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یکای پول . نی و حکومتی داردبازرگا ٔنیز کاربرد گسترده زبان روسیاست، گرچه  تاجیکی
با فروپاشی ) 1991( هجری خورشیدی 1370این کشور در سال . نام دارد سامانیتاجیکستان، 

  . ، استقالل یافتسابق شوروی

  

  تاریخ

که سرزمین کنونی  سغد باستانسرزمین 
داریوش گیرد، در زمان  تاجیکستان را دربر می

تبدیل  امپراتوری هخامنشیبه جزئی از  یکم
   .شد

، تاجیکستان به اسکندر مقدونیورش پس از ی
، اشکانی، سلوکیهای  ترتیب جزئی از پادشاهی

  . است بوده ساسانیو  کوشان

  

  

  تندیس اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه                                                                                 

درآمد و مردم تاجیک دین  ها عرب، این سرزمین به تصرف )امویاندر زمان ( میالدی 715ر سال د
و فرهنگ و علوم  پس از اسالم تاجیکستان تبدیل به مهد زبان فارسی دری. را پذیرفتند اسالم

  .شدگوناگون 
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پس از سامانیان، تاجیکستان به . بود سامانیاندهم میالدی، تاجیکستان جزئی از قلمرو  ٔدر سده
بوده  ازبکو  تیموریان، مغول، خوارزمشاهیان، سلجوقی، غزنویترتیب جزئی از حکومتهای 

  .است

، و جنوب تاجیکستان خانات خوقندجزئی از ) خجند(نوزدهم میالدی، شمال تاجیکستان  ٔدر سده
 خانات خوقند، و )1866(خورشیدی  1245در سال  خانات بخارا. بوده است خانات بخاراجزئی از 
  .درآمدند روسیه تزاری ٔ، زیر سلطه)1868( 1247در سال 

جزئی از ( جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجیکستان، )1928( 1307، در سال انقالب اکتبرپس از 
 1370پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال . تشکیل شد) اتحاد جماهیر شوروی

  .، تاجیکستان به استقالل دست یافت)1991(

پنج ساله بین دولت تحت  جنگ داخلی، )1991( 1370کمی پس از استقالل تاجیکستان در سال 
  .درگرفت) عبداهللا نوریبه رهبری (حمایت مسکو و مخالفان اسالمگرا 

 1376در سال . خانمان شدند هزار نفر بی 700هزار نفر کشته و بیش از  50، بیش از این جنگدر 
  .رسید، پیمان صلح به امضای دو طرف سازمان ملل متحدبا وساطت ) 1997(

  

  سیاست

، پس 1371در سال . تاجیکستان را به عهده دارد  ریاست جمهوری 1371از سال  امامعلی رحمان
، نخستین رهبر این کشور پس از استقالل از اتحاد جماهیر شوروی رحمان نبیاز برکناری اجباری 

بود، به مقام ریاست شورای عالی  کشاورزیر رئیس یک مجتمع سابق، امام علی رحمان، که پیشت
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پس از . ریاست جمهوری انتخاب شد ، رحمان به مقام 1373در سال . تاجیکستان منصوب شد 
 .به مدت هفت سال دیگر به این مقام برگزیده شد 1378پنج ساله، او دوباره در سال  ٔپایان دوره

شدن انتخاب  برای ممکن(مردم به اصالح قانون اساسی  ٪93،  پرسی همه، در یک 1382در سال 

مردم در این همه پرسی شرکت  ٪96گوید که  دولت می. رای مثبت دادند) رحمان ٔدوباره
امامعلی رحمانف خواستار آن شد که او را امامعلی ) م 2007( .. ه 1386 نوروزدر .  .اند هکرد

دیگر به  ٔا اصالحیهه ریاست جمهوری در کنار ده ٔاز آنجا که امکان تمدید دوره. رحمان بنامند 
  .رأی گذاشته شد، منتقدان دولت گفتند که رأی مردم با آگاهی کامل نبوده است

  

  جغرافیا

کیلومتر  143،100پهناوری تاجیکستان 
است و جمعیت ) ام در جهان 95(مربع 

ام  100حدوداً ( میلیون تن 7آن حدود 
تراکم ). 2008آمار (است ) در جهان
تن در هر  46در این کشور  جمعیت

تاجیکستان کشوری . است کیلومتر مربع
به سایر کشورها  برقآب و  ٔتواند صادرکننده و سرسبز با بارندگی فراوان است که می کوهستانی

آن را پوشانده است، ولی در شمال  پامیر کوه رشتهتاجیکستان کشوری مرتفع است که . باشد
 .وجود دارد فرغانهکشور، منطقه پست 
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             قتصادا

  

