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 مقدمه

 شرایط و فرهنگی خلاء پی در مرکزی آسیای جوامع مردم شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی از پس     

. پروراندند می سر در را جانبه همه عدال  برقراری و اجتماعی هوی  بازیابی سودای همواره ناهمگو ،

 به و مختلف ابعاد در مشکلات و مسائ  جوامع، این در اقتدارگرا های رژی  آمد  کار روی با آنکه حال

 و دموکراتیک نهادهای برقراری روند تا شد سبب موضوع این. یاف  گستر  و بسط گوناگونی طرق

 و رشد مذهبی، گرایی افرا  ی دهپدی تدریج به و شده اختلال دچار جوامع این در دموکراسی توسعه

 از ناشی اساسی تحولات شاهد خاورمیانه میلادی، 1122 سال آغاز از آ ، متعاقب. یاف  گستر 

 نخبگا  آ ، پی در. گش  منطقه در عربی های انقلاب عنوا  تح  مردمی های خیز  و اعتراضات

 جریا  آنکه حال کردند؛ برآورد خود سیاسی رقیب ترین مه  را سیاسی اسلام نیز جوامع این سیاسی

 گروه چنانچه یاف  خواهند گستر  و ایجاد زا بحرا  های محیط در معمولاً تروریستی -تکییری های

 شد زاده القاعده، سلیی جریا  درو  از که اس  تکییری جریانات همین از یکی داعش، تکییری - سلیی

 بیابد منطقه در جایگاهی توانس  عراق و سوریه در امنیتی و اجتماعی سیاسی، های بحرا  بروز از پس و

 توجه با وجود، بااین .باشد نیز تثییرگذار المللی بین محیط حتی و آسیا غرب منطقه امنیتی معادلات در و

 نام به ای منطقه  در اسلامی خلاف  قالب در را خود نزدیک خارج ژئوپلیتیک از بخشی داعش، اینکه به

 آسیای عملا بود، کرده تعریف -میانه آسیای از هایی بخش و پاکستا  انستا ،افغ شام   -خراسا  ولای 

 قرار آ  مذهبی گرایی افرا  های اندیشه و جریا  این گستر  و گیری شک  تاییر تح  نیز مرکزی

 این خاص جایگاه تاییر تح  مذهبی گرای افرا  جریانات دیدگاه در مساله این اهمی  واقع، در. گرف 

 از دلایلی به بنا که حساسی و مه  مناطق از یکی عنوا  به اسلام، جها  جغرافیایی مجموعه در منطقه

 مضاعف اس ، برخوردار انحرافی جریانات این از پذیری تثییر برای بسیاری های پتانسی  و ها زمینه

 با منطقه این کشورهای جوانا  و اتباع از نیرو زیادی تعداد همکاری و گیری ارتبا  میا ، این در. گردید

 با و درآورد صدا به منطقه های دول  برای را جدی خطر زنگ سوریه، و عراق در النصره جبهه و داعش

 داخلی جنگ های میدا  در آنا  حضور و افراد این از داعش جنگجویا  از توجهی قاب  بخش جذب

 توجه با اساس، براین. شد زده دامن منطقه این در مذهبی گرایی افرا  گستر  بر عملا سوریه، و عراق

 ملی امنی  بر مذهبی گرایی افرا  گستر  تاییرات و ایرا  اسلامی جمهوری با مناطق این همجواری به

 در دینی گرایی افرا  گستر  و رشد های زمینه و عل  ترین مه  تا کند می تلا  مقاله این کشور،

 چارچوب به ابتدا در ادامه، در. دهد قرار بررسی مورد را 1122 تا 1112 زمانی بازه در مرکزی آسیای
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 گرایی افرا  گستر  و رشد های زمینه سپس و پرداخته اسنایدر جک مشارک  نظریه اساس بر نظری

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد منطقه این در دینی

 

 نظری چارچوب -1

 جک. باشد می نیجها سیاس  در دین نقش و مشارک  نظریه بر متکی حاضر مقاله نظری رویکرد     

 سیاس  در عمده نیرویی عنوا  به اخیر های دهه در دین اس  معتقد نظریه این تبیین در اسنایدر

 توده سیاسی مشارک  فزاینده تقاضای در توا  می را اتیاق این منشث که اس  کرده ظهور دوباره جهانی

 واکنش تبیین در مذکور رویکرد. دانس  آنها انتظارات برآورد  برای سکولار نهادهای به واکنش در ها

 :کند می اشاره زیر موارد به ها توده

 اعطا را بلندتری صدای مذهبی بازیگرا  جمله از بازیگرا  همه به جها  سراسر در دموکراتیک امواج - 

 .اس  کرده

 و تساه  که معنی اس . بدین شده ظاهر دین حامی عنوا  به ها باف  از بسیاری در سکولاریزاسیو  - 

 را آ  در تنوع و مذهب آزادی شهروندا ، از بسیاری برای سازی دموکراسی روند و سکولاریستی تسامح

 .اس  کرده فراه 

 وضع مختلف، جوامع به ورود با دیگر مذاهب و جدید مذهبی های گروه تا شده سبب مهاجرت مقوله  -

 و کشیده چالش به دول  – اجتماع – مذهب روابط درباره مجدد مذاکره برای تقاضا واسطه به را موجود

 .گردند موجب را مذهبی تنوع

 با را زیادی های گروه یا جوامع گرایی، ملی های جنبش و سکولار های رژی  از بسیاری شکس  و افول - 

 .اس  گذاشته تنها سیاسی اقتدار مشروعی  خلاء

 های جنبش و بازیگرا  سیسیا مخالی  باعث سکولاریستی، ترتیبات از رضای  عدم و ناخرسندی - 

 (111-122: 2121 اسنایدر،. )شد مذهبی

 توزیع مشروعی ، هوی ، بحرا  همچو  ها، بحرا  سری یک از گذر راستا، همین در نیز پای لوسین

 برای تلا  را هوی  بحرا  وی. کند می بیا  سیاسی توسعه تحقق برای را نیوذ و یکپارچگی ، مشارک 

 امور در بیشتر مشارک  برای را فرد بحرا ، این از آمیز موفقی  گذر س ا معتقد و ملی هوی  کسب

 این در. سازد می محقق را سیاسی پذیری جامعه نتیجه در و آماده اقتصادی و سیاسی اداری، اجتماعی،

 جامعه زیرا اس  اهمی  حائز شود، می گرفته بکار سیاسی پذیری جامعه برای که هایی مکانیس  فرایند

 آ  رهبرا  و رفتارشهروندا  بر و منتق  آنا  از گروهی یا مردم عموم به را جامعه سیاسی رهنگف پذیری،
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 گی ، توا  می مشارک  ی مقوله مورد در( 232: 2131 قوام،.)گذارد می تثییر سیاسی نظام سراسر در

 شهروندا  هک کند می تعریف اعمال و ها فعالی  از ای مجموعه مثابه به را سیاسی مشارک  دال رابرت

. هستند خاصی سیاس  و حکوم  از حمای  یا نیوذ جستجوی در ها فعالی  آ  وسیله به خصوصی

 نیز را انسانی روابط رسمی غیر و رسمی الگوهای حکوم ، عام و صوری شک  بر علاوه سیاسی سیست 

 (11: 2133 فیرحی،. )اس  تثییرگذار حکوم  یا دول  یک تصمیمات در که شود می شام 

 منافع و بازیگرا  تکوین در مذهبی ساختارهای و عقاید تثییرگذاری چگونگی تبیین در اسنایدر جک     

 مذهبی افراد عقیده و باور نخس ؛. برد می نام را دین نیوذ عمده کانال پنج سیاس ، گانه چند سطوح در

 های سازما  فعالا  یا ا کارکن عنوا  به ها؛ حکوم  رهبرا  یا دهندگا  رأی عنوا  به آنا  انتخاب بر

. گذارد می تثییر حکومتی، بین های برنامه و نهادها کارکنا  عنوا  به و فراملی؛ یا ملی محلی، حمایتی

 مثال عنوا  به.  گذارد می تثییر مذهبی های سازما  طریق از مستقی  غیر شک  به مذهبی نیوذ دوم؛

 ترکیه و اندوزی مالزی، پاکستا ، بنگلاد ، در را نیروزافزو پیشرف  بعد، به 2221 دهه از اسلامی احزاب

