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Комиссияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба озодии динии байналмилалӣ (USCIRF) 

комиссияи мустақил ва дуҳизбии Ҳукумати федералии ИМА мебошад, ки мувофиқи 

Қонуни байналмилалии озодии динӣ аз соли 1998 (IRFA) ташкил шудааст ва ҳуқуқҳои 

озодии динӣ ва эътиқодро дар саросари ҷаҳон назорат мекунад. USCIRF стандартҳои 

байналмилалиро барои назорати нақзи озодии динӣ ё эътиқод дар хориҷа ба кор бурда, ба 

президент, котиби давлатӣ ва Конгресс оид ба масъалаҳои сиёсат тавсияҳо мекунад. 

USCIRF ниҳоди мустақил ва алоҳида аз Департаменти давлатӣ мебошад. Гузориши 

солонаи 2017 натиҷаҳои кори яксолаи кормандони ваколатдор ва мутахассисонро дар бар 

мегирад, ки кӯшиш кардаанд, нақзҳои дар маҳалҳо руйдодаро сабт намуда, ба Ҳукумати 

ИМА тавсияҳои мустақили худро оид ба масъалаҳои сиёсат пешниҳод намоянд. Гузориши 

солонаи 2017 соли пурраи тақвимии 2016 то феврали соли 2017-ро фаро мегирад, ҳарчанд 

дар баъзе мавридҳо ба баъзе рӯйдодҳои муҳимме, ки пас аз ин давра рух додаанд, низ 

ишора шудааст. Барои дарёфти маълумоти бештар дар бораи USCIRF сомонаи онро дар 

инҷо бубинед ё бо USCIRF мустақиман ба рақами телефони 202-786-0611 тамос гиред.  

 

Тоҷикистон 

 

Хулосаҳои асосӣ: Ҳукумати Тоҷикистон фаъолияти динии мустақил ва берун аз назорати 

давлатӣ, аз ҷумла фаъолиятҳои мусулмонон, протестантҳо ва шоҳидони Яҳуваро саркӯбӣ 

карда, шахсони алоҳидаро бо иттиҳомоти беасоси ҷиноӣ бинобар ҳуввияти мусулмонии 

онҳо ба ҳабс мекашад. Дар соли 2016 амалиётҳои густурда оид ба боздошти мусулмонони 

гумонбар ба пайравӣ аз ҷараёни Салафия дар саросари кишвар ҷой доштанд. Дар соли 

2015 Додгоҳи Тоҷикистон фаъолияти Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро (ҲНИТ), ки 

пас аз анҷоми ҷанги шаҳрвандӣ мувофиқи созишномаи сулҳи тоҷикон мақоми ҳуқуқӣ касб 

карда буд, ҳамчун ҳизби “ифротӣ” манъ кард; аз он вақт инҷониб 150 узви ҲНИТ ба ҳабс 

кашида шуда, 13 нафари онҳо дар моҳи июни соли 2016 ба зиндон маҳкум гардиданд, аз 

ҷумла ду нафар аз роҳбарони ҲНИТ ба ҳабси абад зиндонӣ шуданд. Шоҳидони Яҳува 

мамнӯъ боқӣ мемонад. Бар асоси ин нигарониҳо, ки аз соли 2012 ин тараф ҷой доранд, 

USCIRF бори дигар дар соли 2017 Тоҷикистонро мувофиқи IRFA ба сифати “кишвари 

боиси нигарониҳои хос” ё CPC муайян менамояд.  Департаменти давлатии ИМА 

Тоҷикистонро ҳамчун кишвари CPC бори аввал моҳи феврали соли 2016 ва бори дигар 

моҳи октябри соли 2016 муайян карда буд. 

 

Тавсияҳо ба Ҳукумати ИМА  

 

 Идома додан ба таъини Тоҷикистон ҳамчун кишвари CPC мувофиқи IRFA;  
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 Бинобар кишвари СРС таъин шудани Тоҷикистон аз байн бардоштани лағви қабули 

иқдомот ва мувофиқи бахши 405(с)-и IRFA анҷом додани гуфтушунид оид ба 

созишномаи ҳатмӣ бо Ҳукумати Тоҷикистон барои ба даст овардани ислоҳоти махсус 

ва пураҳамият, ки меъёрҳои онро ислоҳоти асосии қонунгузорӣ, хотима додан ба 

ҳамлаҳои милиса, озод кардани маҳбусон ва дастрасии бештар ба ҳаммазҳабони 

хориҷӣ ташкил медиҳад; дар сурати ба даст наомадани чунин созишнома пеш 

гирифтани таҳримҳо, ба тавре ки дар IRFA пешбинӣ шудааст; 

