه تفاهم را به امضاء رساندند.

سال ٣۹۹٧
امامعلی رحمانوف درسیام آوريل در خجـند از سوء قصد جان به سالمت برد .در بيست وهفتم ژوئن در مسکو از
جانب رحمانوف و نوری سازشـنامه عـمومی صـلح و تفـاهم مـلی امضاء گـرديـد .مجلس عالی در اول اوت قرار "عفو
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شرکتکنندگان برخوردهـای سياسی و نظامی" را تصويب کرد .در همين ماه کميسيون مصالحه ملی در شهر دوشنبه آغاز به کار
کرد .در ماه سپتامـبر روند بازگشت پناهندگان تـاجـيک از افغانستان به پايان خود رسيد .درهمين ماه شناسنامههـای (تذکره
تابعيت) جديد در جمهوری توزيع گـرديـد .در ماه ژوئن خدای بردیيوف بار ديگر دست به حمله زد و در شهر دوشنبه
طرفداران يعقوب سليموف هدف آتش قرار گرفتند .در دوم دسامبر در دوشنبه رضوان سدريوف ،رهبر گروه سابق مسلح
اپوزيسيون ترور شـد .در پانزدهم دسامبر هواپيمای مسافربری تـاجـيک در شهر شارجه امارت عرب سقوط کرد و همهی
سرنشينان آن کشته شـدند.

سال ٣۹۹٩
در هيجده فوريه امامعلی رحمانوف ،رئيس جمهور تـاجـيکستان به عنوان رئيس حزب مردمی دموکرات تـاجـيکستان
انتخاب شـد .در بيستم ماه مه در پاريس گروه مشورتی دولت و سازمانهـای کمککننده به تـاجـيکستان فيصلهای صادر کردند که
براساس آن  ۱١۱ميليون دالر در طی سه سال به تـاجـيکستان پرداخته خواهد شـد .در بيستـم ژوئيه در ناحيه طويلدره چهـار
کارمند سازمان ملل متحد در تـاجـيکستان به نامهـای يوتوکا اکينو ،ريچارد شيفچيک ،عادلفا شربيکو و چورچان محرموف کشته
شـدند .در چهـارم نوامبر محمود خدای بردیيوف به واليت (استان) لنينآباد هجوم مسلحانه برد .نيروهـای حکومت و اتحاديه

اپوزيسيون مشترکا عمل کردند و او را شکست دادند.

سال ٣۹۹۹
در ماه فوريه شاهراه (بزرگراه) کوالب و قلعه خم افتتاح شـد .در سوم اوت رهبران مخالفين رسما نيروهـای مسلح
خود را ملغی اعالم کردند و بيست و دو عضو اپوزيسيون به پستهـای دولتی تـاجـيکستان تعيين شـدند .تـاجـيکستان يکهزار و
صد سالگی دولت سامانی را جشن گرفت .قرقيزستان و ازبکستان در پی حمله طرفدران جمعه نمنگانی به مواضع آنهـا
تـاجـيکستان را در رابطه به پناه گرفتن اين گروههـا در قلمرواش و نداشتن کنترل بر مناطق شرقی آن متهم ساختند .هواپيماهـای
جنگی ازبکستان قلمرو تـاجـيکستان را بمباران کردند.
در بيست و ششم سپتامـبر تعديالت در قانون اساسی به همهپرسی گذاشته شـد .در نتيجه همهپرسی دوره رياست
جمهوری از پنج سال به هفت سال بلند برده شـد ،پارلمان دو اتاقه تـأسيس شـد و احزاب مذهبی اجازه حضور يافتند .در ششم
نوامبر انتخابات رياست جمهوری برگزار شـد و امامعلی رحمانوف برای بار دوم به عنوان رئيس جمهور تـاجـيکستان انتخاب
شـد .کميسيون مرکزی انتخـابات سه نامزد الترنتيف را ثبت نکرد .در آخرين لحظه نامزدی دولت عثمان نماينده اپوزيسيون و
وزير اقتصاد ثبت شـد ،ولی خود او شرکت در انتخـابات را رد کرد.

سال ٦٠٠٠
انتخـابات مجلس سفلی پارلمان تـ اجـيکستان در بيست و هفتم فوريه برگزار شـد و در آن حزب مردمی دموکرات
تـاجـيکستان به پيروزی چشمگير دست يافت .در نوزدهم مارس در دوشنبه عملياتی ويژه که هدف آن کاهش خودسری نظامیهـا
درشهر بود ،آغازگـرديـد .،در بيست وششم مارس کميسيون مصالحه ملی فعاليت خويش را قطع کرد .در ماه مه و ژوئن در
ناحيههای غرم و دربند برخوردهـای مسلحانه رخ داد .در پنجم ژوئيه در دوشنبه مالقات رهبران "پنجـگانهی شانگهای" برگزار
شـد و ازبکستان برای نخستين بار در آن شرکت کرد .در پی حملههـای مکرر حرکت اسالمی ازبکستان بر ناحيه بادکندی
قرقيزستان و سرخاندريا ازبکستان بار ديگر تـاجـيکستان را به عنوان پناهگاه اين نيروهـا متهم کرد .در سیام اکتبر پول ملی
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سامانی به بازار آمد .در ماه نوامبر ازبکستان مرز خود را با تـاجـيکستان مينگذاری کرد .در نتيجه اين مينگذاری در جريان
يک سال بيـشـتر از پنجاه شهروند تـاجـيکستان جان خود را از دست دادند و دههـا نفر معلول و معيوب شـدند.

سال ٦٠٠٣
برنامه کاهش فقر و اصالحات ساختار اداری با توصيه و کمک بنياد بينالمللی مطرح شـد و رسما اعالن کرد که
هشتاد و چهـار در صد خانوادههـا در شرايط فقر شـديد به سر میبرند .افزايش قاچاق مواد مخدر به مشکل روز تـاجـيکستان
تبديل يافت .در ماه مه در سومين نشست نمايندگان سازمانهـا و کشورهـای کمککننده به تـاجـيکستان در توکيو وعده کمک
 ۷٣٠ميليون دالر به تـاجـيکستان داده شـد .در همين ماه عمليات نظامی برعليه گروههـای مسلح رحمان سنگينوف و منصور
معقولوف آغاز شـد و با تارومار کردن اين گروههـا به پايان رسيد .در ميانههـای ماه اوت بر اساس فرمان دولت نوزده هزار
زندانی به مناسبت سالگرد استقالل تـاجـيکستان آزاد شـدند.
در يازدهم آوريل معاون اول وزارت داخله حبيب سنگينوف  ،در هفدهم ژوئيه مشاور دولتی رئيس جمهور در امور
بينالمللی کريم يولداش و در هشتم سپتامـبر وزير فرهنگ تـاجـيکستان عبدالرحيم رحيموف در جلو منزلهايشان توسط افراد
ناشناس ترور شـدند .آنهـا به فهرست طويل قربانيان و جانباختگان اين دوره  ،٢٠٠١ – ١۹۹٢از جمله مرادهللا شيرعلیزاده،
محمد عاصمی ،اتوخان لطيفی ،بشير اسحاقی ،منهـاج غالموف ،محی الدين عالمپور ،سيف رحيم زاد ،مفتی فتحهللا شريفزاده،
رودکی زارندی و صدهـا نفر نخبگان و روشنفکران نامور و گمنام تـاجـيک ،افزوده شـدند.
پايان
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تـاجـيکان در قـرن بيستـم
گاهنامه رويـدادهـای مهم تـاريخـی
از سال  ٣۹٠٠تا ٦٠٠٠

دکتر ايرج بشيری
استاد دانشگاه مينه سوتا
مطالعات آسيایميـانـه
اياالت متحده امريکا
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١۹٠٠

در نتيجهی امتيازی که اميرعالم خان در سال  ١۳۹۱به روسهـا داده بود ،کار استخراج معادن
طال آغاز شـد.

١۹٠٢

در روسيه حزب انقالبی سوسياليستی با پشتيـبانی گستردهی تودههـا و روشنفکران تـشکيل شـد.

١۹٠۷

ژاپـن روسيه را در جنگ روسو ـ ژاپـن شکست داد.

١۹٠۱

نخستين انقالب روسيه در نتيجهی نارضايتی دهقانان و کارگران و درخواست آنهـا برای مشارکت
بيـشـتر در امور دولتی به وقوع پيوست .برغم اينکه مقامات روسيه پادشاهی توانستـند انقالب را
سرکوب کنند ،اما نـتوانستـند علل شعلهور شـدن انقالب را خاموش سازند.

١۹٠۳

نخستين پارلمان دموکراتيک (دوما) روسيه جلسه کرد.

١۹٠۳

انقالب ترکهـای جوان ،پاناسالميسم و پانترکيسم را به عنوان ستونهـای دوگانه حاکميت
عثمانی در ترکيه پیريزی کرد .انورپاشا ،طلعتپاشا و جمالپاشا نه تنهـا بنيادگذاران آن دو ستون
حاکميت قلمداد میشدند بلکه از ايده ايجاد "توران بزرگ" که مشتمل بر آناتولی ،قفقاز ،ترانس
کاسپيا و آسيایميـانـه میشد نيز با شدت پشتيـبانی میکردند .جاسوسان ترک برغم مراقـبت
روسهـا و بخـارائیهـا به منطقه و بخـارا وارد شـدند و افکـار پانترکـيسم و پاناسالميسم را
پخش و تکـثير کردند.

١۹٠۹

" مرکز مأمـوريت بخـارا به منظور ترويج دانش قابل استفاده در بين عامه" تـأسيس شـد .اين
مرکز که آنـرا "حزب اتحاد و ترقی" عثمانیهـا پشتيـبانی میکرد زمينه تردد جاسوسان ترک را
به آسيای مرکزی آسان میساخت.

١۹٠۹

در بخـارا جنبش بخـارائیهـای جوان تـأسيس شـد.

١۹١٠

انجـمنهـائی مانـند "انجمن شاگردان" به منـظور تـأمين رابـطه ميان اسـتانـبول و آسيایميـانـه و
صدور ناسيوناليسم ترکی در منطقه تـشکيل شـد.

١۹١٠

اميرعالم خان ( ١۹١٠ـ  )١۹٢٠تالشهـای زيادی به خرج داد که پاناسالميسم را احياء کند ،اما
ناکام شـد.

١۹١٠

مناقشات بين اهلتـشيع و اهلتـسنن منجر به ورود نيزوهـای روسی به امارت بخـارا شـد.

١۹١٠

امواج ناآرامیهـای روسيه به آسيایميـانـه رسيد .کارگران نفت در منطقه کانبادام بخاطر افزايش
دستمزد و تـقليل ساعت کار اعتراض کردند و موفق شـدند.

١۹١١

ستولیپـن ،نخست وزير قدرتمـند روسيه کشته شـد.

١۹١٢

روزنامه "بخـارای شريف" برای نخستينبار منـتشر شـد.

 ١١ژوئن ١۹١٢

يکی از مأمورين روسی مسئول امور داخلی ،موجوديت يک "حلقه جاسوسی" که آسيایميـانـه را
با استانبول وصل میکرد ،تأيـيد میکند .منورقاری عبدالرشيدوف ،مدير متـد مکتب جديد به
عنوان آمر عملياتی برای "سيستم مخابراتی" خدمت میکرد.
ناسيوناليستهـا از جمله پانترکيستهـا و پاناسالميستهـا ،روسيه را به ويژه در دوران جنگ
جهـانی اول به عنوان دشمن درجه يک خود میشمردند .آنهـا کوشش میکردند که روستائیهـا،
دهقانان و کارگران آسيایميانه را به طرفداری از خود ترغيب کنـند ،اما تالشهـای آنهـا بنابر
داليل نامعلومی ناکام گـرديد.
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١۹١٣

ميان سالهـای  ١۹١٣تا  ١۹١۳در سيستم عنعـنوی تربيتی بخـارا تغيـيراتی بوجود آمد.
جـديـدیهـا و بخـارائیهـای جوان از اين تغيـيرات پشتيـبانی میکردند و اصالحات عمومی را در
تمام بخشهـای جامعه بخـارا به ويژه در حوزهی تعليم و تربيت خواهـان بودند.

١۹١٣

از سی ميليون "صوم" طالئی که دارائی امير بخـارا را تشکيل میداد يک ميليون آن به مصرف
سربازان و محافظـين ،يکصدهزار آن به مصرف مأمورين امير و يک ميليون صوم به مصرف
تحايف قيمتی و يک صدهزار صوم به مصرف امور متفرقه میرسيد ،عجب ايـنجاست که حتی
يک صوم هم در امور تعلـيم و تربـيت و خدمات بهداشتی به مصرف نمیرسيد.

١۹١۷

مردم در کوالب در مخالفت با تقاضای مأمورين امير برای احضار سرباز جهت اعزام به جبهه
روسيه شورش کردند .خط آهن ترمز ـ بخـارا تکميل شـد.

١۹١۷

شامل شـدن روسيه در جنگ جهـانی اول منجر به سقوط سلسلهی رومانف در نوامبر  ١۹١٧شـد.
در پی سقوط سلطنت دولت موقت قدرت را به دست گرفت.

١۹١۱

بهـای مواد اوليه در آسيایميـانـه تقريبا سه بار نسبت به پيش از جنگ باال رفت.

١۹١۳

موقف جـديـدیهـا در برابر نيروهـای ضد شاهنشاهی بيـشـتر به طرفداری روسهـا بود تا
بخـارائیهـا و اين مسألـه دو گانگی سـياسی آنهـا را به نمايـش میگـذاشت .در حقيـقت جـديـدیهـا
در انتظار انقالب روسيه بودند تا چهرهی منطقه را کامال تغيـير بدهند.

١۹١۳

تقاضای روسهـا برای اعزام چهـارصد هزار سرباز برای جبهه جنگ سبب شورش مردم در
خجـند شـد و اين شورش بعدا به فرغانه ،نمنگان ،تاشکند و سمرقند گسترش يافت .همچنين اعزام
سرباز به جبهه موجب کمبود نيروی کار و قحطی در آسيایميـانـه گرديد.

١۹١۳

جنيد خان خيوه را به تصرف درآورد.

 ٢۱ژوئن ١۹١۳

نيکالی دوم ،امپراتور روسيه به مردهـای سن  ١۹الی  ۷۷ساله در آسيایميانه دستور داد تا با
ارائهی کمکهـای الزم در پشت جبهه با ارتش روسيه همکاری کنند.

 ٣ژوئيه ١۹١۳

کميسر پليس خجند بخاطر پخش و تشريح فرمان با بزرگان شهر مالقات میکند .بدين منظور
يکهزار نفر در مسجد شيخ جمع میشوند.

 ۷ژوئيه ١۹١۳

مأمورين روس در خجند مرحلهی اعـزام افراد به جبهه را آغاز میکنند و با مقاومت مردم مواجه
میگردند .مردم دست به شورش میزنند و لغو فرمان را میخواهند و عدهای از مأمورين را
میکشند .شورش مردم خجند به تاشکند و مناطق ديگر گسترش میيابد.

 ٧ژوئيه ١۹١۳

الکاشـين نيروی بيـشـتر نظامی به خجند میفرستد.

 ١٢ژوئيه ١۹١۳

الکاشـين به خجند میرود و شخصا وضع را از نزديک ارزيابی میکـند و برای حضار ضرورت
صدور فرمان  ٢۱ژوئن را تشريح میکند.

 ١٧ژوئيه ١۹١۳

الکاشـين وضع خطرناک خجند را گزارش میدهد .او همچنين تشويش مردم خجند که کاوفمن به
آنهـا وعده داده بود که هيچکس از مردان آسيایميـانـه برای پنجاه سال آينده به جبهه احضار
نخواهند شد را نيز در گزارش خود بازتاب میدهد.

