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ِتيم اپکنھاوس" با دکتر "ميلنا رامپلدی" ۀمصاحب ِ"  
   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١۶ مارچ ٠۵
  

  تاجيکستان ميان اسالم، سکوالريسم استبدادی و وضعيت نابسامان اقتصادی

  
ِتيم اپکنھاوس"دکتر  ِ" 

سائل اجتماعی و اقتصادی و عدم موفقيت دموکراسی در  اسالم، تاريخ، جوامع اسالمی و مۀمصاحبه ای روشنگر در بار
  .تاجيکستان که نشان می دھد تا چه حد گوناگونی و تفاوت ميان ملل مسلمان، فرھنگ ھا و تمدن ھايشان  وجود دارد

که جھان اسالم دارای تفاوت ھای مدنی، زبانی و فرھنگی می باشد برداشت شما از  با توجه به اين: ميلنا رامپلدی

  ھنگ اسالمی در تاجيکستان چيست؟فر

ِتيم اپکنھاوس اما اسالم در ميان مردم .  تاجيکستان در چارچوب اتحاد جماھير شوروی دارای استقالل بسيار اندکی بود:ِ

مردم تاجيکستان بر اين امر واقف اند که به اسالم در آسيای مرکزی تعلق داشته و بخشی . تاجيکستان دارای اھميت است

به . در سطح فرھنگی شعر در تاجيکستان مملو از مؤلفه ھای دينی است.  دارای مذھب حنفی می باشندنمسلمانااز 

اما . لحاط زبانی شعر تاجيکستان بر عناصر فارسی و ترکی بنا شده است و مردم بخشی از يک سنت فرھنگی می باشند

قی و ارزشی و مقررات زندگی روزمره در زندگی روزمره کمتر فرھنگ اسالمی مطرح است بلکه بيشتر مشورت اخال

 و اتکزاينجا مسائل اساسی از جمله نماز، . مردم می خواھند بدانند که در اسالم چگونه بايد زيست. مبنا قرار دارد

در اين ميان مقررات مبتنی بر قواعد اسالمی در ميان مردم تاجيکستان نقش مھمی را بازی . روابط جنسی مطرح اند

 لحاظ سياسی تاجيکستان آزاد نبوده، ھمچون کشوری است که مستبدانه توسط نخبگان مسلط اداره می اما به. می کنند

زمانی که تاجيکستان ھنوز بخشی از شوروی بود متعلق به ابرقدرتی در چارچوب نظام جھانی دو قطبی و جنگ . شود

ِ رابطه با سياست بين المللی جھانی شده اما در. ھويت بسياری از تاجيک ھا از اين گذشته سرچشمه می گيرد. سرد بود
  .در سال ھای اخير تغييرات بسياری صورت گرفته است
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به خاطر نزديکی به . ی و جغرافيای سياسی تاجيکستان دارای مرزی طوالنی با افغانستان استئبه لحاظ جغرافيا

به ھمين .  صلح در افغانستان ارتباط دارندافغانستان مردم تاجيکستان آگاھی يافته اند که به لحاظ سياست جھانی با ايجاد

چين مھم . مرز طوالنی ديگر اين کشور با چين است. مريکا دريافت داشته انداخاطر تاجيک ھا مبالغی را از اروپا و 

به ھمين جھت تاجيک ھا خود را در ارتباط جھانی يافته، می دانند که . ترين بازيگر اقتصادی در تاجيکستان می باشد

  .قش محوری بوده، اما به نحوی با ديگران در رابطه اندفاقد ن

  .يک مشکل بزرگ تاجيکستان اعمال سانسور بر شبکه ھای اجتماعی است که تا حدی نيز خارج از دسترس می باشند

اسالم به آنھا کمک می کند تا زندگی روزمره و . اسالم در تاجيکستان گزينه ايست در نظامی به شدت فاقد قانونمداری

که در کشور ارتشاء در ھمه جا حضور داشته و بی عدالتی در  در حالی. عيارھای اخالقی خود را با آن تنظيم نمايندم

  . و مستمندان ياری می رساندء به فقرازکاتمقررات اسالمی . نظام مالکيت حاکم است اخالق اسالمی مقاومت می کند

. روابط جنسی تاجيک ھا مشمول تغيير گشته است.  بار استاما موقعيت زنان در تاجيکستان به دالئل مختلف فاجعه