 

 Шарт кардани кӯмакҳои ИМА ба Ҳукумати Тоҷикистон, ба ғайр аз кӯмакҳои марбут 

ба беҳсозии шароитҳои инсонӣ ва пешбурди ҳуқуқи башар, кӯмак ба ҳукумат барои 

муқаррар ва амалӣ кардани ҷадвали иқдомоти мушаххаси оид ба ислоҳоти Қонуни дин 

аз соли 2009 ва беҳтар кардани шароитҳои озодии дину эътиқод;  

 

 Нисбати шахсони мансабдор ва агентиҳои махсус, ки иштирок ё масъулиятнокии онҳо 

дар нақзи ҳуқуқи башар, аз ҷумла мавридҳои махсусан шадиди нақзи озодии динӣ 

муайян шудааст, истифода кардани воситаҳои мақсаднок ба монанди рӯйхати 

“шаҳрвандони махсусан таъиншуда”, ки аз тарафи Дафтари назорати дороиҳои 

хориҷии Департаменти хазинадорӣ мураттаб гардидааст, рад кардани дархости 

раводид мувофиқи қисми 604(а)-и IRFA ва Қонуни ҷаҳонии Магнитский (Global 

Magnitsky Human Rights Accountability Act), инчунин масдуд кардани дороиҳо 

мувофиқи Қонуни ҷаҳонии Магнитский; 

 

 Кор бо ҷомеаи ҷаҳонӣ, махсусан ҳангоми чорабиниҳои OSCE дар мубориза бо 

терроризм, бояд танқиди хусусӣ ва ҷамъиятии муносибати Тоҷикистонро ба масъалаи 

танзими дин ва мубориза бо терроризм фаро гирад, зеро чунин муносибат хатари 

ифротӣ шудани аҳолии кишварро ба миён меоварад;  

 

 Даъват намудани Ҳукумати Тоҷикистон ба иҷозат додани боздидҳои гузоришгарони 

махсуси СММ оид ба озодии дин ва эътиқод, мустақилияти системаи судӣ ва шиканҷа, 

таъин намудани рӯзҳои муайяни боздидҳо ва таъмин кардани шароити комилу лозимӣ 

барои ташкили чунин боздидҳо; 

 

 Дар баландтарин сатҳҳо пофишорӣ ва талаб кардани озодии фаврии шахсоне, ки барои 

мансубияти мазҳабӣ ё фаъолиятҳои амни динияшон зиндонӣ шудаанд ва водор 

намудани Ҳукумати Тоҷикистон ба муносибати инсондӯстона нисбати маҳбусон, 

иҷозат додани дастрасии онҳо ба оилаҳои худ, нозирони ҳуқуқи башар, хидмати 

муносиби тиббӣ ва вакилони мудофеъ, инчунин фароҳам кардани имконият барои 

иҷрои фароизи динӣ;  
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 Боварӣ ҳосил намудан, ки сафорати ИМА, аз ҷумла дар сатҳи сафирон, бо фаъолони 

ҳуқуқи башар ва роҳбарони динӣ робитаҳои муносиб ташкил мекунад; ва   

 

 Боварӣ ҳосил намудан, ки ИМА маблағгузории Радиои Озодиро идома медиҳад; ва 

 Боварӣ ҳосил намудан, ки ИНТЕРПОЛ барои баррасии бештар муассири шикоятҳо дар 

бораи сӯиистифода аз боздоштҳои байналмилалӣ ва дархостҳои истирдод, ки ҳамчун 

“огоҳиҳои сурх” маълум аст ва ба таъқиби мухолифони сиёсию динӣ нигаронида 

шудааст, ислоҳотҳои эълонкардаашро амалӣ мекунад. 

 

Замина 

Тоҷикистон як кишвари дурдаст ва қашшоқшудаест. Дар солҳои 1990 ин кишвар ҷанги 

панҷсолаи шаҳрвандиро паси сар кардааст, ки дар он беш аз 100 000 нафар ҷон бохтаанд; 

авфи пасазҷангӣ бисёре аз мансабдорони расмии кишварро дар бар мегирифт, ки ба 

истифодаи шиканҷа масъул дониста шудаанд. Ҳукумати Тоҷикистон сусту хеле фасодзада 

буда, 40 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар аз маблағҳои пулии муҳоҷирони 

меҳнатӣ, асосан аз Русия иборат аст. Пас аз поёнравии кунунии иқтисодиёти Русия садҳо 

ҳазор муҳоҷирони меҳнатӣ бо камтарин имкониятҳои пайдо намудани шуғл ба 

Тоҷикистон баргаштанд, ки боиси шиддати нави иҷтимоӣ гаштааст. 