 طریق از مستقی  غیر و مستقی  طور با مذهبی فراملی های سازما  و ها شبکه سوم؛. اند کرده تجربه

 اخوا  اجتماعی و سیاسی های جنبش جمله از. گذارند می تثییر المللی بین روندهای بر ها دول 

 کاتولیک کلیسای) مذهبی فراملی های سازما  چهارم؛. القاعده انندم نظامی شبه های شبکه و المسلمین

 گونه – دول  دیپلماسی کانال از المل  بین نظام در( هندو جهانی شورای و کلیساها جهانی شورای ، رم

 تثییر پنج ؛. گذارند می تثییر المل  بین نهادهای بر مستقیما خود نمایندگا  کانال از و دول  سیاس  بر

 . شود می اعمال المل  بین نظام بر دولتی بین مذهبی های سازما  طریق از مذهبی

 جوامع شرایط تحلی  برای تواند می فراملی و ملی های سیاس  در دین نقش بررسی و مشارک  نظریه

 توسعه از ناشی پدیده عنوا  به را دین بازخیز  مطالعه رویکرد، این زیرا. شود واقع مؤیرتر مرکزی آسیای

 و بررسی لذا دارد المل  بین روابط بر ای عمده پیامدهای روند این که آنجا از و کند می تلقی معاصر سیسیا

 و بازیگرا  چند هر و اس  اهمی  حائز اند، شده تقاضاها این باعث که فراملی و اجتماعی نیروهای تحلی 

 فعالی  آنها در دول  که طیمحی به دهی شک  و دول  محاسبات در بیشتر روز به روز افراطی های رویه

 اع  بازیگرا  فعالی  شرایط و اساسی قوانین که هستند ها دول  این اما گیرند می قرار توجه مورد کند می

 رژی  شوروی، تجزیه از پس آنکه حال( 112-111: 2121 اسنایدر،. )کنند می تعیین را فراملی و ملی از

 های رژی  همچو  گاهی که گرفتند شک ( دکامهخو و مستبد های حکوم  مث ) جدیدی سیاسی های

 غربی الگوهای اجرای آمادگی مرکزی آسیای های جامعه. داشتند آشکاری استبدادی های مؤلیه قزاقستا ،

 جامعه اولیه اجتماعی های قشربندی با مطابق احزاب شد سبب امر همین و نداشتند را نمونه دموکراسی
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 بخش برخی و کنند تثمین را جامعه افراد تمام های خواسته و منافع نشدند موفق احزاب این. بگیرند شک 

 از مانع متمرکز، دولتی نهادهای سلطه همچنین. گرفتند نادیده را ایدئولوژیک های گرایش و جامعه های

 آ  بر علاوه. شود می سیاسی احزاب و نهادها و مستق  و قدرتمند ای قبیله و قومی های گروه گستر 

. نمود ترغیب ای قبیله و قومی ضوابط و روابط حیظ جه  در را جامعه افراد اقتصادی، تحولات غربی راهبرد

 ساختار و ای رایانه اقتدار طلب، اقتدار حاکما  و سیاسی مشی خط( 121: 2122 ناومکین، و لینک)

 و  هوی   بحرا اجتماعی، ارز  یک عنوا  به اقتدارطلبی سنتی فرهنگ عام  القاء ها، دول  ای رانتیری

 های نظام گیری شک  عدم و اقتدارگرایی سیست  تداوم در مه  عوام  از اقتصادی – سیاسی ساختار

 (11: 2121 شیرازی،) .باشند می ها جمهوری این در دمکراتیک

 برخی در انگاری سازه و لیبرالیس  ، گرایی واقع رهیاف  سه اصلی های گزاره اسنایدر جک نظر از     

 های شیوه بررسی برای و پذیرند نمی دین برای خود نظری چارچوب در نیز را نقشی هیچ موارد،

 دول  نظام دین وی، زع  به. اس  لازم کارآمدتری رویکرد جهانی، سیاس  در دول  بر دین تثییرگذاری

 آنچهبر کرده، آکاه شود، می ها مل  تمایز باعث که فرهنگی خودانگاری به نسب  را افراد داده، شک  را ها

 بخشی با هایشا  فعالی  که فروملی و فراملی بازیگرا  و گذاشته تثییر کنند، می دنبال ها مل  – دول 

 به که را روندهایی دین طریق، این از. اس  کرده تثسیس را دارد پوشانی ه  ها دول  های فعالی  از

 داده شک  هستند، دیکنز محوری – دول  بر مبنی المل  بین روابط موجود های رهیاف  اصلی هسته

 افزود  بر مبنی صرفث نباید المل  بین روابط نظریه در دین متغیر نظرگرفتن در دیگر، تعبیر به. اس 

 تبیین امر این باید بلکه باشد، دین فراملی بعد فزود  یا و موجود های رهیاف  به کننده تبیین متغیری

 می کمک رشته این عمده های رهیاف  از کی هر در اصلی های فرضیه ایجاد به دین چگونه که شود

 در را تغییر و تداوم آ ، طریق از المل  بین روابط دانشمندا  که اس  روشی دارد، اهمی  آنچه.  کند

 (2 -22 :2121 ،اسنایدر)کنند سازی میهوم المل  بین نظام
 

 ورویفروپاشی ش از پس مرگزی درآسیای سیاسی و مذهبی احزاب و گرا اسلام جریانات -2

 : کرد تقسی  دسته سه به توا  می میلادی2221 اوای  دهه و 2221 دهه پایا  در را منطقه اسلامی های گرایش

. بود آمیخته مرکزی آسیای مردم محلی هوی  و قوی های آیین با که کار: محافظه و سنتی اسلام -

 از متیاوتی درجات دربرگیرنده و نیاکا  های سن  حیظ به التزام اسلام، از نوع این( 2: 2121 سنایی،)

 واجبات بیش و ک  و رفته مساجد به بیشتر مردم دسته از اسلامگرایا ، این در. اس  مذهبی های آیین
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.  ندارند توجهی آ  اجتماعی مسائ  به و کنند می اعمال را دین فردی وجه واقع در و داده انجام را خود

 (21: 2121 دمیری، و آقایی)

 در اسلام به نسب  رسمی های سیاس  ادامه که دول  حمای  مورد یا رسمی سلاما رسمی: اسلام  -

 اکثر در 2221 دهه پایانی های سال شد. در می کنترل دول  سوی از شدت به و اس  2221 دهه اواخر

 تدوین خارجی مؤسسات فعالی  ویژه به دینی های فعالی  بر نظارت برای قوانینی ها جمهوری این

 از فعالی  برای باید مذهبی های کانو  قوانین، این اساس بر مرکزی آسیای جمهوری پنج هر در. گردید

 (2: 2121 سنایی،. )بگیرند اجازه دولتی ذیربط مقامات

 قددول بده تددا صدددند در کدده فعددال و خداص گروهی شدام  )بنیادگرا(: افراطی یا تندرو اسلام -

 دسد  و گذشدته نداب اسدلام بده ندوعی بده و بزدایندد را اسدلام در موجدود و حاصد  تحرییددات خدود،

 2221 دهه از و گرفته شک  فرغانه دره در دور های گذشته از اسلام از نوع این کانو . برگردندد نخدورده

 مذهبی گرایی افرا  یعنی روند این تاجیکستا  اس . در گستر  به رو ای گرایانه افرا  طرز بعد، به به

 . اس  بوده داخلی جنگ بروز عوام  زا یکی

 جریان شناسی گروه ها و احزاب اسلام گرا در آسیای مرکزی -1شکل 

 
 

 تا ازبکس اسلامی جنبش و رالتحری زبح ایه  فعالی در وا ت یم را اسدلام رادیکال از نمونه بهترین     

 بده لامیاس  حکوم اییبرپ و زیمرک آسیای ایه  رژی سرنگونی خواها  ها جنبش نای. ردکد اهدهمش
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 ژهوی هب مرکزی آسیای هدای  حکوم را رهب ا می نای در و  اس ریع ش رایاج و دینراش خلیای شیوه

 کی هب لامیاس یبنیادگرای بندابراین. دیافتن ودخ برقی رینمهمت را لامیاس بنیدادگریی ازبکسدتا ،  دول

 ودوج اب و دش دی تب تا ازبکس در ژهوی هب زیمرک یایآس در دقدرتمن یسیاس  – اجتماعی نیدروی

 مبارز اسلام برای مردم تقاضای رسد یم رنظ هب ادیاقتص ایه را بح و اتییب یب عمومی، نارضایتی