١۹١٧

مهـاجران روس در بخـارا از انقالب بلشويکهـا برغم رد آن از طرف امير بخـارا استـقبال
میکنند .امير بخـارا با مشورت روسهـا حکومت را طوری تـشکيل میدهد که شماری از
جـديـدیهـا در کابينه شامل شوند؛ صدر ضياء يکی از اين افراد است.
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١۹١٧

در بين سالهـای  ١۹١٧و  ١۹٢٠دو نيروی عمده سياسی بخاطر قدرت در آسيایمـيانه با هم
رقابت میکنند .يکی جمهوری شوروی سوسياليستی ترکستان است که از طرف تاشکند حمايت
میگردد و ديگری حکومت خود مختار در مرکز خوقند میباشد.

١۹١٧

بين سالهای  ١۹١٧و  ١۹٢۷مسلمانان آسيایميـانـه کوشيدند تا خود را از سلطهی حکمروانی
روسهـا آزاد سازند ،اما شورویهـا که حاکميت را از روسهـا گرفته بودند ،حکومت
استيالگرانهی خود را مجددا تـأسيس کردند و نقشهی آسيایميـانـه را دو باره ترتيب دادند و آنهـا
را در سال  ١۹٣۳از نظر فرهنگی ،ايدئولوژيکی و اقتصادی وابستهی مسکو ساختند.

١۹١٧

از آغاز  ١۹١٧الی  ١۹۱٠تعدادی از نامهـای شهرهـای آسيایميـانـه به نامهـای رهبران انقالب
به ويژه لنين و استالين تعويض شـد.

 ٢٧فوريه ١۹١٧

انقالب در پتروگراد منتج به سقوط تزار و تـأسيس شوروی گـرديـد.

 ۳مارس ١۹١٧

ساکنان روسی بخـارا همراه با کارگران خط آهن بخـارا ،مرکز اداری شهر را اشغال کردند و
مأمورين حکومت موقت را برکنار ساختند.

آوريل ١۹١٧

لنين حق همه مليتهـای داخل روسيه را تا سرحد جدائی از روسيه و تـشکيل دولت مستقل تأيـيد
میکند.

آوريل ١۹١٧

اعـالميهی لـنين مـبنی بر اينـکه "ما طـرفدار اتـحاد بـرادرانـه هـمهی مـردمان میبـاشـيم"
خانهـای بخـارا و خيوه را هشـدار میدهد که دوران حکمرانی آنهـا کوتاه است.

 ٧آوريل ١۹١٧

اميرعالم خان برخی از اصالحات آينده در بخارا را اعالم میدارد که موجب شکرگذاری
جـديـدیهـا میگردد و امير متعاقـبا برجستهترين آنهـا را محاکمه میکند.

 ١۳آوريل ١۹١٧

نخستين کنگرهی مسلمانان منطقه (با اشتراک  ۷۱٠نماينده) در تاشکند برگزار شـد .آنهـا تصميم
گرفتند که روسهـا نبايد سرنوشت آسيایميـانـه را يکجانبه تعيـين کنند.

 ٢٠آوريل ١۹١٧

اميرعالم خان استقالل بخـارا را که تـاجـيکستان کنونی را نيز در بر میگرفت ،از امپراتوری
روسيه طلب میکند.

 ٢٣آوريل ١۹١٧

کنگرهی مسلمانان در تاشکند خاتمه يافت .مرکز شوروی مسلمانان ترکستان به عنوان يک ارگان
اجـرائی دائـمی تـأسيـس شــد .مصـطفی چـوگـايف آغلی ( )١۹۷١ – ١۳۹٠و م .خـواجه بهـبودی
( )١۹١۹- ١۳٧۷و همچنين عبيدهللا خواجه و اسداله خواجه اين مرکز را رهبری کردند.

 ٢۱مه ١۹١٧

ساکنين خجند با تـشکيل اتحاديهی کارگران ،بازگشت کارگران پشت جبهه را جشن میگيرند.

ژوئن ١۹١٧

دومين اجالس ملی در تاشکند بر ضرورت انحالل تـأسيسات روحانيون و بورژوازی و ترويج
آگاهی پرولتاريا درميان مسلمانان تأکيد میکند.

آوريل ١۹١٧

سياست بلشويکهـا در رابطه با مليتهـا در هـفتمين کنگره حزب سوسيال دموکرات روسيه تدوين
گرديـد .اين سياست حق تعيين سرنوشت مسلمانان را تا سرحد جدائی از روسيه میدهد.

 ٣سپتامـبر ١۹١٧

دومين کنگرهی مسلمانان آسيایميـانـه برگزار میگردد .اين کنگره سمرقند ،فرغانه ،سيردريا و
ترانس کسپـيا را به عنوان جمهوری فدرال ترکستان در چهـارچوپ روسيه به رسميت
میشناسد .اين کنگره همچنين کشت انحصاری پنبه را رد می کند و برکشت و زرع انواع
مختلف نباتات تأکيد میکند.

 ١٢سپتامـبر ١۹١٧

راديکالهـا کميتههای اجرائی سربازان و کارگران شوروی را برکنار ساخته و مأمورين محلی
حکومت موقت را بازداشت میکنند و قدرت نظامی را بدست میگيرند .شورای اسالمی و
جماعت علما به خـوقند که مرکز مخالفـين شوروی است ،انتقال میيابد.
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 ٢۱اکتبر ١۹١٧

لنين از تبعيد بر میگردد و کودتای بلشويکهـا را برای تصرف قدرت از سلطنتطلبان رهبری
میکند.

 ١۱نوامبر ١۹١٧

بلشويکهـا اعالم داشتـند که تمام ملل داخل روسيه حق جدا شـدن را دارند و مسلمانان میتوانند
عقايد خود را به پيش ببرند.

 ٢۱نوامبر ١۹١٧

چهـارمين کنگره مسلمانان آسيایميـانـه در خوقند ،حکومت موقت اسالمی خود مختار ترکستان
را تـأسيس کرد.

 ٢٢دسامبر ١۹١٧

بهبودی يکی از رهبران حکومت خوقند اعالم کرد که هدف از خود مختاری خوقند "حراست از
زمين ،ثروت و مذهب" است.

١۹١۳

در جريان چهـار سال گذشته يک نوع تجارت يک جانبه با روسيه صورت گرفت که در طی آن
اموال زيادی از ترکستان به روسيه فرستاده میشـد ولی فقط مقدار بسيار کمی حبوبات از
روسيه به ترکستان میرسيد.

١۹١۳

بين سالهـای  ١۹١۳ـ  ١۹٢٠جنگ داخلی بين سفيدهـا و حکومت سرخهـا شعلهور میشود.
قدرتهـای اروپائی و اياالت متحده امريکا و کانادا به ارتش سفـيدهـا ياری میرسانند.

١۹١۳

شوروی طی فرمانی استفاده از آب سيحون (آمودريا) و جيحون (سيردريا) را برای انکشاف
کشاورزی به ويژه پنبه مشخص میسازد.

١۹١۳
١۹١۳

بلشويکهـا پايتحت خود را از پتروگراد به مسکو انتقال میدهند.
کمونيستهـا" ،کمونيسم جنگی" را به منظور ملیسازی ملکيتهـای شخصی و ايجاد کنترل بر
اقتصاد مرکزی معرفی میکنند .اين برنامهای بسيار پر آسيب بود و در  ١۹٢١متوقف شـد.

١۹١۳

بين فوريه و مارس بلشويکهـا خوقند را اشغال کردند و زمين و آب را از مالکان آن سلب
نمودند و آنرا در زير مراقبت سوفنارکم قرار دادند .اين آغاز مناقشات بين بلشويکهـا و
فيودالهـا در منطقه بود که منجر به شورش باسماچیهـا و جنگ داخلی گـرديـد.

 ١١فوريه ١۹١۳
 ٢٠فوريه ١۹١۳

ارتش سرخ خوقند را با خاک يکسان ساخت.
حکومت خود مختار خوقند منحل گـرديـد و ارتش آن متالشی شـد و بعضی از افراد آن به
باسماچیهـا پيوستند.

 ٣٠آوريل ١۹١۳

قرقيزستان به عنوان جزئی از جمهوری شوروی سوسياليستی شامل روسيه فدرالی شـد.

 ٣٠آوريل ١۹١۳

پنجمين کنگرهی شورای منطقه ترکستان ،جمهوری خود مختار شوروی سوسياليستی ترکستان
را در داخل چهـارچوپ فدراسيون روسيه تـأسيس کرد.

١۹١۹
١۹٢٠
١۹٢٠

خيوه به تصرف شوروی درآمد.
بخـارا بدست شورویهـا افتاد.
دو زن داری ،کليم و يا پرداخت شيربهـا (قيمت عروس) و ربودن دخترهـا عمل غيرقانونی
اعالم میگردد.

مه ١۹٢٠

دفتر سياسی حزب کمونيست تـأسيس جمهوری دموکراتيک در بخـارا را تصويب میکند.

 ١اوت ١۹٢٠

فرونزه برای حملهی نظامی به بخارا تدارک میبيـند و آنرا به عنوان کمک شورویهـا به انقالب
بخـارا معرفی میکند.

 ٣اوت ١۹٢٠

فرونزه دستور حمله به بخارا را امضاء و ژنرالهائی که حمله را رهبری میکنند نام میبرد.

 ۷اوت ١۹٢٠

جوانان بخـارائی و حزب کمونيست به اين نيروهـا میپيوندند .اين امر واکنشی بود در برابر
عملکرد و سياستهـای سرکوبگرانه و ماليات سنگين امير برمردم.
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 ١۳اوت ١۹٢٠

جوانان بخـارائی و حزب کمونيست بخـارا در چارجو با هم مالقات میکنند.

 ٢٣اوت ١۹٢٠

تصرف چارجو ،شهر سبز و به تعقيب آن کرمينه عملی میگردد.

 ٣٠اوت ١۹٢٠

ارتش سرخ به بخـارا حمله میکند.

سپتامـبر ١۹٢٠

به رهبری فيضهللا خواجهيف حکومت جديد بخـارا تـشکيل میگردد.

سپتامـبر ١۹٢٠

نيروهـای شوروی به رهبری فرونزه بخـارا را تصرف میکنند و در پی آن حکمرانی خانهـا از
بين میرود و به حکومت سلسلهی عشيرهی منغيت پايان داده میشود.

 ١۱سپتامـبر ١۹٢٠

ارتش سرخ برای سه روز بخـارا را غارت و چپاول میکند.

 ۱تا  ۳اکتبر ١۹٢٠

در پی پايان حکمرائی چهـار قـرنهی اميرهـا در بخارا جمهوری شوروی بخـارا تـأسيس شـد.

 ۳اکتبر ١۹٢٠

به رهبری جوانان بخـارا و حزب کمونيست بخـارا جمهوری مردم بخـارا تـأسيس میگردد.
فيضهللا خواجهيف ( )١۹٣۳ – ١۳۹۳به عنوان رئيس و بعدا نخست وزير تعيين میگردد.

١۹٢١

روستای دوشنبه به عنوان مرکز مبارزه بين ارتش سرخ و شورشيان اسالمی باسماچیهـا تبارز
میکند.

١۹٢١

انورپاشا به آسيایميـانـه میآيد و فرماندهی جنبش باسماچيهـا را به عهده میگيرد.

١۹٢١

دادگاه عالی انقالبی در بارهی غارت و چپاول بخـارا غور میکند.

١۹٢١

هرج و مرج بر بخـارای شرقی حکمرانی میکند .ارتش سرخ بين اوت  ١۹٢١و ژوئن ١۹٢٢
از بخـارای شرقی خارج میگردد .خروج ارتش سرخ عرصه را برای مبارزه بين انورپاشا و
ابراهيمبيک باز میگذارد و باعث تضعيف حرکت باسماچیهـا میشود.

 ١٢اوت ١۹٢١

عثمان خواجهيف تعدادی از افسران ترک تحت ادارهی روسهـا را همراه با فرماندهان آنهـا و
کنسول روسيه در دوشنبه و بعضی فرماندهان و محافظين سرحدی روسيه را بازداشت و به
باسماچیهـا میسپارد.

اکتبر ١۹٢١

انورپاشا ( )١۹٢٢ – ١۳۳١از راه عشقآباد و مرو به بخـارا میرسد تا به شورویهـا کمک
کند.

نوامبر ١۹٢١

انورپاشا بخاطر پيوستن به باسماچیهـا بخـارا را ترک میکند.

ژانويه ١۹٢٢

انـورپاشا با دوهزار سرباز مسلح با اسلـحههای قديمی ضعـيف به سوی دوشـنبه به پيش میرود.

 ١۷فوريه ١۹٢٢

انورپاشا دوشنبه را تصرف و کافرنهـان را مرکز فرمانـفرمائی خود تعيين مینمايـد.

آوريل ١۹٢٢

انورپاشا پـيشنهـاد صلح شوروی را رد میکند.

ژوئيه ١۹٢٢

انورپاشا نيروهـای گوناگون باسماچیهـا را بصورت يک نيروی واحد تنظيم میکند.

 ۷اوت ١۹٢٢

ارتش سرخ در نزديکی روستای آبدريا انورپاشا و سربازان او را محاصره میکند و انورپاشا
کشته میشود.

مارس ١۹٢٣

شورای اقتصادی آسيایميـانـه وحدت اداری سه جمهوری (ترکستان ،بخـارا و خيوه) را پيش
بينی میکند و بلشويکهـا را هشـدار میدهد.

١۹٢۷

"آواز تـاجـيک" و "شعله انقالب" برای نخستين بار به زبان فارسی چاپ شـدند.

١۹٢۷

از  ١۹٢۷تا  ١۹٣٠تـاجـيکستان از طرف نصرهللا مخثوم لطفهللا ،شيرينشاه شـاهتـيمور،
چنارامانوف ،عبدالقـدير محیالدينوف و عبدالرحيم حاجیبايف رهبری میگـرديـد.

 ٢٠ژانويه ١۹٢۷
فوريه ١۹٢۷

لنين وفات می کند.
حزب کمونيست بخـارا تصميم میگيرد قلمرو جمهوری بخـارا را به دو جمهوری ازبکستان و
ترکمنستان تقسيم کند.
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آوريل ١۹٢۷

نصرهللا مخثوموف به تاشکند میرود تا بـبـيند دليل دور نگهداشتن تـاجـيکهـا از ورود به کميته
تـقسيمات قلمرو چيست و چرا از تأثـير و نفوذ آنها بر کميته جلوگيری میشود.

سپتامـبر ١۹٢۷

جمهوری شوروی سوسياليستی بخـارا جايگزين جمهوری مردمی بخـارا میگردد.

اکتبر ١۹٢۷

جمهوری شوروی سوسياليستی خود مختار تـاجـيک در جمهوری شوروی سوسياليستی
ازبکستان تـأسيس شـد.

١۹٢۱

نشريههای "بيداری تـاجـيک"" ،دانش /بـينش" برای اولين بار چاپ شـدند.

١۹٢۱

ابوالقاسم الهوتی به عنوان رئيس کنگره ادبيات تـاجـيکستان تعيين میشود و به منظور چاپ
اخبار و کتابهای درسی از ترمز چاپخانهای به تـاجـيکستان میآورد.

١۹٢۱

در جمهوری خود مختار تـاجـيکستان که در چهـارچوب جمهوری ازبکستان تشکيل شده بود
تنهـا چهـار کتاب به زبان تـاجـيکی چاپ شـد .در حاليکه در همين سال  ٢۳۳کتاب به زبان
ازبکی چاپ گـرديـد.

 ١۱مارس ١۹٢۱

جمهوری خود مختار شوروی سوسياليستی تـاجـيک تـأسيس گـرديـد.

