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دکتر سیدسلمان صفوی:

امـام خمینی ره به مقـام ظل اللـهی رسیـده بود

با آثاری از: علی احمدی، محمدحسین امیراردوش، نرگس انتظامی بیان، محمدحسین انصاری نژاد، محمدجواد پیرمرادی 
س��عید تاج محمدی، اهلل یارخادمیان، محمد خالق، آمنه دولت آبادی، محمدآصف رحمانی، محمدعلی رمضانی، حسین 
رویوران، فضل اهلل زرکوب، محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، مهدی طاهریان، علی اصغر فهیمی فر، سیدفضل اهلل 

قدسی، حسین کربالیی، ابراهیم متقی، زهرا محمودی، بهزاد مرتضایی، دارا نجات، سالم نوریان برونی.

خردادماه 1394 : شماره مسلسل 23 / 276 صفحه / 5000 تومان

میزگرد ماه : وضعیت فلسفه در ایران امروز
تجاوز نظامی عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها

تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه
تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار

ب��ا آث��اری از: غالمرض��ا آذری ، هوش��نگ ابته��اج ، قیص��ر امین پ��ور ، نرگس انتظامی بیان ، حس��ن بش��یر
حس��ن بهش��تی پور ، سیدحس��ن حس��ینی ، مرضیه حکیم ج��وادی ، س��یدمحمدعلی دیباج��ی ، منوچهر 
دین پرس��ت ، حس��ین روی��وران ، حس��ن س��بحانی ، محمدرض��ا ش��فیعی کدکنی ، حس��ین شیخ االس��الم
اصغر فهیمی فر ، احمدعلی قانع ، علیرضا قزوه ، سیدس��عید موس��وی ثمرین ، لی��ال واحد ، لقمان یداللهی

260 صفحه / 5000 تومانشماره دوازدهم ، سال دوم ، تیرماه 1393 دفترنشرفرهنگاسالمیمنتشرکردهاست:
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سده 20 میادی/ 14 هجری از لحاظ 

ازدحام رویدادها و تحوالت بنیادین 

در جامعه بشری کم نظیر است . دو جنگ بزرگ جهانی و تبعات پُرشمار 

آن بارزترین شاهد بر این مدعاست . از جمله این رویدادها و تحوالت ، 

فروپاش��ی امپراتوری های قدیم چون امپرات��وری عثمانی و امپراتوری 

روسیه تزاری و سر بر کش��یدن امپراتوری  های جدید، چون امپراتوری 

سرخ ) اتحاد باالجبار جماهیر شوروی( و امپراتوری سیاه )استکبار ایاالت 

متحده آمریکا( و اش��غال بخش اعظم س��رزمین های اسامی توسط 

قدرت های سلطه جو و زیاده خواه بود.

اگرچه کانون بسیاری از این رویدادها و تحوالت بنیادین، بیرون از جهان 

اسام بود و در این میانه ، امت اسامی نقشی جدی بر عهده نداشت، 

اما دامنه غالب رویدادها و تحوالت بنیادین سده 20 میادی/ 14هجری 

جهان اسام را فرا گرفت و آثار و تبعات آن ، ملت های مسلمان را گرفتار 

ساخت. شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی )و همچنین فرو پاشی آن( 

بی تردید در شمار تجارب مهم جامعه بشری است؛ تجربه ای که هزینه 

س��نگینی بر جامعه بش��ری تحمیل نمود. آموزه های گران این تجربه 

نمی بایست فرو گذارده شود.  یک سره تیره انگاشتن این تجربه، چون 

محمدحسین امیر اردوش 
کارشناس مسائل سیاسی آسیای میانه

تاجیکستان،
مــاوراءالنـهر
و آزمون تاریخی دوران گذار
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تابناک نمایاندن آن، خالی از تعصب نیست و ما را از بهره برداری درست از این آموزه ها باز می دارد 

و از فایده بزرگ معرفت تاریخی، یعنی »عبرت«  محروم می سازد.

به هر روی، امت اسامی با اینکه  چه در مرحله نظریه پردازی آن در اروپای غربی و چه در دوران 

اجرای این نظریات در اروپای شرقی ، هیچ نقشی در مسیر پر فراز و نشیب این تجربه نداشت، 

به میزان زیاد و به اش��کال گوناگون در هزینه های آن به ش��راکت گرفته شد . بیشترین میزان و 

برجسته ترین شکل این شراکت تحمیلی را می توان در آسیای مرکزی و قفقاز و بعدها افغانستان 

، مشاهده نمود. از نظر دور نمی بایست داشت که باِر منفی این تجربه بر ملت های مسلمانی 

که به صورت مستقیم درگیر آن بودند، به مراتب نسبت به باِر دیگر ملت های درگیر مستقیم آن ، 

سنگین تر و زخم این سنگینی، عمیق تر بود.

انقابی که امپراتوری سرخ در ماهیت و هویت ملت های مسلمان تابعه اش دنبال می کرد ، قابل قیاس 

با رفتار این امپراتوری با دیگر ملل تابع آن نبو د. از همین روست که روسیه سرخ یا گرجستان، ارمنستان 

و لیتوانی سرخ، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چنان به سرعت فرهنگ بومی و مألوف خود 

را باز می یابند که گویی برای گذر از حدود 70 سال فرهنگ دولت شوراها، جز به خود تکانی ساده و 

کوتاهی نیاز نداشته اند؛ لیکن ترمیم صدماتی که بر تمدن و فرهنگ فاخر و بی نظیر ملت های مسلمان 

در دوران اتحاد جماهیر شوروی وارد شد، به این سادگی و کوتاهی نیست.

می توان گفت دولت شوراها نیز از منظر سنتی غرب به شرق اسامی می نگریست و به تعبیر 

نورمان دانیال از »شریعت استقراریافته« در خاستگاهش بی نصیب نبود: »گونه اى اندیشه همگانى 

رشد و استقرار یافت كه از یكپارچگى فراوانى برخوردار بود و نماینده وحدت عقیدتى جهان غرب 

در ستیز سیاسی اش با جهان اسام به شمار مى رفت. این گروه یا رشته از باورهاى یكپارچه كه ما آن 

را "شریعت استقرار یافته" مى نامیم، چنان استحكام و عظمتى داشت كه تا پس از درهم شكستن 

وحدت ایدئولوژیكى اروپا، چه در مسئله تقسیم مسیحیان به كاتولیك و پروتستان و چه در جریان 

گسترش مادیگرى و انكار خدا، همچنان پا برجا ماند« )عبدالهادى حائرى، نخستین رویارویی هاى 

اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازى غرب، 1378، ص53(. 

جایگاه ماوراءالنهر در جهان اسالم

جهان اسام که به عبارتی نه شرق است و نه غرب و ورای این دو، »راه وسط« یا قلمرو اعتدال 

است، کجاست؟ به دیگر تعبیر، نشانی این جهان چیست؟ در پاسخ این پرسش شاید بتوان گفت 

س�ی��اس��ت
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»بودْباش« و قدم جای مس��لمانان هر جا که باش��د، گوش��ه ای از جهان اسام است. چنانچه این 

تعریف را بپذیریم، می توان جهان اسام را چنین تقسیم بندی نمود:

�� سرزمین های آزاد )چون ایران(؛

�� سرزمین های سلیبه یا ربوده شده )چون فلسطین(؛

�� سرزمین های مستحال یا دگرگون شده )چون اندلس(؛

�� سرزمین های مشترک )چون هندوستان(؛

�� مهاجرنشین ها و جوامع اقلیت مسلمان یا جزایر اسامی قدیم )چون پاره هایی از چین(؛

�� مهاجرنشین ها و جوامع اقلیت مسلمان یا جزایر اسامی جدید )چون پاره هایی از فرانسه یا 

آلمان(.

طبق این تقسیم بندی، ماوراءالنهر از جمله تاجیکستان، تا دو دهه پیش، قریب به یک قرن بود 

که در شمار سرزمین های سلیبه یا ربوده شده جهان اسام جا داشت. »ماوراءالنهر« و به تعبیری 

»خراسان بزرگ« که گرانی گاه عنوان های بالنسبه جدید »آسیای مرکزی« و »آسیای میانه« را تشکیل 

می دهد )قطع نظر از پاره ای تفاوت ها که در تعاریف برخی از این عناوین، از جمله دو اصطاح 

جدید وجود دارد( ، نخستین کانون بزرگ تکاپو های علمی مسلمانان ایرانی در حوزه مفاهیم قرآنی 

و معارف اسامی به زبان فارسی جدید )فارسی دری یا فارسی تاجیکی( شناخته می شود. نخستین 

ترجمه قرآن كریم به زبان فارسى در این منطقه پدید آمد، صد ها عالم و مفسر و محدث و فقیه 

و عارف و نظریه پرداز دینی برجسته از این سرزمین برخاسته اند که پاره ای از ایشان به منزلتی 

بی رقیب یا کم نظیر دست یافته و در شمار مفاخر فرهنگ دینی مسلمانان هستند. 

تبار »امام« � بزرگ ترین مذهب فقهی جهان اسام از لحاظ تعداد پیروان � ابوحنیفه نعمان بن 

ثابت بن زوطی یا زوطا بن ماه، و بنا به روایت دیگر نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان، ملقب 

به »امام اعظم« و »سراج االئمه« )80-150ق.( از مردمان این سرزمین است. خواه بنا به روایات 

مشهور اهل کابل یا بلخ باشد، یا بر پایه دیگر روایات، از نساء، ترمذ یا قریه انبار خراسان.

خراس��ان بزرگ زادگاه چهار ت��ن از مؤلفان ایرانی )اعم از ایرانِی ایرانی ن��ژاد یا ایرانِی عرب نژاد( 

شش مجموعه بزرگ از معتبرترین کتب حدیث نزد اهل سنت مشهور به »صحاح سته« است: 

ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری )193–256ق.(، ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشابوری )204-

261ق.( ، ابوعیسی محمدبن عیسی ترمذی )209-279ق.( و ابوعبدالرحمن احمدبن علی شعیب 
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نسائی )215-303ق.( � آن دو دیگر، ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی )202–272 یا 275ق.( 

و ابوعبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی )209-273ق.( هستند.  در میان این شش مجموعه 

حدیثی، دو مجموعه به ترتیب از اهمیت بیشتری نزد اهل سنت برخوردارند و از همین رو به 

»صحیحین« مشهور گردیده اند: اثر امام محمد بخاری و اثر امام مسلم نیشابوری.