، 2005در سال . است اتحاد شورویهای سابق  تاجیکستان از فقیرترین کشورها در میان جمهوری
  .میلیارد دالر بود 2آن نزدیک به  تولید ناخالص ملی

، )   GNP  به اختصار    Gross National Product: انگلیسیبه ( تولید ناخالص ملی
شده توسط  های عرضه کاالها و خدمات تولیدی توسط نیروی کار و دارایی ٔارزش بازاری همه

تولیدی یک  ٔتولید ناخالص ملی مجموع ارزش کاالها و خدمات ساالنه. ساکنان یک کشور است
 .شود از آن به عنوان میانگین درآمد شهروندان یک ملت یاد می. کشور است

، و افزایش کمّی کاالها )ها یش سرعت پردازش رایانهمثالً افزا(تولید ناخالص ملی بین بهبود کیفی 
» رشد اقتصادی«شود، و هر دو را به عنوان اشکال  تمایز قائل نمی) های تولیدشده مثالً تعداد رایانه(

  .گیرد در نظر می

هرچند تولید ناخالص . شد تولید ناخالص ملی استفاده می ٔاز کلمه ایاالت متحدهدر  1980تا سال 
تولید ناخالص ملی  ٔدر محاسبه. های جزئی دارند تفاوت GDP تولید ناخالص داخلیو  GNPملی 

شود  شود با تولید ناخالص داخلی جمع می تاده میدرآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرس
  .شود فرستند از آن کاسته می و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می
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  پایتخت تاجیکستان

سال پیش  80تا . است تاجیکستانپایتخت کشور ) Душанбе: فارسی تاجیکستانبه ( دوشنبه
بازار  است که در این محل دوشنبه دلیل نامگذاری آن این بوده. است کوچکی بوده ٔوشنبه دهکدهد

 .است شده برگزار می

کیلومتری  15در (پسته  های گرم گل شناسی، استودیوی سینمایی و آب دوانی، باغ گیاه میدان اسب
های معدنی درمانی به نام  کیلومتری این شهر چشمه 25در . های دوشنبه هستند از دیدنی) شهر
های بندهای استخوان، دستگاه عصبی و  آب آن در بهبود بیماری. است واقع شده عنبری شاه
های پیرامون دوشنبه به ویژه در قدیم، مهمانسرای  از دیگر دیدنی. های پوستی مؤثر است یبیمار
کیلومتری شهر است که در زمان شوروی ساالنه سه هزار نفر تعطیالت خود را در  50تاغ در  قره

   .گذراندند آن می
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  ثبت احوال تاجیکستان

تاجیکستان قابل دسترسی است اداره در حال حاضر بانک اطالعاتی مربوط به آمار حیاتی در 
 400000. بهداشت عمومی سوابق مربوط به تولد ، فوت ،ازدواج و طالق را نگهداری می کند

  .ثبت نام در یکسال انجام می پذیرد

سوابق مربوط یه تولد و وفات ، ازدواج و مرگ که در  تاجیکستان  رخ داده است توسط پایگاه 
  . نمایدسوابق را صادر می کپیپایگاه ، تصصیح می گرددو همچنین  داده ها ، جمع آوری ، پردازش

این موتور جستجو نقطه شروع خوبی است ، اگر شما اطالعات زیادی ندارید ، سعی در پنهان 
با این نوع . کردن موضوع درخواستی خود ندارید و تقاضاهای مکرر در این موضوع ندارید 

  .کنیدجستجو، در وقت و هزینه صرفه جوئی می 

با پرسیدن از افراد غیر مسئول و اشتراک در سایت هایی که وعده اطالعات نامحدود می دهند و 
  .تقاضای هزینه می کنند وقت خود را هدر ندهید

  

  ویژگیهای کلیدی آمار حیاتی در تاجیکستان

 یک موتور جستجوی نامحدود برای مردم -1

 تصمیم گیری هوشمند برای ارباب رجوع  -2

 ارش اعتباربدست آوردن گز -3

 بررسی سوابق کیفری برای مسکن فضای باز در نظر گرفته شده -4

 بررسی اعتبار و دریافت گزارش کامل -5

 )سابقه کیفری( دسترسی به دادگاه شاکی یا متهم و بررسی حکم و حبس بودن  -6

 دریافت شماره های خانه ، تلفن، و موبایل -7
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  اسناد بایگانی ازدواج

جستجوبرای سوابق . از طریق پایگاه داده ها در دسترس می باشد امروزه دسترسی به سوابق ازدواج 
. ازدواج و همچنین صدور گواهی ازدواج توسط نمایندگی های دولتی محلی انجام پذیر می باشد