سن ازدواج به خاطر وضعيت اقتصادی . ازدواج با دختربچه در آنجا وجود ندارد. تاجيکستان کشوری است پدرشاھی

ر اين منجر بدان گشته است که زنان قاد. بسياری از مردم تولد فرزندانشان را به ثبت نمی رسانند. باالتر از آن است

  .زيرا حکومت، نظام اسالمی را به رسميت نمی شناسد. نيستند در دادگاه از حق خود دفاع نمايند

  
 ٢٠١۴تا .  از مردان می باشندًر مھاجرت نيروی کار به شھرھای بزرگ است که اکثرااما مشکل بزرگ اين کشو

ی که عليه روسيه شده ئ داشت که البته به خاطر تحريم ھاتاجيکستان باالترين درصد مھاجرت نيروی کار به روسيه را

ًمھاجران شغلی غالبا. تغيير يافته است فرزندانشان در تاجيکستان به جای  ھمسر دومی نيز در روسيه دارند و زنان با ِ

 تحريم ھای ايجاد شده عليه روسيه اقتصاد ۀبه واسط.  خود ديگر باز نمی گردندۀبسياری از شوھران به خان. می مانند

در تاجيکستان ميزان مردان جوانی که . حواله جات بانکی از خارج قطع گشته اند% ۶٠. تاجيکستان در ھم ريخته است

 ريسکی که وضعيت مزبور دارد در اين است که موجب شورش می. غلی می باشند رو به افزايش استفاقد چشم انداز ش

جنگ داخلی (پذيرای حاکميت تا کنون موفق گشته است از بروز مجدد جنگ داخلی جلوگيری نمايد ۀ اما جامع. گردد

  ). فاجعه بار بود١٩٩٧ - ١٩٩٢

بسيارند کسانی که . م بوده، اسالم مبنای نظام اجتماعی کشور استساختارھای غيرشھری به ميزانی وسيع متکی بر اسال

در . برای جلوگيری از شورش ھای اجتماعی دعوت به اسالم نموده و ساخت ھای اجتماعی اسالمی را تحکيم می نمايند

در سطح کشوری جلب توجھات بر روی رشد ساخت . حکومت تاجيکستان نيز تغيير در اصول مشاھده می گردد

حاکميت به نحو وحشتناکی استبدادی . زيرا اسالم در خدمت ابقای کشور می باشد. يتی اسالم قرار گرفته استمرکز

بدين قرار از اسالم برای . وجود آوردن نظام سلسله وار استه رئيس جمھور خواھان حاکميت مادام العمر و ب. است
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 در مجلس اپوزيسيون اسالمی به وجود آمد، اما پس از پايان جنگ داخلی،. حاکميت در کشور سوء استفاده می شود

  .اکنون ممنوع گشته و بدان مارک تروريستی زده اند

  .دوران استبدادی نا آرامی قرار داردۀ ِتاجيکستان به خاطر بحران اقتصادی موجود، در آستان

 جمعيت ٨٠٠.٠٠٠پايتخت کشور، دوشنبه، . کوچ از روستا به شھر ضعيف است زيرا شھرھای بزرگ وجود ندارند

از آنجا که کارخانه . عالوه بر آن شھرھای تاجيکستان به ندرت چشم اندازی برای زندگی به مردم عرضه می کنند. دارد

  .مکان ھای جا به جا شدن برای رفتن به روسيه را دارندۀ و محل کار کم است، شھرھا فقط جنب

  
  

   برای دست يافتن به استقالل و ھويت تاجيکی در چه بود؟١٩٩٠مشکل سال ھای دھه : ميلنا رامپلدی

ِتيم اپکنھاوس البته جريان ھای طالب . اری نبوداما اين استقالل اختي.  استقالل يافت١٩٩١ تاجيکستان پس از :ِ

زيرا تاجيکستان فاقد شرايط الزم برای حيات . ی از شوروی نبودندئبه فکر جداخودگردانی در کشور وجود داشتند، اما 

. کمونيستاز يک سو نيروھای اسالمی خواھان رسيدن به قدرت ھستند و از سوی ديگر نخبگان قديمی . مستقل می باشد