اماِم یکی از مذاهب بزرگ عقیدتی جهان اسام، ابومنصور ماتریدی سمرقندی )متوفای 338ق.(، 

بنیان گذار یکی از بزرگ ترین و مشهورترین طریقت های صوفیه خواجه بهاءالدین محمد نقشبند 

بخارای��ی )718–791ق.( و یکی از بلندنام ترین نظریه پردازان دین��ی، امام محمد غزالی )450- 

505ق.(، از زادگان این خطه اند.

اسامی همین تعداد برخاستگان از خراسان بزرگ یا ماوراءالنهر در حوزه فرهنگ دینی، بر اثبات این 

مدعا کفایت می نماید که ماوراءالنهر جایگاهی برجسته و نازدودنی در حافظه تاریخی و عاطفه 

دینی جوامع اس��امی دارد؛ جایگاهی که ایفای نقش و برخورداری از جایگاهی درخور در آینده 

جهان اسام، متناسب با پیشینه درخشان این منطقه در فرهنگ و تمدن اسامی را ایجاب می نماید. 

س�ی��اس��ت
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بیداری اسالمی؛ سرنوشتی محتوم

امواج تازه بیداری اسامی، زود یا دیر ماوراء النهر و قفقاز مسلمان را در خواهد نوردید. وضعیت 

موجود در مجموع، آینده ای ش��فاف از جمهور های مسلمان نش��ین جدیداالس��تقال پیش رو 

نمی گذارد. تغییر ماهیت به جای تغییر چهره، سرنوشت محتوم حاکمیت در این سرزمین هاست.

چنانچه اصاحات جدی در تمامی ابعاد سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این جوامع 

صورت پذیرد و حاکمیْت صادقانه به رعایت باورهای اسامی اتباع این جمهوری ها ملتزم گردد ، این 

بیداری، به نرمی و آرامی انجام خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، بیداری با هراس توأم خواهد شد. 

در این میان چنانچه بر دو س��وی معادالت تغییر و تحول � یعنی حاکمیت و جامعه � به جای 

فرهیختگی، خردورزی، مدارا مداری، صمیمیت، دوراندیش��ی، تدبیر درست و مدیریت صحیح، 

بی دانشی، رفتار هیجانی، بی تدبیری، سرکوب، خشونت، تندروی و افراط حکم رانَد، این بیداری 

شاید به جای یقظه و هوشیاری، به بیداری گنگ کابوس دیده تبدیل گردد. چنین مباد!

»اندیشه استقال ملی نتوانسته است ذهن اکثریت بزرگ مردم این کشورها را تسخیر کند و این 

در ش��رایطی است که وضعیت زندگی بدتر شده است. این امر سبب شده که مردم مشروعیت 

سیاس��ی پروژه های کش��ور نوپا را نپذیرند. در واقع، اکنون شبکه های 

اجتماعی همبستگی منطقه ای حرف اول را می زنند. به خاف گروه های 

ایده آلیس��تی که در دهه گذشته هواخواه یک اتحاد منطقه ای تحت 

لوای یگانگی ترک ها بودند، امروز این شبکه ها اتحاد منطقه ای را تحت 

لوای اسام می خواهند. 

اعضای طبقه حاکم که فارغ التحصیل دانش��کده های علوم سیاس��ی 

ش��وروی اند، در اسام تنها افراط گرایی و تروریسم می بینند. آنان برای 

اسام جایگاهی غیر از یک جزء از فرهنگ عامیانه در نظر نگرفتند؛ حال 

آنکه در دوران فروپاشی ایدئولوژی و سرکوب نظام کمونیستی، ارزیابی 

دوباره نقش اسام در گذشته و حال جوامع آسیای میانه یک ضرورت 

اس��ت. اكنون در همان حال که س��رکوب گروه های سیاسی اسامی و 

فرقه های گوناگون ادامه می یابد، جامعه روز به روز اسامی تر می شود. 

این امر حتی در مورد کشورهایی مانند قزاقستان و قرقیزستان نیز صدق 

می کند: در اینجا اسام سیاسی روز به روز افراطی تر می شود« )ویكن 

شکل گیری و 
فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی از 
تجارب مهمی است 
که هزینه سنگینی 
بر جامعه بشری 
تحمیل نموده است.
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چتریان، ترجمه: ویدا امیر مکری، لوموند دیپلماتیک، مارس 2005م.(.

ماهیت اس��امی ماوراءالنهر آن چنان قدرتمند اس��ت که همواره هجمه های عظیم به باورهای 

اسامی را در این سرزمین دفع نموده و مهاجمان بیگانه  را در مبارزه با اسام درمانده ساخته است. 

جوامع اسامی این سرزمین، بخصوص جوامع تاجیک و ازبک که اکثریت ساکنان آسیای مرکزی را 

تشکیل می دهند، جامعه هایی متدین و دین مدارند. بدیهی است در سرزمینی با چنین ماهیت، 

اسام گرایی جایگاهی بی رقیب دارد و جریان های موسوم به »اسام سیاسی« و »اسام اجتماعی« 

در آینده این سرزمین نقشی تعیین کننده ایفا خواهند نمود. آینده ای که به نظر دور نمی آید.

ریش��ه و پیش��ینه معنوی اس��ام گرایی به معنای رایج امروزین آن، به نخس��تین مقاومت های 

اسامی شکل گرفته در این سرزمین در مقابله با نفوذ، تهاجم و استیای بیگانگان باز می گردد. 

مقاومت های مسلمانان ماوراءالنهر علیه نفوذ و تسلط روسیه تزاری در سده نوزده میادی، مانند 

قیام »دوکچی ایشان« � از علمای دینی و شیوخ نقشبندی دره فرغانه � و مقاومت های مسلمانان 

ماوراء النهر علیه استیای روسیه سرخ در قرن بیستم میادی که مشهورترین آن، سلسله قیام های 

پُرآوازه »باسماچیان« است و نقش علمای دین و پیران طریقت نقشبندی و سادات )ایشان ها( در 

مقاومت های این دو قرن، در شمار این ریشه و پیشینه است.

مصائب مسلمانان ماوراء النهر از آغاز دوران نفوذ روسیه  تزاری در این سرزمین تا تحکیم سلطه 

روسیه بلشویک بر ماوراءالنهر و شکل گیری چهره  جدید این بخش عظیم از خراسان بزرگ، در 

قالب جمهوری های پنجگانه درون اتحاد جماهیر شوروی و گستره و ژرفای فجایعی که نسبت به 

فرهنگ و تمدن اسامی در این دوران انجام گرفت، آن گونه که باید و شاید، واکاوی نگردیده و 

شرح و نشر داده نشده است. هیچ اقدام سامان یافته بایسته تحقیقی، در این راستا به صورت جدی 

انجام نگرفته و هیچ اثر ارزشمند فرهنگی � هنری، در این حوزه چهره نبسته است. 

تبار امامـ  بزرگ ترین مذهب فقهی جهان اســالم از لحاظ پیروانـ  به ماوراء النهر 
بر می گردد.
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در هیچ شهر و دیه  از سرزمینی که در هر گوشه آن شهیدی آرمیده است و هر کنار آن شاهدی 

است بر رنج و ستمی که مهاجمان روا داشته اند، هیچ تندیسی به یاد مجاهدت ها و رشادت های 

مبارزان مقاومت مسلمانان شریف و غیور ماوراءالنهر افراشته نگردیده است؛ بلکه در بسیاری از 

آثار  که در عهد شوروی منتشر گردید و همچنان در این جمهوری های پنجگانه،  محل رجوع است، 

به تصریح تهاجم و س��لطه بیگانگان گرامی داشته می گردد و مقاومت هایی که در مقابله با آن 

صورت گرفت، محکوم می شود.

در دایرةالمعارف تاجیکستان در مدخل »باسماچگی « این قیام چنین معرفی می گردد: »حرکت 

ضدانقابی ملی در آسیای میانه و مبارزه زمین داران و بیگ ها و کوالک ها و ماهای ارتجاعی و 

سرمایه داران ملی گرا ضد حاکمیت شوروی... به قصد جدا کردن این جمهوری از روسیه و برقرار 

کردن حاکمیت خود« و افزوده می گردد که »اساس مرام باسماچیان، پان اسامیسم و پان ترکیسم 

و سرمایه داری ملی بوده است« )دایرة المعارف تاجیکستان: 1/ 492، به نقل از مدخل باسماچیان، 

دانشنامه جهان اسام، بنیاد دائرة المعارف اسامی (. همچنان، داستان هایی که مهاجمان بیگانه 

را ناجی و مقاومت مس��لمانان ماوراء النهر را دس��ت یازیدن بیهوده مش��تی مرتجع و یاغی یا 

فریب خوردگان امیر و بای )ثروتمند( و ایش��ان )س��ید( و داما )ما(، معرفی می کنند، در قالب 

کتاب و فیلم و نمایش نامه و اُپرا و موسیقی نشر داده می شوند.

علت این پدیده کم نظیر و شگفتی آفرین در آسیای مرکزی، همانا عدم تغییر ماهوی غالب اجزای 

سیاسی و مهم تر از آن، اجزای فرهنگی حاکمیت است. حاکمیت اعم از سیاسی و فرهنگی، دیگر 

دعوی مارکسیسم � لنینیسم ندارد و به جای شمایل و مجسمه های مارکس و انگلس و لنین و 

استالین و ماکسیم گورکی و والدیمیر مایاکوفسکی و شلوخوف، نقش ها و تندیس های اسماعیل 

س��امانی و تیمور گورکانی و رودکی و فردوسی و امیرعلی شیرنوایی و مختوم قلی فراغی را برپا 

می دارد؛ لیکن حاکمیت سیاسی و فرهنگی در این منطقه، برآمده و پرورده شرایط پیشین است 

که به ناگاه در وضعیتی ناخواسته قرار گرفت. 