١۹٢٧

کميته برای تطابق دادن زبان تـاجـيکی با حروف التـين در جريان پنج سال تـأسيس گـرديـد.

١۹٢۳

عبدالقادر محیالدينوف اعتراف میکند که او در اثر فشار پانترکيستها هويت تاجيکی خود را
پايمال کرده است.

١۹٢۹

نخستين هواپيما از دوشنبه به بخـارا پرواز میکند و همچنين خط آهن ،راديو و دستگاه مخابرات
بیسيم در تـاجـيکستان ديده میشود.

 ۷سپتامـبر ١۹٢۹

خجند به تـاجـيکستان الحاق میيابد که در نتيجه نفـوس تـاجـيکستان به يک ميليون افزايش
میيابد و به عـنوان جمهوری مستـقل در قلمرو اتحاد جـماهـيرشوروی سوسياليـستی تـأسيس
میگردد و روستای دوشنبه به عنوان پايتخت جمهوری تعيين میشود.

١۹٣٠

بوخارين "نمونه ادبيات تـاجـيک" تأليف صدرالدين عينی را مصادره میکند و آنرا برای
مفکوره سوسياليستی کتابی مضر میشمارد.

١۹٣٠

در تـاجـيکستان اصالحات بنيادی صورت میپذيرد و جمهوری وارد اقتصاد صنعتی و زراعتی
پيشرفته میگردد .مفکوره مردم نيز از شکل روستائی به شکل شهری متحول میشود .در حزب
کمونيست اين جمهوری نوبنياد پاکسازی ( ١۹٣١ـ  )١۹٣٧روی میدهد.

١۹٣١

نخستين فيلم سينمايی به نام "وقتیکه اميران میميرند" در تـاجـيکستان توليد و به نمايش گذاشته
میشود.

١۹٣١
 ٢٣ژوئن ١۹٣٣

ابراهيمبيک ،باسماچی کشته میشود.
با برکنار شـدن اشخاص با نفوذ از دستگاه بخـارا ،رودزوک که از طرف کميتهی مرکزی تعيين
شـده بود ،اصالحات را آغاز کرد.

١۹٣۷

اتحاديه نويسندگان تـاجـيک تـأسيس شـد.

١۹٣٧

نصرهللا مخثوم به اعدام محکوم شـد.

١۹٣٧

اتحاديه بيست وهشت عضوی نويسندگان تـاجـيکستان به دو گروه چهـارده نفری که در آن هر
گروه به ضرر گروه ديگر مینوشت تقسيم شد.

١۹٣۹

در بين سالهـای  ١۹۷۱ – ١۹٣۹تمام حوزهی کشاورزی و صنايع تـاجـيکستان در خدمت جبهه
و پيروزی آن بود .کارمندان حکومت ،هنرمندان و دستاندرکاران ادبيات از خدمت زير پرچم
معاف بودند .در اتحاد شوروی مردمان اروپائی به ويژه کودکان ،تـأسيسات و همچنين کارخانهها
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و صنايع سنگين از غرب به شرق انـتقال میيافت .تـاجـيکستان به موسفـيلم دسترسی پيدا کرد که
دستآورد آن توليد فـيلمهـای با ارزشـی است .ازبکستان به عنوان مرکز توليد هواپيما عرض اندام
کرد .در همين دوره است که شهر مخفی چکالوف در نزديکی خجند اعمار گرديـد که تصفيه
اورانـيوم را به پيش میبرد .در ميان سیهزار ساکنان آن بهترين دانشمندان اتحاد شوروی
زندگی میکردند .از اورانيوم در توليد بمب اتمی استفاده میشـد .شهر چکالوف تا سال ١۹۳۱
در نقشههای اتحاد شوروی ديده نمیشود.
١۹٣۹
١۹۷٠

در جريان چند سال الفبای کريليک (روسی) جای الفبای التين را در آسيایميـانـه گرفت.
مناطقی مثـلی طويلدره ،غرم ،وخـش و قورغانتـپه بخشی از سنن و رسوم اسالمی را حفظ
کردند .وهـابـيان مکتبهـای خود را تـأسيس کردند .اين مناطق حتی در سالهـای  ١۹۹٠به
عنوان مراکز داغ مقاومت اسالمی عرض وجود میکردند.
در اين دوره کمونيستهـا به منظور کمک بيـشـتر آسيایميـانـه برای جبهه و جلوگيری از
اعتراضات کتلهوی برخی آزادیهـا را اجازه دادند .به تعداد  ٢٣٣٠٠٠خانه ،شماری زياد مکتب،
مراکز بهداشت و محالت تفريحی اعمار و توزيع شـد .اما دسترسی به علوم محدود ماند .به عوض
اينکه تـاجـيکهـا را برای آيـنده تربيت کنند ،ترجيح دادند کارخـانههـای بيـشـتری اعمار کنند و
بـيشـتر کارهـای سطح پائين پديد آوردند.

١۹۷١

تـاجـيکهـا برای ده روز در مسکو نمايشنامه "اتـللو" اثر شکسپـير را طوری که تهيه ديده بودند
به نمايش گذاشتـند و مورد توجه استالين و همچنين خارجیهـای مقيم مسکو قرار گرفت و
روزنامههـای مسکو مملو از عکسالعمل مثبت استالين بود.

١۹۷۳

بابا جان غفوروف به عنوان نخستين دبير تـاجـيک حزب در تـاجـيکستان برگزيده شـد .قبل از
غفوروف دبيران روسی تـاجـيکستان را از بيرون رهبری میکردند.

١۹۷٧

دومين جشنواره ده روزه فرهنگ و هنر تـاجـيک در مسکو برگـزار شـد .نمايـش "لـيلی و
مجنون" به پايهی نمايشنامه "اتـللو" مورد استقبال قرار نگرفت.

١۹۱٠

در اوائل سالهـای  ١۹۱٠به معادن ،نفت ،نساجی ،مواد غذايی و تعميراتی اولويت داده میشـد و
به بهبود زندگی مردم هم توجه میگرديد .بخاطر جذب سربازان به کار کارخانههای تصفـيه پنبه،
چندين سد و مراکز توليد برق اعمار شـد و توجه به تبديل زمينهـای باطالقی به زمينهـای
زراعتی و زيربنای کشاورزی گرديد.

١۹۱٠

آکادمی علوم تـاجـيکستان تـأسيس شـد و صدرالدين عينی به عنوان نخستين رئيس آن برگزيده
گرديد.

١۹۱٣

نورالدين اکرامويچ محیالدينوف به عنوان دبير اول حزب کمونيست شوروی تعيين شـد .از سال
 ١۹٣۹به بعد در تمام مقامات بلند روسهـا تعيين میشـدند.

 ١۱ژوئيه ١۹۱۷

صدرالدين عينی متولد  ،١۳٧۳روماننويس و پژوهشگر ادبی تـاجـيک درگذشت .عينی ،مؤسس
ادبيات تـاجـيک شوروی در بخـارا زاده شـده و در مکتبهـای بخـارا آموزش ديده و تدريس
کرده است .نوشتههـای زيادی در مورد بخـارا و مکتبهـای مذهبی ،قانون و حکومت آن ديار
دارد .کتاب "يادداشتهـا"ی او با ارزشترين کتابی است که در بارهی روند شورویسازی
آسيایميـانـه نوشته شـده است.
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 ١۳مارس ١۹۱٧

ابوالقاسم الهوتی (متولد  )١۳۳٧در بيمارستانی در مسکو درگذشت .او که به عنوان شاعر
تـاجـيک شهرت میيابد در کرمانـشاه ايران زاده شـده است و در سال  ١۹٢٢از ايران فرار
کرده به تـاجـيکستان آمد و به تـاجـيکهـا در امر احياء و رشـد ادب و زبان فارسی ياری رساند.

١۹۱۹
١۹۳٠

تلويزيون تـاجـيک آغاز به فعاليت میکند.
جبار رسولوف به عنوان دبـير اول حزب کمونيست تـاجـيکستان تعيـين میگردد .صنايع خفيفه
وخـش پائين توسعه و انکشاف میيابد .صنعت ماشينسازی گسترش میيابد و به توسعه سيستم
آبياری و کشاورزی توجه میگردد .توليد ماشين آالت ،برق و مواد غذايی باعث توسعه امور
بازرگانی گـرديـد .طبعا همهی اين مسائل زندگی مردم تـاجـيک را بهبود میبخشـد .کارخانهی
برق آبی وخش ،کارخانهی يخچالسازی پامير و هـايدروزال حصار نمونههـای برجستهای از
شکوهمندی اين دوره میباشنـد .اما عمدهتـرين دسـتآورد اين دوره شامل شـدن صنعت بافندگی
تـاجـيکهـا در شبکه توليدات بافندگی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ( )١۹۳١میباشـد.

١۹۳٠

تـورسـون اولچـهبايف در مـيان مـوجی از اتهـامات فساد و ملتپـرستی برکـنار میگـردد .جبار
رسولوف به عنوان دبير اول حزب تعيين میگردد .کاوال که تعيين او به عنوان دبير دوم حزب
از طرف اولچهبايف رد شـده بود ،از نظر رهبری حتی از رسولوف هم بهتر از آب در میآيـد.

١۹۳۱

بيـن سالهـای  ١۹۳۱الـی  ١۹۳٠سـه شخـصيت مهـم تـاجـيک يعـنی سـاتـيم اولـوغزاده ،غفور
ميرزا و جمعه آدينه در دفاع از هويت ملی تـاجـيک عرض اندام میکنند و توسط کاوال که از
قدرت زيادی برخوردار بود ،مورد آزار و اذيت قرار میگيرند.

١۹۳۳

حکومت تـاجـيک بقايای جسد انورپاشا را به ترکيه تسليم میکند.

١۹٧١

تـاجـيکستان بخاطر اعمار و به کار افتادن کامپلکس وخش در جنوب تـاجـيکستان پرچم سرخ
کمـيتهی مرکزی حزب کمونيست تـاجـيکستان را به دست ميآورد .تـاجـيکستان ساالنه چهـار تن
طال ،دويست تن نقره ،پانـصدهزار تن آلومينـيوم و يک ميليون تن پنبه توليد میکند.

 ٢۷سپتامـبر ١۹٧٧

ميرزا تورسونزاده (متولد  ،)١۹١١شاعر تـاجـيک شوروی وفات میکند .تورسونزاده که
تحت تأثير استاد عينی و الهوتی که بهترين مارشهـای جاويدانی اوائل اتحاد شوروی را آفريده
بودند ،بود اما برعکس آنهـا او در باره مسائل بينالمللی و به ويژه هند سخن میگويد.

١۹۳٠

در مراحل اول لشگرکشی شوروی به افغانستان شمار زيادی از تـاجـيکهـا به جبهه فرستاده
شدنـد.

 ٢آوريل ١۹۳٢

رسولوف دبير اول حزب کمونيست تـاجـيکستان درگذشت .رحمان نبیيف که مصمم بود که
حرکتهـای اسالمی را که توسط پاميریهـا وغرمیهـا تبليغ میشـد ،متوقف سازد ،به عنوان
دبير اول حزب انتخاب گرديد.

آوريل ١۹۳۷

گورباچـف برنامهی بازسازی و شفافـيت را اعالم میدارد .او چندی بعد موضوع خروج
نيروهـای شوروی از افغانستان را پـيش میکشد.

١۹۳۱

سيدعبدهللا نوری (متولد  )١۹۷٧از طرفداران خود میخواهد که تا به بيست ونهمين کنگره
حزب کمونيست اتحاد شوروی تقاضانامهای مبتـنی بر تـأسيس يک جمهوری اسالمی تقديم کنند.
اين تکنسين که دارای تحصيالت خصوصی بود بعدهـا به عنوان رهبر نهضت اسالمی در
سالهـای  ١۹۹٠عرض وجود میکند و زندانی میگردد.

ژانويه ١۹۳۱

بخاطر اغـتشاش ضد روسی در دوشنبه ،تـاجـيکستان در انتظار روزهـای دشوار است.

159

مارس ١۹۳۱

ميخائيل گورباچـف به عنوان دبير اول حزب کمونيست اتحاد شوروی اتنخاب میگردد و
برنامهی بازسازی و شفافيت را اعالم میدارد که نه تنهـا بر آينده اتحاد شوروی بلکه بر آينده
جهـان تأثـير میگذارد.

١۹۳۳

بيست و هفتمين کنگرهی حزب کمونيـست اتحاد شوروی سياست بازسازی و شـفافـيت را
تصويب کرد.

١۹۳٧

"کمسومول تـاجـيکستان" مقالهی جنجالبرانگـيز ميربابا ميررحيم تحت عنوان "تـا کی آب از
درز يخ میرود" را منـتشر کرد.

١۹۳۳

اگر چه سقوط اتحاد شوروی هنوز اتفاق نيفـتاده ولی مبارزه برای پر کردن خالء قدرت بين سه
نيرو در جريان است .حکومت کمونيستی ،اسالم شوروی و نيروهـای دموکراتيک تحت رهبری
مسلمانان افراطی مانند اکبر توره جانزاده که خود با حيدر شريفزاده بر سر کرسی قاضی کالن
رقابت میکند .توره جانزاده که از دانشگاه اسالمی اردن فارغالتحصيل گـرديـده است از يکطرف
سياستمدار زيرک ،دموکرات و قابل افتخار تـاجـيکستان است و از جانب ديگر يک رهبر
جـاهطـلب جنبش بنيادگرای وهـابی شمرده میشود .او در مذاکرات صلح سالهـای  ١۹۹٠يک
شخصـيت مهم بود .شريفزاده (متولد  )١۹۷۳از مکـتب عـلوم دينـی بخـارا فارغالـتحصيل
گـرديـده است .او که امام خطيب مسجد کوالب بود میخواست مسجد خود را از قاضيات
تـاجـيکستان جدا سازد اما موفق نگـرديـد)١۹۹١( .

١۹۳۹

تـاجـيکهـا بعد از دسترسی به بايگانیهـای مهر و موم شدهی شوروی از محتوای نامه شيرينشاه
شاهتـيمور به استالين آگاهی کسب میکنند.

ژانويه ١۹۳۹

جمهوریهـای آسيایميـانـه قانون زبان را تدوين و تصويب کردند و زبانهـای ملی خود را
جايگزين زبان روسی ساختند و زبان روسی را به عنوان زبان مشترک در درون کشور و
زبان امور بينالمللی حفظ کردند.

 ٢۳ژانويه ١۹۳۹

زمـينلرزه روستای شراره را در حومهی شهر دوشنـبه تکان میدهد .برای نخـستين بار امکان
بحث باز در باره مصايب و کمبودهـا ميسر شـده است .اين ثمره بازسازی و شفافـيت است.

 ٢٢فوريه ١۹۳۹

بين  ٢٢و  ٣٠فوريه جوانان تـاجـيک در يک گردهمائی بیسابقه در ميدان لنين (که بعدهـا ميدان
آزادی نام گرفت) حمايت خود را از رسمی شـدن زبان تـاجـيکی اعالم داشتـند .آنهـا بعدهـا
خواهـان استقالل سياسی و اقتصادی از اتحاد شوروی شـدند.

 ٢٢ژوئيه ١۹۳۹

شورای عالی اتحاد شوروی شخصيت حقوقی زبان تـاجـيکی را به عنوان زبان دولتی به رسميت
شناخت.

سپتامـبر ١۹۳۹

سازمان مردمی رستاخيز رسما ثبت شـد .اهداف آن عبارت بود از :به دست آوردن استقالل،
احيای تدريجی الفبای زبان فارسی ،تـأسيس حکومت و پارلمان دموکراتيک  ،تضمين
آزادیهـای فردی و عمومی ،پيشرفت امور اقتصادی و فرهنگی ،اقتصاد آزاد با روابط با
کشورهـای ديگر ،حق مالکيت فردی ،اصالحات ارضی و خصوصی سازی وسائل توليد.
سازمان رستاخيز يکی از بخشهـای جبههی مخالفان تـاجـيک بود.