اين . اما نيروھای امنيتی و سازمان ھای جاسوسی از ھم پاشيده، بسياری از افسران اسالوی تبار کشور را ترک گفتند

وجود آمده را تبھکاران سياسی و سازمان ھای بزھکار پر کردند و اين موجب جنگ داخلی ه  سياسی بیبود که خال

حد بانی مقررات صلحی گشت که تا حدی اوضاع را تغيير داد و  سازمان ملل مت١٩٩٧سپس در .  ساله گشت۵ِمخرب 

وجود نيامده، ه اما مجمعی برای ايجاد آشتی ملی ب. طور سمبليک بنيانگذاری شده کشور که به کلی متالشی شده بود ب

 ١٢٠.٠٠٠ و ۴٠.٠٠٠ آمار کشته شدگان جنگ داخلی که بين ۀوجه در جامعه ھضم نشد و در بار جنگ داخلی به ھيچ

  . کسی حرف نمی زند،است
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 توجه ٢٠٠۵ اما پس از.  دوام داشت٢٠٠۵ آرامش ايجاد گشت که تا سال ء در کشور با جذب اپوزيسيون ابتدا١٩٩٧در 

 به قدرت رسيد و دولت "پوتين"در روسيه . بين المللی از آنجا سلب گشته و بازيگران جديدی پای به صحنه نھادند

قرضه ھای چينی به کشور . تاجيکستان به فکر اين افتاد که روش ھای استبدادی را برای حذف اپوزيسيون به کار بندد

بھتری پديدار گشته ۀ مريکا نيازی نبود زيرا طرف ھای معاملا اروپا و ۀدر اين شرايط ديگر به اتحادي. سرازير گشت

انجام چه ھاجمات خويش بدان کشور به تمريکائيان با ااز سوی ديگر تاجيک ھا به عراق نگريسته دريافتند که . بودند

ت دموکراتيک نيز به ھمين جھت تحوال. لذا برداشت از غرب منفی گشته، اعتماد بدان از بين رفت. ی قادرندئکارھا

بھار عربی به .  بھار عربی نيز مصداق داشته، نگرش بدان نيز منفی شدۀھمين موضوع در بار. ايراد آميز به نظر آمد

به ھمين جھت حاکميت تاجيکستان به اين نظر رسيد که . مارپيچ خشونت، خالفت اسالمی وجنگی بی انتھا منجر گشت

از .  سال اپوزيسنون را به کلی حذف کرد۶ - ۵کشور نيازی نداشته و عرض ديگر به اين بازی ھای دموکراتيک در 

  .جمله با به قتل رساندن فعاالن سياسی

  
  

  . از کار تحقيقاتی خودتان در تاجيکستان برايمان تعريف کنيدًلطفا: امپلدیميلنا ر

ِتيم اپکنھاوس وجود آمدن جنگ داخلی را ه من سرچشمه ھا و چگونگی ب.  يک موضوع مھم برايم جنگ داخلی بود:ِ

پايانی شوروی  نخبگان دينی کشور از دھه ھای ۀ علماست، در بارۀبخش ديگری از تحقيقات من در بار. بررسی کردم

من شبکه ھای موجود را بررسی نموده و اين را که در چه زمينه ھای بزرگتری حضور دارند تحليل . تا زمان حاضر

ميدان ھدايت دينی . »امر به معروف و نھی از منکر«اساس اين تحليل مربوط است به ھدايت دينی بر مبنای . می کنم

من اين را که اين پرسش ھا در . آن به پرسش ھای مردم پاسخ داده می شود نماز جمعه است که طی ًدر تاجيکستان غالبا

  .سال ھای اخير چه تغييراتی داشته اند بررسی می کنم، که مردم به چه موضوعاتی توجه دارند

ن تاجيک در خارج ا مھاجرۀ شبکه ھای دينی تاجيکی در اينترنت نيز به ويژه در بارۀھدايت، تحقيق در بارۀ در زمين

 دعوت  بلکه ھمچنين گونه ھای الکترونيکزيرا اين فقط مسجد نيست که مرکز ھدايت دينی است،. ئز اھميت استحا

  .َدينی در غالب وبسايت و اپ برای سمارت فون نيز ھست

زنان مؤمن در سال ھای اخير .  مسلمانی تاجيکستان در تحوالت اجتماعی مؤثر بود استۀمھاجرت شغلی در جامع