Бештар аз 90 дар сади аҳолии 7,9 миллионнафараи Тоҷикистон мусулмон ҳастанд ва 

аксари онҳо пайрави мазҳаби ҳанафии исломи суннӣ мебошанд; тахминан 4 дар сади 

аҳолӣ шиаи исмоилӣ ҳастанд. Аз 150 000 нафар масеҳиён бештарашон русҳои ортодокс 

буда, инчунин протестантҳо ва  католикҳои романиро ҳам дарбар мегирад. Инчунин 

миқдори ками баҳоиҳо, пайравони Кришна, шоҳидони Яҳува ва камтар аз 300 нафар 

яҳудиён мавҷуданд.   

Муҳити ҳуқуқии озодиҳои динӣ дар Тоҷикистон пас аз қабул ва амалӣ шудани як қатор 

қонунҳои бениҳоят маҳдудкунанда дар соли 2009 ба таври назаррас бад шуд. Қонуни дин 

аз соли 2009 барои гурӯҳҳои мазҳабӣ талаботҳои сахти бақайдгирӣ ҷорӣ мекунад; 

мувофиқи он фаъолиятҳои мазҳабии ба қайд гирифта нашуда, таълимоти хусусии динӣ ва 

таблиғоти динӣ (прозелитизм) ҷурми ҷиноӣ маҳсуб меёбад; дар бобати миқдор ва андозаи 

масҷидҳо маҳдудияти сахт ҷорӣ мекунад; дар таъини имомон ва мӯҳтавои хутба дахолати 

давлатро иҷозат медиҳад; аз ташкилотҳои динӣ барои таъмини дастурҳои динӣ ва робита 

бо ҳаммазҳабони хориҷӣ иҷозати расмӣ дархост менамояд; бар рӯи мӯҳтаво, нашр ва 

воридоти маводҳои динӣ назорати давлатӣ ҷорӣ мекунад. Гурӯҳҳои хурди протестантӣ ва 

дигар гурӯҳҳо зери фишори талаботҳои бақайдгирӣ мақоми расмӣ ба даст оварда 

наметавонанд. Шоҳидони Яҳува дар соли 2007 зоҳиран барои изҳори “норизоятӣ” ва 

худдорӣ аз хидмати ҳарбӣ бо сабаби ақидаю дин манъ шуда буданд.  
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Тағйиротҳое, ки дар соли 2011 ва 2012 ба Кодекси ҷиноӣ ва маъмурӣ ворид шуданд як 

қатор ҷазоҳои нав, аз ҷумла ҷаримаҳои калон ва мӯҳлатҳои зиндон барои иттиҳомоти 

марбут ба дин, ба монанди ташкил ё иштирок дар ҷамъомадҳои “иҷозатнашудаи” диниро 

муайян намудааст. Барои ташкилкунандагони эҳтимолии “гурӯҳҳои омӯзишии ифротии 

динӣ” аз ҳашт то дувоздаҳ соли зиндон муқаррар шудааст. Қонуни соли 2011 оид ба 

масъулияти падару модарон иштироки ноболиғон дар ҳама гуна фаъолиятҳои 

муташаккили динӣ, ба ҷуз маросими ҷанозаро манъ  мекунад. Департаменти давлатии 

ИМА қайд кардааст, ки “Тоҷикистон ягона кишвари ҷаҳон аст, ки дар он қонун иштироки 

шахсони то 18 соларо дар фаъолиятҳои ҷамъиятии динӣ манъ кардааст”. Қонуни 

Тоҷикистон “Дар бораи ифротгароӣ” фаъолиятҳои ифротгароӣ, террористӣ ё инқилобиро 

бидуни амалҳое, ки боиси зӯроварӣ ё барангехтани хушунат мегарданд, мавриди ҷазо 

қарор медиҳад. Дар мурофиаҳои судии ин гуна иттиҳомот додрасии боадолатона ва 

кафолатҳои мурофиавӣ мавҷуд нестанд. Ҳукумати Тоҷикистон барои асоснок намудани 

амалҳои худ алайҳи шахсоне, ки дар фаъолиятҳои муайяни динӣ иштирок мекунанд, 

нигарониҳояшро оид ба ифротгароии исломӣ сабаб меорад. 