ژانويه ١۹۹٠

حزب دموکرات تـاجـيکستان تـأسيس گـرديـد .اهداف اين حزب غير مذهبی شامل آزادی زبان و
مذهب ،دستيابی کامل به استقالليت اقتصادی ،سياسی و فرهنگی ،انحالل حزب کمونيست،
اصالحات ارضی و خصوصیسازی ،ايجاد روابط اقتصادی با کرهی جنوبی ،ژاپـن ،فرانسه،
آلمان و ايران بود .حزب دموکرات يکی از اجزای اتحاديهی مخالفان تـاجـيک را تـشکيل میداد.
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فوريه ١۹۹٠

قهـار محکموف (دبير اول) ،غايبنظر پاليف (رئيس شورای عالی تـاجـيکستان) و عزتهللا
احيايف (نخست وزير) استعـفاء دادند .اما روز بعد آنهـا با سياه کردن بوری کريموف و نور
تبروف رهبری خود را دو باره احياء کردند.

 ١٢فوريه ١۹۹٠

از  ١٢الی  ١۱فوريه نخـستين برخورد بين گروههـای اسالمی و کمونـيستهـا منجـر بـه تلفات
جانی شـد .شايعات اسکان ارمنیهـا در تـاجـيکستان بهـانهای شد برای قرار دادن تـاجـيکهـا در
مقابل مقامات کمونيستی.

 ٢۱فوريه ١۹۹٠

از اشتراک کانديدهـای مخالفان در انتخـابات شورایعالی جلوگيری بعمل آمد .در جلسهای در
پشت درهـای بسته انتخـابات شورایعالی ،محکموف با بدست آوردن  ١٣١رأی به رياست
مجلس شورای عالی تاجيکستان انتخاب شـد .نبیيـف با بدست آوردن  ۳۹رأی جای دوم را
بدست آورد.

ژوئن ١۹۹٠
 ٣ژوئن ١۹۹٠

حزب نهضت اسالمی تـأسيس شـد و از طرف حکومت تـاجـيک فورا مـمنوع اعالم گرديد.
در درۀ فرغانه مـنازعـه بين ساکنان ازبک و قرقيز شهر اوش بر سر حکومت محلی به يک نوع
انقالب کوچک تبديل شـد.

 ٢۳ژوئيه ١۹۹٠

در خـاروق موافـقـتنامه بـين جمهوری و رهبران منطقوی ،حکومت و رهبران احزاب ،رهبران
مذهبی و گروههـای مسلح بخاطر عادی سازی وضع امضاء شـد .هيات رئيسه فرمان صادر کرد
که حکومت سالحهـائی را که بخاطر محافظت شخصی به کار برده میشود ،خريداری کند.
برای اين منظور بودجه تخصيص داده شـد.

 ١۹اوت ١۹۹٠

در اتحاد شوروی تالش برای کودتا توسط کمونيستهـای سرسخت عليه ميخائيل گورباچـف
ناکام ساخته شـد.

١۹۹١

در پی فـروپاشی اتحاد شوری در تابـستان جمهوریهـای قزاقـستان ،قرقـيزسـتان ،تـاجـيکستان،
ازبکستان و ترکمنستان اعالم استقالل میکنند.

ژانوايه ١۹۹١

رئيس جمهور محکموف با گروهی از شخصيتهـای مذهبی که توره جانزاده نيز جزء آن بود،
ديدار میکند و در مورد دو روز مذهبی که بايد تعطيل عمومی اعالم شود و اين که حيوانات
مطابق قوانين اسالمی ذبح شوند به توافق میرسند.

 ١۳فوريه ١۹۹١

کميتهی مرکزی حزب کمونيست تـاجـيکستان و حزب دموکرات به منظور بحث در بارهی آينده
اتحاد شوروی مسألـهی رفراندم را مورد مذاکره قرار میدهند .کمونيستهـا میخواهند در
اتحاديه باقی بمانند اما حزب دموکرات به دليل اينکه موازين سياسی و اقتصادی اين اتحاديه به
حد کافی روشن نيست ،از اشتراک در رفراندم خوداری میکند.

 ٢٧آوريل ١۹۹١

مبارزه بين جريان عمدهی مسلمانان و افراطيون يعنی حيدر شريفزاده شـدت کسب میکند.
حـيدر شريفزاده خطـيب مسجد کوالب تـقاضا میکند کـه اکـبر توره جانزادهی وهــابی
استعـفاء کند.

 ٢١مه ١۹۹١

حکومت برنامهی خصوصیسازی شرکتهـای تجارتی کوچک؛ خدمات اجتماعی و خدمات
روزمره را آغاز میکند .تعداد سيـصد مؤسسهی مربوط به وزارت تجارت خصوصی میشوند
و از فعاليت مؤسسات خصوصی حمايت دولتی صورت میگـيرد.

 ۹ژوئن ١۹۹١

حزب رستاخيز اسالمی اتحاد شوروی در استراخان اتحاد شوروی جلسه میکند.
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 ٢٧ژوئيه١۹۹١

محکموف فرمانی در بارهی تـأسيس آکادمی کشاورزی صادر میکند که يکی از اهداف اين
آکادمی خاتم ه دادن به سياست هـای تحميلی زراعتی مسکو از جمله کشت پنبه وفرستادن آن به
روسيه است.

 ٢۹اوت ١۹۹١

گردهمائی در برابر پارلمان تـاجـيک برگزار میشود و موضع حکومت در کودتا عليه
گورباچـف محکوم میشود .از محکموف ،پاليف و احيايوف تقاضا میشود استعفا بدهند.
محکموف استعـفاء میدهد واما پاليف و احيايوف به کار خود ادامه میدهند .اسالنوف تا
انتخـابات بعدی به عنوان سرپرست رياست جمهوری تعيين میشود.

سپتامـبر ١۹۹١

حزب آريانای بزرگ تـأسيس میشود .حزب در نظر دارد تمام فارسیزبانان را اعم از ايرانی،
افغان و يا تـاجـيک متحد سازد.

 ٧سپتامـبر ١۹۹١

رئيس جمهور محکموف به علت حمايت آشکار از کودتای  ٢۹اوت استعفاء میکند و قدرالدين
اسالنوف به عـنوان سرپرست رئيـس جمهور تعيـين میگردد .اسالنوف حزب کمونيست را
تعليق و دارائی آنـرا منجمد میسازد.

 ۹سپتامـبر ١۹۹١
 ٢٠سپتامـبر ١۹۹١

تـاجـيکستان استقالل خود را اعالم میدارد.
در پی اعالم غير قانونی بودن حزب کمونيست توسط اسالنوف مجسمه لنين پائين آورده میشود
و کمونيستهـا دست به گردهمائی میزنند .حزب کمونيست از شورایعالی تقاضا دارد که:
 ١اسالنوف برکنار شود.
 ٢حکومت نظامی اعالم گـردد.
 ٣فعاليت حزب اسالمی منع گردد.
شورایعالی رحمان نبیيوف را به عنوان رئيس انتخاب کرد و در همين جلسه نورهللا
عبيدهللايوف به بازداشت مقصود اکراموف شهردار دوشنبه اقدام میکند.
گردهمائی کمونيستهـا در همان روز پايان میيابد اما گردهمائی مخالفان که در ميدان شهيدان
بود تا پانزده شبانه روز ديگر ادامه میيابد.

 ٢١سپتامـبر ١۹۹١

بين  ٢١و  ٢٣سپتامـبر مجسمهی لنين پائين آورده میشود و جای اسالنوف را نبیيـف میگيرد
و حزب کمونيست را تحکيم میبخشـد.

 ۷اکتبر ١۹۹١

از  ۷تا  ١۳اکتبر در جنوب تـاجـيکستان ايشان سيد اشرف ،ايشان قيامالدين و مال محمد جان
قافرنوف در ضديت با آموزگاران سخن گفته و آنهـا را کافر شمرده و از خواندن جنازه
آموزگاران کشته شـده اباء می ورزد.

 ١۷اکتبر ١۹۹١

نبیيوف در اثر ميانجیگری نمايندگان گورباچـف اجازه میدهد تا اسم حزب نهضت اسالمی در
دفاتر ثبت گردد.

 ٢٢اکتبر ١۹۹١

شورایعالی تـاجـيکستان به طرفداری رفع ممنوعيت احزاب مذهبی رأی میدهـد.

 ٢۳اکتبر ١۹۹١

حزب نهضت اسالمی که از سال  ١۹٧۱مخفی فعاليت میکرد ،علنا تـأسيس شـد .اهداف اين حزب
شامل ايجاد سيستم اجتماعی ـ سياسی متکی بر توحيد ،ايجاد پارلمان بر اساس اصول اسالمی،
انکشاف تعليم و تربيت اسالمی ،آشنائی مردم به عقايد اسالمی و احيای روحانيت و آزادی
اقتصادی و سياسی میباشـد .اين حزب ستون فقرات اپوزيسيون را میساخت.

 ٢۷نوامبر ١۹۹١

نخستين انتخـابات در جمهوری انجام گـرديـد .رحمان نبیيوف با بدست آوردن  ۱۳در صد آراء
در برابر  ٣٠در صد آرای دولت خداينظروف به عنوان رئيس جمهور انتخاب شـد .نتايج
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انتخـابات موجب خـشنودی کمونيستهـا و لنـينآبادیهـا و نارضايتی مردمان غرم و پامير
گـرديـد .صفرعلی کنجهيوف به عنوان رهبر شورایعالی تـاجـيکستان انتخاب شـد.
دسامبر ١۹۹١

شورای نمايندگان مردم بدخشان تـشکيل جمهور خود مختار بدخشان را اعالم داشتـند.

دسامپر ١۹۹١

اتحاد شوروی به پانزده جمهوری مستقل تقسيم شـد.

 ٢۱دسامبر ١۹۹١

رحمان نبیيوف رئيس قبلی حزب کمونيست و رئيس جمهور فعلی فرمان ممنوعيت حزب
کمونيست را فسخ کرد.

 ٢۱دسامبر ١۹۹١

استعفای ميخائيل گورباچـف به انحالل اتحاد شوروی انجاميد.

١۹۹٢

بين سالهـای  ١۹۹٣ – ١۹۹٢تعداد زيادی از روستباران از جمهوری خارج شـدند.

 ۷ژانويه ١۹۹٢

احيايوف ،نخست وزير تـاجـيکستان استعـفاء داد .در جريان شش سال کار او به عنوان نخست
وزير وضع اقتصادی و تعليم و تربيت در تـاجـيکستان به مقدار زياد تنزل کرد.

ا مارس ١۹۹٢

بين ا تا  ٢١مارس دادستان کل تـاجـيکستان ،نورهللا عبيدهللا يوف به اتهـام فساد مقصود
اکراموف ،شهردار دوشنبه و طرفدار دموکراسی را زندانی میسازد و به تقاضای هواخوهـان
او برای آزادی او توجه نمی کند وتظاهرات پنجاه و يک روزه آغاز می شود.

 ٢مارس ١۹۹٢

شورایعالی اکثريت وزيرانی را که از طرف نخست وزير عبدالملک عـبدهللاجـانوف پـيشنهـاد
شـده بودند ،پذيرفت اما تعيـين اکبرشاه اسکندروف رئيس قبلی شورایعالی و سرپرست رياست
جمهوری را به عنوان رئيس کميته دولتی روابط خارجی رد کرد .اسکندروف بعدهـا به عنوان
نخستين سفـير تـاجـيکستان در ترکمنستان تعيـين میشود.

 ٢مارس ١۹۹٢

قزاقستان ،ازبکستان ،ترکمنستان و قرقيزستان عضويت سازمان ملل متحد را کسب کردند.

 ٢۱مارس ١۹۹٢

جريانات جلسهی هيأت رئيسهی شورایعالی تـاجـيکستان از طريق تلويزيون پخش شـد و در آن
محمد اياز نوجوانوف وزير کشور (پاميری) از طرف کنجهيوف به اختالس متهم شـد و
نوجوانوف استعـفاء داد.

 ٢۳مارس ١۹۹٢

سيصد نفر از جوانان پاميری در برابر کميته مرکزی جمع شـدند و به خاطر اهـانت به همواليتی
شان اعتراض کردند .روز بعد حزب نهضت اسالمی و حزب دموکرات به آنهـا پـيوستـند و
عالوه بر تقاضای استعفای کـنجهيوف ،خـواستههـای جـديدی را مـطرح کـردند از جمله آزادی
مقـصود اکراموف ،تـدوين قانون اساسی جديد و لغو همهی قوانـين غيردموکراتيک که فعاليت
روزنامههـا را محدود میساخت.

 ٢٧مارس ١۹۹٢

سفارت اياالت متحده امريکا در دوشنبه افتـتاح شـد.

 ٢١آوريل ١۹۹٢

شرکت کنندگان گردهمائی ميدان شهيدان يک گروه اعضای پارلمان را گروگان گرفتند.

 ٢٢آوريل ١۹۹٢

امامعلی رحمانوف بر ضد اپوزيسيون سخنرانی میکند .استعفای کنجهيوف پذيرفته میشود.
اکبرشاه اسکندروف به عنوان رئيس شورایعالی تـاجـيکستان شروع به کار میکند و همچنين
توره جانزاده و ديگر اعضای اپوزيسيون به عضويت هيأت رئيسهی شورایعالی انتخاب
میشوند .اين مسألـه موجب خشم رهبران کمونيستهـا ،مؤسسات و کوالبیهـا گـرديـد.

 ٢٣آوريل ١۹۹٢

گردهمائی در کوالب با استعفای کنجهيوف مخالفت کرد و اشترک کنندگان خواهـان استعفای
توره جانزاده شـدند .فردای آن کوالبیهـا به ابتکار شريفزاده و سنگک صفروف به شهر
دوشنبه میآيند و برقراری مجدد کنجهيوف را طلب میکنند .نبیيوف کنجهيوف را به عنوان
رئيس کميتهی امنيت دولتی تـاجـيکستان تعيـين میکند.
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 ٢۹آوريل ١۹۹٢

اپوزيسيون استوديوی تلويزيون را اشغال و کنترل تمام دروازههـای شهر را بدست میگيرد.
کميتهی امنيت دولتی و وزارت کشور با اپوزيسيون همدردی نشان میدهند.

 ١مه ١۹۹٢

رحمان نبیيوف دستور تـشکيل جبههی ملی را برای تـاجـيکستان صادر میکند .رحمان نبیيوف
يک واحد ويژه نظامی را از ميان جوانان ميدان آزادی تـشکيل میدهد .يک ميدان سومی خود را
در بين دوگروه در جادهی رودکی قرار میدهند.

 ٢مه ١۹۹٢
 ۱مه ١۹۹٢

ژنرال بهرام رحمانوف با ۷۱٠ميل تفنگ از گارد به اپوزيسيون میپيوند.
مرادهللا شيرعلی عضو پارلمان تـاجـيکستان ترور میشود .جنگ در حومه شهر دوشنبه آغاز
میگردد.

 ٧مه ١۹۹٢

از تاريخ  ٧تا  ١٠مه بعد از آنکه موافـقـتنامه برای تـأسيس حکومت ائتالفی به امضاء میرسد،
کنجهيوف و معاون رئيس جمهور دوستوف از طرف شورایعالی برکنار میشوند .اسکندروف
به عوض کنجهيوف تعيين میگردد و يک کميتهی چهـارده نفری تـشکيل میشود .کمونيستهـای
شناخته شـده از جمله کنجهيوف ،عبيدهللايوف و عبدهللا جانوف دوشنبه را ترک میکنند.
در جريان اقداماتی که توسط اپوزيسيون پيروزمند عليه مشروطهخواهـان (حکومت مشروطه)
اجراء میشود در شهر دوشنبه  ١٠۳نفر کشته و  ٢٣٣نفر زخمی و  ١٠۷نفر ناپديد میگردند.

