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  مقدمه
بـا وسـعتی در حـدود چهـار میلیـون       جهـان  کنونی جغرافیاي در مرکزي آسیاي

 موقعیـت  از و گرفتـه  قـرار  اروپـا  و آسـیا  قـاره  دو اتصـال  نقطه کیلومتر مربع در
 و شـمال  از مرکـزي  آسـیاي  کشـورهاي  .است برخوردار مهمی بسیار جغرافیایی

. انـد  همسـایه  چین مشرق با از و ایران با جنوب از خزر، دریاي و روسیه با غرب
 و اوصـاف  ایـن  بـه  توجـه  ) بـا 13: 1374هـادي قنبـرزاده،    (ابوالفضل عشـقی و 

 و اسـتراتژیک  ارزش مرکـزي،  آسیاي منطقه خاص ژئوپولیتیک شرایط ،ها ویژگی
است که به واسـطه   نموده اعطا الملل بین نظام در آن بهاي  ویژه موقعیت راهبردي

بـه   ایـن منطقـه از آن   درهم تنیدگی روابط سیاسی وامنیتی این موقعیت و داشتن
پویایی امنیت تعبیر شـده اسـت کـه امنیـت ایـن       واي  یک مجموعه امنیت منطقه

(آلیسـون   بینانه باید با هم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. واقع کشورها در یک نگاه
افغانسـتان   با جواري به واسطه هم چنین این کشورها هم )18: 1382 جانسون، ولنا
یک وضعیت  در گشته مبدل آنها برابر در چالشی و بیرونی عامل یک عنوان به که

مسـئله   بـر  ) عالوه11،1394 یی:گرا (مجموعه مقاالت افراط برند. می امنیتی به سر
 مواجـه  تحـول  دو بـا  م1991اسـتقالل در سـال    از پس منطقه کشورهاي امنیتی،
 دوران يها سیاست از مانده جا به هاي بحران از داخلی که میراثی بعد یک شدند؛

 بعـد  دیگـر  بعـد  و مـرزي  مسـائل  و قومیـت  بحران هویت، بحران چون شوروي
 هاي قدرت میان رقابت افزایش و شوروي فروپاشی از ناشی قدرت خألاي  منطقه
 هـاي  جنبش قالب در توان می را یداتتهد این تمام برآیند. اي فرامنطقه واي  منطقه

 مـواد  قاچـاق  طالبـانیزم)،  و وهابیت ها، سوفیست سلفیسم، (مانند افراطی اسالمی
 وطلبـی   جدایی جنبشهاي جمعی، کشتار سالح طلبی، تجزیه انسان، قاچاق مخدر،

 این همه نمود که مشاهده پولشویی فساد، بیکاري، فحشا، و فقر رنگی، انقالبهاي
  است. (نگارنده) داده تغییر ثبات بی سرزمینی به را طقهمن عوامل،

 معـادالت  تغییـر  باعـث  بعـد  دو از حـداقل  شـوروي  جماهیر اتحاد فروپاشی
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سـو،   یـک  از کمونیسـتی  اتحـاد  اضـمحالل . مرکزي شد آسیاي منطقه در سیاسی
 سیاسـی  سـاختارهاي  دیگر، سوي از و کرد دگرگون را منطقه جغرافیایی موقعیت
 فروپاشـی  جغرافیـایی،  موقعیـت  خصوص در. نهاد بنا مرکزي آسیاي رد را نوینی
لحـاظ   از دیگر بار یک مرکزي آسیاي منطقه که شد باعث شوروي جماهیر اتحاد

گردد که این برجستگی مشکالت خـاص خـودش    برجسته جمعیتی جغرافیایی و
مسـتقل  منطقه  یک عنوان به تنها نه مرکزي آسیاي واقع در. را نیز به همراه داشت
 بـا  نیـز  آن در حاضـر  کشورهاي از هریک بلکه شد، شناخته به همراه مشکالتش

 گرفتنـد.  قـرار  شناسـایی  مـورد  خـود در ایـن زمینـه    فـرد  به منحصر يها ویژگی
  ایران شرقی) ،45نامه  (ویژه

  
 یی در آسیاي مرکزيگرا افراط. 1

 اتحـاد  اشـی فروپ از بعـد  کـه  اسـت  جغرافیایی مناطق از یکی مرکزي آسیاي منطقه
گیـري   شکل و موجود ساختارگرایی سیاسی عوامل کارکرد دلیل به شوروي جماهیر
 اتحـاد  فروپاشـی . اسـت  شـده  تبـدیل  منازعه پویا منطقه یک به سیاسی هاي رقابت
 و کمونیستی دینی ضد الگوي قید از مسلمان ها میلیون رهاشدن و شوروي جماهیر
 هویـت  از بخشـی  بـه عنـوان   اسـالم  یند و مذهب به بیشتر توجه براي آنها تالش