 کری  اسلام کشتن برای 2222 سال در تاشکند گذاری بمب( 21 :2121 ،دمیری و آقایی. )یابد افزایش

 احزاب. اس  ازبکستا  در اسلامی بنیادگرایی تحرکات زایشاف بیانگر ،1112 سال در اندیجا  حادیه و اف

 دیگرگروه نیز طیبه لشکر تبلیغ، جماع  گروه و التحریر حزب از جداشده های شاخه النصرت اکرمیه،

 (2 :2121 حسینی،. ) باشند می ازبکستا  در افراطی های

 ازبکستا  در فعال نسبتاً ردیگ دوحزب نیز «اسلامی دموکراتیک حزب» و «اسلامی عدال  حدزب»     

 جنبش و التحریر اسلامی حزب اس . دو شده اعلام غیرقانونی دول  توسط نیز آنها فعالی  که هستند

 نیز را همسایه های جمهوری که هستند ازبکستا  اسلامی احزاب ترین فعال اکنو  ه  ازبکستا  اسلامی

 مبنای بر اسلامی دول  ایجاد دنبال به هک التحریر دینی د سیاسی حزب. دهند می قرار تثییر تح 

 اخوا  از انشعاب نتیجه در و المقدس بی  در 2221 سال در که اس  فراملی جنبش یک اس  خلاف 

. یاف  گستر  آسیا شرق جنوب سپس و آفریقا شمال خاورمیانه، در سرع  به و گردید ایجاد المسلمین

 اسلامی جامعه یک در و اسلامی سبک زندگی یک هب جها  مسلمانا  جامعه بازگرداند  حزب این هدف

 . گردد اداره خلاف  لوای تح  و شریع  قوانین براساس که اس 

 خود جنوبی مناطق تثییر تح  بیشتر مذهبی گرایانه افرا  فعالی  زمینه در قرقیزستا  و قزاقستا      

 پدید قزاقستا  در خاص صورت به که اسلامی فعال حزب تنها. هستند ازبکستا  و تاجیکستا  مرز در

 هس ، نیز ترکی و شوونیستی های گرایش دارای و آمد پدید 2221 سال در که اس  «آلا » حزب آمد،

 فعالی  نیز ترکمنستا  در. اس  شده اعلام ممنوع قزاقستا  دول  جانب از نیز حزب این های فعالی 

. اس  اسلام احیای جنبش ثییرت تح  که اس  خوارزم منطقه به مختص تندرو های گروه اندک

 در مسلما  بنیادگرایا  فعالی  برای فضایی چندا  ترکمنستا ، در شده اعمال شدید های محدودی 

 اسلامی نهض  و اسلامی احیای عمده دوحزب نیز تاجیکستا  در. اس  نکرده ایجاد کشور این

 (1-1: 2121 سنایی،. )اند داشته فعالی  تاجیکستا 

 به شد جدیدی ی مرحله وارد سپتامبر 22 حوادث از پس تاجیکستا  در گرایا  اسلام با مبارزه     

 های سازما  تاکنو ، میلادی 1112 سال از تاجیکستا ، عالی دادگاه مصوبه اساس بر مثال عنوا 

 ی فرقه و« تبلیغات» دینی مبلغ ، سازما «التبلیغ جماع » ،«المسلمین اخوا » ،«اسلامی حرک »
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 تصویب با همچنین. اس  گردیده ممنوع ها آ  فعالی  اعلام شده و افراطی های سازما  جملهاز  سلییه

های  گروه قبال در تاجیکستا  های سیاس  میلادی، 1112 مارس در مذهبی های محدودی  قانو 

 عضو 13 تعداد میلادی، 1112 سال در مثال؛ عنوا  به شد جدیدی ی مرحله وارد اسلامی، رادیکال

 . شدند محکوم ابد حبس به افراطی های جریا  و ها سازما 

 از جلوگیری اسلامی، های گروه و مظاهر برخی با مبارزه برای تاجیکستا  مقامات دلی  ترین رایج     

 برخی بشردوستانه، سخنا  این ورای در آنکه حال. اس  تروریس  آ ، تبع به و افراطی تیکرات گستر 

 این.  اس  قدرت بر خود تسلط حیظ به مای  کشور این جمهور یسرئ که اس  آ  اقدامات،گویای

 در و آورد دس  به را کام  پیروزی حاک  حزب انتخابات، این در. یاف  بروز 1121 انتخابات در مسثله

 وارد را خود از نمایند نیر یک حتی نتوانستند ها دموکرات – سوسیال مانند مخالف، احزاب میا  این

 را خود نماینده دو نیر شدند موفق تاجیکستا  کمونیستی و اسلامی احزاب ین وجود،باا کنند پارلما 

 و شیاف غیر انتخابات این رسانه، اصحاب و کارشناسا  از نظر مجموع، در هر چند که. کنند پارلما  وارد

 (12-21: 2122 پایاب، و فوزی.)بود تقلب با همراه

 یا موجود های دول  ندانستن مشروع را منطقه در ندروت های گروه همه مشترک وجه بتوا  شاید     

 های ارز  و بنیادها به بازگش  درخواس  و دولتی اسلام با مخالی  و قدرت حوزة در مشارک  دعوی

 به نسب  مرکزی آسیای های رژی  واکنش البته( 1-1: 2121 سنایی،. )دانس  جامعه در اسلام اصی 

 مذهبی کنترل به اقدام:  جمله از مواردی توا  می آ  جمله از که اس  اهمی  حائز نیز احزاب فعالی 

 های سازما  توسط محلی اسلامی اجتماعات بودجه تثمین از جلوگیری سکولاریزم، ترویج شهروندا ،

 درکشورهایشا  خارجی اسلامی خیریه های سازما  فعالی  کرد  محدود یا ممنوع المللی و بین خیریه

 (112-131 :2122 ناومکین، و لینک. )برد نام را
 

 مرکزی آسیای منطقه و عربی های انقلاب -3

 از که شود می گیته آفریقا شمال و آسیا غربی جنوب در اعتراضات و ها خیز  به عربی های انقلاب     

. یاف  گستر  بحرین و یمن سوریه، لیبی، ارد ، مراکش، مصر، به و آغاز تونس از و 1121 سال

 ها انقلاب محیط عنوا  به عربی جوامع مشابه های ویژگی برخی به توجه با که( 21-22 :2122شیرازی،)

 .شود می اشاره ها انقلاب این گیری شک  عل  ارزیابی به ابتدا مرکزی، آسیای با
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 عربی های انقلاب بروز در مؤثر عوامل و علل -3-1

آسیا و شمال افریقا و نظام های چالش های مستمر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جوامع غرب      

سنتی ناکارآمد برای مقابله با این چالش ها را می توا  مه  ترین عل  شک  گیری انقلاب های عربی در 

اطلاعات و ارتباطات توسط جوانا   فناوری دانس . این چالش ها زمانی که با بکارگیری 1122سال 

 مل  میا  انقلابی حال و شور و تسری انقلابی ی وضع تحول خواه این کشورها همراه شد، زمینه ایجاد

 (211: 2121 بلوردی، و العنانی) داد انتقال دیگر کشور به کشوری از را آ  و کرد تسهی  را عرب های

 مردم خواس  خارج، جها  با مردم مستمر و بیشتر ارتبا  از ناشی تحولات توا  این موارد، می بر علاوه

 طریق از تغییرات ایجاد و اجتماعی عدال  بشر، حقوق دموکراسی، آزادی، بر مبتنی نظام یک ایجاد در

 و بروز در نیز را دموکراتیک به دیکتاتوری از حکوم  انتقال جه  در سیاسی و اجتماعی های مشارک 

 (31: 2121 حیدری، و مقصودی) دانس  اهمی  حائز عربی های انقلاب ی اشاعه

  عربی های انقلاب از مرکزی آسیای تاثیرپذیری  -3-2

 نوگرایی قالب در یا آ  رادیکال صورت به خواه مرکزی آسیای در مذهبی تحولات تاریخی طور به     

 در و محمد عبده و جمال سید ه  سا  بدین. اس  گرفته الهام عربی های سرچشمه از همواره مذهبی

 همگی اسلامی، های احیاگری و القاعده و التحریر حزب های جریا  ه  و المسلمین اخوا  آ  ادامه

 آسیای در سیاسی – مذهبی تحولات در سهمی کدام هر که بودند عرب جها  از برخاسته های جریا 