 ١۷مه ١۹۹٢

جنگ از دوشنبه به قرغانتـپه کشانيده میشود .برای دفاع از کوالب جبهه مردمی تـأسيس می
گردد.

 ١ژوئن ١۹۹٢

اپوزيسيون در جنوب کمونيستهـا را مغـلوب ساخت و مزارع دولتی را در ناحيه وخش و
کيروف تخريب و غارت نمود و صدهـا نفر کشته شـد.

 ١۷اوت ١۹۹٢

از  ١۷الی  ١۳اوت موافـقـتنامهی خـاروق ناکام میگردد ،زيرا گروههـای مخالف از تسليم
کردن سالح خود اباء میورزند و در عوض سالح بيـشـتر از افغانستان به دست ميآورند.

 ٢۷اوت ١۹۹٢

نورهللا عبيدهللايوف ،دادستان کل تـاجـيکستان همراه با رانندهاش توسط افراد ناشناس ترور
میشود .حمله کنندگان که توسط ماشين دادستان فرار کرده بودند به دفتر دادستانی میروند و
تقاضا میکنند که پروندهی رشوه ستانی عليه اکراموف فسخ شود و اين امر دخالت اپوزيسيون
را در ترور دادستان نشان میدهد.

 ٢سپتامـبر ١۹۹٢

بين  ٢تا  ٢٧سپتامـبر در قرغانتـپه که رابطهاش با ساير شهرهای تاجيکستان قطع شـده و با
کمبود نان ،آب و گاز مواجه است ،وحشت حاکم میگردد .آنهـائيکه تالش میکنند شهر را ترک
کنند ،سر بريده میشوند .برای سه روز نيروهـای اپوزيسيون نمیتوانـند به اورگوت محله وارد
شوند ولی بعد از آنکه کليهی ذخاير هفـتاد ساله آنرا غارت میکنند و  ٢٠٠نفر از جـوانان آن
کـشته میشـوند .نبیيوف از قـرارگـاه خود در لشگر (ديويزيون) ١٠٢روسی دستور داخل شـدن
به قورغانتـپه و دوشنبه را میدهد.

 ٧سپتامـبر ١۹۹٢

نيروهـای اپوزيسيون در فرودگاه دوشنبه به زور تفنگ نبیيوف را مجبور به استعـفاء میکنند.
اسکندروف به عنوان رئيس جمهور موقت تعيـين میشود .دولت خداينـظروف به عنوان مشاور
او تعيـين میگردد.

 ۹سپتامـبر ١۹۹٢
 ١۹سپتامـبر ١۹۹٢

نخستين سالگرد استقالل جشن گرفته ميشود.
نمايندگان سازمان ملل متحد با سران حزب دموکرات تـاجـيکستان ،حزب نهضت اسالمی،
حزب مردمی رستاخيز و نمايندگان اقليتهـا در دوشنبه مالقات و به کوالب سفر میکنـند .در
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عين زمان نمايندههـای حکومت به همراهی اوتوخان لطيفی (ژورناليست) و دولت خداينظروف
(ميانجی صلح) به نارک و قرغانتـپه سفر مینمايند تا اوضاع را بررسی کنند.
 ٢۳سپتامـبر ١۹۹٢

بين  ٢۳و  ٢۳سپتامـبر سربازان روسی اسکندروف را نجات داده و عبدهللاجانوف را در کوالب
گروگان میگيرند و صفروف و سعيدوف به قرغانتـپه داخل میشوند.

 ٣٠سپتامـبر ١۹۹٢

زنان در قورغانتـپه ،کافرنهـان و دوشنبه به کشته شـدن مردان شان و حضور رو به فزونی
روسهـا اعتراض میکنند .در کوالب نيروهـای طرفدار نبیيوف اخراج شخصيتهـای
برجستهی اپوزيسيون ،دولت عثمان معاون نخست وزير ،ميربابا ميررحيماف رئيس راديو و
تلويزيون و دولت امينوف معاون رئيس کميتهی امنيت ملی را میطلبند .آنهـا همچنين تقاضا
میکنند توره جان زاده برکنارشود.

 ۳اکتبر ١۹۹٢

از تاريخ  ۳الی  ٢۷اکتبر وضع دوشنبه بدتر میگردد .کنجهيوف بر ريگر حمله میکند وهمه
سالح و مهمات آنرا با خود میبرد .شاهراه دوشنبه ـ کوالب تحت حفاظت سربازان روس قرار
داده میشود .در فرغانه جنگ شـديد میگردد و مراکز برای پذيرش مهـاجرين در کوالب و
دوشنبه تـأسيس میگردد .کارمندان عالیرتبه دولت دوشنبه را ترک میکنند.

 ٢۷اکتبر ١۹۹٢

به تاريخ  ٢۷و  ٢۱اکتبر صفرعلی کنجهيوف و رستم عبدالرحيم به سوی دوشنبه حرکت میکنند
و قصر رياست جمهوری را تصرف مینمايند و میکوشند تا مرکز راديو و تلويزيون را
تصرف کنند اما موفق نمی شوند ۳٠٠ .نفر مسلح بدخشانی شهر دوشنبه را محاصره میکنند و
حلقه را بر نيروهـای کنجهيوف تنگتر میسازند .مذاکرات بين کنجهيوف واسکندروف و
نمايندگان روسيه به اين منجر ميشود که کنجهيوف وعده میدهد که اگر اسکندروف برای
برگزاری جلسهی شورایعالی تاريخی تعيـين کند او نيروهـای خود را از دوشنبه خارج
میسازد.

 ٢۳اکتبر ١۹۹٢

بين  ٢۳و  ٢٧اکتبر سنگک صفروف نيروهـای مخالف را از کلخوزآباد میراند.

 ۷نوامبر ١۹۹٢

رهبران آسيایميـانـه در مسکو در طی جلسه در بارهی وضع تـاجـيکستان صحبت میکنند.

 ۹نوامبر ١۹۹٢

اسکندروف تاريخ  ١۳نوامبر را برای برگزاری جلسه شورایعالی تـاجـيکستان در خجند اعالن
میکند.

 ١٠نوامبر ١۹۹٢

دوشنبه در محافظت نيروهـای روسيه قرار دارد .اسکندروف و اعضای حکومت ائتالفی
استعـفاء میکنند.

 ١۳نوامبر ١۹۹٢

در بين  ١۳الی  ٢١نوامبر ،شانزدهمين اجالس شورایعالی تـاجـيکستان در خجند برگزار
میشود و استعفای نبیيوف و اسکندروف را میپذيرد .امامعلی رحمانوف به عنوان رئيس
شورایعالی و عبدالملک عبدهللا جانوف به عنوان نخست وزير انتخاب میشوند .رحمانوف
(مـتولد کوالب) در سـال  ١۹۳٢از دانشـگاه دولتـی تـاجـيکـستان در رشـته اقـتصاد
فارغالتحصيل شـده است .عبدهللا جانوف (متولد  ١۹۷۹خجند) در سال  ١۹٧١از مکتب عالی
آديسه فارغالـتحصيل شـده و در سال  ١۹٧۳وزير کشاورزی تـاجـيکستان گشته است.

 ٢۷نوامبر ١۹۹٢

روزانه بين  ١٠٠٠٠تا  ١٢٠٠٠نفر در برابر کارخانهی نانپزی دوشنبه برای بدست آوردن
يک قرص نان تجمع می کردند .کمبود نان و نفت موجب تشويش حکومت شـد.

 ٢۱نوامبر ١۹۹٢

فرماندهان و گروههـای محلی که در جنگ داخلی شرکت داشتند ،موافـقـتنامه آتش بس را امضاء
میکنند.
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 ١دسامبر ١۹۹٢

از  ١تا  ۳دسامبر لشگر  ٢٠١روسيه شهر دوشنبه را زير کنترل میگيرد .نيروهـای حصار به
حمايت روسيه و ازبکستان بر مخالفين در شهر دوشنبه حمله میکنند و مخالفين را شکست
میدهـند .مخالفين به جانب فيضآباد ،کافرنهـان و درۀ رامت عقب می نشينـند.

 ۷دسامبر ١۹۹٢

حکومت جديد که در آن کمونيستهـای کوالبی اکثريت داشتند از طرف شورایعالی منظور
شـد .شورایعالی يکجا شـدن کوالب و قورغانتـپه را به نام ختالن اعالم داشت.

 ۱دسامبر ١۹۹٢

گروههـای نظامی کمونيست کوشش میکنند شهر دوشنبه را از دست آشوبگران اسالمی خارج
سازند ،اما موفق نمیشوند .شش نفر کشته میشود.

 ٧دسامبر ١۹۹٢

به تاريخ  ٧و  ۳دسامبر جنگ بين نيروهـای طرفدار کمونيستهـا و اسالميستهـا ادامه میيابد.
حدود  ۳٠٠٠٠پناهنده تـاجـيک در تعدادی از اردوگاههـا در کنار رود آمو در مرز با افغانستان
جمع میشوند .اين اردوگاههـا فاقد مواد غذائی و داروئی هستند و تالشهـای صليب سرخ برای
رساندن مواد به آنها بواسطه ادامهی جنگ با دشواریهـای زياد مواجه است.

 ٧دسامبر ١۹۹٢

روسيه از جنگـندههای اسالمی میخواهد که شهر دوشنبه را ترک کنند.

 ۹دسامبر ١۹۹٢

نيروهـای طرفدار حکومت جديد تـاجـيکستان از  ١١الی  ١٣دسامبر به رهبری يعقوب سليموف
به جانب شهر دوشنبه حرکت میکنند و شهر را از دست نيروهـای اسالمی خارج و تصرف
مینمايـند .رئيس شورایعالی و نخست وزير جديد به دوشنبه میآيند و انتـشارات اپوزيسـيون را
متوقف میسازند و بر ضد رهبران آنهـا جريان جنائی را آغاز میکنند .مذاکرات بين حکومت و
فرماندهان اپوزيسيون ادامه میيابد و هدف اين است که اپوزيسيون سالح خود را به حکومت
تسليم کند .اپوزيسيون به کافرنهـان عقبنشينی میکند .در حدود  ٧۱٠٠٠مهـاجر در مرز
افغانستان انتظار عـبور به خاک افغانستان را دارند.

 ١۳دسامبر ١۹۹٢

حمله وسيع حکومت بر ضد اپوزيسيون در کافرنهـان آغاز میشود .حکومت تـاجـيک نظر خود
را در بازسازی اقتصاد اعالم میدارد .نخستين اقدام عبارت از انحصار دولت بر صدور پنبه و
آلومينيوم است.

 ١۳دسامبر ١۹۹٢

کافرنهـان به مرکز جنگ بين حکومت و شورشيان اسالمی تبديل میشود.

 ٢٢دسامبر ١۹۹٢

شورشيان اسالمی در پی سقوط کافرنهـان به دست حکومت تـاجـيکستان به سوی پامير فرار
میکنند.

 ٢٣دسامبر ١۹۹٢

امـامعلی رحـمانوف از طريق تلويزيون از بدخـشان کوهی تـقاضا میکند تا تـماميت ارضی
تـاجـيکستان را تخريب نکند.

 ٢٧دسامبر ١۹۹٢

سنگک صفروف رهبر نظامی طرفدار حکومت از طريق تلويزيون به اپوزيسيون هشـدار میدهد
که سالحهـای خود را به حکومت تسليم کنند .رحمانوف تاريخ تسليم دادن سالح را تا  ۷ژانويه
تمديد میکند.

 ٣٠دسامبر ١۹۹٢

حکومت تـاجـيک ناحيهی پنج را تصرف میکند و هزارهـا تـاجـيک به افغانستان فرار میکنند.
در مجموعه  ۳٠٠٠٠٠نفر بیجا شـده در تـاجـيکستان و بيش از  ١٠٠٠٠٠در افغانستان پناهنده
شـدند.

 ٧ژانويه ١۹۹٣

حالت اضطرار و حکومت نظامی (قيود) در دوشنبه اعالم شـد.

 ٢١فوريه ١۹۹٣

مفـتييات تـاجـيکستان تـأسيس میگردد .مفتی فتحهللا شريفزاده در آن مقام گمارده میشود.
شريفزاده تعهد می کند که از سياست دور بماند .در عين زمان مقامات در جستجوی توره جان
زاده اند که متهم به برخوردهـای جنايتکارانه در جريان جنگهـای ١۹۹٢است.
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 ۳مارس ١۹۹٣

نيروهـای حکومتی دره رامت را از دست نيروهـای مخالف میگيرند و در منطقه غرم بسياری
از محالت را به دست ميآورند .در بدخشان مذاکره با مخالفان برای تسليم اسلحه ادامه میيابد.

 ٣٠مارس ١۹۹٣

سنگک صفروف و فيضعلی سعيدوف در قورغان تپه کشته میشوند.

ا آوريل ١۹۹٣

جالل اکرامی (متولد  ،)١۹٠۹بزرگترين قصهنويس تـاجـيک بعد از عينی درگذشت.

 ۳آوريل ١۹۹۱

پارلمان جديد تـاجـيکستان با اکثريت بزرگ آراء صفرعلی رجبوف ،قانون دان را به عنوان
سخنگوی پارلمان انتخاب کرد.

 ٢٣مه ١۹۹۱

شـهزاده کـريـم آغـا خـان ،رهـبر روحـانی اسمـاعيلـيههـا بـا رحـمانـوف مـالقـات کـرد و
موافـقـتنامهای مبنی بر يک برنامهی انکشافی دراز مدت را امضاء کرد.

 ٢١ژانويه ١۹۹۱

رحمانوف ،رئيس جمهور تـاجـيکستان و عبدهللا نوری ،رهبر اپوزيسيون در تهران موافـقت
میکنند که به خصومتهـای داخلی خاتمه داده شود.

 ١۱اوت ١۹۹۱

امير ظهوروف به عوض يعقوب سليموف که به ايجاد موانع در برابر روند صلح متهم است به
عنوان وزير کشور تعيين شـد.

 ٢١ژانويه ١۹۹۳

فتحهللا شريفزاده  ۱٣ساله که بعد از به قدرت رسيدن امامعلی رحمانوف به مقام مفتی کالن
تعيين شـده بود ،در منزلاش يکجا با خانوادهاش به قتل رسيد.

 ٢۳ژانويه ١۹۹۳

جنگ ساالران قبلی بر شهرهـای تورسون زاده در غرب دوشنبه و قورغانتـپه در جنوب يورش
بردند .عبادت بای ماتوف ،شهردار سابق تورسـونزاده کارخانه آلوميـنيوم را متصرف شـد و
محمود خدابرديف کنترل مراکز حکومتی را در قورغانتـپه بدست گرفت .هر دو تقاضای
استعفای حکومت را کردند.

 ٢فوريه ١۹۹۳

خدای برديوف و بای ماتوف تا  ١۱کيلومتری شهر دوشنبه پـيشروی میکنند و بر رحمانوف
فشار وارد میکنند تا حکومت را برکنار سازد .رحمانوف در جمع جنگجويان طرفدار خود در
استاديوم دوشنبه فرماندهان اغتـشاشـيون را دست نشاندههـای دشمنان تـاجـيکستان میخواند و
میگويد که آنها قصد دارند تـاجـيکستان را از روی نقشه جهـان محو کنند.

 ۷فوريه ١۹۹۳

رحـمانوف کابـينه را ترميـم میکـند و يحيـی عظـيموف را به عـنوان نخـست وزير تعيـين
مینمايد.

