Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-030
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)
ХУЛОСАИ
комиссияи ташхиси Шўрои диссертатсионии 6D.КОА-030 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Ашурзода
Ҷамшеди Хуршед дар мавзўи: «Ифротгароии динию сиёсӣ ва хусусиятҳои
муҳимми он дар раванди дигаргуншавии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии
Тоҷикистон)» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои сиёсї аз
рўйи ихтисоси 23.00.02 – нињодњо, равандњо ва технологияи сиёсї
(илмҳои сиёсӣ)
Комиссияи ташхис дар њайати доктори илмњои фалсафа, профессор
Муминов А.И., доктори илмњои сотсиологӣ, профессор, узви вобастаи
АМИТ Шоисматуллоев Ш. ва доктори илмњои таърих, профессор
Собирова Қ.Д. диссертатсияи Ашурзода Ҷамшеди Хуршедро ташхис
намуда, хулосаи зеринро пешнињод намуд.
Муњимияти омўзиши мавзўъ. Пайдоиш ва мавҷудияти ифротгароии
динию сиёсӣ дар ҳар як кишвар ба назар мерасад. Аммо дар кишварҳои
пасошӯравӣ он хусусиятҳои хоси худро доро аст. Ифротгароии динию
сиёсӣ ҳанӯз дар замони шӯравӣ ҳамчун воситаи муборизаи сиёсию
идеологӣ дар муќобили Њукумати Шўравї пайдо гардида буд. Аммо
баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ дар давлатњои Осиёи Марказӣ
ифротгароии динию сиёсї ба омили ноустуворкунандаи ҷомеа табдил
ёфт. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад дар зери таъсири ифротгароии
динию сиёсї ҷанги шаҳрвандӣ ба вуқуъ омад. Баъди ба имзо расидани
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї њарчанд љанги
шањрвандї хотима ёфта бошад њам, мутаассифона зуњуроти ифротгароии
динию сиёсї на танњо аз байн нарафт, балки мављудияти худро дар
шароити навини давлатдорї низ нигоњ дошт.
Дар Љумњурии Тољикистон ќишри аз њама зиёд осебпазир љавонон
мебошанд. Маълум аст, ки тули солњои зиёд аст, ки ќисме аз љавонони
мамлакат барои кору фаъолият ба Федератсияи Россия ба муњољират
сафар менамоянд ва айни замон таблигї андешањои ифротї дар миёни
муњољирони тољик хеле хатарзо гардидааст. Мушоњидањо нишон
медињанд, ки аз њама бештар муњољирон андешањои ифротгароёнро
љонибдоранд. Гузашта аз ин, дар дохили мамлакат низ њизбу њаракатњои
ифротию тундгаро љонибдорони зиёд доранд, ки чунин њолат барои
суботи сиёсии мамлакат хатарзо мебошад.
Бо дарназардошти чунин вазъият омўзиши пањлуњои гуногуни
ифротгароии динию сиёсї дар шароити Љумњурии Тољикистон хеле муњим
ба шумор рафта, муайян намудани сабабњои пайдоиши он ва ба таври
дуруст ба роњ мондани мубориза бо ин падидаи номатлуб зарур аст.
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