  . این نوع جستجو برای هدف مراجعه فراهم شده است

آنچه را که . ست یکی از مزایای این پایگاه تهیه کپی از گواهی ازدواج و دیگر مدارک رسمی ا
دنیائی از اطالعات به آسانی در . به دنبال آن هستید باید بطور دقیق در پایگاه داده ها تعیین نمائید

  .دسترس می باشد

  .کمپانی و افراد در سراسر دنیا به جستجوی سوابق جمعیتی ما اعتماد کرده اند 4500بیش از 

  .به دسترسی سریع ، آسان و فراگیر نیاز دارندستره ارباب رجوع از افراد تا کمپانی های مختلف گ

  

  

  ویژگیهای کلیدی اسناد ازدواج

 پیدا کردن شماره امنیتی -1

 کسی را که شما می خواهید پیدا می کند -2

 جستجو گر سوابق کیفری -3

 جستجوگر و یابنده کسی در امریکا -4

 بدست آوردن گزارش موبایل -5

 دانستن تاریخچه زندگی شریک خود -6

 های ازدواج و طالقپیدا کردن پرونده  -7

 محل سکونت یک مقیم ، پیدا کردن افراد رد صالحیت شده و پرونده های زندانیان -8
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  ارزیابی سیستم اطالعات بهداشتی

  اداره ثبت احوال

مراحل ثبت . فعالیتهای اداره ثبت احوال ، توسط قوانین جمهوری تاجیکستان پشتیبانی می شود 
  .ر اساس قوانین تاجیکستان می باشدوضعیت اجتماعی و آئین نامه خانواده ب

  .اداره مرکزی ثبت احوال یک سازمان مستقل است که زیر نظر وزارت دادگستری می باشد

این ثبت احوال مرکزی ، ادارات ثبت دیگر را عمال مساعدت نموده و همچنین دستورالعمل 
  .فعالیت هایشان را ارائه می کند

  :زیر استئول جمع آوری اطالعات در موارد زگس مس

تولد،مرگ، ازدواج، طالق، تجدید نظر در سن ، تعیین نسب، فرزند خواندگی، تغییر نام و نام 
  و سرپرستی خانوادگی

  .اداره ثبت احوال گزارش ماهیانه برای اداره آمار فراهم می نماید 
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   ثبت حقوقی

  
Ministry of justice                                            

و  mohمراحل ثبت بطور عمده توسط اداره ثبت احوال مدیریت می شود اما همچنین توسط 
ثبت تولد بر اساس مدارک پزشکی انجام می پذیرد که در . کمیته آمار مورد بحث قرار می گیرد

  .محل تولد صادر می گردد

صحت  در مواردی که تولد در خانه صورت پذیرد و هیچگونه مساعدت پزشکی انجام نگیرد
درخواست ثبت .محل حضور داشته اند ، اثبات می گردد در وقوع تولد توسط امضای دو شاهد که

  .والدین یا خویشاوندان ارائه گردد سطماه تو 3تولد باید ظرف مدت 

  .روز انجام پذیرد 3در مواردی که نوزاد مرده متولد شده است ثبت باید ظرف مدت 

  .و محل تولد نوزاد صورت می گیرد لد بر اساس محل سکونت والدینثبت تو
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  .هنگام ثبت تولد در اداره ثبت احوال، متقاضی باید مدارک زیر را ضمیمه درخواست کند

 )یا مدرکی که صحت تولد را اثبات نماید(تولد حاضردر زمان  گواهی پزشک -1

 )کپی پاسپورت و غیره( کارت شناسائی والدین  -2

 )60/2( رسید پرداخت پول برای شناسنامه سفید  -3

تولد را دردو نسخه کامل می  گزارش،، کارمند ثبت ) در قسمت باال( با ارائه مدارک ذکر شده 
موارد ثبتی در گزارش باید خوانده شود تا درستی اطالعات اثبات گردد و هردو نسخه . کند 

  .بعد از این مرحله شناسنامه صادر خواهد شد. امضاء می شود 

کامل کرده و آنرا  97موظف است ، گزارش را مطابق فرم شماره در پایان هر ماه ، هر اداره 
  .ضمیمه نسخه دوم گزارش تولد کند

  .گزارش ها در سطح شهر جمع آوری شده و به اداره آمار ارسال می گردد

تمام گزارش ها ی تهیه شده از ادارات ثبت احوال به اداره ثبت احوال مرکزی ارسال می گردد 
zags)( بعد از جمع آوری تمام اطالعات ، اسناد با شماره و ردیف کامل می گردد.  