 دهه در ها سلیی مث  مذهبی افراطی افکار درواقع،( 111 -111: 2122فیرحی، . )داشته اس  مرکزی

 این منطقه، در مخییانه شک  به ا افغانست و عراق، ارد ، کشورهای تبلیغی های گروه طریق از 2231

 فرغانه دره .پرداختند فعالی  به فرغانه دره در ویژه به افراطی های گروه ،2221 دهه اوای  از و نیوذ کرد

 مسیرکوهستانی و قرقیزستا  و تاجیکستا  ازبکستا ، کشور سه های پایتخ  با دره زیاد فاصله خاطر به

 (2: 2121 حسینی،. )اس  بوده اسلامی تندرو های گروه عتجم و فعالی  برای مناسبی مح  آ ،

 نشا  گذشته دهه دو در مرکزی آسیای کشورهای در وهابی -سلیی هایجریا  نیوذ تاریخچه     

 حضور با یکی. شدند مرکزی آسیای وارد اصلی مجرای دو از وهابی و سلیی هایاندیشه که دهدمی

 ویژه به عربی کشورهای هزینه با عربی کشورهای در نطقهم علمای تحصی  و منطقه در عرب مبلغا 

 شد  رادیکالیزه و شوروی و افغانستا  جنگ از پس گراییافرا  هایاندیشه ورود دوم سعودی، عربستا 

 صورت به که پاکستا  و افغانستا  در طالبا  حضور سپس و ازبکستا  و تاجیکستا  جنوبی مرزهای

 آسیای منطقه به را وهابی -سلیی هایجریا  و اندیشمندا  و هااندیشه ودور زمینه سازمانی، و ساختاری

 (1-1: 2121 قربانی،. )کرد فراه  فرغانه دره طریق از ویژه به مرکزی
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 عربی جوامع و شوروی جماهیر اتحاد کمونیستی جوامع میا  مشترک زیاد در این شرایط، وجوه     

 – غنی و دو گروه فقیر میا  شکاف گسترده اقتصادی و قابتیر سیاسی فضای فقدا  فراگیر، فساد همچو 

 شیرازی، ابوالحسن) قاب  مشاهده اس  که زنگ خطری را برای دول  های این منطقه به صدا درآورده اس 

 سیاسی نهادمندی میزا  سیاسی، انتقال بر آ  تثییر و اقتدارگرا های دول  ماهی  درواقع،( 21-22 :2122

 های مؤلیه از سیاسی های جریا  و فکری های سن  بازیگری نوع نوگرا، و سنتی های گروه اجتماعی و

 در انقلابی اعتراضات و ها جنبش با توجه به تجربه که بوده مرکزی آسیای جوامع و عربی جوامع در مشابه

ه رشد ها، نگرانی نسب  ب انقلاب و جامعه – دول  ساختار و عمیق میا  ماهی  شده و ارتبا  یاد جوامع

 (222: 2121 همکارا ، و قیاسوندی) فعالی  گروه های تحول خواه بوجود آمده اس 

 از بلکه فراتر خاورمیانه نه تنها در المل  بین روابط بر عمیقی تثییر انقلاب های عربیدر این چارچوب،      

 از جدیدی موج جها  عرب، در مردمی های ناآرامی افزایش. آ  ازجمله در آسیای مرکزی گذاشته اس 

 دموکراتیک گذار در که و همچنین کشورهایی خودکامه های دول  تبدی  چالش های مورد ها در بحث

 نیازهای به رسیدگی در سیاسی نهادهای بنابراین، ناتوانی .برانگیخ  را فعال های دموکراسی به دارند قرار

عملا  جریا  های منتقد و مخالف آ ، ارتبا  میا  دول  ها و ایجاد های دشواری مدنی، و اجتماعی مبرم

کند.  می برجسته را مذهبی گرایی افرا  تهدیدات ناشی از و اجتماعی تقوی  بی یباتی خطر

(Koldunova, 2016: 146 )رویه و بازیگرا  چند هر اسنایدر، جک استدلال به توجه بااین وجود، با 

 فعالی  آ  در ها دول  که محیطی به یده شک  و دول  محاسبات در بیشتر روز به روز افراطی های

 بازیگرا  فعالی  شرایط و اساسی قوانین که هستند ها دول  این اما گیرند، می قرار توجه مورد کنند، می

 و دول  و جهانی سیاس  در دول  بر دین گذاری تثییر های شیوه بر وی. کنند می تعیین را فراملی

 سکولار، های ایدئولوژی و ها دول  شکس  کمونیس ، وعی مشر افول و کرده تثکید یکدیگر بر احزاب

 در را ها مل  – دول  مقاب  در مذهبی بازیگرا  سیاسی جایگاه ارتقاء و جها  در سازی دموکراسی روند

 را المل  بین و داخلی های سیاس  در نقش اییای برای مذهبی های سازما  و بازیگرا  شدید تمای 

 . نماید می تلقی اهمی  حائز

 

 مرکزی آسیای در مذهبی گرایی افراط  گسترش های زمینه و علل -4

 اجتماعی  - فرهنگی عوامل و هویت بحران -4-1

 شوروی اتحاد رهبرا  توسط که بود میهومی محور، قومی  باوری مل  - میهوم مرکزی، آسیای در     

 طبیعی فرایندی طی و نداشته تطابق جوامع آ  مکا  و زما  مقتضیات با که شد تحمی  مردم عموم بر



 مقدم مهدی جاودانی و   دهفاطمه بختیارزا ؛...و رشد علل ارزیابی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

701 

 

 ای گونه به کاملث استالین زما  در بخارا و خوقند خیوه، های نشین خا  ترتیب، بدین. بود نگرفته شک 

 ترکمنستا  و تاجیکستا  قزقیزستا ، قزاقستا ، ازبکستا ، جمهوری پنج به قومی ، اساس بر تصنعی،

 و سرزمین این مردم قومی بین گسترده امتزاج شینهپی به توجه بدو  نیز بندی تقسی  این. شدند تبدی 

 جلوگیری و پیشین نشینی خا  کهن و دار ریشه های هوی  شکستن دره  برای سیاسی ملاحظات به

 (222 – 223: 2123 ،عطایی. )گرف  انجام ترکیس  پا  و اسلامیس  پا  گستر  از

 آسیای جوامع در که سال  فرهنگی و فکری فضای خلاء و شوروی فروپاشی از پس دیگر، سوی از     

 به قادر و شوند اداره باسواد و آگاه مذهبی عالما  توسط که دینی مدارس و مساجد داش ، وجود مرکزی

 سرگردانی موجب موضوع این. نداش  وجود باشند، کام  و صحیح طور به اسلام دین تیسیر و آموز 

 عده شرایط، این در و پرداخ  مسلمانی به خود، نظ از کسی هر نتیجه در و شد گرایا  اسلام میا  در

 که عوام  این. گماردند هم  خود دینی های آموزه القاء و اشاعه به نسب  وهابی های سعودی از ای

 اتباع گرایش دلای  از توجهی قاب  سه  باشند، می ایدئولوژیک و اعتقادی مبنایی و خاستگاه دارای

. دهد می اختصاص خود به را تروریستی و افراطی های سازما  و ها جریا  به منطقه این های جمهوری

 آسیای های جمهوری اقتدارگرای شده، رهبرا  ذکر موارد بر علاوه آنکه حال( 1: 2121 میرمحمدی،)

: جمله از اقداماتی اسلامی هوی  با مبارزه برای و ها گروه و مردم مذهبی گرایشات به مواجهه در مرکزی

 محدود یا و کنترل مذهبی، های فعالی  برای محدودکننده قوانین وضع مذهبی، های فعالی  سرکوب

 و محمودی) دادند می انجام را مذهبی فعالا  اذی  و آزار و شکنجه حذف، و مذهبی مراکز نمود 

 (21-31: 2121 ،اف لطیف لطییوویچ

 مه  معضلات از یکی هک گی  باید مرکزی آسیای جوامع فرهنگی و اجتماعی شرایط با ارتبا  در     

 شکاف پیرامو ، -مرکز روستایی، -شهری شکاف مانند جامعه بندی قطب و گسیختگی جوامع، این

 و ها خجندی مانند مناطق نمایندگا  میا  رقاب  مثال، طور به. اس ( ای ناحیه) ای منطقه یا قومی