 از اسـالمی  مختلـف  هـاي  گـرایش  گسترش براي مناسبی زمینه خود، شده فراموش
 وهابی ـ   سلفی هاي جریان نفوذ تاریخچه. کرد فراهم ازاسالم افراطی برداشت جمله
 سـلفی هاي  که اندیشه دهد می نشان گذشته دهه دو در مرکزي آسیاي کشورهاي در
 سـؤال  ایـن  .اسـت  شـده  جغرافیایی پهنه این وارد گوناگونی مجراهاي از وهابی و

 مرکـزي  آسـیاي  در وتروریسـم  یـی گرا افراط دورنماي و انداز چشم که است مطرح
 بـه  پاسخ همچنین شد؟ خواهد ساز آشوب یا و مدیریت چگونه روند این و چیست

 منطقـه  رد را تروریسـتی هـاي   گـروه گیـري   قدرت توان می حد چه تا که سؤال این
  (نگارنده) شد؟ متصور مرکزي آسیاي
 رادیکالیسـم  و بنیادگرایی نیویورك به2001 سپتامبر11 حمالت از پس دوران در
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 در دانشـگاهی  و سیاسـی  مباحـث  وهـا   رسانه اخبار صدر در ویژه به طور اسالمی،
 ایـن  اغلـب  در چـه  اگـر . گرفـت  قـرار  آسیاي مرکزي همچنین و خاورمیانه غرب،

 کـه  شـده  تصویرکشیده به جهانی نیروي یک عنوان به اسالمی یکالیسمراد مباحث،
 مذهبی تندروي که است آن واقعیت اما کند، می عمل تاریخ و ها مکان مردم، از جدا

 سـنت،  فرهنـگ،  در ویـژه  طور به که است متعددياي  منطقه و قومی داراي اشکال
 رو ایــن از. دارنــد ریشــه سیاســی و ســاختارهاي اجتمــاعی و زنــدگی هــاي روش

 در زیـادي  اهمیـت  از مرکـزي  آسـیاي  مسـلمانان  میـان  در اسـالم  شدن رادیکالیزه
 گذشـته هـاي   سـال  طـی  که ویژه به. است برخوردار اجتماعی و سیاسیهاي  حوزه

هـاي   ایـده  صـدور  جهـت  زیـادي  تالشاي  فرامنطقه واي  منطقه بازیگران برخی از
  ایران شرقی) ،45نامه  . (ویژهاند دهکر کشورها به این وهابیت نظیر تندروانه مذهبی

  
  ییگرا براي افراط مرکزي آسیاي در موجود بسترهاي وها  زمینه .1ـ1

 شوروي عمده جماهیر اتحاد فروپاشی از قبل ییگرا افراط بروز ساز زمینه در عوامل
 تـاریخ  به باید میاي  منطقه هاي بحران درك معتقدند؛ دراي  منطقه مسائل تحلیلگران

 تحلیـل . آن توجـه داشـت   بر شوروي جماهیر اتحاد ساله تسلط هفتاد و منطقه این
 ها این جمهوري فروپاشی از پس مشکالت اساسی مبناي و ریشه که است آن کالن

ترین  عمده از. است داده انجام کشورها این در شوروي که یافت اقداماتی در باید را
هویـت   به توان می است داده رخ قهمنط این بسترداخلی در واقع در که اقدامات این

  :نمود اشاره دوران این در دینی زدایی هویت و قومی زدایی
 عیـار  تمام هجوم یک آغاز در تردیدي رسیدند قدرت به ها بلشویک که هنگامی

 بـا  شـوروي  حیـات  پایان تا که بود این رویکردي و نداشتند دینی اندیشه و نهاد به
 قابـل  لطمات صدمات و که بود قدرتی تنها شوروي. بود جریان در ضعف و شدت
 بـه  را مردم دولت، شده سازماندهی کفرورزي و الحاد. کرد وارد براسالم را توجهی
 هـم  به و آمیختن ها، سیاست بلشویک. داد قرار فشار تحت دین از شدن جدا جهت
. بود کمونیستی انسان یک ایجاد و خاص چارچوب یک تحت ها ملت همه پیوستن
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 تحـت  مردم. شد آغاز بزرگهاي  تصفیه و کردند تبعید را هدف بسیاري این با آنها
 لنینیسـم  ــ  مارکسیسـم  ایـدئولوژي  به و کنند ترك را دینشان که گرفتند قرار فشار
 تحـت  یـا  دیـن  کنـی  ریشه در سعی همواره دولت )Hunter, 1992: 6( آوردند روي

 در داخلــی چــالش رینجدیــدت. )Peker, 1996 :64( داشــت را آن درآوردن کنتــرل
 تفکـرات  از کـه  بود ها باسماچی جانب از مرکزي آسیاي در شوروي برابرحکومت
 سیاسـی  يهـا  چـالش  پیدایش ترس از شوروي سیاستمداران. گرفتند می دینی الهام

. نماینـد  مسلمانی جانشین هویت را جدیدي هویت برآمدند صدد در یانه،گرا اسالم
 عبـارت  بـه  بـود؛  مرکـزي  آسیاي بومیان اکثر اولیه جمعی هویت جدید هویت این