 

Мувофиқи маълумоти Департаменти давлатӣ, ба рӯйхати гурӯҳҳои аз тарафи давлат 

ҳамчун ифротгаро манъшуда гурӯҳҳои мазҳабии ғайрихушунатомез, ба монанди Ҳизб-ут-

Таҳрир, Ҷамоати Таблиғ, Ихвонулмуслимин ва Гурӯҳи 24 (гурӯҳи мухолифини сиёсии 

тоҷик) дар радифи чунин гурӯҳҳои террористии эътирофшуда, ба монанди Алқоида, 

Толибон, Гурӯҳи Исломӣ (Ҷамоати исломии Покистон), Ҷунбиши исломии Туркистони 

Шарқӣ, Ҳизби исломии Туркистон (собиқ Ҷунбиши исломии Узбакистон, ҶИУ) ва 

Лашкари Тайиба дохил карда шуданд. Ҳарчанд мақоми расмии ҲНИТ як қисми 

созишномаи сулҳи пасазҷангӣ буд, дар моҳи сентябри соли 2015 Ҳукумати Тоҷикистон 

ҲНИТ-ро ҳамчун гурӯҳи ифротгаро манъ кард. 

  

Шароити озодии динӣ дар солҳои 2016–2017 

 

Маҳдудиятҳо нисбати  мусулмонон: Қонуни дин намозгузории мусулмононро дар чаҳор 

ҷой маҳдуд мекунад: масҷидҳо, қабристонҳо, хонаҳо ва мазорҳо. Форум 18 хабар дод, ки 

дар соли 2016 мақомоти расмии Тоҷикистон назорати масҷидравандагонро барои 

ақидаҳое, ки ба назари онҳо зиддиҳукуматӣ ва ифротӣ мерасад, идома дода, дурбинҳои 

назоратӣ ва детекторҳои металлии бештарро насб карданд.  Ҳукумат инчунин пӯшидани 

либоси хоси мусулмонӣ, теъдод ва синну соли зойирони ҳаҷро маҳдуд карда, сафари 

нафарони то 35сола ба ҳаҷ манъ шудааст. 

 

Кумитаи оид ба корҳои дин интихобу нигоҳдории имомон ва мӯҳтавои хутбаҳои намозро 

назорат менамояд. Ҳукумат маоши имом-хатибонро дар масҷидҳои ҷомеъ пардохт 

мекунад; ин масҷидҳо танҳо масҷидҳое мебошанд, ки давлат намозгузориро дар он ҷо 

иҷозат медиҳад (хутбаҳои намоз қаблан аз ҷониби Шӯрои нимарасмии уламо таҳия 
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мегардад). Дар соли 2015 Президент Эмомалӣ Раҳмон ба Шӯрои уламо дастур додааст, ки 

либоси ягонаи имомонро қабул кунад. Ба гузориши хабаргузории Азия-Плюс дар соли 

2015 Кумитаи оид ба корҳои дин ба намози пешини ҷумъа рафтани кормандони давлатиро 

манъ кард. Мувофиқи гузоришҳо дар даромадгоҳи масҷидҳо огоҳӣ насб шудааст, ки 

намозгузорон бояд пайрави қоидаҳои ҳанафӣ бошанд. Мувофиқи гузориши Форуми 18 

моҳи марти соли 2016 вазири корҳои дохилӣ гуфтааст, ки ихтиёриёни ҷавон дар масҷидҳо 

барои боздоштани “ифротгароён” ва онҳое, ки мувофиқи анъанаҳои ҳанафӣ ё исмоилӣ 

намоз намегузоранд, бо милиса ҳамкорӣ хоҳанд кард. Мусулмонони исмоилӣ дар 

Бадахшон танҳо дар хона намоз мегузоранд, зеро ҳамаи масҷидҳои вилоят пайрави 

исломи суннии ҳанафӣ мебошад. Мусулмонони исмоилӣ танҳо дар Маркази Исмоилиён 

дар шаҳри Душанбе метавонанд ҷамъомадҳои ҷамъиятӣ баргузор кунанд.  

Қонун пӯшидани ҳиҷобро дар муассисаҳои таълимӣ, инчунин ба омӯзгорони синнашон аз 

50сола поён ришгузориро дар биноҳои ҷамъиятӣ манъ мекунад. Бино бар гузориши Азия -

Плюс моҳи январи соли 2016 мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 6673 занро ба қатъ кардани 

ҳиҷобпӯшӣ, ҳамчун ҷузъи маъракаи миллӣ “ташвиқ намуданд”; дар саросари кишвар 

ҳазорҳо мардони ришдор аз ҷониби милиса боздошт шуда, изи ангуштонашон гирифта 

шуд ва ба тарошидани риш водор карда шуданд. Пас аз соли 2004 Шӯрои уламо ба масҷид 

рафтани занонро манъ намуд; дар соли 2014 ин шӯро эълон намуд, ки ба намозгузории 

занон дар масҷид ва имом-хатиб интихоб гардидани духтарони донишҷӯи мадрасаҳои 

динӣ иҷозат медиҳад. Дар моҳи январи соли 2017 ҳамчун нишонаи мухолифати 

давомёбандаи мақомоти расмӣ нисбат ба сарулибоси муҳофизакори исломӣ раиси 

кумитаи кор бо занон ва оилаҳо пешниҳод кард, ки “бадахлоқӣ” барои занҳое, ки 

тарафдори “ғояҳои хориҷӣ”, ба монанди ҳиҷоби шарқимиёнагӣ ҳастанд “меъёр” буд.     