 اوشی و ها آبادی جلال ها، بیشککی یا و ازبکستا  در بخارا و سمرقند تاشکند، تاجیکستا ؛ در ها کولابی

 به توا  می زمینه این در. دارد زایی بحرا  برای بالایی ظرفی  که اس  موضوعی قرقیزستا ، در ها

 های سبک و ها ارز  میا  شکاف یا سکولار -مذهبی شکاف نظیر دیگری مه  و نهیته های رقاب 

 ها آ  از مه  بخشی که جدید دوره با ورویش دوره های دانشگاه و مدارس یافتگا  پرور  میا  زندگی

 . کرد اشاره اند، دیده آموز  عربی و اسلامی شرقی، غربی، کشورهای در

 و تر حساس بسیار مراتب به تاجیکستا ، کشور اجتماعی ساختار مرکزی، آسیای جوامع میا  در     

 وجود با اما ترکمنستا  در .گیرند می قرار بعدی مراتب در قرقیزستا  و ازبکستا  اس ، تر شکننده
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 بیشتر توضیح. کنند کنترل را فضا این نحوی به اند توانسته کشور این مقامات ای، شکننده ساختار چنین

 نقش ها طاییه که اس  ای گونه به کشور این موزائیکی جامعه و تاجیکستا  اجتماعی ساختار آنکه،

 ایده درباره متضادی های دیدگاه ها طاییه این. دارند مردم اجتماعی -سیاسی زندگی در چشمگیری

 تاجیکستا  در همیشه ای قبیله -قومی تضاد اساس، این بر. اند داشته تاجیکستا  در سازی مل  -دول 

 همین به. بود تاجیکستا  داخلی جنگ کرد، پیدا عینی نمود که جایی مهمترین شاید و داشته وجود

 پامیر منطقه که معنی این به فقیر؛ و غنی به مناطق ی تقس) اجتماعی های بندی قطب معض  دو دلی ،

 های بندی قطب و( هستند یافته توسعه و صنعتی شمالی مناطق و نیافته توسعه کشور این جنوب و

 عنوا  به. اس  شده کشور اداره در مشکلاتی بروز باعث تثییرگذارند، سیاس  در که فرهنگی و قومی

 دبیرا  سنتی طور به و دارد کمونیس  از طرفداری در طولانی سابقه ،«آباد لنین» یا خجند گروه مثال،

 این. شدند می انتخاب منطقه این از شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی تا 2211 از کمونیس  حزب ک 

 آنا  اکثری  و بودند مند بهره برتری اقتصادی موقعی  از کشور ک  جمعی  چهارم یک با تنها ها گروه

 جنوبی مناطق.  هستند شهرنشین اغلب منطقه، این ساکنا . هستند فرامرزی های علقه با ازبک قوم از

. اند شده مند بهره شوروی رژی  از کمتر هستند، کشاورز بیشتر که «تپه قرقا » و «کولاب» یعنی کشور

 برقی سنتی طور به و ندارد وجود همبستگی نیز«  تپه قرقا » و« کولاب» گروه دو میا  دیگر، طرف از

 ماهیانه حقوق آنکه به توجه با همچنین( 221-221: 2121ذباقری، و کوهکن. )آیند می شمار به یکدیگر

 مناطق در البته و بوده دلار 11 مقدار به حداکثر مرکزی آسیای دیگر های جمهوری و ازبکستا  مردم

 سوء موارد این از ،مذهبی رهبرا  لذا دارند، اشتغال ه  کمتر حقوقی با آ ، کشاورزی بخش و روستایی

 اسلامی ی جامعه تشکی  از شیافی و واضح انداز چش  و شده زبا  ه  و همدل مردم با و کرده استیاده

 در و پرداخته طرفدارانشا  به خوبی نسبتث مزایای و حقوق و کنند می عرضه اجتماعی عدال  ی پایه بر

 جنبش به 21 دهه در که افرادی رو این از. شدند برخوردار زیادی محبوبی  از ها آ  میا  در نتیجه

 این. گرفتند می حقوق دلار 211تا 211 ماهانه نمنگانی، جمعه رهبری با پیوستند، ازبکستا  اسلامی

 و زیاد بسیار گرفتند، می جنبش این علیه مبارزه برای دول  سربازا  که ناچیزی حقوق نسب  به مبالغ

 اصلی بدنه بودند، محروم اجتماعی تیکرات از که بیکاری  جوانا که ندارد تعجبی. نبود مقایسه قاب 

 (123: 2122 ناومکین، ویتالی و پیترلینک. )دادند تشکی  را ازبکستا  اسلامی جنبش

 و سییدا  ریش به گذاشتن احترام طریق از آ  اقوام فرهنگی نظام ترکمنستا ، در دیگر، سوی از     

 همین از. کند می تضمین ترکمن جامعه در را آنها سیاسی و یاجتماع موقعی  که گرفته شک  ها یاشولی

 نیز ترکمنستا  مدر  دول  ساختار در سییدا  ریش شورای یا و سییدی ریش سنتی نهاد که اس  طریق
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 مراد صیر ترکمنستا ، سییدا  ریش شورای میلادی، 2222 دسامبر  12 در چنانکه. کند می آفرینی نقش

 مردم فرهنگی متغیرهای و عوام . برگزیدند ترکمنستا  العمر مادام جمهور رئیس عنوا  به را نیازاف

 و حماسی میاخر ترکمنی، ادبیات و زبا  مشترک، نیای مختلف ابعاد در آنها که اس  آ  از حاکی ترکمن

 با تعام  و ترکیب در اجتماعی های سن  ساختاری عناصر و ترکمنی هنر فرهنگی، و ادبی های شخصی 

 ملتی آنها از و آورند فراه  ترکمن مردم خاص ملی هوی  تولید برای را لازم بستر و زمینه توانند یم یکدیگر

 تواند می عام  این که باشد ترکمنستا  در ملی انسجام ضامن که بسازد همگو  و بسیط ساخ ، تک

 همچنین( 221-221: 2121 باقری، و باقری کوهکن. )کند اییا ترکمنستا  دول  بقای در مؤیری نقش

 به ها آ  تعداد که جوا  جمعی  مشکلات افغانستا ، از مخدر مواد قاچاق ویژه به یافته سازما  جرای 

 دیگر از باید نیز نیستند را مند بهره نیز عمومی رفاه و اشتغال آموزشی، امکانات از و یافته افزایش سرع 

 (111: 2122 ناومکین، و لینک. )آورد شمار به جوامع این مشکلات

 تعیین در مه  بسیار عوام  از یکی مرکزی، آسیای منطقه کشورهای در غالب سیاسی فرهنگ نوع     

 پایداری. رودمی شمار به هاآ  در سیاسی هایرویه و ساختارها تداوم و کشورها این در دول  ماهی 

 که اس  عواملی ملهج از کشورها، این در سنتی سیاسی فرهنگ و ایقبیله و قومی وفاداری ساختارها،

 در مذکور عوام  آفرینینقش شدت. اس  تثییرگذار اقتدارگرایی گستر  و ظهور موضوع بر مستقیماً

 : اس  تثم  قاب  جنبه دو از منطقه کشورهای سیاسی عرصه

 فروپاشی از پس شده سبب سال صدها طی سنتی ایقبیله ساختارهای تداوم نخس ، جنبه از     

 و قوم دس  در سیاسی قدرت ،( قزاقستا  و ترکمنستا ) منطقه کشورهای از خیبر در نیز شوروی

 . بماند باقی بوده، برخوردار بیشتری مالی توا  و تجهیزات و نیرو تعداد از تاریخی طور به که ایقبیله

 – دهش یاد آ  از اجتماعی خیز  عنوا  با که مواردی اغلب کشورها، این در گی  باید دوم، جنبه از     

 ماهی  آنکه از بیش  - قرقیزستا  1121 و 1112 هایسال تحولات یا تاجیکستا  داخلی جنگ مانند

 از نمودی دیگر، بیا  به و بوده قومی ماهیتی دارای باشند، داشته دموکراتیک و خواهانهآزادی سیاسی،

 بازتاب بنیادین سیاسی و اجتماعی تحولات قالب در که بوده کشورها این در ایقبیله و قومی تعارضات

 عاملی تک ایپدیده مرکزی، آسیای منطقه در اقتدارگرایی پدیده که گی  توا می بنابراین. اس  یافته