این حاکمیت نه تنها کوچک ترین نقش��ی در تغییرات گذشته نداشت، بلکه خواستار تداوم آن 

شرایط بود. ]تردیدی نیست هم زیستی مسالمت آمیز مسلمانان با مردمان روسیه می تواند موجب 

گرایش مردمان روسیه به اسام شود. آنچنان که مغول های مهاجم مسلمان شدند و اسام را به 

مغولستان و شبه قاره هند بردند، مردم روسیه نیز اگر با حقیقت اسام آشنا شوند مسلمان خواهند 

شد و اسام را در اروپا گسترش خواهند داد.[  
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طبیعی است اجزایی از حاکمیت سیاسی و فرهنگی که هویت و اعتبار خود را از شرایط پیشین 

یافته، به راحتی نمی تواند به انکار خود بپردازد.  طبیعی اس��ت که به مصیبت های مس��لمانان 

ماوراء النهر و صدماتی که بر فرهنگ و تمدن اس��امی در دوران اس��تیای مهاجمان بیگانه وارد 

گردید ، آن گونه که باید و شاید، پرداخته نشود. طبیعی است که همچنان در ماوراءالنهر، سالگرد 

پیروزی بر متجاوز بیگانه ای، در نبردی که نبرد مردم این سرزمین نبود ) جنگ دوم جهانی(، تحت 

عنوان »عید غلبه« یا عناوینی دیگر، به صورت رسمی بزرگ داشته شود... و طبیعی است که در 

تقویم رسمی هیچ یک از جمهوری های مسلمان نشین برجا مانده از اتحاد جماهیر شوروی، هیچ 

روزی به یاد شهیدان و مجاهدان مقاومت مسلمانان مظلوم این سرزمین های اسامی در رویارویی 

با تهاجم و تس��لط بیگانگان، گرامی داش��ته نشود. به تعبیر یکی از ش��اعران تاجیک: »مرا زین 

خودشناسی جای ترس است/ کیومرثی که داری کرل مرکس است« )کرل مرکس = کارل مارکس(. 

اعتراف تلخ

حاکمیت های فعلی آسیای مرکزی، کمابیش بیشتر فاکت های نظام استبدادی دولت شوراها را 

حفظ نموده و تمامی سعادت های آن را رها کرده است؛ همچنان که کمابیش تمامی نکبت های 

نظام سرمایه داری غربی را جذب نموده و تقریباً هیچ یک از نعمت های آن را در نیافته است.

خاس��تگاه اجتماعی غالب اعضای طبقه حاکم سیاسی )اعضای دون پایه سابق حزب کمونیست( 

و بسیاری از نخبگان فرهنگی حاکم )فارغ التحصیان دانشگاه ها و پژوهشگاه های اتحاد جماهیر 

شوروی که بیشتر ایشان خواسته � ناخواسته اعضای فرودست حزب کمونیست بودند( سرنوشتی جز 

این نیز برای این جمهوری ها نمی توانست رقم زند. فی الواقع حاکمیت های جمهوری های مسلمان 

اتحاد جماهیر شوروی در پی شوک فروپاشی )1991م.( )که آن را نمی خواستند( و تبعات فراوان و 

پیچیده آن یا »تزاحم بحران ها« که در مقابله با آن درمانده شدند و فرو ریختن دیوارهای آهنین و 

مواجهه با توجه متمرکز دنیای پسا � شوروی که برای آن آمادگی نداشتند و ورود به معادالتی جدید 

در دنیایی جدید که سرشته ای از آن نداشتند، به گربه ای خانگی می ماندند که در عمر خود هیچگاه 

دنیای بیرون از اتاق های خانه را تجربه نکرده بود و به یک باره خود را در میانه خیابان می بیند.

دیری نگذشت که بسیاری از کارمندان کمونیست  سابق، در وضعیت جدید به سوداگران حریص و 

بی اخاق تبدیل گردیدند. سیاست های اقتدارگرایانه، اعمال قدرت بی قاعده، کنترل دولتی دائمی، 

شدت فساد مالی، خویشاوندساالری، استحاله اقتصاد اشتراکی )سوسیالیستی( به اقتصاد شخصی 
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حاکمیت به جای اقتصاد سرمایه داری، تفوق روحیه قومی � قبیله ای و منطقه ای بر هویت ملی، 

بی هویتی، بهت فرهنگی، فقدان مش��روعیت و غیره، موجب گردید که طعم اس��تقال در کام 

ش��هروندان این جمهوری ها چندان شیرین نیاید. این اعترافی است تلخ که هر مسافری به این 

سرزمین ها، چنانچه اعتماد شهروندان عادی را به خود جلب نماید می شنود. این مسافر چنانچه 

مسلمانی معتقد باشد، از تلخی این اعتراف دلش به درد می آید.

در بسیاری از ماترک مسلمان اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از مردم، حتی مسلمانان متدین، 

چنان از زندگانی دوران استقال به ستوه آمده اند که از دوران اتحاد جماهیر شوروی تحت عنوان 

بهشت گم شده یاد می کنند؛ در حالی که دولت شوراها دوران تسلط قومی بیگانه، عقیده الحادی 

بیگانه و فرهنگ و زبان بیگانه بر این سرزمین بود، اما به ظاهر جز مقاطعی چند، از جمله و 

به ویژه در عهد مظلمه استالینی � که البته مختص به مسلمانان شوروی نبود و فراگیر بود ولیکن 

بر مسلمانان جور مضاعف روا می داشت � زیست مردم در بیشتر عهد شوروی، قابل تحمل تر از 

پس از آن بوده است. حتی انواعی از تضییقات علیه دین در عهد دوران استقال بیشتر از دوران 

حاکمیت دولت الحادی شوراهاست. 

پیشینه » اسالم سیاسی » در آسیای مرکزی

می توان گفت در ماوراءالنهر معاصر، قدیم ترین تشکیات امروزین که در حوزه »اسام سیاسی« 

جا می گیرد، حزب »نهضت اس��امی« است. پیش��ینه این حزب در اواخر عمر دولت شوراها و 

آس��تانه فروپاشی این دولت شکل گرفت. ریشه های اندیش��ه ای این حزب به حوزه آموزشی و 

تبلیغی داما محمد رستم اف هندوستانی مشهور به »مولوی هندوستانی« باز می گردد. نامبرده از 

متنفذ ترین رهبران معنوی در تاجیکستان و دیگر جمهوری های مسلمان اتحاد جماهیر شوروی 

به شمار می رود. وی از اندیشه های ناب خواهی اسامی در دیگر سرزمین های اسامی � بخصوص 

هندوستان که سالیانی را در آنجا اقامت داشت � تأثیر پذیرفته بود. مزار وی در جوار مزار موالنا 

یعقوب چرخی در مس��جد جامعه ای به همین نام در حومه دوش��نبه � پایتخت تاجیکستان � 

زیارتگاه مؤمنان ماوراءالنهری است. 

هسته نخستین »حزب نهضت اسامی« از میان شاگردان و مریدان تاجیک و ازبِک وی بودند؛ از 

آن جمله اند مرحوم داما سید عبدالله نوری و مرحوم »محمد شریف همت زاده، از بنیان گذاران 

و رهبران حزب »نهضت اسامی« تاجیکستان.
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حزب نهضت اسامی در سال 1990م. در آستراخان روسیه، بیشتر با کوشش روشنفکران اسام گرای 

تاتار که تاش داشتند با سامان دهی اتباع مسلمانان اتحاد جماهیر شوروی، به احیای معارف و 

ارزش های اس��امی در دولت ش��وراها دس��ت یازند، بنیان گذارده شد. در نشست تأسیسی این 

حزب، قرار بر این شد تا در هر یک از جمهوری های شوروی، شاخه مستقل حزب نهضت اسامی 

ایجاد گردد. حزب نهضت اسامی با استفاده از فضای باز اصاحات آخرین زمام دار اتحاد جماهیر 

شوروی، میخائیل گورباچف � موسوم به »گاسنوست« توانست به صورت رسمی مجوز فعالیت 

در روس��یه را کسب نماید ]»گاسنوس��ت« واژه ای است روسی به معنای » گشایش« که در کنار 

»پرسترویکا« به معنای » بازسازی«، از سوی میخائیل گورباچف برای برنامه های اصاحی  مورد 

نظرش انتخاب گردید و به دلیل تبعات عظیم آن، وارد اصطاحات سیاسی جهان شدند.[

لیکن احزاب کمونیست حاکم بر جمهوری های آسیای مرکزی، فعالیت حزب نهضت اسامی را 

ممنوع اعام کرده و اجازه تأسیس شعبه های آن را صادر نکردند. با این وجود، تاجیکانی که در 

نشست آستراخان شرکت داشتند، در گردهمایی غیرقانونی که در وادی وخش ) واقع در والیت 

ختاِن امروز با مرکزیت قرغان تپه  � در اکتبر سال 1991م. برگزار کردند و بالغ بر 600 نفر در آن 

شرکت داشتند )کنفرانس افتتاحیه (، موجودیت شاخه حزب نهضت اسامی در تاجیکستان را با نام 

حزب »نهضت اسامی تاجیکستان« اعام نمودند. 

حزب نهضت اس��امی تاجیکس��تان به رغم ممنوعی��ت، با بهره برداری از آش��فتگی های فراگیر 

حاکمیت ها در اتحاد جماهیر ش��وروی که دوران احتضار خود را س��پری می س��اخت، کمابیش 

آشکارا، به فعالیت هایی چون انتشار کتابچه ها ی تبلیغی و نشریه و برگزاری نشست های مختلف 

می پرداخت. در این دوران، حزب نهضت اسامی تاجیکستان، ایجاد دولت دموکراتیک و قانونمند 

مبتنی بر اسام را هدف نهضت اعام نمود. کوتاه زمانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 

ماهیت اســالمی ماوراء النهر آن چنان قدرتمند است که همواره حمالت عظیم به 
باورهای اسالمی در این منطقه را دفع نموده است.
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این حزب به ثبت رس��می رس��ید و مجوز فعالیت قانونی دریافت نمود. حزب نهضت اسامی 

تاجیکستان در مقایسه با دیگر شاخه های حزب نهضت اسامی در جمهور ی ها ی  دیگر آسیای 

مرکزی موفقیت های چشمگیری به دست آورد و توانست با تکاپو های سخت، خود را به منزله 

محور ی غیر قابل چشم پوشی در معادالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان تثبیت نماید.

شاخه های دیگر حزب نهضت اسامی در دیگر جمهوری های آسیای مرکزی از چنین فرصت ها و 

مزیت هایی برخوردار نگردیدند. شایان ذکر است که در میان اقوام متعدد ساکن در ماوراءالنهر، 

تاجیک ها و ازبک ها  بیشترین استقبال را از حزب نهضت اسامی داشتند. دلیل این وضعیت به 

پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی اقوام این سرزمین باز می گردد. تاجیک ها و ازبک ها بیشترین 

سهم را درساختار تمدنی � فرهنگی ماوراءالنهر داشته و میراث بَران اصلی تمدن و فرهنگ اسامی 

این سرزمین شناخته می شوند. 