Мурофиаҳои судӣ ва боздошти мусулмонон: Дар соли 2016 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 

Тоҷикистон даҳҳо нафарро бо иттиҳоми робитаҳои эҳтимолӣ бо гурӯҳҳои исломии 

мамнӯъ ё шабакаҳои террористии байналмилалӣ таҳти таъқиб қарор доданд. Бинобар 

системаи нокомили судии Тоҷикистон муайян кардани дурустии ин иттиҳомот қариб 

ғайриимкон аст. Моҳи майи соли 2016 панҷ имоми вилояти Суғд -  Алишер Олимов, 

Қобил Сангинов, Ғуфрон Анваров, Довуд Охунов ва Хуршед Боваров - барои узвият дар 

гурӯҳи Ихвонулмуслимин, ки манъ шудааст, гумонбар ва боздошт шуданд; мувофиқи 

гузориши Радиои Озодӣ, бахши тоҷикии Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодӣ (RFE/RL) 

ҳар панҷи онҳо дертар ба шаш соли зиндон маҳкум гаштанд. Моҳи июни соли 2016 ҳафт 

имоми дигари масҷидҳои маъруфи вилояти Суғд - Сулаймон Болтуев, Мақсуд Ӯрунов, 

Абдуҷамил Юсупов, Аббос Абдураҳмонов, Ҳусейн Тӯхтаев, Ҳамзаалӣ Султонов ва Маҳдӣ 

Болтаев - бо ҳамон иттиҳомот ба муддатҳои байни се сол ва се солу чор моҳ зиндонӣ 

шуданд. Моҳи декабри соли 2016 Радиои Озодӣ хабар дод, ки дар давоми сол дар маҷмӯъ 

тахминан 20 имоми вилояти Суғд бо иттиҳоми робита бо Ихвонулмуслимин зиндонӣ 

шудаанд. 
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Бино ба гуфтаҳо аксари мансабдорони тоҷик пайрави Салафия ё мусулмони шиа шудаанд 

ва ҳукумат аз ин боис изҳори нигаронӣ мекунад. Ҷараёни Салафия дар соли 2014 ҳамчун 

ҷараёни ифротгаро манъ шуда буд. Муовини раиси Кумитаи давлатӣ оид ба корҳои дин 

салафиёнро аз он сабаб ифротгаро номид, ки дар ақидаҳояшон дар бораи ислом ихтилофи 

назар мавҷуд аст. Мувофиқи моддаҳои оид ба ифротгароии Қонуни ҷиноӣ ба 

мусулмонони салафӣ хатари аз 5 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. Дар соли 2016 таъқиб  

ва боздошти умумии шахсони гумонбар ба пайравии Салафия дар саросари кишвар, аз 

ҷумла дар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд ҷой дошт. Форуми 18 хабар дод, ки аз оғози 

соли 2016 ҳадди ақал 55 марди мусулмон барои иштирок дар ҷамъомадҳои салафиён 

маҳкум шудаанд. Моҳи апрели соли 2016 Ромиш Бобоев ва Отабек Азимов барои 

“ифротгароии” салафӣ ба дарозтарин мӯҳлати зиндон, мутобиқан 16 ва 14 сол маҳкум 

шуданд; ду нафари дигар ба мӯҳлати се сол зиндонӣ шуданд. Инчунин моҳи апрел суди 

вилоятии Суғд ба имом Ҳамид Каримов ҳашт соли зиндон ва ба чор нафар узви масҷиди ӯ, 

Муҳаммадсаид Саидов, Абдумаҷид Абдуқодиров, Мирзомуҳаммад Раҳматов ва Фарҳод 

Каримов ба муддати ҳафт соли зиндон ҷазо таъин кард.  

Муҳоҷири корӣ Оқил Шарипов, шаҳрванди Тоҷикистон ва Русия, ҳангоми дидор бо оилаи 

худ дар моҳи феврали соли 2016 барои “барангехтани адовати динӣ” боздошт шуд, зеро 

озору азияти корманди милисаро нисбати зани ҳиҷобпӯш ба навор бардошта буд.  