 عناصر ضعف و شدت آنکه حال. هستند تثییرگذار پدیده این بر عوام  و متغیرها از ایمجموعه و نیس 

 پدیده ظهور و بروز شدت و میزا  در اندمی تو منطقه، کشورهای از یک هر در عام  هر به مربو 

 (1: 2121 عزیزی،. )باشد تثییرگذار کشور آ  در اقتدارگرایی
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 سیاسی عوامل -4-2

 نیروی برای آموزشی واحدهای ایجاد برای را مناسبی شرایط افغانستا ، در طالبا  حاکمی  تثبی      

 بالقوه ازبکستا ،. آورد فراه  ازبکستا  اسلامی حرک  ویژه به مرکزی، آسیای در اسلامی نظامی شبه

 در فرغانه منطقه در که بوده اسلامی بنیادگرایی تمایلات گستر  برای توجهی قاب  ظرفی  دارای

 همکاری از متعددی های گزار . بود شده ظاهر آ  از گوناگونی شواهد نمنگا  و اندیجا  شهرهای

 منطقه در تروریستی اقدامات در طالبا  با بودند، گریخته ازبکستا  از که افغانستا  در مستقر بنیادگرایا 

 (122: 2121 ،کولائی) اس  شده ارائه

 اسلامی، رادیکال های گروه طبقاتی جایگاه سیاسی، ساختارهای سپتامبر، 22 حوادث دیگر، سوی از     

 گسترده انتشار رهبرا ، این بین همکاری کاهش و وضعی  تغییر به مذهبی رهبرا  موقع به واکنش عدم

 اسلام، دوباره فراگیری به جامعه شدید عطش به توجه با ذینیع های گروه توسط مذهبی افراطی نشریات

 برای را لازم های زمینه سیاسی مشارک  فقدا  و کشور از خارج بنیادگرای مؤسسات به جوانا  تمای 

 (13-12: 2121 ایلماز،) ردآو فراه  مرکزی آسیای منطقه در را دینی گرایی افرا  گستر  و رشد

 احزاب وضعی  پارلما ، وضعی  مرکزی، آسیای کشورهای در عادی قوانین و قانونی ساختار و محتوا     

 منطقه در اقتدارگرایی سیست  تداوم در دولتی ساختارهای ماهی  همچنین و مدنی جامعه و سیاسی

 در کشورها این اساسی قوانین در دموکراتیک اصول شد  گنجانده وجود با زیرا شود می واقع مؤیر بسیار

 عادی قوانین وضع پرسی،همه طریق از مرور به یا اصول این ترینِاصلی استقلال، از پس ابتدایی هایسال

 گذاشته کنار و نادیده سادگی به صرفاً یا و کرد پیدا تغییر اساسی، قانو  در اصلاحات انجام و متناقض

 توجهی قاب  نقش منطقه کشورهای سیاسی ساختار در قانو ، اساس بر هرچند دیگر، عبارت به. شد

 نظرات تثیید جه  نمایشی نهادهایی به موارد اغلب در هاپارلما  اما شده، گرفته نظر در پارلما  برای

. کندمی پیدا ارتبا  مدنی جامعه و احزاب وضعی  با خود نوبه به امر این البته. اندشده بدل جمهوررئیس

 کشورها این استقلال از پس که منطقه کشورهای در کمونیس  احزاب ساله هیتاد سلطه کلی، طور به

 گروه و حزب هرگونه فعالی  و ظهور برای را محیط و شرایط دادند، ادامه خود فعالی  به نام تغییر با نیز

 ضعف ،سو یک از نیز استقلال از پس هایسال طی. کرد ممکن غیر دیگر سیاسی یافتهسازما 

 اولوی  -آزادی دوگانه ارائه دیگر، سوی از و کشورها این در تحزب اجتماعی و فرهنگی هایزیرساخ 

 و احزاب شد سبب  -سیاسی هایآزادی گستر  بر جوامع این رهبرا  مشی خط در امنی  حیظ

 عوام  تبع به نهای ، در. نکنند پیدا قانو  چارچوب در واقعی فعالی  و رشد برای ایزمینه مدنی جامعه

 به وفاداری بر مبتنی و ساختیتک مبنایی بر عمدتاً نیز منطقه کشورهای در سیاسی ساختارهای مذکور،
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 عزیزی،. )خوردنمی چش  به هاآ  در تکثرگرایی از اینشانه گونههیچ و گرفته شک  کشور اول شخص

. کرد اشاره انتخابات پدیده به وکراتیک،دم اصول و روند از نمونه عنوا  به توا  می مورد این در( 1 :121

 دموکراسی» اصول اساس بر یا دموکراتیک غیر کاملا روشی به یا مرکزی آسیای کشورهای در انتخابات

 هر به کنند می تلا  موارد تر بیش در حاک  نخبگا  کشورها، این در. شود می برگزار« شده هدای 

 جمله از ها، رقیب دیگر که حالی در. کنند مینتض را خود حامی کاندیداهای پیروزی ای وسیله

 می تثکید وابسته افراد کمک به آراء کسب و آشکار خواری رشوه بر« اپوزیسیو  های گروه» کاندیداهای

 اس  بوده رایج گذشته از دموکراتیک اصول گذاشتن پا زیر مرکزی، آسیای کشورهای انتخابات در. کنند

 اعضای مقامات، که حالی در شود، می جایگزین حاک  رهبرا  برای قوایی تجدید با صرفث انتخابات و

 بیش و شوند می انتخاب دوباره قدرتمند، اجرایی عوام  به اتکاء با اعضاء این. کنند می کنترل را پارلما 

 و لینک. )هستند صوری اصطلاح به و زنند می رق  را ای شده بینی پیش قب  از نتایج ها، گیری رأی تر

 (121:  ناومکین

 : اقتصادی عوامل -4-3

 از جامعه از دول  استقلال به باید مرکزی، آسیای در اقتدارگرایی بر مویر اقتصادی عوام  از بحث در     

 به. کرد اشاره اقتصادی فساد بود  گسترده و اقتصادی شیافی  بود  پایین ،( رانتیریس ) درآمدی لحاظ

 و قزاقستا . دارند قرار رانتیرشبه یا رانتیر هایدول  زمره رد مرکزی آسیای هایدول  همه دیگر بیا 

 کلاسیک تعریف چارچوب در منطقه، در گاز و نی  منابع دارای اصلی کشور دو عنوا  به ترکمنستا 

 رانتیرنیمه یا رانتیرشبه هایدول  زمره در تاجیکستا  و گیرند؛ درواقع، قرقیزستا می قرار رانتیریس 

 اجاره المللی،بین مالی هایکمک کشور، از خارج در مهاجر کارگرا  سوی از ارسالی الغمب که هستند

 تشکی  را هاآ  درآمدهای از مهمی بخش قاچاق، از حاص  غیرقانونی مبالغ نیز و هاخارجی به زمین

 و ترکمنستا  با مقایسه در کمتر البته – گاز و نی  منابع از موارد، این بر علاوه نیز ازبکستا . دهدمی

 شده منطقه کشورهای در جامعه از دول  درآمدی منابع استقلال اما. اس  بوده برخوردار – قزاقستا 

 .اس  آورده فراه  را اقتدارگرایی پدیده بروز موجبات

 فساد سطح بود  گسترده و کشورها این در اقتصادی شیافی  – فقدا  اصولاً یا و – بود  پایین     

 تثییرگذار مرکزی آسیای منطقه در اقتدارگرایی بر اقتصاد، حوزه در که اس  عواملی دیگر لهجم از اقتصادی،

 در معتبر و مستند آمارهای عنوا  به چیزی اصولا ازبکستا ، ویژه به منطقه، کشورهای از برخی در .اس 

 قاب  فاصله وماًعم یاید،می انتشار آنچه و شودنمی منتشر دول  سوی از و نداشته وجود اقتصاد زمینه

 که ایگونه به دهد؛ می رشد و مهیا را اقتصادی فساد هایزمینه امر، این. دارد موجود واقعی  با توجهی
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 عرفاً  و شده تبدی  منطقه کشورهای در اقتصادی هایفعالی  لاینیک جزء به گیری،رشوه قبی  از اقداماتی

 خوبی به المللیبین شیافی  سازما  گزار  جمله زا المللی،بین معتبر هایبندی رده. پذیردمی صورت

 این از حاص  اقتصادی مزایای اس ، مسل  آنچه. اس  منطقه سطح در پدیده این گستره و عمق بیانگر