 ٢٢فوريه ١۹۹۳
 ١١مارس ١۹۹۳

عبدهللا نوری ادعا میکند که اپوزيسيون هفتاد در صد جمهوری را در کنترل دارد.
پارلمان جديد بدون شرکت اپوزيسيون آغاز به کار میکند .اپوزيسيون دليل عدم اشتراک خود را
ناتوانی دولت برای تضمين امنيت خود میآورد.

 ١٣مارس ١۹۹۳

خدای برديوف فرمانده اغـتشاشيون به عنوان معاون گارد رياست جمهوری تعيين میشود.

 ١۹مارس ١۹۹۳

در يک انتخـابات به شيوه اتحاد شوروی خواجه امانهللا نعمتزاده مفتی تعيين شـد.

 ١٢ژوئيه ١۹۹۳

حکومت تـاجـيکستان و اپوزيسيون در نشست در ترکمنستان با آتش بس در ناحيه طويلدره
موافقت کردند.

 ٢٢ژوئيه ١۹۹۳

اپديمی تب زرد بنابر تخريب سيستم آبياری به ويژه در روستاهـا گسترش میيابد و  ۷۱نفر
تلفات در پی دارد.

 ٢۹ژوئيه ١۹۹۳

آکادميسين محمد عاصمی (متولد  )١۹٢٠ترور شـد .عاصمی عضو برجستهی جامعهی تـاجـيک
در سطوح مختلف به حزب کمونيست و حکومت تـاجـيک خدمت کرده است .سهمگيری او در
فرهنگ تـاجـيک شامل تحقـيق در فلسفه ،فيزيک و رياضيات بود .او در سالهـای پايانی زندگی
انجمن پيوند را تـأسيس کرد و رهبری آنرا بعهده گرفت .هدف اين انجمن که نشريهای نيز به نام
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"پيوند" به خط پارسی انتشار میداد ،بوجود آوردن همبستگی جهـانی فارسیزبانان با
تـاجـيکهـا بود.
 ١۳آوريل ١۹۹٧

ناطـق نوری در ايـران محـور منـطقوی را پـيشنهـاد میکند که ايـران ،روسيـه ،چـين و
کشورهـای تازه به استقالل رسيده آسيایميـانـه را در بر میگيرد.

 ١۳مه ١۹۹٧

در  ١۳و  ١٧مه رحمانوف و نوری چندين موافـقـتنامه را در بشکيک امضاء میکنند که در
برگيرنـدهی عفو عمومی و تبادل زندانیهـا و همچـنين برنامه سپردن  ٢٠در صد کرسیهـا در
کميسيون مرکزی انتخـابات به جبهه اپوزيسيون میباشـد .همچنين آنهـا موافقت کردند که ۱٠٠
نفر از اعضای اپوزيسيون اجازه دارند که بخاطر محافظت نمايندگان شان در کميسيون
انتخـابات به دوشنبه بيآيند.

 ٢٢مه ١۹۹٧

بين تاريخ  ٢٢و  ٢۳مه مذاکرات صلح بين حکومت و اپوزيسيون تـاجـيک در تهران ادامه
يافت .آنهـا در بارهی اصالحات سياسی موافقت کردند که شا مل برسميت شناختن احزاب سياسی
نيز بود.

 ٢٧ژوئن ١۹۹٧

موافـقـتنامه صلح در مسکو امضاء شـد .نکات اساسی آن عالوه بر خاتمه دادن رسمی به
مناقشات پنج ساله عبارت بود از:
برگشت اپوزيسيون و پناهندگان به تـاجـيکستان؛ به رسميت شناخته شـدن احزاب سياسی
اپوزيسيون؛ ادغام نيـروهـای مسلح اپوزيسيون در ارتش ملی؛ اختصاص  ٣٠در صد
کرسیهـای حکومت به جبهه اپوزيسيون و تـأسيس کميسيون سی و شش نفری آشتی ملی با
شرکت متساوی حکومت و اپوزيسيون.

 ٣ژوئيه ١۹۹٧

اعضای کميسيون آشتیملی در مسکو جلسه کرد تا رئيس آنرا از ميان نمايندگان اپوزيسيون
ومعاون آنرا از ميان نمايندگان حکومت انتخاب کنند.

 ١۱اکتبر ١۹۹٧

اکبر توره جانزاده پست معاون اول نخست وزيری را میپذيرد.

 ١٣دسامبر ١۹۹٧

پارلمان تـاجـيک مصونيت  ۳عضو را از دادگاهی شـدن لغو می کند.

 ١۱ژانويه ١۹۹۳

سيد عبدهللا نوری ،رئيس کميسيون جبههی متحد اپوزيسيون از جبهه خارج میشود .دليل آن عدم
موفـقيت حکومت برای واگذاری  ٣٠در صد کرسیهـا برای اپوزيسيون ،تعلل در عفو رسمی
اعضای جبهه متحد که در جريان جنگ پنج ساله زندانی شـده بودند و ناکامی حکومت در
برگشت دادن جنگجويان از افغانستان میباشد.

 ١١فوريه ١۹۹۳

در مورد سپردن تعدادی از وزارتهـا به جبهه متحد موافقت حاصل شـد ٣٠ .در صد پستهـا
تفويض گرديد که شامل وزارتهای اقتصاد ،کار و استخدام و رياست کميتهی گمرکات بود.

 ٢١مه ١۹۹۳
 ٢٣مه ١۹۹۳

پارلمان تـاجـيک تعيـين توره جانزاده و دولت عثمان را به پستهـای جديد رد میکند.
پارلمان تـاجـيک احزابی را که کمک پولی يا ايدئولوژيکی از طرف کشورهـای خارجی به
دست ميآورند ،ممنوع قرار داد.

 ٢١مه ١۹۹۳

بانک جهـانی  ۱٠٠٠٠دالر به منظور تـأسيس مراکز بهداشت و انجمنهـای مسلکی تأديه کرد.

 ٢٧ژوئيه ١۹۹۳

رحمانوف اعضای گروههـای مسلح را از داشتن ريش که ميان جنگجويان جبهه رايج بود ،منع
میسازد.

 ۷ژانويه ١۹۹۹

ستاد رهبری قبلی جبههی متحد تـاجـيک بتاريخ  ٣١دسامبر در بيانيهای هشدار میدهد که همه
آنهائيکه با روند صلح در تـاجـيکستان مخالفت میکنند بدون در نظرداشت خدمات قبلی آنان
مجازات خواهند شـد.
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 ۷ژانويه ١۹۹۹

حکم بازداشت عبدالملک عبدهللا جانوف که در شورشهـای اول نوامبر دست داشت ،صادر
میگردد.

 ۷ژانويه ١۹۹۹

کميسيون آشتیملی تـاجـيکستان به جبههی متحد تـاجـيک دستور میدهد که فهرست سالح و
مهمات خود را ترتيب دهد.

 ١١ژانويه ١۹۹۹

نخستين ديدار رؤسای جمهور تـاجـيکستان و ازبکستان بعد از آنکه امامعلی رحمانوف
ازبکستان را متهم به جا دادن جدائیطلبان تـاجـيک کرد ،برگزار شـد و در آن در بارهی جريان
مجدد گاز به توافق رسيدند.

 ١۷ژانويه ١۹۹۹

شورای امنيت ،مقامات تـاجـيکستان و وزارت داخله (کشور) را نسبت به ناکامی شان در
جلوگيری از اغتـشاش نوامبر  ١۹۹۳در لنينآباد رسما توبيخ کرد .امامعلی رحمانوف کشور
همسايه ازبکستان را بخاطر دخالت مستقيم در ناآرامیهـای نوامبر به رهبری محمود خدای
بردیيوف و عبدالملک عبدهللاجانوف متهم ساخت.

 ١۳ژانويه ١۹۹۹

روزانه يک تن مواد مخدر از افغانستان به تـاجـيکستان قاچاق میشود .حکومت آلمان کمپيوتر و
ساير وسايل برای مبارزه بر ضد مواد مخدر را به قيمت چندين هزار دالر به تـاجـيکستان اهداء
کرد.

 ٢۱ژانويه ١۹۹۹

جنگ ساالر روشن غفوروف و پنج نفر از گروه او که چند نفر را بخاطر پول گروگان گرفته
بودند ،زندانی شـدند .نتايج تحقيـقات ابتدائی در مورد ناآرامی هـای نوامبر لنينآباد بيان میکند
که محاکمهی  ١۳٢نفر از اشرار متهـم در آينده نزديک آغاز میشود.

 ٢۳ژانويه ١۹۹۹

جبهه متحد تـاجـيک و کميسيون آشتیملی در بارهی هشت کانديد ديگر برای پستهـای معاون
اول وزارتهـای داخله (کشور) ،خارجه و امنيت موافقت میکنند.

 ٢٧ژانويه ١۹۹۹

روشن غفوروف در تاريخ  ٢٢سپتامـبر اعتراف میکند که شليک گلوله از جانب او منجر به
کشته شـدن شخصيت مهم تـاجـيک اوتوخان لطيفی و  ٢۱نفر ديگر شـد.

 ۳فوريه ١۹۹۹

رحمانوف روسيه را به عنوان يگانه همکار و ضامن ثبات و امنيت در تـاجـيکستان اعالم
داشت.

 ۹فوريه ١۹۹۹

سال  ١۹۹۹به عنوان سال مبارزه عليه تروريسم و جنايات تنظيم شـده به ويژه در رابطه با
تجارت مواد مخدر اعالم گـرديـد.

 ١١فوريه ١۹۹۹

کميسيون آشتیملی پـيشنهـاد تـأسيس پارلمان را مطرح کرد و وظيفه گرفت که تعديالت و
تغيـيرات را در قانون اساسی پـيشنهـاد کند تا راه برای انتخاب پارلمان و رياست جمهوری
فراهم گردد.

 ١۳فوريه ١۹۹۹

مفتیهـای روسيه و تـاجـيکستان در مورد پـيشبرد کنفرانسهـای منظم در بارهی مسائل
روحانيت ،افتتاح مدارس و مساجد و ديدارهـای منظم به توافق رسيدند.

 ٢۷فوريه ١۹۹۹

رحـمانوف هشـدار داد که  ۷٠٠نفر در افغانسـتان مشغول آموختن عمـليات خـرابکارانه
میباشند.

 ٢۳فوريه ١۹۹۹

شورای امنيت سازمان ملل متحد افتـتاح دو دفتر را در خجند و قرا تگين اعالم کرد و هـشـدار
داد که عدم اعتماد بين حکومت و جبهه متحد پيامدهـای وخيم خواهد داشت.

 ٣مارس ١۹۹۹

رحمانوف فرمان ادغام کامل نيروهـای جنگی اپوزيسيون در ارتش ملی را صادر کرد و
همچنين دستور داد که آنها مورد عفو قرار گيرند.
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 ١۳مارس ١۹۹۹

رحمانوف دستور داد که آن اعضای جبهه متحد تـاجـيک که شرايط ادغام را با ارتش ملی تکيمل
کردند ،مسلح شوند و به واحدهـای جديد انتقال يابـند.

 ١۳مارس ١۹۹۹

پنج عضو ديگر جبههی متحد مطابق شرايط موافـقـتنامه سال  ١۹۹٧به پستهـای حکومتی
تعيين شـدند.

 ٣١مارس ١۹۹۹

صفرعلـی کـنجهيوف ،رهــبر حزب سوسياليست ،رئيس قـانونگذاری و کميتهی حقـوق بشر
پارلمان در جلوی منـزلـش توسط تفنگداران ناشناس ترور میشود.

 ۳آوريل ١۹۹۹

چهـار حزب مخالف در تـاجـيکستان يعنی حزب وحدت مردمی تـاجـيکستان ،تـاجـيکستان آزاد،
حزب جمهوریخواه مردم تـاجـيکستان وحزب بخاطر صلح سراسری در تـاجـيکستان هشـدار
میدهند که کشتارعام منطقوی و قومی رحمانوف منتج به يک جنگ جديد خواهد شـد.

 ١٢آوريل ١۹۹۹

سـازمان ملل عمـليات خـود در منـطقهی غـرم را از سـر میگـيرد و جـمعا  ۹٠٠نـفر از
جنگجويان تـاجـيک در سه واحد موقتی نظامی گروه بنـدی شدند.

 ١٣آوريل ١۹۹۹

رحـمانـوف پنـج نـفر از کارمـندان بلـند پـايه اپـوزيسـيون جـبهه متـحد تـاجـيک را بــه اتهـام
سهلانگاری و عدم موفـقيت در جمعآوری ماليات از کاربرکنار ساخت.

 ١۷آوريل ١۹۹۹

مقامات تـاجـيک و ازبک در بارهی همکاریهـا در ساحه گمرکات ،ترانزيت اموال و مسافران
و مسائـل مرزی و انتقال گاز طبيعی مذاکره کردند.

 ١۱آوريل ١۹۹۹

سيدعبدهللا نوری رئيس جبههی تـاجـيک امنيت ناظرين سازمان ملل در منطقهی غرم را بعهده
گرفت.

 ٢٣آوريل ١۹۹۹

با وجود اينکه  ٢٣نفر از نمايندگان اپوزيسيون جبههی متحد تـاجـيک در پستهـای حکومتی در
مرکز تعيين شـده اند ،اين مسألـه در محلههـا چندان پيشرفتی نداشته است.

 ۲۷آوريل ١۹۹۹

اپوزيسيون رحمانوف را بخاطر اباء ورزيدن از تأييد تعديالت در قانون اساسی که از طرف
کميسيون آشتیملی پـيشنهـاد شـده ،انتقاد کرد.

 ۲۸آوريل ١۹۹۹

اتحاديهی اروپا در رابطه روند صلح و اباء ورزيدن رحمانوف از تأييد تعديالت قانون اساسی
که از جانب کميسيون آشتیملی پـيشنهـاد شـده بود ،ابراز تشويش کرد.

 ۲۹آوريل ١۹۹۹

در شبهـای  ۲۷و  ۲۸آوريل يک گروه مسلح اپوزيسيون شش افسر پليس را در شرق
تـاجـيکستان ربودند .ربايـندگان برای رهـا ساختن افسران خواهان رهائی پنج نفر که متهم به
انجام  ۸۰جنايت که مشتمل بر ١۰قتل میباشد ،هستـند.

 ۳۰آوريل ١۹۹۹

رحمانوف گفـت تنهـا يک حکومت عـرفی و حـقوقالبـنياد (سکوالر) میتوانـد صـلح را در
تـاجـيکستان تضمين کند.

 ۱۱مه ١۹۹۹

چون وظيفه ناظرين سازمان ملل متحد در تـاجـيکستان به تاريخ  ۱۵مه پايان میيابد ،کوفیعنان
تمديد آنرا برای شش ماه ديگر پـيشنهـاد میکند .عنان يادآور می شود که تطبـيق موافـقتـتـنامه
 ١۹۹٧در اثر عدم وجود اعتماد کامل بين حکومت و اپوزيسيون پيچيدهگی پيدا کرده است.

 ۱۴مه ١۹۹۹

نمايندگان حکومت تنهـا با رفع اتهـامات جاری بر اعضای اپوزيسيون و رهـائی جنگجويان آنهـا
موافقت میکنند و لی تقاضاهـای ديگر را نمیپـذيـرند.

 ۱۷مه ١۹۹۹

شورای امنيت سازمان ملل از مقامات تـاجـيک میطلبد تا تطبيق برنامه صلح  ١۹۹٧را با خلع
سالح جنگجويان ،تـأسيس يک گفتمان سياسی و بوجود آوردن شرايط الزم برای انجام همهپرسی
برای انتخـابات پارلمان سرعت بخشـد ۵۵۰۰ .نفر از جنگجويان اپوزيسيون آزاد میشوند.
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 ۱۹مه ١۹۹۹

رحمانوف میکوشد تا نوشتن اضافات بر قانون اساسی با سرعت انجام گيرد و راه را برای
انتخـابات پارلمانی هموار کند .انـتخـابات رياست جمهوری به تاريخ ششم نوامبر  ١۹۹۹تاريخ
ختم دوره کار رحمانوف ،برگزار میگردد.