Манъ шудани ҲНИТ: ҲНИТ то замони гумонбар ва манъ шуданаш чун ҳизби ифротгаро 

барои иштирок дар якчанд ҳодисаи хушунатбори соли 2015 ягона ҳизби сиёсии исломии 

расмӣ дар саросари собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ буд. Таъқиби амалҳои исломӣ аз ҷониби 

давлат аксар вақт бо кӯшишҳои давлат барои саркӯб кардани ҲНИТ, ки ба эҳтиром 

кардани сарқонуни дунявӣ ва ӯҳдадориҳои байналмилалии озодии дин даъват мекард, 

инчунин ба маҳдудиятҳои ришмонӣ, ҳиҷоб ва намозгузории кӯдакон дар масҷидҳо 

мухолифат нишон медод, бо ҳам марбут мебошанд. Роҳбари ҲНИТ Муҳиддин Кабирӣ, ки 

маҷбуран дар хориҷи кишвар умр ба сар мебарад, иддао мекунад, ки гуноҳи ифротгароӣ 

алайҳи ҳизби ӯ бардурӯғ аст ва ангезаи сиёсӣ дорад. Намояндагии ИМА дар OSCE 

гуфтааст, ки он “ҳеҷ далели муътамад намебинад, ки ҲНИТ ҳамчун созмон дар ташкили 

ҳамлаҳо дар шаҳри Душанбе ва атрофи он даст дошта бошад.” 

Пас аз манъшавӣ дар соли 2015 қариб 150 узви ҲНИТ боздошт шуданд; бино бар 

гузоришҳо дар боздоштгоҳ онҳоро таҳти шиканҷа ва муносибати бад қарор дода, аз 

дастрасӣ ба вакили мудофеъ ва духтур маҳрум намуданд. Мурофиаи 13 узви 

роҳбарикунандаи ҲНИТ моҳи июни соли 2016 хотима ёфт; муовинони роҳбари ҲНИТ 

Саидумар Ҳусайнӣ ва Маҳмадалии Ҳаит ба ҳукми абад ва 11 нафари дигар то ба 28 соли 

зиндон маҳкум шуданд. Сафорати ИМА дар Тоҷикистон ошкоро дар бораи баррасии 

одилонаи ҳуқуқӣ ва нигарониҳои вазъи ҳуқуқи башар дар ҷараёни мурофиаҳои судӣ изҳор 

намуд. Моҳи октябри соли 2016 сафорати ИМА нигарониҳои худро оид ба мурофиаи 
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вакилони мудофеи ҲНИТ Бузургмеҳр Ёров ва Нуриддин Маҳкамов баён намуд, ки 

мутобиқан ба 23 ва 21 соли зиндон маҳкум шуда буданд.  

 

Ҳукумат инчунин ба хешутабори аъзои ҲНИТ таҳдид кардааст. Вақте Ҳукумати 

Тоҷикистон моҳи декабри соли 2015 огоҳӣ ёфт, ки Кабирӣ дар ҷамъомади ҷамъиятии 

амрикоӣ сухан хоҳад кард, 10 нафар хешовандони ӯ, аз ҷумла падари 95 солааш боздошт 

шуданд. Моҳи августи соли 2016 ҳамсар ва писари 17-солаи Муҳаммадалии Ҳаит боздошт 

ва дертар озод шуданд. Гузориш мешавад, ки ҳадди ақал 1000 узви ҲНИТ кишварро тарк 

кардаанд; Ҳукумати Тоҷикистон истирдоди онҳоро, аз ҷумла тавассути “огоҳиҳои сурх”–и 

ИНТЕРПОЛ (огоҳие, ки мувофиқи он шахс дар кишвари узви Интерпол таҳти ҳукми 

боздошт қарор мегирад) талаб мекунад. Илова бар ин, моҳи декабри соли 2016 пулиси 

Туркия ҳамроҳ бо кормандони сафорати Тоҷикистон идораи ҲНИТ–ро дар Истанбул мӯҳр 

зада, ба аъзои дар Истанбул будаи ҲНИТ гуфтанд, ки дар сурати тарк накардани кишвар 

истирдод хоҳанд шуд.  

 

Тағйиротҳо ба Қонун дар бораи ифротгароӣ: Мувофиқи хабаргузории мустақили 

Фарғона (Fergana News Agency) бинобар тағйиротҳои моҳи ноябри соли 2016 ба қонун 

воридшуда ҷазоҳои пешбинишуда барои ифротгароӣ ва терроризм ба таври назаррас 

сахттар шуданд. Ҳоло барои таҳрик ё тарафгирии ҷамъиятӣ аз фаъолияти ифротгароёна аз 

3 то 5 соли зиндон ва агар он тавассути “воситаҳои ахбори умум” амалӣ шуда бошад, аз 10 

то 15 соли зиндон ҷазо муқаррар шудааст. Тавре ки Хабаргузории Фарғона мушоҳида 

кардааст, ҳатто гузоштани ишораи “likes” дар шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ҳамчун 

дастгирии умумӣ аз ифротгароӣ шарҳ ёбад.  