عزیزی، .)کندمی کمک اقتدارگرایی روندهای تقوی  به و شده دول  عاید مستقیماً  نیز شیافی  عدم و فساد

 رفته روسیه به کار و کسب برای تاجیکی جوا  میلیو  یک از بیش آمده بعم  تحقیقات طبق( 1: 2121

 در تاجیک جوانا  اما .اس  تاجیکستا  ک  بودجه برابر دو تاجیکستا  به جوانا  این ارسالی های پول اند،

 حقارت احساس و برندمی سر به شرایط بدترین در روحی و روانی مسای  و زندگی شرایط نظر از روسیه

 را خود تلا  تمام ه  داعش البته و می شود داعش به آنها تربیش هرچه گرایش باعث مهاجرت، زا ناشی

 تبلیغات که داش  توجه باید میا ، این در. کند جذب را آنها تا گرفته بکار اقشار این با ارتبا  برقراری برای

 به هاآ  که شده باعث ی دهدم قرار گروه این با همکاری داوطلب افراد اختیار در داعش که امکاناتی و

 هاآ  از و داده اطلاع داعش گروه سوی از پرداختی دستمزد بالای میزا  به نسب  خود دوستا  و خانواده

 بیکار دیپل  گرفتن از پس جوانا  تاجیکستا  در که حالیس  در این و بپیوندند داعش به تا بخواهند

 ند.شو می درمانده خویش معیش  در بسیار و هستند

 مح  منطقه، این شوروی، جماهیر اتحاد متمرکز اقتصادی سیست  چارچوب در که اس  این واقعی      

 آسیای مستق  هایدول  اقتصادی توسعه نخس  مرحله طول در بنابراین،. بود خام مواد تولید دائمی

 و کلا  اقتصاد اتیب مث  مواردی انجامید، طول به 1111 -2223 هایسال فاصله تا 2222 از که مرکزی

 رکود میزا . آمدند می شمار به اصلی های چالش جزء مستق  مالی و پولی نهادهای ایجاد و بودجه

 و تاجیکستا  در و درصد 11 ازبکستا  و قزاقستا  در استقلال از پس نخس  هایسال در اقتصادی

 با اقتصادی اصلاحات یاجرا میلادی 1111 دهه اوای  از. اس  شده برآورد درصد 21-11 قرقیزستا 

 اقتصادی سیاس  کار دستور در متنوع، اقتصاد مدل به خام مواد به وابسته اقتصادی مدل از گذار هدف

 از فروشیخام سیاس  از گرفتنفاصله کشورها این تمامی در تقریبث. گرف  قرار مرکزی آسیای هایدول 

 رقاب  توسعه و جهانی بازارهای به سترسید کشاورزی، و معدنی داخلی منابع فرآوری و پرداز  طریق

 دول ، مداخله و دولتی مقررات اما. شد اعلام اقتصاد سازیتنوع جه  در مه  اهداف عنوا  به

 بالای سطح حیظ باوجود رقاب  قوانین و معیارها نقض کرد ، گلچین ی گونه به هاپروژه بندیاولوی 

 و نهادها ناکارآمد و شیاف غیر فعالی  چنینهم و خصوصی بخش توسعه برای موانع وجود فساد،

 باشد شده انجام قرقیزستا  در اقتصادی اصلاحات ترینلیبرال شاید،. اس  باقی خود قوت به مؤسسات

 جهانی تجارت سازما  عضوی  به 2222 سال در کشور اولین عنوا  به منطقه کشورهای میا  در که
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 بالا فساد قدیمی، نهادهای بر نخبگا  مدیری  نهادی، بنیادی اصلاحات گرفتن نادیده وجود، این با. درآمد

 مدل بتواند منطقه کشورهای سایر مانند ه  قرقیزستا  که شد آ  از پاسخگویی مانع و شیافی  عدم و

 خصوصی بخش توسعه و کارآمد و کوچک دولتی بخش آزاد، رقاب  بر مبتنی را جدیدی و پویا اقتصادی

 (1: 2121 قربانف،. )نماید ایجاد

  مرکزی آسیای مذهبی گرایی افراط گسترش در سعودی عربستان نقش -4-4

 سعودی عربستا  حضور به مرکزی، آسیای در مذهبی گرایی افرا  گستر  بر مویر عوام  از دیگر یکی 

 آسیای استراتژیک و مه  منطقه در سعودی عربستا  حضور عوام  و عل . گردد می باز منطقه این در

 و مرکزی آسیای منطقه عربستا  در اولیه هدف. اس  بررسی قاب  مختلیی زوایای و جهات زا مرکزی

 خود منظر از که قرائتی با) گری سلیی و وهابی  تیکر گستر  و ترویج قیقاز، نشین مسلما  های بخش

 در اسلام گستر  از بخشی اس  کرده تلا  سعودی عربستا . اس ( کند می تیسیر و تبیین آنرا

 هوی  مجدد کشف حال در حاکمی  نظام کمونیستی شوروی تح  سال 31 از پس که باشد ای قهمنط

 اتحاد ، آمریکا خارجی سیاس  شورای محقق نوویکوف، اوگنی گیته به در این راستا .اس  خود مذهبی

 دکر هزینه کمونیس  تبلیغات برای دلار میلیارد 3 حدود خود حیات از سال 31 طول در شوروی جماهیر

 هزینه 2221دهه  از وهابی  ایدئولوژی گستر  برای دلار میلیارد 21 سعودی عربستا  که حالی در ،

 سایر و سعودی عربستا  نیوذ میلادی، 2221 دهه در این زمینه از( Berdikeeva, 2020) اس  کرده

 و وزشیآم قالب ایجاد موسسات و نهادهای در بیشتر میانه آسیای در فارس خلیج حاشیه کشورهای

 تبلیغ. اس  بوده اماما  متمرکز و جوانا  دینی آموز  بودجه تثمین مساجد، برپایی منطقه، در مذهبی

 دارد، وجود اعتقادی و فکری نظر از که هایی زمینه و ها خلاء به توجه با منطقه این در وهابی  ترویج و

 های بخش در را سعودی تا عربس منافع امر این که شده مردم از اقشاری و ها گروه گرایش موجب

 همانند ریاض دولتمردا  دوم هدف. کند می تثمین فرهنگی -دینی و اقتصادی سیاسی، مختلف

 اسلامی جمهوری و انقلاب پیام و گیتما  با مقابله اسلام، جها  جغرافیایی مناطق سایر در حرکتشا 

پیگیری این سیاس  بویژه با  .باشد می ماسلا از اصی  و درس  هایی آموزه ارائه دار داعیه عنوا  به ایرا 

 قدرت یابی بن سلما  در عربستا  تشدید شده اس .

 تجارت و اقتصاد عرصه در ها سعودی مذهبی، دینی و سیاسی فعالی  و حضور کنار از سوی دیگر، در     

 به. اند دهدا قرار نظر مد ه  را تجاری و اقتصادی اهداف همواره و فعال ه  مرکزی آسیای های جمهوری

 استیاده پوشش عنوا  به( تجارت و اقتصاد) عرصه این از حجاز کنونی مردا  دول  و حاکما  رسد می نظر

 و عوام . اند داده قرار وهابی  ترویج و تبلیغ برای ای وسیله را اقتصادی و تجاری فعالی  و تلا  و کرده
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 با و کشورها این تجارت بازار در حضور با مرکزی آسیای های جمهوری سطح در وهابی و سعودی رابطین

 امور چارچوب در و پردازند می مذهبی علاقمندا  جذب به فروشگاهی و خدماتی های شرک  کرد  دایر

 از زیادی های گروه مالی نیازمندی و فقر. کنند می مردم مختلف اقشار جذب به اقدام تجاری، و بازرگانی

 پول توزیع با مرکزی آسیای مناطق و شهرها از برخی در ها یسعود تا شده عل  بر مزید ه  منطقه مردم

 (1: 2121 میرمحمدی،. )نمایند ترویج را گری سلیی و وهابی  مردم، به کمک بهانه به

 مرکزی آسیای منطقه از داعش عضوگیری -4-5

 ،«خلاف  اسلامی» در چارچوب« خراسا  ولای »  عنوا  داعش، آسیای مرکزی به در ایدئولوژی     

 کشورهای به یافته و گستر  افغانستا ، مرزهای طریق از داعش گروه. مورد توجه قرار گرفته اس 