شاخه حزب نهضت اسامی در قزاقستان مخاطبان فراوانی در میان اکثریت اتباع قزاقستان � یعنی 

قزاق ها � نیافت. ش��اخه حزب نهضت اسامی در قرقیزستان، بیشتر در جنوب این کشور ریشه 

گستراند. شاخه حزب نهضت اسامی در ترکمنستان، فضا و مجالی برای جای گیری نیافت. 

ش��اخه حزب نهضت اسامی در ازبکستان، با استقبال روبه رو شد و بخصوص در دره فرغانه به 

سرعت گسترش یافت.

با آغاز جنگ داخلی تاجیکستان مشهور به »جنگ شهروندی« )1992-1997م.( دیگر شاخه های حزب 

نهضت اسامی، هریک به گونه ای به حمایت و همکاری با حزب نهضت اسامی تاجیکستان پرداختند. 

می توان گفت که با خاتمه این نبرد خونین و انعقاد توافق نامه صلح یا » سازش نامه عمومی صلح و 

رضایت ملّی « میان حاکمیت جمهوری تاجیکستان و جبهه مخالفان به رهبری حزب نهضت اسامی 

تاجیکستان، عمر حزب نهضت اسامی به عنوان حزبی فراگیر در آسیای مرکزی به سر آمد. 

آگر آنچنان که مغول ها مسلمان شدند و اسالم را به مغولستان و شبه قاره هند بردند، 
مردم روسیه نیز مسلمان شوند، اسالم را در اروپای شرقی گسترش خواهند داد.
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ش��اخه های این حزب در دیگر جمهوری ها، به تدریج جای خود را به تش��کل ها و احزاب اسامی 

جدید مانند » حرکت اسامی ازبکستان«، حزب »عدالت اسامی« و حزب »دموکراتیک اسامی« یا 

شاخه هایی از تشکل ها و احزاب قدیمی و جدید بیرون از ماوراء النهر مانند »حزب التحریر« دادند 

که ویژگی مشترک شان، غالباً ناب طلبی، فعالیت زیرزمینی و تندروی است )حزب التحریر در شمار 

قدیمی ترین تشکل هایی است که در حوزه اسام سیاسی � اجتماعی جا می گیرد و بنیان گذاران آن 

از همان ابتدا راه خود را از جماعت اخوان المس��لمین جدا نمودند و و هدف شناخته ش��ده آنان 

احیای خافت اسامی  است(. برخی از رهبران میانی و طرفداران حزب نهضت اسامی تاجیکستان 

و همچنین تشکل های اسامی هم پیمان آن نیز که با توافقات صلح مخالف بودند � مانند حزب 

»احیای اسامی« � از این حزب جدا شده، به این تشکل ها و احزاب جدید پیوسته یا راه خود را رفتند. 

حزب نهضت اسالمی تاجیکستان

تاجیکس��تان تنها جمهوری در میان جمهوری  های مسلمان اتحاد جماهیر شوروی سابق است 

که حزبی سیاس��ی با ماهیت اس��امی به ص��ورت قانونی در آن فعالی��ت دارد: حزب »نهضت 

اسامی تاجیکستان« ) یا حزب رستاخیز اسامی تاجیکستان(. فعالیت قانونی حزبی اسام گرا در 

تاجیکستان، به این کشور امتیازی خاص نسبت به دیگر کشورهای مسلمان باقی مانده از اتحاد 

جماهیر شوروی بخشیده است. البته این امتیاز محصول نبرد  سخت و خونین چند ساله داخلی 

موسوم به »جنگ شهروندی« است که هیچ یک از دیگر جمهوری های مسلمان اتحاد جماهیر 

ش��وروی سابق، در چنین ابعادی آن را تجربه ننمود. در این جنگ داخلی بیش از 100هزار نفر 

قربانی شدند.

همان گونه که آورده شد، پیشینه شکل گیری حزب نهضت اسامی تاجیکستان که در ابتدا شاخه 

تاجیکی حزب نهضت اسامی بود، به دوران پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می رسد. می -

توان گفت که حزب نهضت اسامی تاجیکستان، مستقل از احزاب سیاسی شناخته شده در جهان 

اهل سنت شکل گرفته است؛ اگر چه بنیان گذاران و رهبران عقیدتی جماعت اخوان المسلمین 

چون شهید"حس��ن البناء و ش��هید سید قطب و همچنین مؤس��س جماعت اسامی، ابواألعلی 

مودودی برای حزب نهضت اسامی تاجیکستاْن محترم و تجارب و آثار ایشان مورد توجه است. 

می شود گفت که حزب نهضت اسامی تاجیکستان، با توجه به اشتراکات فرهنگی فراوان میان 

تاجیکس��تان و ایران � به ویژه اشتراک در زبان � در اوان شکل گیری و نیز در دوران پسا شوروی، 
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بس��یار تحت تاثیر حضرت امام خمینی)ره( و هم چنین مق��ام معظم رهبری حضرت آیت آلله 

خامنه ای )مدظله العالی( و انقاب شکوهمند اسامی ایران بودند تا هر شخصیت و جنبش  دیگر 

اسامی. مناسبات سازنده جمهوری اسامی ایران با حزب نهضت اسامی تاجیکستان و حاکمیت 

وقت این کشور در دوران »جنگ شهروندی« و نقش مؤثری که در شکل گیری صلح تاجیکستان 

ایفا نمود، بر تقویت جایگاه ایران اسامی در این حزب افزود. 

ایران اسامی در دوران نبرد داخلی تاجیکستان، بارها میزبان تعدادی از رهبران و اعضای این حزب 

و دیگر نخبگان تاجیک بود. حاکمیت تاجیکس��تان نیز که می بایست درک درستی از مناسبات 

صمیمانه حزب نهضت اسامی تاجیکستان و جمهوری اسامی ایران داشته باشد، متوجه است که 

حزب نهضت اسامی تاجیکستان در مجموعه مناسبات دوستانه دو کشور، از جایگاهی جدی و 

تأثیرگذار برخوردار است. جالب آن است  که حزب نهضت اسامی تاجیکستان که در دوران اولیه 

نشاط تش��کیاتی، از سوی حاکمیت وقت و دیگر مخالفانش، به داشتن تمایات وهابی متهم 

می گردید، در دوران جنگ داخلی و پس از آن، به دارا بودن تمایات شیعی متهم می شد. 

حزب نهضت اسامی تاجیکستان با بسیاری از دیگر کشورهای اسامی، از جمله عربستان سعودی 

و امیرنش��ین های حاشیه جنوبی خلیج فارس، پاکستان، ترکیه و همچنین تشکل های اسامی و 

اسام گرا � مانند جماعت اخوان المسلمین در مصر و جماعت اسامی در هند و پاکستان و حزب 

عدالت و توس��عه )AKP : Adalet ve Kalkınma Partisi( و اس��اف آن در ترکیه دارای روابط 

است؛ همان گونه که با بسیاری از کشورها و مؤسسات و گروه های مردم نهاد غربی روابط فراگیر 

و دوستانه دارد. 

ش��ایان ذکر است که در تیرماه س��ال 1391 در مجلس تاجیکستان قانونی به تصویب رسید که 

همه گونه ارتباط و تماس با پاره ای از تش��کل ها و جماعت های اس��امی را با توصیف افراطی 

و خشونت طلب، ممنوع می ساخت. در شمار این تشکل ها، نام جماعت اخوان المسلمین نیز 

قرار داشت. دو نماینده حزب نهضت اسامی تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور )دکتر 

محی الدین کبیری و دکتر سید عمر حسینی، رهبر و معاون حزب نهضت اسامی تاجیکستان( به 

زحمت و با عنایت به وقایعِ در جریان مصر که نهایتاً منجر به انتخاب رئیس جمهور این کشور، 

آقای مرسی از اعضای جماعت اخوان المسلمین شد، توانستند مجلس نمایندگان تاجیکستان را 

به حذف نام جماعت اخوان المسلمین از فهرست تشکل  های ممنوع در این قانون، قانع کنند. از 

خصیصه های بارز حزب نهضت اسامی تاجیکستان که قالب امروزین آن پس از انعقاد توافق نامه 
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صلح یا »سازش نامه عمومی صلح« تاجیکستان شکل گرفت، مدارا مداری در مناسبات بیرونی و 

درون � تشکیاتی است. 

می توان گفت که حاکمیت در تاجیکستان پس از انعقاد توافق نامه صلح با اتحادیه مخالفان به 

رهبری حزب نهضت اسامی تاجیکستان، مفاد این توافق نامه را به رأی خود تفسیر و اجرا نمود. 

سهم 30 درصدی از قدرت که قرار بود به مخالفان تعلق گیرد و از همان آغاز نیز شامل جایگاه های 

مهم و کلیدی نبود، رفته رفته تحلیل رفت. در حال حاضر جد ی ترین بخش مشارکت مخالفان در 

قدرت، به حضور دو نماینده حزب در مجلس نمایندگان این کشور محدود گردیده است. در طرح 

و اجرای قوانین مخالف با اسام در تاجیکستان، همان گونه که باورها و احساسات جامعه متدین 

تاجیک و نظرات علمای وجیه و معتبر این کش��ور نادیده گرفته می شود، به دیدگاه های حزب 

نهضت اسامی تاجیکستان که به صورت رسمی اعام می گردد نیز بها داده نمی شود.

رهبران حزب نهضت اسامی تاجیکستان و همچنین علمای وجیه و معتبر تاجیک چون داما 

ایشان نورالدین توره جان زاده، داما ایشان اکبر توره جان زاده و داما ایشان محمود توره جان زاده، 

همواره تاش داش��ته اند که با مایمت، حاکمیت را متوجه تبعات نامطلوب اقدامات مغایر با 

اسام نموده و حاکمان را به مصلحت اندیشی فراخوانده اند؛ از دیگر سو، جامعه متدین تاجیک 

را نیز به خویش��تن داری و پرهیز از عصبانیت دعوت نموده اند؛ لیکن نارضایتی های عمومی از 

دخالت ها و امر و نهی های مکرر حاکمیت غیردینی در حوزه دین و باورهای مردم رو به افزایش 

است؛ نارضایتی هایی که فقر و تبعیض اقتصادی � اجتماعی آن را پُرمایه نموده است. در این میان، 

گاهی حتی حزب نهضت اسامی تاجیکستان از سوی منتقدان خود به مماشات بیش از اندازه و 

سازش کاری متهم می گردد.