  .در پنجمین روز هرماه ، گزارش های تنظیم شده تحویل وزارت دادگستری می گردد

  

  

  

  



١۴ 
 

   بت واقعه وفاتث

ثبت بر . ثبت فوت بر اساس مدارک پزشکی صورت می گیرد 
  .اساس محل سکونت متوفی یا محل فوت صورت می گیرد

  .روز بعد از مرگ متوفی و یا کشف جسد صورت پذیرد 3ثبت فوت باید ظرف مدت 

همسر، اعضای خانواده و همچنین هر شخصی که : مرگ می تواند توسط این افراد گزارش شود 
  .در زمان فوت حضور داشته است

 برای درخواست ثبت فوت در اداره ثبت احوال متقاضی باید مدارک زیر را ضمیمه درخواست
  :نامه نماید

 گواهی پزشکی فوت -1

 کارت شناسائی متوفی -2

بعد از ارائه مدارک ذکر شده کارمند ثبت ، گزارش فوت را در دو نسخه کامل می کند و بعد از 
در پایان هرماه هر اداره ثبت گزارش را مطابق فرم . ن اعالمیه وفات برای متقاضی صادر می شود آ

  .نسخه دوم گزارش ثبت می نمایدکامل می کند و آنرا ضمیمه  97شماره 

می گردد این کار به ترتیب نوبت صورت ) باذکر علت مرگ( نسخه دوم ضمیمه گواهی پزشکی 
  .می پذیرد

  .گزارش های تهیه شده در سطح شهر، جمع آوری شده و در نهایت به اداره آمار ارسال می گردد

داره ثبت احوال مرکزی فرستاده تمام گزارش های جمع آوری شده از ادارات ثبت احوال ، به ا
ممکن ( بعد از گردآوری اطالعات ، اسناد با شماره و ردیف کامل می گردد) zags(می شود 

  .میگردد و در روز پنجم هر ماه به وزارت دادگستری ارسال) است بصورت کامپیوتری تنظیم شود



١۵ 
 

گروهی و در سطح  یک کپی از ثبت در پوشه ای جداگانه نگهداری می شود و کپی دوم بصورت
  .نگهداری میگردد استان

  .نگهداری می شود جدا فرم های ثبت شده در سطح استان ، در پوشه ای

  .فرستاده شده و نگهداری می شودRCMSIفرم های ثبت شده برای 

  .نوع و کیفیت اطالعات در منابع مختلف به طور منظم سنجش و نظارت می شود

  

  

  ازدواج

تغییر وضعیت اجتماعی مستقر در دفاتر ثبت ازدواج و 
حوزه های مناطق تاجیکستان ، ثبت ازدواج را انجام می 

این حوزه ها با توجه به محل اقامت همسران تعیین . دهند
  .می گردد

سال می  18سن قانونی برای ازدواج . برای تشکیل پرونده حضور هردو نفر در دفتر الزامی است 
  .باشد

کرده و آنگاه باید نکاح مسلمانی  در تاجیکستان پس از انجام همه مقدمات ازدواج، ابتدا زوجین  
البته گویا مدتی است به . دارد ازدواج خود را ثبت قانونی نمایند  سگز در مرکزی که عنوان

 س ثبت ازدواجگابالغ شده است که تنها به نکاح مسلمانی کسانی اقدام نمایند که در زعاقدین 
 . کرده اند

  



١۶ 
 

        طالق 

دولت تاجیکستان برای جلوگیری از افزایش آمار طالق 
  .است دست به دامن رهبران مذهبی این کشور شده

به گزارش راشا تودی، طالق های اس ام اسی در  
از این رو مقام های مسئول در این . تاجیکستان به معضلی برای دولت این کشور تبدیل شده است

به دامن رهبران مذهبی شده اند تا شاید بتوانند جلوی آمار رو به افزایش جدایی در کشور دست 
مردان تاجیک بسیاری با فرستادن پیامکی که در آن سه بار کلمه طالق نوشته .این کشور را بگیرند

به طوری که به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت . شده، اقدام به جدایی از همسرشان کرده اند
درصد آنها متاهل بوده اند، خانه و  80هزار مرد تاجیک که حدود 800حدود  2010ل در سا

آمار رسمی دیگری نیز .زندگی شان را رها کرده و برای کسب و کار به روسیه مهاجرت کرده اند
درصد مردان مهاجر تاجیک هرگز به زندگی قبلی شان  30حکایت از این موضوع دارد که 

یح داده اند در روسیه زن و زندگی جدیدی برای خودشان دست و پا مراجعه نکرده اند و ترج
با این وجود رهبران مذهبی تاجیک بارها اعالم کرده اند که خانواده در اسالم مقدس است و .کنند

  .نمی توان آن را با یک پیامک به نابودی کشاند

        
  15، صفحه25/1/90به تاریخ  19901روزنامه کیهان، شماره                                    
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