 اسلامی حرک  طیبه، لشکر ازبکی، تاجیکی، چچنی، های گروه. شود می داده انتقال مرکزی آسیای

 مسلح نمبارزی عنوا  به... و قندوز ،(بدخشا )مرکزی آسیای کشورهای با مرز ه  مناطق و ازبکستا 

 فعالی  ترکمنستا ، و تاجیکستا  با افغانستا  مرزهای در حتی و داشته فعالی حضور اسلامی، خلاف 

 و انتشار داعش، اصلی هدف در واقع،. اس  شده مشاهده داعش سیاه پرچ  حم  با مذکور نظامیا  شبه

  اس . چین کیانگ سین منطقه و مرکزی آسیای افغانستا ، پیرامونی مناطق به انتقال

جایگاه آسیای مرکزی به عنوان ولایت خراسان در سرزمین های مورد ادعای داعش در  -1نقشه 

 خلافت اسلامی

 
 

بر این اساس، جذب اعضا از میا  شهروندا  این کشورها در دستور کار داعش بوده اس  بگونه ای      

 1111 از بیش که اند پیوسته داعش به میانه آسیای از خارجی مبارز 2111 حداق  ،1121 سال که از
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. باشد بیشتر از این آمار حتی شده در داعش، جذب واقعی تعداد اس  ممکن هستند. البته ز  آنها از نیر

 در آنها. اند شده متولد سوریه در که دارند فرزندانی خارجی، جنگجویا  این از بسیاری این، بر علاوه

 تعداد که کند می ادعا برآوردها. شده اند بزرگ داعش رادیکال اعضای کنار در بازداش  های اردوگاه

 چهار که تاجیکستا ، که حالی در. اس  نیر 2211 از بیش اند پیوسته داعش به که ازبکستا  شهروندا 

 این از پس. اند پیوسته داعش به که دارد شهروند 2111 حداق  ، دارد جمعی  ازبکستا  از کمتر برابر

 به که خارجی جنگجوی 111 حداق  با ترکمنستا  و 211 حداق  با زستا قرقی و قزاقستا  کشورها،

این برآورد مبارزا  خارجی  تاریخ که اس  اهمی  حائز نکته این ذکر. شوند می دنبال پیوستند داعش

بنابراین . قزاقستا  اس  استثنای به 1121 و 1122 سالهای داعش از کشورهای آسیای مرکزی، بین

 نیر 2111 از بیش داعش صیوف در میانه آسیای کشورهای از مبارزا  ک  تعداد برآورد می شود که

 (Özkizilcik, 2019) باشد.

 کشور اصلی مبدا جنگجویان خارجی داعش 11سهم برجسته دو کشور ازبکستان و تاجیکستان در  -1جدول 
 

 ردیف
 

 کشور مبدا
تعداد نیروهایی که برای همکاری با 

 فر کرده اندداعش به عراق یا سوریه س

 11123 روسیه 2

 11111 عربستا  سعودی 1

 1111 ارد  1

 11211 تونس 1

 21221 فرانسه 2

 21111 مغرب 1

 2211 ترکیه 3

 2211 ازبکستا  2

 2111 تاجیکستا  2

 222 آلما  21

 (Barrett, 2017)منبع: 

 شد  درگیر از را خود نگرانی تاجیکستا ، جمهور رئیس رحما ، علی شرایط اس  که امام این در     

داشته  اعلام عراق و سوریه در داعش تسلط تح  مناطق در نظامی های فعالی  در کشور این جوانا 

 1121 و 1112 رنگی های انقلاب نتیجه در آمده بوجود سیاسی باز فضای سبب به قرقیزستا  در. اس 

 و شده فراه  منطقه این های جمهوری یرسا از بیش افراطی های جریا  فعالی  و حضور امکا  میلادی،
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 تبلیغ، جماع  نظیر افراطی های جمعی  و ها گروه از تعدادی دریافتی، های گزار  و اخبار برخی بنابر

 بر( 1: 2121 میرمحمدی،. )می افزایند خود تهدیدزای حضور گستره بر روز هر و دارند آزادانه فعالی 

 حضور عراق و سوریه در کشور این شهروندا  از نیر 211 از بیش قرقیزستا ، در کشور وزارت آمار اساس

 قصد افرادی که اس  داشته اظهار قرقیزستا  جمهوری ملی امنی  کمیته 1121 ژوئن 23 در. دارند

 ریزی برنامه تروریستی حملات سری یک انجام برای داعش زیرزمینی و مخیی تروریستی شبکه ایجاد

 . دان داشته را کشور این در شده

 های گروه کنار در مبارزه حال در عراق و سوریه افغانستا ، نیز در ازبک 2211 از بیش دیگر، سوی از     

. هستند ازبکستا  اسلامی جنبش و التحریر حزب جهاد، و توحید بخاری، امام جماع  نظیر تروریستی

 و جهاد و توحید بخاری امام جماع  مانند داعش همیکر تروریستی های گروه در افراد این از شماری

 اعلام النصره جبهه به ازبکستا  های گروه از دیگر برخی و اند شده جذب ازبکستا  اسلامی جنبش

. اند مانده وفادار داعش به ازبکستا  اسلامی جنبش جمله از دیگرا  که حالی در. اند کرده وفاداری

 می خبر خاورمیانه در مسلحانه های درگیری در قزاق 111 حضور از نیز قزاقستا  امنیتی های سرویس

 برای نبرد حال در ترکمن 111 بحرا  المللی بین گروه اطلاعات طبق بر نیز، ترکمنستا  در. دهند

 مبارزه حال در ترکمن شهروند 111 گرایی افرا  مطالعه المللی بین مرکز گزار  به بنا. هستند داعش

 حاضر حال در داعش جنگجویا  پنتاگو ، گویسخن کوک پیتر اظهارات طبق بر. هستند داعش برای

 ( 11: 2121 کهن، جوزانی و دهشیری. )اند نموده عراق و سوریه از مرکزی آسیای به بازگش  به شروع

 

  گیری نتیجه

 در مذهبی گرایی افرا  گستر  و رشد های زمینه و عل  بررسی و مطالعه حاضر، نوشتار هدف     

 نظریه از گیری بهره با منظور همین به. بود عربی های انقلاب از ذیریپ تثییر چگونگی و مرکزی آسیای

 و داخلی های سیاس  در مذهب و دین نقش خصوص در اسنایدر جک تبیین و تیسیر به مشارک ،

 این کشورهای در. شد پرداخته ها دول  کانال از سیاس  در احزاب و افراد نیوذ چگونگی و خارجی

 نخبگا  اقدامات و اندیشه شوروی، جماهیر اتحاد تجزیه و کمونیستی منظا فروپاشی از پس منطقه،

 روی موجب بودند، لنینیس  – مارکسیس  اصول به مقید و معتقد همچنا  که کمونیستی دورا 

 های سیست  عملکرد متعاقب. شد جمهوری پنج در اقتدارگرا جمهوری ریاس  های رژی  کارآمد 

 جامعه فرایند تا شد موجب آ ، از حاص  نارضایتی و عموم منافع و ها خواسته با مواجهه در اقتدارگرا

 مغتن  فرصتی ترتیب بدین و ناهموار جوامع، این در اجتماعی هوی  بازیابی راستای در سیاسی پذیری



 مقدم مهدی جاودانی و   دهفاطمه بختیارزا ؛...و رشد علل ارزیابی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رژی  براندازی و مخالی  برای خود سیاسی و ایدئولوژیک های آموزه ی اشاعه جه  احزاب فعالی  برای

 حاکمی  دوره در افغانستا  در القاعده یابی قدرت با شرایط، این در. گش  فراه  کزیمر آسیای های

 نیوذ تقوی  و عضوگیری برای زمینه داعش، تروریستی -تکییری گروه گیری شک  سپس و طالبا 

 نیز را سعودی عربستا  نقش مانند عواملی این، بر علاوه. شد تشدید منطقه این در مذهبی گرایی افرا 

 بویژه منطقه کشورهای وضعی ، دراین. نمود لحاظ مرکزی آسیای مذهبی گرایی افرا  گستر  در دبای

 باید مذهبی گرایی افرا  با تقاب  در مشترک استراتژیک اهداف و منافع راستای در روسیه و ایرا 

  کنند. لوگیریج سوریه مانند بحرانی به آ  تبدی  از و داده قرار کار دستور در را کنونی تهدید مدیری 
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