متأس��فانه می توان گفت که روح توافق نامه صلح یا » سازش نامه عمومی صلح« میان حاکمیت 

جمهوری تاجیکس��تان و جبهه مخالفان به رهبری حزب نهضت اسامی تاجیکستان، در شرف 

ترک کامل کالبد آن است. اکبر توره جان زاده � راهبر دائمی هیئت مذاکرات نیروهای مخالف در 

روند صلح تاجیکان و معاون اول رئیس این اتحادیه � در مصاحبه ای با یکی از نش��ریات معتبر 

و پُرشمارگان تاجیکستان به مناسبت پانزدهمین سالگرد انعقاد صلح تاجیکستان که تحت عنوان 

»عید وحدت« در این کش��ور جشن گرفته می ش��ود، می گوید: » وحدت، یکدیگرفهمی و عفو 

عمومی که وعده و اعان شده بود، تا امروز عملی نشده است؛ از این رو، من نمی توانم این عید 

را همچون عید وحدت قبول کنم.« 
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او در تبیین این وضعیت چنین می گوید: »متأسفانه آن وحدت ملی که درباره اش بسیار حرف 

می زنیم و در راه رسیدن به آن کوشش  های زیادی صرف نمودیم، تاکنون به دست نیامده است. 

اصًا اگر واقعیت را بگویم، از همان س��ال  های اول که نماینده های اتحادیه اپوزیس��یون داخل 

حکومت شدند، به آن  ها اعتماد نمی کردند و به آن  ها مثل برادر غریبه معامله می نمودند. پیش از 

آنکه نمایندگان ما را به رهبری وزارت یا اداره ای تعیین کنند، صاحیت  های همان وزارت و اداره ها 

را محدود می کردند.« 

وی درپاسخ به پرسش این نشریه که نظر شما درباره این ادعا که صلح تاجیکستان می تواند نمونه 

یا تجربه ای برای دیگران باشد چیست، به تلخی چنین می گوید: 

»وقتی چنین بهاگذاری را از جانب بعضی کارشناس��ان و تحلیلگرانی که دارای درجه های باالی 

علمی می باشند می شنوم، خنده ام می گیرد. به کدام وجه تجربه صلح ما برای یک کشور دیگر 

می تواند نمونه باشد؟ آیا یکی از طرف  های درگیری که می خواهد از تجربه صلح ما استفاده برَد، 

نمی پرس��د که طرف دیگر صلح  کننده تاجیکان، امروز در کجا هستند؟ بعد از بررسی وضعیت، 

خبردار می شوند که رهبران و فرماندهان درجه اولشان به طور مرموز در سن کماالت زیر خاک 

رفتند ]اشاره به مرگ نابه هنگام سیدعبدالله نوری و محمد شریف همت زاده[ یا کشته شدند، 

بعضی شان در زندان و بعضی دیگرشان در هجرت هستند و باقی مانده شان با هر بهانه از صحنه 

سیاسی بیرون کرده شدند. 

از روی انصاف کارشناس��ان و تحلیلگران محترم که با افتخ��ار درباره نمونه و عبرت آموز بودن 

صلح تاجیکان صحبت می کنید، همین سؤال  ها را اول به خودتان بدهید؛ پیش از آنکه آن ها به 

شما دهند. از این رو، صلح تاجیکان به هیچ وجه همچون نمونه و الگو برای جانب  های درگیر 

در کشورهای دیگر نمی تواند باشد. مثاً به فکر شما آیا طالبان حاضر می شود که با حکومت 

حاکمان فعلی آســیای مرکزی کمابیش شــرایط دوران پیش از فروپاشی را حفظ 
کرده اند.
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کرزای صلح کرده، با تقدیر ما روبه رو ش��وند؟«)هفته نامه فرژ، ش26، به تاریخ 2012/06/27، 

.)1391/4/7

محی الدین کبیری � رهبر حزب نهضت اسامی تاجیکستان و نماینده مجلس نمایندگان تاجیکستان 

در مراسم عید وحدت سال 1391/ 2012م. که توسط این حزب در خیابانی در شهر خجند )مرکز 

والیت سغد( برگزار گردید، در سخنانش با متانت همیشگی اما صراحتی کم سابقه چنین گفت: 

»... اگر تنها ما شکایت می کردیم، می گفتید حزب نهضت از این شرایط ناراضی است، اما امروزه 

هم وطنان روس زبان ما هم از وضعیت حاضره شکایت می کنند و می گویند کجاست آن صلح؟ 

کجاست طرف دیگر صلح؟ کجاست آن ارزش هایی که طرفین در سازش نامه ثبت کردند؟ اگر ما 

آن شرایط را در پانزدهمین سالگرد وحدت نمی بینیم، نشاید که آن را روز وحدت گوییم. برخی 

گفته اند این روز را روز پایان جنگ یا روز امضای سازش نامه نام گذاری کنیم و روز وحدت نخوانیم. 

البته ما اصرار می کنیم که این روز، روز وحدت نام داشته باشد و مشکل در وحدت است، مشکل 

در نام این روز نیست، مشکل در واقعیت هایی است که ما باید آن را و خودمان را اصاح کنیم، 

نه آنکه نام جشن را براساس شرایط امروز تغییر دهیم. 

... ما از دوستان خود می خواهیم که خودشان را به جای مسئولین حزب نهضت تصور کنند. 15 

سال پیش وقتی سازش نامه را امضا می کردیم، آیا کسی از ما تصور می کرد که بعد از 15 سال یک 

مسئول بلندپایه حزب نهضت در اداره کاری خود نمی تواند نماز بخواند؟

ما برای جمهوری اس��امی می جنگیدیم. می گفتیم در تاجیکس��تان جمهوری اس��امی تشکیل 

می دهیم، لکن امروزه نمی توانیم در محل کار خودمان نماز بخوانیم. فرزندمان به مسجد نرود، 

در خانه هایمان نمی توانیم به فرزندمان قرآن بیاموزیم، حجاب را منع می کنند. اگر 15 سال پیش 

می گفتند بیایید این صلح نامه را امضا می کنیم و بعد از 10 یا 15 سال شما به این مسائل گرفتار 

حزب نهضت اســالمی تاجیکســتان پیش از فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شوروی پایه گذاری شده است.
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می شوید، آیا یک نفر آن صلح نامه را امضا می کرد؟ قطعاً نمی کرد. ما گفتیم یک دولت دموکرات 

می سازیم؛ حکومتی که بر قانون استوار باشد.« 

ب��ه نظر می آید که رهبری حزب نهضت اس��امی تاجیکس��تان اراده دارد که فرصت هیچ گونه 

بهره برداری از دس��تاویزهای قانونی برای انحال و ممنوعیت فعالیت  های حزب را به حاکمیت 

ندهد. انحال و ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسامی تاجیکستان، احتمالی است که از نظر 

دور نمی ماند. از دیگر سو، انحال و ممنوعیت حزب نهضت اسامی می تواند بار دیگر تاجیکستان 

را به ورطه نبرد داخلی کشانَد و کابوس »جنگ شهروندی« را تجدید نماید. جان گرفتن این کابوس، 

خواست هیچ تاجیکی نیست. می توان گفت که واقع بینی ها نیز تاکنون مانع ماجراجویی های 

جدی، گسترده  و فراگیر در این راستا گردیده است.

بنابراین، حزب نهضت اس��امی تاجیکستان ترجیح می دهد که با شکیبایی ، وضعیت نامطلوب 

فعلی را سپری کند و در برابر هرگونه تحریک و تحرک از هر سو که باشد، خویشتن داری نماید، 

لیکن معلوم نیست که حزب نهضت اسامی تاجیکستان تا چه اندازه می تواند وضعیت موجود 

و وقایع پیش بینی ناشده پیش رو را به نفع چنین سیاستی مدیریت نماید.وقایع خشونت بار سال 

1391 در ایالت خودمختار بدخش��ان که ده ها کش��ته و مجروح بر جا گذارد، گواهی اس��ت بر 

ماجراجویی های پیش بینی ناشده  و البته نابخردانه ای  که می تواند جامعه تاجیکستان را در هرج 

و مرج فرو برَد. در جریان این وقایع، سبزعلی محمدرضا اُف � رهبر شاخه حزب نهضت اسامی 

تاجیکستان در بدخشان � به شهادت رسید و شیریک کرم خدایف � رئیس تشکیات این حزب در 

خاروغ � بازداشت گردید. 

رهبری حزب نهضت اس��امی تاجیکس��تان، عاوه ب��ر بی رفتاری های رو ب��ه افزایش حاکمیت 

و همچنین انتقادهای تند و تیزی که از س��وی گروه های اس��ام گرای تند رو و زیرزمینی آسیای 

تاجیکستان تنها جمهوری در میان جمهوری های مسلمان اتحاد جماهیر شوروی 
سابق است که در آن یک حزب اسالمی رسماً فعالیت دارد.
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مرکزی متوجه آن اس��ت، در داخل حزب نیز با اختاف دیدگاه ها و تنش های رو به ازدیاد ناشی 

از این اختافات روبه رو است که فائق آمدن بر آن خالی از دشواری نیست. ناشکیبایی در مقابل 

اقدام های اسام س��تیزانه حاکمیت و نار ضایتی از تداوم سیاست مداراجویانه رهبری حزب، میل 

به تند روی را در درون و بیرون حزب تشدید کرده است. فاصله میان دو گرایش شیعی و سلفی 

)الزاماً نه به معنای ِصرف مذهبی( درون حزب نهضت اس��امی تاجیکستان افزایش یافته است. 

موضع گیری در قبال وقایع جاری سوریه یا » فتنه شام « به معضلی جدید برای رهبری حزب در 

داخل حزب و مناسبات خارجی آن تبدیل گردیده است.

مجموع عوامل یاد ش��ده و یاد ناشده، می تواند حزب نهضت اسامی تاجیکستان را با ریزش 

نیرو یا حتی انش��قاق مواجه نماید. تضعیف حزب نهضت اس��امی تاجیکس��تان خواس��ته 

حاکمیت و انحال آن، مطلوب جناح های تندرو آن اس��ت، لیکن تبعات خطرناک رادیکالیزه 

و زیر زمینی ش��دن آخرین و قوی ترین تش��کیات مدارا  مدار اسام سیاسی در منطقه، برای 

حکومت تاجیکستان و دیگر حکومت ها در آسیای مرکزی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ حتی 

تندروهای درون حاکمیت .