 ۲۴مه ١۹۹۹

اعـضای سـازمان همکاریهـای اقتصادی (افـغانستان ،آذربايجـان ،ايـران ،قـزاقسـتان،
قرقيزستان ،پاکستان ،تـاجـيکستان ،ترکـيه ،ترکمـنستان و ازبکـستان) در زمـينه توسـعه
همکاریهـای منطقوی و انکشاف شبکه صدور گاز و نفت وارد بحث شد.

 ۲۵مه ١۹۹۹

جبهه متحد میگويد تا زمانی که حکومت به تقاضاهـای آنهـا در زمينه افزايش سهم جبهه در
پستهـای دستگاه دولت در مرکز و محلهها مطابق معاهده  ١۹۹٧نپردازد ،آنها از اشتراک
بيـشـتر در کميـسيون آشــتیملی خـودداری خواهـند کـرد .آنـها همچـنين در بانکهـا و
سفارتخانههـا نيز  ۳۰در صد سهم میخواهند.

 ۲۶مه ١۹۹۹

حکومت تـاجـيکستان شرايط پـيشنهـادی اپوزيسيون را غير قابل قبول میخواند و آنرا رد
میکند.

 ۲۷مه ١۹۹۹

نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل در تـاجـيکستان پـيشنهـاد میکند که رحمانوف و سران
اپوزيسيون با هم ديدار و در بارهی تقاضای اپوزيسيون صحبت کنند .روسيه و ايران به عنوان
تضمينکنـنده از اين پـيشنهـاد حمايت میکنند.

 ۲ژوئن ١۹۹۹

رحمانوف در مورد ديدار با رهبران اپوزيسيون برای بررسی تقاضاهـای آنهـا موافقت میکند

 ۷ژوئن ١۹۹۹

تـاجـيکستان و چين در بارهی همکاریهـای دوجانبه مذاکره میکنند .چين در اعمار يک
کارخانه بافندگی و يک کارخانه برای تهيه سيگار در تـاجـيکستان سرمايهگذاری میکند.

 ۸ژوئن ١۹۹۹

جبهه متحد يک گروه کاری را تـأسيس میکند تا شرايط تجديد همکاری را با حکومت بر اساس
موافـقـتنامه  ١۹۹٧مطالعه کند.

 ۱۶ژوئن ١۹۹۹

مذاکرات بين گروههـای کاری حکومت و جبهه متحد برای يافتن يک راه حل قابل قبول برای
هر دو طرف ناکام شـد.

 ۱۷ژوئن ١۹۹۹

اپوزيسيون موافـقـتنامه مسکو و دوشنبه را که شامل بر حفظ پايگاه روسيه در دوشنبه میباشد،
رد کرد.

 ۱۷ژوئن ١۹۹۹

روسای جمهور اتحاديه آسيایميـانـه موافقت کردند تا همکاریهـای اقتصادی خود را تحکيم
بخشيده ،در تـشکيل اقتصاد مشترک آسيای اقدامات عملی نموده و در اتحاديه مذکور برای
گرجستان و ترکيه وضع مشاهداتی را بدهند.

 ۱۸ژوئن ١۹۹۹

نـخست وزيران قزاقـستان ،قرقيزسـتان ،تـاجـيکستان و ترکمنـستان سـرمايهگـذاری پنـجاه
ميـلـيون دالر را در بيست و پنج پـروژه منـظور کـردند .آنهـا همـچـنين موافـقت کـردنـد کـه
فعاليت شبکههـای برق خود را با هم ديگر همآهنگ سازند.

 ۲۲ژوئن ١۹۹۹
 ۲۵ژوئن ١۹۹۹

رحمانوف چهـار نفر از نامزدان اپوزيسيون را در پستهـای حکومتی تعيـين کرد.
اسالم کريموف از دولتهـای آسيائی درخواست کرد که حکومت و اپوزيسيون تـاجـيکستان را
به همکاری بيـشـتر تشويق کنند .او تالش بعضی از اشخاص و نيروهـا را که میخواهند در
تـاجـيکستان دولت اسالمی تـأسيس کنند ،بر ضد منافع منطقه قلمداد کرد.

 ۲۹ژوئن ١۹۹۹

رحمانوف در چهـارچوب موافـقـتنامه صلح  ١۹۹٧و طبق تقاضای جبهه متحد تعديالتی را در
قانون اساسی منظور کرد .اما رحمانوف تقاضای جبهه متحد را در مورد حذف ماده اول قانون
اساسی که دولت تـاجـيکستان را يک دولت غير مذهبی میشمارد ،رد کرد.
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 ۱۵ژوئيه ١۹۹۹

بانک ملی تـاجـيکستان نرخ مبادله دالر را ثابت ساخته و نرخ يک دالر را به  ۱۴۰۰روبل
تـاجـيکی تعيين کرد.

 ۲۲ژوئيه ١۹۹۹

بيش از  ۷۰درصد مردم تـاجـيکستان از انـتخاب دو باره رحمانوف در انتخـابات رياست
جمهوری نوامبر  ١۹۹۹پشتيـبانی میکنند.

 ۲۹ژوئيه ١۹۹۹

اوکرائين از دوشنبه میطلبد که وامهـای خود را با پنبه تأديه کند .هردو کشور معاهده را امضاء
کردند که تـاجـيکستان بخشی از قرضه  ۶۰ميليون دالر را با  ۷۰۰۰تن پنبه به کيف تأديه کند.

 ۴اوت ١۹۹۹

روند خلع سالح جنگجويان اپوزيسيون و ادغام آنهـا در ارتش تـاجـيک و يا در نيروهـای
وزارت کشور تکميل گرديد .اين کار اپوزيسيون را از يک نيروی نظامی به نيروی سياسی
تبديل کرد.

 ۵اوت ١۹۹۹

تـاجـيکستان با اعزام نيروهـای سرحدی قدرت نگهبانان مرزی روسی را که در مرز
تـاجـيکستان و افغانستان متمرکز هستند ،تحکيم میبخشـد.

 ۹اوت ١۹۹۹

تـاجـيکستان ممکن است که تنهـا  ٣۳٠٠٠٠تن پنبه بدست بياورد .اين تنها نصف هدف تعيـين
شـده در نقشه جمهوری است.

 ١٢اوت ١۹۹۹

دادگاه عالی تـاجـيکستان ممنوعيت بر احزاب اپوزيسيون را که در سال  ١۹۹٢صورت گرفته
بود ،لغو کرد.

 ١۳اوت ١۹۹۹

کوفی عنان ،دبير کل سازمان ملل لغو قرار ممنوعيت احزاب اپوزيسيون را از طرف دادگاه
عالی تـاجـيکستان گام مهمی در راه تطبـيق موافـقـتنامه صلح  ١۹۹٧دانست.

 ١۳اوت ١۹۹۹

رحـمانوف و جيانگ زمـين در بارهی چـند معاهـدهی دو جـانبه اقـتصادی بحـث نـموده و
موافـقـتنامه امضاء کردند .آنها همچنين در مورد عالمتگذاری مجدد بخشی از سرحد که مورد
منازعه بود ،قرارداد امضاء کردند .اما در مورد ادعای ارضی چـين بر قسمتهـائی از بدخشان
کوهی منطقه خود مختار تـاجـيکستان به موافقت نرسيدند.

 ١۳اوت ١۹۹۹

مقامات قرقيز گفتند که گروههـای جنگنده مرکب از ازبکهـای تحت اداره جمعه نمنگانی در
نظر دارند در دره فرغانه ،انديجان ،نمنگان و لنـينآباد يک دولت اسالمی ايجاد کنند.

 ١۹اوت ١۹۹۹

بعد از آنکه دادگاه عالی تـاجـيک رفع ممنوعيت و قـيودات بر احزاب جبههی متحد را اعالم
کرد ،اپوزيسيون انحالل واحدهـای مسلح خود را اعالن نمود.

 ٢۳اوت ١۹۹۹

رؤسای جمهور قرقيز وتـاجـيک موافقت میکنـند تا نقاط عبوری بين مرزهـای شانرا مسدود
سازند.

 ٣سپتامـبر ١۹۹۹

 ۳نوامبر  ١۹۹۹به عنوان روز انتخـابات رياست جمهوری تعيين گـرديد .سه ميليون تـاجـيک
واجد شرايط رأیدهی هستـند.

 ٢۳سپتامـبر ١۹۹۹

تـاجـيکهـا در باره دو تعديل پـيشنهـادی بر قانون اساسی يعنی تمديد زمان کار رئيس جمهور به
هفت سال و ايجاد پارلمان دو اتاقه رأی میدهند.

 ٢۹سپتامـبر ١۹۹۹

حزب اپوزيسيون اسالمی که در سابق غير قانونی شناخته شـده بود ،دولت عثمانوف را در
برابر رحمانوف برای رياست جمهوری کانديد میکند.

 ١اکتبر ١۹۹۹

رحمانوف که از طرفدران جمع شش و دو است در جلسهی عمومی سازمان ملل متحد طالب
راههـای سياسی برای پايان دادن جنگ افغانستان شـد.

 ٣اکتبر ١۹۹۹

مناطق شرقی تـاجـيکستان و جنوب قرقيزستان به منظور اخراج ناراضيان ازبک توسط
هواپيماهـای ناشناس بمباران میگردد.
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 ۷اکتبر ١۹۹۹

وزير خارجه طالبان به تـاجـيکستان در رابطه تدارک سالح به احمدشاه مسعود اخطار میدهد.

 ۷اکتبر ١۹۹۹

وزارت خارجه ازبکستان بمباران مناطق تـاجـيکستان را انکار کرد.

 ۳اکتبر ١۹۹۹

عبدهللا نوری ،رهبر جبهه متحد بمباران روستاهـای تـاجـيکستان را تقبيح نموده ازبکستان تقاضا
کرد تا حمالت خود را بر اين روستاهـای بیدفاع متوقف سازد.

 ۳اکتبر ١۹۹۹

رحمانوف در برگشت از اياالت متحده امريکا ،در مسکو با والديمير پوتين در بارهی امنيت
منطقوی و همکاریهـای نظامی گفتگو کرد.

 ١٠اکتبر ١۹۹۹

وزارت خارجه تـاجـيک رسما نسبت به بمباران پیدرپی روستاهـای تـاجـيک به ازبکستان
اعتراض کرد.

 ١١اکتبر ١۹۹۹

دولت عثمان (حزب نهضت اسالمی) ،سلطان کواتو (حزب دموکرات -پالتفرم تهران) و
سيفالدين تورايف (حزب عدالت) تقاضا کردند انتخـابات رياست جمهوری تا  ۳نوامبر به
تعويق انداخته شود .آنها هر سه تهديد میکنند که اگر مديرهـای نواحی در مراکز رأیگيری در
امور انتخابات مداخله کنند ،آنها انتخـابات را بکلی تحريم خواهند کرد.

 ١٢اکتبر ١۹۹۹

کميسيون مرکزی انتخـابات از ثبت نام دولت عثمانوف ،سلطان کواتو و سيفالدين تورايف به
اين دليل که  ١۷۱٠٠٠امضاء الزم برای نامزدی رياست جمهوری را بدست نياوره اند ،امتناع
ورزيد.

 ١۳اکتبر ١۹۹۹

اپوزيسيون تـاجـيک تعليق اشتراک نمايندگانـش را در کميسيون آشتیملی به عنوان اعتراض
بخاطر عدم توانائی مقامات در انجام تقاضای آنهـا اعالم کرد.

 ١۹اکتبر ١۹۹۹

رئيس اداره سازمان امنيت و همکاری اروپا در تـاجـيکستان و اعضای سازمان امنيت و
همکاری اروپا درمالقات با جبههی متحـد تـاجـيک در دوشنبه از سيد عبدهللا نوری رئيس
اپوزيسيون تقاضا کردند تا در بارهی تصميم جبههی متحد تـاجـيک در رابطه به تعليق اشتراک
در کار کميسيون آشتیملی مجددا غور کند.

 ٢٢اکتبر ١۹۹۹

دادگاه عالی تـاجـيکستان در زير فشار اياالت متحده امريکا به يکی از سه کانديدان اپوزيسيون
اجازه میدهد تا در انتخـابات اشتراک کند.

 ١نوامبر ١۹۹۹

رحمانوف و عبدهللا نوری برای مدت هشت ساعت باهم به منظور رفع تشنج ناشی از فيصله
اپوزيسيون تـاجـيک برای به تعلـيق در آوردن اشتراک در کميسيون آشتیملی با هم مالقات
میکنند.

 ۷نوامبر ١۹۹۹

سازمان امنيت و همکاری اروپا هيأتی را به غرض مشاهدهی انتخـابات  ۳نوامبر رياست
جمهوری تـاجـيکستان اعزام نمی کند .قـيودات بر کانديدهـا و فعاليتهـای احزاب سياسی و
هـمچـنين روند انتخـابات با معيارهـای سازمان امنيت و همکاری اروپا موافق نيست .اما دولت
عثمان وزير اقتصاد و امور اقتصاد خارجی در اين رقابت باقی میماند.

 ۷نوامبر ١۹۹۹

صندوق وجهی بينالمللی به تاجيکستان وعده میدهد که به اقتصاد تـاجـيک جهت کاهش کسر
بودجه و تحکيم ميزان تأديات آن کمک بيشتری خواهد کرد.

 ۳نوامبر ١۹۹۹

رحمانوف با بدست آوردن  ٢‚۳ميليون رأی ( ۹۳در صد) به عنوان رئيس جمهورانتخاب
گرديد .ناظرين روس و کشورهـای مستقل مشترک گفتـند که آنهـا در انتخابات تخلفی مشاهده
نکردند.

 ۳نوامبر ١۹۹۹

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل کار ناظرين ملل متحد را برای شش ماه تمديد کرد .او گفت که
وظيفه ناظرين بعد از انتخـابات پارلمانی (فوريه  )٢٠٠٠ديگر تمديد نخواهد شـد.
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 ۹نوامبر ١۹۹۹

کمـيتهی مشترک موظف برای تهيه پـيشنويـس قـانون و اجـرای انـتخـابات پـارلمـانی وارد
گفتگو شد.

 ١٠نوامبر ١۹۹۹

هـيجده نفر از طرفدران اپوزيسيون که بخاطر نقش شان در جنگ داخلی ١۹۹٧ – ١۹۹٢
زندانی شـده بودند ،از زندان آزاد شـدند.
حاجی اکبر توره جانزاده معاون اول نخست وزير انتخـابات انجام شـده  ۳نوامبر رياست
جمهوری را آزاد و دموکراتيک خواند.

 ١٢نوامبر ١۹۹۹

پـيشنهـاد کوفی عنان ،دبيرکل سازمان ملل برای تمديد مدت کار ناظران سازمان ملل برای شش
ماه ديگر در تـاجـيکستان منظور شـد.

 ١۳نوامبر ١۹۹۹

رحمـانوف برای دور دوم به عنوان رئيس جـمهور سوگـند ياد کرد .در محـفل برگـزاری مذکور
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه ،وزرای خارجهی ايران ،افغانستان ،اوکرائين و کارمندان
عالیرتبه چـين ،هنـد و ازبکستان اشتراک کردند.

 ١٧ –١۳نوامبر ١۹۹۹

اتحاديه اروپا انتخـابات تـاجـيکستان را موافق به اصو ل دموکراسی و ارزشهـای آن ندانست.