اما .  عمل بيشتری ھستند و به ويژه در اينترنت زنان در وبسايت ھای دعوت دينی حضور بيشتری دارندخواھان ميدان

  .اين امر در مورد مساجد صدق نمی کند، زيرا ورود زنان به مساجد با مشکل ھمراه است
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 به اسالم به حساب زنان بخش مھمی برای دعوت.  تاجيکستان نمی توان از فمينيسم اسالمی سخن گفتۀبا اينحال در بار

  .زيرا شمار زيادی از مردان در کشور نبوده و زنان در مجامع حضور بيشتری دارند. می آيند

ِمردان، زنان متعدد داشته و به انحاء غير . زنان در کشور باقی مانده و از شرايط نامتوازن اجتماعی رنج می برند
بيماری ھای وريدی از خارج نفود کرده زنان . بسيار داردخريد و فروش مواد مخدر شيوع . متعارف ازدواج می کنند

بر اين تضييقات خشونت خانوادگی افزوده . نظام پزشکی کشور فاقد امکانات مبازره با اين بيماريھاست. مبتال می شوند

ا در آنھ. در اين وضعيت اسف بار اما شخصيت ھای دينی متعادلی وجود دارند که از زنان حمايت می کنند. می گردد

در ميان شنوندگان آنھا ھستند کسانی که .  خشونت خانوادگی موضع گرفته و می گويند کتک زدن زنان مجاز نيستۀبار

ِوجات خالف قاعده اعتراض می کنند، به زنان توضيح می دھند زآنھا ھمچنين به تعدد . اين سخنان را به دل پذيرا ھستند
 مراجعه نمايند، که ابتالی به مرض سل خواست خدا نبوده قابل عالج که بايد به بيماری ھا رسيدگی کرده به پزشک

اين البته فمينيسم .  خويش ھستندۀجوی پاسخ برای مسائل روزمر و نسل جديد تاجيک ھای مسلمان در جست. است

ک که ي زيرا ھنگامی. ی استئمودن مشکالت زنان در مناطق روستااما ھر چه باشد گام مھمی برای برطرف ن. نيست

بدين صورت در تاجيکستان مجامع . در برخی از مؤمنين اثر می کند» کتک زدن زنان درست نيست«: روحانی بگويد

زيرا تعداد مردان . طور روز افزون بيشتر می شوده اھميت زنان ب. اسالمی با وضعيت نامتعادل جامعه مقابله می کنند

بت به زنان توجه ننمايند، به دنبال اين تغييرات از ھم خواھند امروزه در صورتی که مجامع مسلمان نس. کمتر از آنھاست

  .پاشيد

  آرزوی شما برای تاجيکستان چيست؟: ميلنا رامپلدی

ِتيم اپکنھاوس که مردم بتوانند خودشان در   آرزوی من برای تاجيکستان آزادی بيشتر و قانونمندی بيشتر است، اين:ِ

  . امکانات، آزادی بيانۀقسيم عادالن خود تصميم گيری کنند، اندکی رفاه، تۀبار

زيرا از دخالت مردم به کارھا، ھم از نظر اجتماعی، ھم از نظر اقتصادی و سياسی جلوگيری می . مشارکت و نه دفع

  .اما من طرفدار جذب ھستم و نه دفع. شود

  

   تاجيکستان ميان اسالم و مدرنيته در چيست؟مھم ترين مشکل: ميلنا رامپلدی

ِتيم اپکنھا  و تاجيکستان از اين نظر استثناء  در اينجا مشکل درک مدرنيته است. له نيستأاسالم در تاجيکستان مس :وسِ

 تحول دموکراتيک بود و در بسياری از کشورھا نيز دموکراسی موفقيت ١٩٩٠ ۀروند اميدبخش سال ھای دھ. نيست

 مشکل.  استمشکلد می روند و اين مھم ترين کشورھا رو به استبدا. اما اکنون عقبگرد صورت گرفته است. آميز بود

  .تاجيکستان با اسالم نيست بلکه در اين است که چگونه بايد برای ايجاد حکومتی شفاف عمل نمود

  

  تصاوير از تيم اپکنھاوس

  ٢٠١۶ چ مار۴ –برگرفته از تالکسکاال 
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