»وهابیت ملکی« یا »سلفی نفتی«

تبلیغات جریان »وهابیت ملکی« یا »سلفی نفتی« )جعل این اصطاحات از سوی نگارنده با هدف 

لحاظ تفکیک   هایی در مفاهیم است که عدم رعایت آن، تعاریف مفاهیم را معیوب می سازد( در 

آسیای مرکزی، نه خوشایند حاکمیت های غیردینی )الییک( و در حقیقت، بیگانه با دین و نهادهای 

سکوالر جمهوری های پنج گانه آسیای مرکزی است و نه موافق با باور و ذوق و ذائقه غالب علما 

و فرهیختگان دینی و جوامع دین مدار این منطقه.

ناخشنودی حاکمیت های غیردینی یا بیگانه با دین و نهادهای سکوالر، از آن روست که ترویج 

باورهای »وهابیت ملکی« یا » سلفی نفتی« از سویی موجب تشدید نابسامانی هویت فرهنگ 

دینی جوامع آس��یای مرکزی می گردد و از دیگرسو و مهم تر از سوی نخست، رشد جریان سلفی 

ستیزه گر � اعم از »سلفی تکفیری« و »سلفی جهادی« � در بستر تبلیغات »سلفی نفتی« است 

که صورت می گیرد. دغدغه درستی یا نادرستی دعاوی سلفی گری و مناقشات مذهبی وهابیت 

و اختافات و تقابات اعتقادی آن با باورهای مذهبی اهل سنت جوامع آسیای مرکزی � اعم از 

نهادهای س��نتی یا جدید مذهبی � تا جایی که موجب التهاب اجتماعی یا تقویت بستر »اسام 
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سیاس��ی« نگردد، از حوزه توجه و عاقه حاکمیت های غیردینی و نهادهای سکوالر این منطقه 

بیرون است. 

لیکن نارضایتی غالب علمای سنتی و فرهیختگان دینی و توده های دین دار جوامع آسیای مرکزی 

از رواج باورهای س��لفی نفتی یا وهابیت ملکی است و این قطع نظر از صحت و سقم دعاوی 

سلفی گری، بی اعتنایی وهابیت به مذاهب اربعه فقهی � بخصوص مذهب حنفی  که منتسب 

به مکتب عقل گراس��ت )در مقابل مکتب حدیث( � و عدم موافقت با هیچ یک از مذهب رایج 

کامی )ماتریدی و اشعری( است. این ناخشنودی عام، همچنین به خصومت آشکار سلفی نفتی 

یا وهابیت ملکی با تصوف بازمی گردد که ماوراء النهر در شمار یکی از مهم ترین خاستگاه های آن 

است و همواره در این سرزمین مورد توجه و عاقه بوده است و همچنین، مخالفت آن با مظاهر 

دیرینه و گسترده »تشیع عاطفی« در ماوراء النهر.

دستگاه های تبلیغاتی سلفی تکفیری و سلفی جهادی در آسیای مرکزی نیز چون همیشه و هر 

جا، با بهره برداری از امکانات عظیم مالی، س��وء اس��تفاده از تس��لط بر حجاز، در دست داشتن 

مدیریت حرمین شریفین، برجسته سازی اختافات شیعی � سنی، پنهان ساختن اختافات وهابیت 

با مذاهب اربعه، عدم تصریح در خصومت با تصوف و دیدگاه های عرفانی، نمایش اصاح طلبی 

مذهب��ی و ناب خواهی دینی و ادعای خرافه زدایی و انحراف س��تیزی در ح��وزه باورهای دینی، 

تکاپوهای دعوتگری را آشکار و پنهان تداوم می بخشند. 

می توان گفت که در آس��یای مرکزی نیز چون بس��یاری از دیگر س��رزمین های اسامی در جهان 

اهل س��نت، فقدان حمایت جدی حاکمیت از نهاد های دینی س��نتی و حتی در بسیاری احیان، 

دین س��تیزی های حاکمیت و نهادهای حاکم، فضای معرکه مذهبی را به سود وهابیت ملکی یا 

سلفی نفتی آماده نموده است. از دیگر سو، اسام زدایی ها و در بسیاری احیان، اسام ستیزی های 

پاره ای از حکومتگران یا بخش هایی از حاکمیت در آسیای مرکزی، فساد، تباهی، تبعیض، فقر، 

فقدان یا ضعف نهادهای س��نتی سالم و قدرتمند دینی، تشدید مظاهر اباحی گری متعلق به 

مدرنیته و نظام سرمایه داری غربی، همراه با توسعه حضور و بروز ستیزه جویی های قدرت های 

زیاده خواه غربی در جهان اس��ام، فضای مساعدی برای رش��د و نمو پدیده موسوم به »اسام 

سیاسی« در آسیای مرکزی فراهم نموده است.

در این فضاس��ت که در غیاب یا ضعف جریان های معتدل اس��ام سیاس��ی به دلیل ممنوعیت 

هرگونه تشکل سیاسی با ماهیت دینی در چهار جمهوری از جمهوری های پنج گانه آسیای مرکزی 
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و محدودیت های رو به تزاید نس��بت به تنها حزب اس��امی رسمی در این منطقه، یعنی حزب 

»نهضت اسامی« تاجیکستان، دیگر جریان های اسام سیاسی که زیرزمینی و علی االغلب تندرو و 

افراطی اند، نشاط و شتاب می گیرد. 

عنصر مؤثری که معموالً در حوزه تکاپوهای وهابیت ملکی یا "س��لفی نفتی در آس��یای مرکزی 

مغفول مانده اس��ت، نقش جامعه »تاجیک � عرب« و »ازب��ک � عرب« یا به تعبیر دیگر » اتباع 

ماوراءالنهری تبار سعودی و امارات عربی« )تاجیک و ازبک: قومیت های غالب( در پیشبرد اهداف 

این فرقه در این منطقه است. ده ها هزار تن از رعایای امارت بخارا )آخرین امیرنشین ماوراءالنهر( و 

دیگر سرزمین های آسیای مرکزی، پس از شکست آخرین امیر منغیت ، امیر عالم خان از ارتش سرخ 

و فرار وی به افغانستان و بیش از آن، پس از درهم شکستن مقاومت های سخت و خونین جنبش 

مقاومت مردم مسلمان ماوراءالنهر در برابر مهاجمان اشغالگر روس موسوم به »باسماچیان«، از 

سرزمین مادری به افغانستان و ایران و هندوستان گریختند. 

تعداد این پناه جویان فقط در دوره ای از دوران مقاومت، حدود 200هزار نفر برآورد شده اس��ت 

]رجوع شود به مدخل باسماچیان، دانشنامه جهان اسام، بنیاد دائرةالمعارف اسامی [. بسیاری 

از ایشان در نهایت مهاجرت، در شبه جزیره عربستان � به ویژه، حجاز � اقامت گزیدند. به نوشته 

منصور باباخان اوف � مورخ تاجیک � فقط در کشور امارات متحده عربی بیش از 60 هزار نفر از 

تاجیکان به سر می برند که غالب ایشان وارثان مهاجران دهه دوم قون بیستم اند(. مهاجرین وارد 

شده به عربستان، به تدریج به صبغه غالب جامعه میزبان در آمده و بسیاری از ایشان به مذهب 

وهابیت ملکی یا »سلفی نفتی درآمدند.

پس از گذش��ت قریب به هش��ت دهه، با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و فرو ریختن »دیوار 

آهنین«، طبیعی بود که توجه جامعه »تاجیک � عرب« و »ازبک � عرب« به سوی سرزمین مادری 

و خویش��اوندان به  جا  مانده در آسیای مرکزی جلب ش��ود. از این سوی نیز در آسیای مرکزی، از 

توجه خویشان بالنسبه ثروتمند و دست و دل باز عرب مآب، استقبال شد. تعدادی از مهاجرزادگان 

ماوراء النهری در شبه جزیره عربستان � به ویژه اتباع عربستان سعودی � به طور خودکار، به صورت 

حلقه وصل دستگاه های تبلیغی وهابیت ملکی یا سلفی نفتی با آسیای مرکزی در آمدند. میزان 

نق��ش این حلقه وصل در گس��ترش باورهای وهابیت در جمهوری های آس��یای مرکزی � به ویژه 

ازبکستان و تاجیکستان � معلوم نیست؛ همچنان که معلوم نیست این نقش تا چه اندازه، خودکار 

ایفا گردیده و تا چه اندازه سامان یافته بوده است؛ لیکن تردیدی در اهمیت و تأثیرگذاری این نقش، 
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به ویژه س��هم سامان داده ش��ده آن از سوی 

دستگاه های تبلیغی وهابیت ملکی یا سلفی 

نفتی، نمی توان داشت.

مثلت اعتقادی

تعدادی از نخبگان دینی تاجیک بر این باورند 

که اگرچه در بیشتر ادوار تاریخ دوران اسامی، 

امیران ت��رک و تاتار تبار بر ماوراءالنهر حکم 

رانده اند، لیکن همواره دیوان یا نظام اداری و 

حوزه آموزش در تصرف تاجیکان بوده است. 

امیران ترک و عالمان تاجیک بوده اند. تاجیکان 

نزد تمامی اقوام سراس��ر ماوراءالنهر محترم 

بودند؛ زیرا عالمان و مدرس��ان و معلمانشان 

ش��مرده می شدند. ترک و تاتار، دین و دانش 

را از تاجیکان می گرفتند و زبان دیوان و مدرس��ه فارس��ی بود. به عبارتی دیگر، س��روری معنوی 

ماوراءالنهر با تاجیکان بود و تاجیکان هنگامی این سروری را از کف دادند که با هدایت روس ها 

و پان ترکیست ها، زبان دیوان یا نظام اداری به روسی و دیگر زبان های قومی تبدیل شد و اسام از 

حیات اجتماعی مردم منطقه حذف و آموزش دینی، ممنوع یا محدود گردید.

بنا بر این باور، به دلیل آنکه تاجیکس��تان فقیرترین جمه��وری باقی مانده از اتحاد جماهیر 

شوروی است و نیز به دلیل تفاوت زبانی تاجیکان و جدایی آنان از دیگر اقوام این منطقه، 

هیچ گاه در ماوراءالنهر امروز، جایگاه رفیع گذشته را کسب نخواهند نمود؛ مگر آنکه اسام 

و دومین زبان اس��ام یعنی زبان فارس��ی و ادبیات آن، دیگر بار جایگاه گذش��ته خود را در 

ماوراءالنهر بازیابد.