 ١۳نوامبر ١۹۹۹

رحمانوف در استانبول پـيشنهـاد کرد که سازمان امنيت و همکاری اروپا و سازمان ملل با هم
مشترکا بين احزاب دخيل در جنگ در افغانستان ميانجیگری کنند.

٢۱نوامبر ١۹۹۹

نمايندگان حکومت و اپوزيسيون و کميسيون آشتیملی در راه حل اختالفات در بارهی چندين
مادهی مسودهی قانون انتخـابات به هم نزديک تر شـدند.

 ٢دسامبر ١۹۹۹

نمايندگان حکومت و اپوزيسيون در کميسيون آشتیملی نـتوانستـند اختالفات راجع به تعداد
نمايندگان در هر اتاق پارلمان جديد را حل کنند.

 ٣دسامبر ١۹۹۹

وزارت عـدليه (دادگـستری) حزب دمـوکرات (پالتـفرم آلماتا) را رسما ثبت کرد .حزب
دموکرات در سپـتامـبر  ١۹۹١ثبت شـده بود و فعاليت آن در ژوئن  ١۹۹٣ممنوع شـده بود .بعدا
اين حزب به دو شاخه منشعب شـد .جناحی که از اپوزيسيون فاصله گرفت يعنی حزب
دموکرات تـاجـيکستان (پالتفرم تهران) در  ١۹۹۱ثبت شـد .وزارت دادگستری ممنوعيت فعاليت
حزب دموکرات تـاجـيکستان را لغو کرد.

 ۹دسامبر ١۹۹۹

اتوبک امير بيکوف ،رهبر جنبش لعل بدخشان با ذکر اختالفات حزب خود را از جبهه
اپوزيسيون خارج ساخت.

 ١٠دسامبر ١۹۹۹

قانوندانان تـاجـيک قانون انتخـابات پارلمانی را که حکومت و اپوزيسيون روی آن موافقت
نموده بودند ،تـأييد کردند.

 ٢٠دسامبر ١۹۹۹

اکيل اکيلوف از طرف رحمانوف به عنوان نخست وزير تعيـين میگردد .اکيلوف که  ۱۱سال
دارد از فارغالتحصيالن انجمن (انستـيتوت) ساختمانی مسکو میباشـد او از سال  ١۹٧۳الی
سال  ١۹۹٢به عنوان فعالين حزب کمونيست کار کرد .در  ١۹۹٣به عنوان وزير ساختمان
تعيين شـد .از  ١۹۹۷الی  ١۹۹۳به عنوان معاون و از ژوئن  ١۹۹۳به اين طرف به عنوان
معاون استاندار استان لنينآباد اجرای وظيفه نمود.

 ٢٢دسامبر ١۹۹۹

رحمانوف ،در پی تعيين اکيل اکيلوف به عنوان نخست وزير جديد تـاجـيکستان پنج نفر از جـمله
 ٧نفر معـاونان صدارات را تعويـض کرد .تنهـا حاجـی اکبـر تـوره جـانزاده و ذاکر وزيروف
در وظايف شان باقی ماندد.

 ٣٠دسامبر ١۹۹۹

در تهران سيد عبدهللا نوری ،رهبر اپوزيسيون تـاجـيک و خاتمی ،رئيس جمهور ايران در باره
تحوالت سياسی در تـاجـيکستان همراه با آمادگی برای انتخـابات پارلمانی آينده و روابط دو
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جانبه اقتصادی و وضع سياسی در آسيایميانه مذاکره کردند .آنهـا تأکيد کردند که مناقشه در
افغانستان بايد از راههـای مسالمتآميز و با اشتراک همهی نيروهـای سياسی افغانستان حل
گردد.

پايان
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فهرست منابع
منابع فارسی

49

اتاخـانوا ،خورشيده .نامههـای صدرالدين عينی و ابوالقاسم الهوتی ،دوشـنبه ،دانش١۹٧۳ ،

هادیزاده ،رسول .احمد دانش ،دوشـنبه ،معارف۱۹۶٧ ،
____  .ادبيات تاجـيک در نيمه دوم قـرن نوزده ،دوشـنبه۱۹۶۸ ،
الغزاده ،ساتيم .احمد دانش ،استالينآباد١۹۷۳ ،
ايرکايف ،م .برپا و مستحکم نمودن حاکميت شوروی در تاجيکستان ،دوشنبه ،عرفان۱۹۹۶ ،
براگينسکی ،ای .س .حيات و ايـجاديات صدرالدين عينی ،دوشـنبه ،عرفان١۹۳۳ ،
تورسونوف ،ش .کوپراتيف مطلوبات تاجيکستان ،به مناسبت چهل سالگی پرشرف آن ،دوشنبه ،عرفان۱۹۶۴ ،
توره جانزاده ،اکبر .ميان آب و آتش طرح صلح انداختم ،تهران١۹۹۳ ،
جهـانگيری ،گيسو " .زمينههـای تـشکيل هويت ملی تاجـيکان" در فصلنامه کل مراد ،٣ -۱ ،دانش ۱۹۹۷
حقـنظر ،شهـابالدين .نيستان خيال ،دوشـنبه۱۹۹۹ ،
حکيم ،ميرزا سراج .تحف اهـل بخـارا ،دوشـنبه۱۹۹۲ ،
خالق زاده ،عبدالقدير ،تاريخ سياسی تاجيکان از استيالی روسيه تا امروز ،دوشنبه۱۹۹۴ ،
____ .تاجيکان ماوراءالنهر .از استيالی روسيه تا استقالل ،دوشنبه۱۹۹۷ ،
رجـبوف ،ز .از تاريـخ افـکـار اجـتماعـی ـ سـياسـی خـلـق تـاجــيک در نـيـمه دوم قــرن  ١۹و اوئـل قـرن ،۲۲

استالينآباد١۹۱۹ ،
سعدی ،سيد .تاريخ مختصر سياسی تاجـيکان افغانستان ،دوشـنبه ،دانش١۹۹٧ ،
شادمان ،يوسف .تاجـيکستان :بهـای آزادی ،تهران۱۳۷۳ ،
شاه مـنصور ،شاه ميرزا .ميرزا حمد شريفزاده ،هزار قنديل ،خجند۱۹۶۹ ،
شريفوف ،خـالمـراد .مدنيت شکوفان خلق تاجـيک ،دوشـنبه ،عرفان۱۹۶۷ ،
شکور زاده ،ميرزا( .گردآوری و تحقـيق) ،تاجـيکان در مسير تاريخ ، ،تهران( ١٣٧٣ ،به خط فارسی)
شکوروف ،م .پ .تاريخ فشرده تشکيل مدنيت سوسياليستی تاجيک ( ۲۲۲۲ـ  ،)۲۲۲۲دوشنبه ،عرفان۱۹۶۰ ،
صاحب نظر ،اصلالدين .صبح ستاره کش ،جلد اول ،دوشـنبه ،دانش١۹۹٧ ،
ـــــ  .دشمنان خلق ،دوشـنبه١۹۹۹ ،
عثمان ،ابراهيم .صلح نبیيوف ،دوشـنبه١۹۹۱ ،
عثمان ،دولت .تاجـيکستان در تالش استقالل ،کابل١۹۹۳ ،
عثمانوف ،ا .دورانوف ،د .تاريخ مطبوعات تاجـيک ،دوشـنبه ،معارف١۹۹٧ ،

عثمانوف ،ب .م .رهبری کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه (بلشويک) بر تـشکيالتهـای حزبی آسيایميـانـه در
سالهـای  ۲۲۲۲ـ  ،۲۲۲۲دوشـنبه ،عرفان ۱۹۶۶
 .49همه فهرستها به ترتيب الفبا است
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عينی ،صدرالدين .اکنون نوبت قلم است ،آثار برگزيده در دو جلد ،دوشبه ،عرفان١۹٧٧ ،
____  .تاريخ انقالب بخـارا ،دوشـنبه ،اديب١۹۳٧ ،
____ .يادداشتهـا( ،بخش  ١و  ،)۲دوشـنبه ،اديب١۹۹٠ ،

فطرت ،عبدالروف بخـارائی .مناظره مدرس بخـارائی با يک نفر فرهنگی در هندوستان در باره مکتب جديده،
استانبول ،مطبعه اسالميه( ۱۳۲۷ ،به خط فارسی)
قهـاروف ،عبداالحد .مشعل شرق ،سرسخن به کتاب چهل سال پـيشرفت ،دوشـنبه ،عرفان۱۹۶۴ ،
کريم ،بوری .فرياد صلح ،مسکـو١۹۹٧ ،
کريموف ،ت .تاجـيکستان در سالهـای انقالب  ،١۹٠٧ – ١۹٠۱دوشـنبه ،عرفان١۹۳۳ ،

____  .شورش سال  ۲۲۲۲در تاجـيکستان ،دوشـنبه۱۹۶۶ ،
کنجهيوف ،صفرعلی .تبدالت تاجـيکستان ،دوشـنبه١۹۹٣ ،
کيلديوف ،ای .سيدوف ،م .از تاريخ نشريات ادبيات سياسی در تاجـيکستان ،دوشـنبه ،عرفان١۹۳۳ ،
گـيمپـيلويـچ ،پ .سونـين ا .اکتبر کبير و تشکيل دولت شوروی سوسياليستی تاجـيک ،دوشـنبه ،دانش١۹۳٧ ،

ماکشوف ،ا .ب .حزب اکتبر در بخارا( ،تارومار ضد انقالب در جمهوری خلق بخارا در سالهای  ۲۲۲۲ـ
 ،)۲۲۲۲دوشنبه۱۹۷۳ ،
محیالدينوف ،ا" .مردم شهر و اطراف بخـارا تاجـيکـند يا ازبک؟" در مجله رهبر دانش ،شماره .١۹٢۳ ،۹-۳
مختاروف ،احرار .بابا جان غفوروف (خاطرههـا) ،دوشـنبه ،دانش١۹۹٢ ،
ــــــــ (ويراستار) .خاطرات اميرعالم خان ،دوشـنبه ،اديب ١۹۹٢

نظروف ،حقنظر .راوبط بخـارا و افغانستان از برپا شـدن دولت درانیهـا تا سقوط امارات بخـارا ،دوشـنبه  ،آکـادمی
علوم تاجـيکستان١۹۳٣ ،
نوری ،سيدعبدهللا .آن سوی سياست (مجموعهی سخنرانیهـا و بيانيههـا) ،تهران١٣٧۱ ،

هـاشمی ،اعظم .سرگذشت خونين سمرقند و بخـارا ،الهور۱۹۷۰ ،
يعقوبشاه ،يوسفشاه ،تاجـيکان (پيرامون اتنوگونيز) ،دوشـنبه۱۹۹۴ ،
يوسف بيکوف ،پ .از بيسوادی سراسری بسوی قلههـای معرفت در چهل سال پرشرف ،دوشـنبه ،عرفان۱۹۶۴ ،
يوسفی ،چوره .از تاريخ مستجاه ،خجند۱۹۹۶ ،

بدون مؤلف
تاجـيکستان در طی بيست و پنج سال ،دوشـنبه ١۹۱۱
تاريخ جمهوری خلق بخارا شوروی ( ۲۲۲۲ـ  ،)۲۲۲۲مجموعه اسناد ،تاشکند/ ۱۹۷۶ ،روسی/
حزب کمونيست تاجـيکستان در ارقام به مناسبت پنجاه سالگی ( ۲۲۲۲ـ  ،)۲۲۲۲دوشـنبه۱۹۷۷ ،
در باره تاريخ ساختمان شوروی در تاجـيکستان (مجموعه اسناد) ،دوشـنبه ١۹۷١
مواد در رابطه به تاريخ خلق تاجـيک ،استالينآباد ،نشريات دولتی تاجـيکستان١۹۱٧ ،
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منابع به زبان روسی
ارسالن ،کويچـيف .جايگاه مرزبندی ملی در وادی فرغانه ( ۲۲۲۲ـ  ،)۲۲۲۲بشکيک۲۰۰۱ ،
اناتـونينکو ،ب .ا .تاريخ خلق تاجـيک ،جلد  ،۲گذار به سوسياليسم ( ۲۲۲۲ـ  ،)۲۲۲۲مسکـو۱۹۶۴ ،
____  .تاريخ جمهوری شوروی سوسياليستی تاجـيکستان ،دوشـنبه ،معارف۱۹۸۳ ،
بورنس .آ .سياح در بخـارا ،مسکـو۱۹۴۹ ،
بارتولد ،وسيلی والديميرويـچ ،شرح تاريخ تاجـيک ،تاشکند۱۹۲۵ ،
بينيگسين ا .مسلمانی در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ،انتشارات ايکمه ،پاريس١۹۳٣ ،
پوسلفسکی ،پ .ت .بخارا ،سنت پيتربورک۱۸۹۱ ،
توپلينسکی ،م .س .سپـيدهدم تاجيکستان .خاطرات (۲۲۲۲ـ  ،)۲۲۲۲مسکـو۱۹۶۸ ،
تورسانزاد ،اکبر" .فرهنگ انسانشناسانه يک برخورد( .نگاه از درون به تراژدی تاجيکستان)" در مجله آسيایميانه
۱۹۷۹ ،)۹( ۳
توی نبی ،ا .ژ .درک تاريخ ،مسکـو۱۹۹۱ ،
چـيچـيرينه ،ن .گ .جنبش مردمی در تاجـيکستان ،مسکـو ،مرکز آموزش مناسبات بينالمللی ۱۹۹۰
خالفين ،ن .ا .الحاق آسيایميانه با روسيه ،مسکـو۱۹۶۵ ،
داستايوفسکی ،ف.م .آسيا برای ما چه مفهوم دارد؟ کليات ،جلد ، ۲۷لينگراد۱۹۸۴ ،
سوخروا ،او .ا .بخارای قرن  ۲۲اوئل قرن ( ۲۲شهر فئودالی و اهالی آن) ،مسکـو ۱۹۹۶
سيد بايف ،ت .س .اسالم و جامعه ،مسکـو۱۹۸۴ ،
شکوروف ،ش ،.شکوروف ،ر .آسيایميانه ( روان تجربه تاريخ) ،مسکو۱۹۹۶ ،
صفروف ،گ .انقالب استعماری ( تجربه ترکمنستان) ،مسکـو۱۹۲۱ ،
غفوروف ،ب .غ .تاريخ خلق تاجـيک ،مسکـو۱۹۵۲ ،
ــــــ  .تاجـيکان تاريخ قديمترين ،قديم و ميانه ،مسکـو۱۹۷۲ ،
قاری ـ نيازوف ،ت .ن .نگاهی به راه گذشته ،مسکـو۱۹۷۰ ،
کينيـپـينه ،ن .س .قفقاز و آسيایميانه در سياست خارجی روسيه ،مسکـو۱۹۸۴ ،
ماسوف ،رحيم .تاجـيک :تاريخ با مهر اشد محرم ،دوشـنبه۱۹۹۵ ،
ماله شنکو ،ا" .اسالم و سياست در دولتهای آسيایميانه" در مجله آسيایميانه و قفقاز۱۹۹۹ ،)۵( ۴ ،
مدژديدوف ،پ .م .غلبه بر مسائل مذهبی در شرايط گذار به سوسياليسم بدون طی مرحله سرمايهداری ،دوشـنبه،
۱۹۷۳
نيازی ،عزيز .تاجـيکستان :تـشنجات منطقوی بر زمينه بحران اقتصادی ـ اجتماعی .محيط زيست ،جامعه و سنن، ...
مسکـو۱۹۹۷ ،

ويشنفسکی ،ا .ی .سياست ملی لنينی درعمل (تحقق سياست لنينی در تاجـيکستان در دوره ساختمان سوسياليسم)،
دوشـنبه۱۹۸۲ ،
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