 

Вазъи масҷидҳо ва ибодатгоҳҳо: Қонунгузории Тоҷикистон миқдори масҷидҳои 

иҷозатшударо шадидан маҳдуд кардааст. Моҳи январи соли 2016 як намояндаи расмии 

тоҷик гуфт, ки дар шаҳри Душанбе аз 1500 намозгоҳ ва масҷид тахминан 900 тояш баста 

шудааст. Ягона синагогаи мавҷуд дар кишвар, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир буд, соли 

2008 бо булдозер ба хок яксон карда шуд. Ба ҷамоати яҳудиён иҷозати ибодаткунӣ дар 

биное дода шуд, ки онро додарарӯси Президент Раҳмон фароҳам кардааст. Маркази 

фарҳангии Оғохон, аввалин маркази исмоилиёни Осиёи Марказӣ соли 2009 дар шаҳри 

Душанбе ифтитоҳ ёфт. Ҳукумати Тоҷикистон эълон кард, ки яке аз бузургтарин 

масҷидҳои ҷаҳон, ки бунёди онро кишвари Қатар сармоягузорӣ мекунад, дар соли 2017 

дар Душанбе кушода хоҳад шуд.  

 

Маҳдудиятҳо нисбати адабиёти динӣ: Ҳукумат бояд нашр, воридоту содирот, фурӯш 

ва паҳну тақсими маводи диниро аз ҷониби гурӯҳҳои динии ба қайд гирифта шуда ба 

тасвиб расонад, маводи динӣ аз ҷониби гурӯҳҳои динии қайднашуда мамнӯъ аст. Вазорати 

фарҳанг матнҳои динӣ, аз ҷумла мансуб ба шоҳидони Яҳуваро мусодира кардааст. 

Ҳукумат якчанд сомонаҳои интернетӣ, азҷумла turajon.org, сомонае, ки аз Калифорния боз 
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шудааст ва аз ҷониби Нуриддинҷон, Ҳоҷӣ Акбар ва Маҳмудҷон, писарони шайхи марҳуми 

сӯфӣ Муҳаммадрафеъ Тӯраҷон идора мешавад, масдуд намудааст. Ду тан аз ин бародарон 

ба таври ошкор ба маҳдудияти масҷидравии занон аз соли 2004 муқобил буданд; сомонаи 

онҳо барои занон нодиртарин имкониятро барои ҷустани аҳкоми шаръӣ аз пешвоёни 

мусулмони мард фароҳам мекард.  

 

Маҳдудиятҳо нисбати таълимоти динӣ: Барои омӯзиши динӣ иҷозатномаи давлатӣ 

лозим аст ва волидайн барои таълими кӯдакон бояд иҷозати хаттӣ диҳанд; танҳо 

масҷидҳои марказӣ иҷозати ташкили гурӯҳҳои омӯзиширо доранд. Моҳи октябри соли 

2016, пас аз се соли қарори расмӣ дар бораи боздоштани фаъолият, Вазорати маориф панҷ 

мадрасаи сабтиномшудаи вилояти Суғд, инчунин ягона мадрасаи аз тарафи давлат 

иҷозатшудаи шаҳри Душанберо, ки аз тарафи Донишкадаи давлатии исломӣ идора мешуд, 

баст; дар ин мадрасаҳо тақрибан 1000 нафар таълим мегирифтанд. Форум 18 қайд кард, ки 

дар натиҷа дар Тоҷикистон ҳеҷ мадрасае барои таълими аз 16 то 18 солаҳо иҷозати 

фаъолият надорад. Дар моҳи январи соли 2017 хабаргузории Азия-Плюс хабар дод, ки 

шумораи довталабони омӯзиш дар Донишкадаи исломӣ, охирин муассисаи таълимоти 

олии исломӣ дар Тоҷикистон, ним баробар кам шуд. Ҳарчанд ректори Донишкада аз 

шарҳи сабаби коҳиши сахти довталабон худдорӣ кард, эҳтимолан фишори давлат боиси 

ин ҳолат шудааст.  