در شمار نسخه هایی که برای بازیافتن این جایگاه و مهم تر از آن، حل بحران اغتشاش در حوزه 

باورهای دینی و هویت فرهنگی در تاجیکستان و ماوراءالنهر میان نخبگان دینی � فرهنگی تاجیک 

مطرح شده است، مثلث »حنفی � ماتریدی � نقشبندی« است؛ بدین ترتیب که برای سامان دهی 

به حوزه باورهای دینی و هویت فرهنگی تاجیکان و جلوگیری از نفوذ اعتقادات بیرونی � به ویژه 

جنگ داخلی 
در تاجیکستان 
بیش از 100هزار 

نفر قربانی به جا 
گذاشت.
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وهابیت � می بایس��ت، مذهب فقهی، مکتب کامی و مشرب عرفانی در تاجیکستان و تمامی 

ماوراءالنهر تقویت و ترویج گردد. بنا براین مدعا، سه ضلع بومی این مثلث می تواند حوزه اعتقادی 

و هویت فرهنگ دینی تاجیکستان و دیگر سرزمین های تاجیک نشین را قوام بخشد و در مقابله 

با تبلیغات مذهبی بیرونی مقاوم سازد. 

شیعه هراسی

پدیده »شیعه هراس��ی« در ماوراءالنهر را در حال حاضر به درس��تی می توان پدیده ای ساختگی 

خواند و به درس��تی بر فارغ بودن غالب مؤمنان این منطق��ه، از جمله تاجیکان، از اختافات و 

نزاع های مذهبی مسلمانان تأکید نمود. احناف ماوراءالنهر، بخصوص تاجیکان را تا بدانجا محب 

اهل بیت)ع( می یابیم که ایشان را می توان »شیعیان عاطفی« توصیف نمود. باز به درستی، هماره 

بر مشترکات متنوع و متعدد ایران با آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان، از هم نهادی، هم زبانی، 

هم فرهنگی، هم کیش��ی و تاریخ و تمدن و هزار و یک مش��ترک دیگر، تأکید می ورزیم، لیکن 

می بایست واقع بین بود و خوش خیاالنه از پاره های شب تار فتنه غافل نماند؛ بلکه آن را رصد نمود 
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و عاج واقعه پیش از وقوع کرد. ذهن تاریخی خاطرنشانمان می سازد که همین بخش از ایران 

شرقی یا خراسان بزرگ یا ماوراءالنهر، بنا به دالیلی که پرداختن به آن از حوصله این مقال بیرون 

اس��ت، از آغازین سال های سده دهم هجری، به یکی از مهم ترین کانون های نبردهای مذهبی 

س��نیان و شیعیان در طول تاریخ اس��ام بدل آمد؛ با وجود تمامی اشتراکات اشارت شده که در 

آن عهد هنوز در غبار فراق چندین سده نیز ملفوف نگشته بود و در آن دوران نیز محبت اهل 

بیت)ع( با باورهای مذهبی مردم این سرزمین عجین بود.

دقیق بینی ما را متوجه می س��ازد که فارغ بودن غالب مردم این س��رزمین، از جمله تاجیکان از 

اختافات و نزاع های مذهبی، بیش از آنکه از سر فراغت ایشان از این حکایت ژرف و تلخ باشد، 

به دلیل دهه ها حاکمیت الحادی اتحاد جماهیر شوروی بوده است. مردم ماوراءالنهر � از جمله 

تاجیکان � به تدریج همان گونه که بیشتر و بیشتر در جهان اسام مندمج می گردند، با این حکایت 

بیشتر و بیشتر آشنا می گردند یا در حقیقت حکایت از یاد رفته به یادشان می آید.

تجربه آموزی ما را یاد آور می گردد که مشترکات یاد شده میان ما و مردم این سرزمین � از جمله 

تاجیکان � کما بیش میان ما و مردم سرزمین هایی دیگر چون افغانستان و پاکستان نیز وجود دارد، 

لیکن با این وجود، آتش ناهمسازگری، تعصب و تفرقه در این سرزمین های چوْن ماوراءالنهر انباز 

با ما در هزار و یک چیز، س��الیانی اس��ت که شعله ور گشته و همه چیز را می سوزاند. بی تردید 

چش��م اسفندیار یا پاشنه آش��یل ما در ماوراءالنهر � از جمله در تاجیکستان � همانا اختافات و 

نزاع های مذهبی اس��ت که دش��منان اسام و تش��یع و ایران درصدد زخمه زدن به آن اند و چون 

همیشه دوستان نادان نیز یاری شان می نمایند. در تاجیکستان، پاره ای از دانش آموختگان تاجیک 

حوزه های علوم دینی در پاکستان، عربستان و به ویژه شرق ایران نیز در ترویج ناهمسازگری دینی 

و شیعه هراسی که الجرم منجر به شیعه ستیزی می گردد، نقشی مؤثر دارند؛ به ویژه که برخی از 

انحالل یا ممنوعیت فعالیت حزب اســالمی تاجیکستان، تاجیکستان را مجدداً با 
بحران روبه رو می سازد.
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ایشان امامت جمعه و جماعت را عهده دار می گردند یا حلقه های آموزشی را اداره می نمایند. در 

دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز شاید کمابیش همین گونه باشد.

بخش��ی از مساعدت ها و حمایت های قابل ماحظه مراجع رسمی دولتی یا غیردولتی برخی از 

کشورهای اسامی � به ویژه عربستان سعودی � در حوزه های علمی، آموزشی، دینی و همچنین 

عمرانی و اجتماعی در تاجیکس��تان و دیگر جمهوری های آس��یای مرکزی، در سطوح متفاوت، 

جدایی مذهبی را برجسته یا احیاناً اختاف و حتی نزاع مذهبی شیعه  � سنی را تقویت می نماید؛ 

از آن جمله  است اعطای سخاوتمندانه بورسیه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی، ساخت و 

ساز و تعمیر و تجهیز مساجد، دعوتیه های حج و عمره و مانند آن. 

رعایت دقیقه ها و ظرایف بایسته هم گرایی اسامی و ماحظات و حساسیت های مردم و دولت 

کش��ورهای آسیای مرکزی � از جمله تاجیکس��تان � از راه های بایسته برای خنثی سازی آثار سوء 

تبلیغات »شیعه هراسی« در آسیای مرکزی است؛ از جمله، اجتناب اکید از ارسال و انتشار کتب 

تبلیغی و به اصطاح »تبصیری« که هدف دعوتگرانه شیعی و نفی دیگر مذاهب اسامی را دارد. 

البته آشکار است که این به معنای خود ممیزی کردن یا عدم ارائه آثار تبیینی شیعی و کتب مرجع 

شیعه به مراکز علمی �  تحقیقی و دانش پژوهان نیست، لیکن کتبی که مخاطب عام دارد و به 

صورت گسترده توزیع می گردد، می بایس��ت عاری از آرایه های مذهب گرایانه باشد؛ برای مثال، 

ترجمه های تفسیری از قرآن کریم که پاره ای از آیات را منطبق با باورهای خاص مذهبی به فارسی 

برگردان نموده است، در این سرزمین توزیع نگردد؛ زیرا قرآن کریم مخاطب عام دارد و این دست 

ترجمان ها، اذهان خوانندگان ناآگاه را مشوش می نماید. 

از دیگر اقدامات مناسب برای خنثی سازی آثار سوء تبلیغات »شیعه هراسی« در آسیای مرکزی، 

تأمین نیاز اهل سنت حنفی مذهب )اکثریِت قریب به اتفاق باشندگان آسیای مرکزی، از جمله 

تاجیکستان به جایگاه رفیع تاریخی خود نخواهد رسید؛ مگر آنکه اسالم و دومین 
زبان جهان اسالمـ  یعنی زبان فارسیـ  در این کشور تقویت گردد. 
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تاجیکستان( به معلومات مذهبی، از طریق پخش برنامه های ماهواره ای در حوزه معارف دینی، 

منطبق با مذهب حنفی به زبان فارسی برای تاجیکستان و به زبان ها )یا گویش های زبان ترکی( 

ازبکی، قرقیزی، ترکمنی و قزاقی، برای دیگر کشورهای این منطقه است؛ همچنین، مدیریت مقدور 

فعالیت های فرهنگی با ماهیت مذهبی از سوی مؤسسات غیررسمی و مردم نهاد شیعی ایرانی و 

غیرایرانی. این مهم در شمار مهم ترین و نیز سخت ترین امور در این حوزه است. پاره ای از اقدامات 

این مؤسس��ات � مانند برخی از کتاب ها و پایگاه های اطاع رسانی مجازی و به ویژه برنامه های 

ماهواره ای � بیشترین خدمت را به ناهمسازگری و تفرقه جویان مذهبی و شیعه ستیزان می نماید. 

توسعه و تقویت کرسی های سالم و ایمن از بیماری تعصب و افراط دانشگاهی و حوزوی مذهب 

حنفی و علوم و معارف اسامی مشترک در جمهوری اسامی ایران، مانند رشته ها و کرسی های 

موجود در دانشگاه مذاهب اسامی، دانشگاه تهران و شعبه جامعة المصطفی العالمیة در گرگان 

و تس��هیل، تس��ریع و افزایش اعطای بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی و تبادل استاد در این 

رشته ها با آسیای مرکزی، در شمار راه های مناسب، مؤثر و مانای تقویت همسازگری اسامی و 

مبارزه با ناهمسازگری ها در آسیای مرکزی است.

توازن بایسته میان عمل گرایی و ارزش گرایی

سیالیت سیاسی، فقدان ثبات سیاسی، مشروعیت سیاسی مخدوش، چرخش های سیاسی بی قاعده، 

سیاست های مقطعی و بی آداب، فساد اداری، آشفتگی اقتصادی و در مجموع نارضایتی عمومی 

در شمار عارضه ها ی بارز غالب ماتَرک اتحاد جماهیر شوروی، از جمله در آسیای مرکزی است. 