 

Таърихи динҳо, фанни таълимии наве дар мактабҳои таҳсилоти миёна, ки бештар ба 

омӯзиши исломи суннии ҳанафӣ асос ёфтааст, барои хонандагони 15 ва 16-солаи 

мактабҳои давлатӣ ҳатмӣ мебошад. Президент Раҳмон ҷавононеро, ки дар мадрасаҳои 

хориҷӣ таҳсил мекунанд, зуд-зуд мавриди танқид қарор медод; то охири соли 2016 

ҳукумат аз тахмин 3000 муҳассил 2000-ашро водор кард, ки ба ватан баргарданд. 

Мусулмонон, шоҳидони Яҳува ва дигарон барои бе иҷозати давлат ба кӯдакон таълим 

додани дин зуд-зуд ҷарима шудаанд.  

 

Сиёсати ИМА 

Тоҷикистон аз ҷиҳати стратегӣ барои ИМА муҳим аст, қисман бо он сабаб, ки тоҷикон 

дуюмин гурӯҳи калони қавмӣ дар Афғонистон, ҳамсояи ҷанубии Тоҷикистон мебошанд. 

Азбаски низомиёни НАТО ва ИМА тарки Афғонистон мекунанд, ИМА аз соли 2010 ба ин 

тараф ҳамкории худро бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон густариш дод, 

то ин ки борҳои худро бо роҳи заминӣ тавассути шабакаи тақсимотии шимолӣ интиқол 

дода тавонад. Тоҷикистон вуруди Қувваҳои амалиётии махсуси ИМА-ро ба қаламрави худ 

дар асоси баррасии ҳар як масъалаи мушаххас ҳангоми иҷрои амалиётҳои 

зиддитеррористӣ иҷозат додааст.  

Аз соли 2010 ба ин тараф, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Тоҷикистон масоили сиёсати 

дуҷониба ва кӯмаки иқтисодиро дар Машварати дуҷонибаи солона (ABC) мавриди 
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муҳокима қарор додаанд. Моҳи октябри соли 2016 дар Тоҷикистон машварати дуҷонибаи 

солонаи шашум байни ИМА ва Тоҷикистон баргузор гардид; дар тавсифи он аз ҷониби 

Департаменти давлатӣ сухан аз ҳуқуқи башар ё озодии динӣ намеравад. Вазифаҳои 

афзалиятноки изҳоркардаи Департаменти давлатӣ афзоиши эҳтироми ҳуқуқи шаҳрвандон, 

таҳкими суботу истиқлол ва мубориза бо ифротгароии хушунатбор аст. Дар гузориши 

солонаи озодии байналмилалии динии Департаменти давлатии ИМА бадшавии шароитҳои 

озодии динӣ дар Тоҷикистон сабт шудааст. 29 феврали соли 2016 Департаменти давлатӣ 

Тоҷикистонро барои бори аввал ҳамчун кишвари CPC муайян кард; Ин таъинот моҳи 31 

октябри соли 2016 таҷдид карда шуд. Дар ҳар ду маврид “тавре ки ‘манфиатҳои муҳими 

миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико’ тақозо мекунад” қабули ҳама гуна иқдом ҳамчун 

натиҷаи таъиноти CPC лағв карда шуд.  

Моҳи августи соли 2016 Департаменти давлатӣ ҷаласаи дуюми C5+1 навро доир кард, ки 

дар он вазирони корҳои хориҷии панҷ кишвари Осиёи Марказӣ ва ИМА барои баррасии 

доираи васеи масъалаҳои чандҷониба, аз ҷумла эҳтироми озодиҳои асосӣ ҷамъ омаданд. 

Дар изҳороти якҷоя ҳамаи панҷ вазир ва котиби давлатӣ Ҷон Керрӣ ба пешбурди ҳуқуқҳои 

шаҳрвандӣ ва озодиҳои демократӣ ӯҳдадор шуданд. Сипас котиб Керрӣ бо вазирони C5+1 

ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷараёни мулоқоти солонаи вазирони OSCE дар шаҳри 

Гамбурги Олмон дар моҳи декабр вохӯрд.  

Аз соли 1992 Ҳукумати ИМА бо мақсади дастгирии рушди иқтисодӣ, сохторҳои 

демократӣ, соҳаҳои тандурустӣ, маориф ва амнияти Тоҷикистон дар ҷаҳорчӯби 

барномаҳои гуногун ба маблағи бештар аз 1 миллиард доллар кӯмаки молӣ кардааст. 

Кӯмаки ИМА ба беҳтар шудани қонунҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва васоити ахбори омма, 

кӯмаки ҳуқуқӣ ба ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва воситаҳои ахбори электронии 

ғайридавлатӣ мусоидат мекунад. Дар соҳаи амният диққати асосӣ ба мубориза зидди 

ифротгароии хушунатбор, инчунин қочоқи маводи мухаддир равона мешавад.  

 