سپردن تمامی سرمایه به یک حساب یا چینش تمامی اندوخته در یک سبد، دور از حزم و تهوری 

اس��ت که می تواند زیان آفرین گردد و این تهور در این  ماترک به مراتب خطرناک تر و به دور از 

دوراندیشی است و خطایی است فاحش که نمی بایست انجام گیرد. به دیگر عبارت، حضور در 

آسیای مرکزی نمی بایست با سرنوشت نهادها و رجال حاکم بر این منطقه گره خورَد.

سیاست موسوم به »عمل گرایی« در مناسبات میان جمهوری اسامی ایران با ماترک اتحاد جماهیر 

شوروی، از جمله در آسیای مرکزی که در جا و اندازه خود امری است الزم، نمی بایست به افراط 

بیانجامد، تا جایی که گاه سیاس��ت خارجی ایران اس��امی � به ویژه در معرض داوری متدینین، 

نخبگان، روشنفکران و اصاح طلبان مردم این سرزمین ها � بخصوص در مقایسه با رقبای مدعی، به 

بی رفتاری و عدم پای بندی به اصول و ارزش ها متهم گردد. 
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متأ سفانه در پاره ای احیان، غفلت و سهْو این اتهام را مایه می بخشد. مصداق بارز این مدعا، 

بی تفاوتی دستگاه های ذی ربط و ذی عاقه در بخش دولتی و خصوصی � به ویژه حوزه رسانه 

� به وقایع مربوط به مراس��م نماز جمعه مورخ 11 آذر 1390 )6 محرم 1433ق./ 2 دس��امبر 

2011م.(در مسجد محمدی در منطقه وحدت، در حومه دوشنبه است که توسط جناب داما 

ایش��ان نورالدین توره جان زاده برگزار گردید. نام برده طبق روال هر س��ال، سخنرانی پیش از 

خطبه ها را در نزدیک ترین جمعه به عاشورای حسینی، به یاد و بزرگداشت واقعه عاشورای 

سال 61ق. و مقام امام حسین)ع( اختصاص داد و منطبق با رویه اهل سنت و جماعت که 

قرن ها در مناطق مختلف از جهان اس��ام مرس��وم است، به سوگواری برای شهدای واال مقام 

کربای حسینی پرداخت.

این بار برای نخس��ت بار نس��بت به این مراس��م، پیش و پس از برگزاری، هشدار و واکنش های 

تندی چهره بست. انتشار بیانیه ای رسمی با امضای »شورای علمای جمهوری تاجیکستان« تحت 

عنوان » تورجان زاده ها بار دیگر در سرگه ]آغازگاه[ اغوا ایستاده اند«، مهم ترین و آغاِز واکنش های 

سازمان یافته در این باره بود.  در این بیانیه مفصل، مذهب تشیع با عنوان وهن آلود »رافضی« یاد 

شده است: »... زیرا تاریخ گواه است هنگامی که گروه رافضی ها برگزاری ماتم و اظهار غم و اندوه 

را به سبب کشته شدن امام حسین)ر( در این روز ایجاد کردند...«.

خاندان روحانی، متنفذ و ایران دوس��ت توره جان زاده که در سراس��ر آس��یای مرکزی مش��هور و 

محبوب اند، با عباراتی تند و تیز به نفاق مذهبی متهم می گردند: »بدین منوال، باعث تأس��ف 

است، که چرا آن هایی که خود را در بین مردم همچون حامیان مذهب حنفی و اشخاص باتبرک 

نشان می دهند، در یک لحظه از برای منفعت  های دنیا و جاه و منصب، از پیروی اهل سنت و 

جماعت، از سنت رسول اکرم)ص( روی گردانیدند؟ یا برعکس، اکنون سیمای اصلی خود � پیرو اهل 

تشیع بودنشان � را افشا کردند؟ 

به هر صورت، ما شاهد آن گشتیم که در تاجیکستان، که از ابتدای گسترش اسام تا به حال مردم 

پیرو مذهب حنفی هس��تند، اوالد ]خاندان[ توره جان زاده ها می خواهند که مذهب و  اندیش��ه 

بیگانه را بین مردم با حیله و نیرنگ های سیاسی و ضد مذهبی پهن نمایند ]گسترش دهند[... از 

این رو، شورای علما و تمام پیشوایان دین اسام در تاجیکستان انجام چنین عمل های بیگانه پرست 

و اغوا برانگیز را در مسجدهای کشور عملی نامشروع شمرده، نمی گذارند که منافقان و بازیگران 

سیاس��ی اسام را به فتنه و آشوب بکشند. اگر توره جان زاده ها تغییر مذهب کرده اند، مرحمت 
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]بفرمایند[ رسماً مذهب خود را به قید گیرند ] ثبت نمایند[ و طبق مذهب خویش عبادت ورزند، 

ولی مذهب مردمی ملت ما را برای خود نقاب نسازند«.

همچنین، این خانواده به فتنه انگیزی خون آلود در نبرد داخلی تاجیکستان متهم می شود: »بسیار 

و بسیار باعث تأسف است که امروز این عایله با عمل های ناجا و دوخوره )= دوگونه( خود، بار 

دیگر ثابت ساخت که جنگ شهروندی تاجیکستان، که ده ها هزار فرزندان ملت ما را به کام مرگ 

فرو برد، خود از خود ]خود به خود[ سر نزده، در واقع ریشه های عقیدتی و مذهبی داشته است... 

به تورجان زاده ها مراجعت کرده، گفتنی ایم: یک مراتبه ملت تاجیک را به فتنه گرفتار کرده، بیش 

از یک میلیون مردم را بیرون از وطن، بیش از 100 هزار جوانان را قربان، هزارها هزار را یتیم و 

بی پرستار و بی شوهر گردانیده، به دین مبین اسام داغ و سیاهی آوردید؛ مگر بس نیست؟«

جالب است که در این بیانیه، به یک باره و بی ربط با موضوع، دکتر محی الدین کبیری � رهبر حزب 

»نهضت اس��امی« تاجیکستان � به دلیل همکاری با اجاس بیداری اسامی در تهران، به سختی 

شماتت می گردد و شورا ی بیداری اسامی با عباراتی پُرکنایه، به بدخیالی برای تاجیکستان متهم 

می ش��ود: » راهبر حزب نهضت اس��امی جناب کبیری معاون شورای حرکت بیداری اسامی در 

ایران می گردد؟ برای ما و اکثر مسلمانان تاجیکستان فهما )= قابل درک(  است که این شورا چه 

مقصد دارد و برای مردم تاجیکستان که 99 درصد مسلمان می باشند، این حرکت بیداری اسامی 

باز چه می خواهد. ما باید هوشیار شویم، دین خود را از هرگونه فتنه های نو دفاع نماییم، نگذاریم 

که دورویه و سه رویه های مذهب فروش، وحدت دینی مردم ما را با فریب و نیرنگ ها تحریف 

سازند، دین مبین اسام را باز به بازی های سیاسی گرفتار نمایند.« در جایی دیگر از این بیانیه با 

کنایاتی ابلغ من التصریح، جمهوری اسامی ایران نیز به فریب کاری مذهبی متهم می  شود: »برای 

ما نافهماست )= غیر قابل درک است( و نافهما می ماند که چرا بعضی از برادران خارجی هم زبان، 

چشم اسفندیار ماوراء النهر اختالفات مذهبی است.
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هم تاری��خ، هم فرهنگ و هم دین ما، بدون احت��رام و ارج  گذاری، حق هفت و نیم میلیون مردم 

مسلمان تاجیک را به نظر نمی گیرند و بیرون از آداب نمایندگی، مسلمانان تاجیکستان را به اغوا 

انداخته، نظر ما و دوستان دیگر را نسبت به خودشان کاسته و ضعیف می گردانند.«

بازتاب این موضوع و ارائه دیدگاه های موافق و مخالف، تا ماه ها در رسانه های مکتوب و شنیداری 

تاجیکس��تان تداوم داشت و در نهایت، برادران توره جان زاده محاکمه و مجرم شناخته شده و با 

پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از امامت جمعه و جماعت، مجازات شدند؛ مسجد محمدی 

برای چندین ماه بسته شد و پس از بازگشایی نیز به مسجد »پنج وقته« )غیر جامع که نمازجمعه 

در آن برگزار نمی گردد( تبدیل گردید. عدم توجه و بروز واکنشی درخور از سوی جمهوری اسامی 

ایران � بخصوص در حوزه رسانه � به این سلسله حوادث  که مدت ها جامعه تاجیکستان را ملتهب 

نموده بود، موجب ناخش��نودی هایی ژرف در میان متدینان ایران دوس��ت تاجیک و همچنین 

شگفتی نخبگان فرهنگی این کشور گردید.

روشن است که ژرفا و گستره مناسبات صمیمانه دو کشور دوست و برادر و هم نهاد، هم زبان، 

هم فرهنگ و هم کیش جمهوری اس��امی ایران و جمهوری تاجیکس��تان بر بیگانگانی بدگوهر، 

گ��ران می آی��د و نقش این بدگوهران را در این ماجرا و حوادثی مش��ابه می ت��وان یافت. با این 

دست فتنه انگیزی های بیگانگان بدگوهر، می بایست مقابله ای مناسب صورت پذیرد و همچنین 

حاکمیت ها و بخصوص حاکمیت های دوست، به درستی و به هنگام، متوجه حساسیت های ایران 

اسامی شوند. واکنش های شایسته و به موقع از سوی مراجع ذی ربط و ذی عاقه در بخش دولتی 

و خصوصی، می تواند نقش بیگانگان بد گوهر در این دست ماجراها را خنثی نموده و همچنین 

حاکمیت ها را نس��بت به حساسیت های جمهوری اسامی ایران متوجه ساخته و از ناخشنودی 

عاقه مندان به ایران اسامی جلوگیری نماید. 

به  هر رو، گویا گاه در سیاست گذاری ها شاهد افراط و تفریط می باشیم و قاعده »یا همه یا هیچ« 

حکم می راند. اعتمادسازی با دولت ها نمی بایست به بی اعتمادی نخبگان مستقل، جریان های 

متنفذ و وجیه بیرون از حاکمیت و بخش عظیمی از توده های این سرزمین ها بینجامد. به نظر 

می آید گاه توازن بایس��ته میان »عمل گرایی« و »ارزش گرایی« در تعامات با این منطقه بر هم 

می خورد. عدم رعایت اعتدال بایسته در این میان، در بلندمدت، بخصوص هنگامی که ماوراءالنهر 

با افق های نوینی روبرو می شود، برای جمهوری اسامی ایران در آسیای مرکزی خسارت بار و به 

دور از دور اندیشی می تواند بود.
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