 جدیـدي  غیرمـذهبی  هویـت  لهجـه،  یـا  زبـان  پایه مختلف برهاي  جمهوري دیگر،
 مرکـزي  آسـیاي  در جدیـد  جمهوري پنج مرزهاي مکرر تغییرات از پس. یافتند می

 خـط  مرکـزي،  آسیاي مسلمانان عربی خط جاي به کرملین عالوه، به. شکل گرفت
 هـاي  فعالیـت  کنترل براي فرهنگی و لحاظ به را منطقه این تا ردک جانشین را التین

  )Paskoy, 2002: 329نماید. ( جهان اسالم جدا از مسلمانان مذهبی
 مـذهبی  امـور  شـدید  نمـودن  محـدود  و کنترل به 1970 دهه در شوروي مقامات
 آغـاز  ضدمسلمانان را ییها برنامه بار چندین دهه این طول در و دادند ادامه مسلمانان
 و ضداسـالمی  تبلیغـات  الحاد، به تشویق مساجد، کردن تعطیل جمله آن از که کردند

 شوروي، استقرار با .)5: 1393 لطیفاف، و محمودي( بود اسالم اعالن کردن ارتجاعی
 ایـن  زیـرا  کنـد،  محدود را مسلمانان دینی هاي فعالیت برآمد صدد در کمونیستی نظام

 لـذا . کنند ایجاد را ناراضیان یافته سازمان هاي جنبش که ندداشت را آن توانایی ها فعالیت
   شـدند  مـذهبی تخریـب   مدرسـه  و مسـجد  هـزاران  و شـد  آغـاز  ستیزي اسالم روند

 و تخریـب  سـنتی  اسـالمی  مؤسسـات  شـوروي  زمان در .)59ـ 58: 1385 سنایی،(
 ایـن  شـوروي  استدالل. شدند مؤسسات اجتماعی به تبدیل و بسته اسالمی مراکز
 مساجد شمار ) Hunter, 1992: 64-65( نیست جمع قابل کمونیسم با اسالم که بود
 حـدود  بـه  و 1942 مسـجد  1312 به 1912 سال در 26279 از شوروي اتحاد در
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 یافتـه  کـاهش  230 به حدود 1980 اواسط در نهایتاً و 1976 سال در مسجد 450
 حزب حمایت وردم اسالمـ  رسمی اسالم 1940 دهه از) Rywkin, 1990: 87( بود

 در شـده  کنتـرل  و محـدود  صـورت  به را خود نهادهاي ـ شوروي اتحاد کمونیست
 دینـی  هـاي  بخش فعالیت این در. آورد وجود به باکو و قلعه ماخاچ اوفا، تاشکند،
 ،1970 دهـه  اواخر). Paskoy, 2002: 5بود ( شده تعریف مجاز و شده کنترل کامالً
 دینـی  علوم تحصیل براي غیررسمی صورت هب ي کوچکیها گروه فرغانه دره در
 اوایـل دهـه   از. روي آوردنـد  سـلفی  اسالم آموزش به ،ها گروه این آمد. وجود به

 گـري  سـلفی  رشـد  شـوروي،  اتحاد دوران متمرکز کنترل رفتن میان از با و 1990
  ).172-170: 1387 رشید،( بخشیده شد شدت مرکزي آسیاي در افراطی

 کشـور  آن مسلمانان، میان در تفرقه و نفاق ایجاد ايبر دوران این در همچنین
 و قرقیزسـتان  ازبکسـتان،  هـاي ترکمنسـتان،   جمهـوري  مانند جمهوري چند به را

 این شوروي دولت نظر. کرد تقسیم قالپاقستان قره قبیل از خودمختار چند همچنین
 آنها، تجزیه و تقسیم با و بپاشد ازهم را مرکزي آسیاي مسلمانان که مرکزیت بود

 امـر،  این تحقق از پس .کند تبدیل دوگانگی و نفاق به را مسلمانان اتفاق و اتحاد
 نمودنـد  کشـورها  آن در نژاد و مذهب علیه شدید تبلیغات به شروع ها کمونیست

  )35: 1382 مجیدي، و شیرازي(
 مرکـزي  آسـیاي  در وهابیت و ییگرا افراط ترویج در نیز عربستانهاي  فعالیت

 عرب مبلغان حضور چون مختلفی طرق سعودي از عربستان. است جهتو قابل نیز
 کشـورهاي  هزینه با عربی کشورهاي در مرکزي آسیاي علماي تحصیل منطقه، در

 اشـتراك  فـاکتور  و عامـل . باشـد  داشته حضور منطقه این در که دارد عربی سعی
ـ  سـعود  پادشـاهی آل  نظـام  دولتمردان و مقامات اصلی بهانه مذهبی و دینی  رايب
 و علـل . اسـت  قفقاز و مرکزي آسیاي کشورهاي در حضور و منطقه این به توجه
 آسیاي استراتژیک و مهم منطقه هاي جمهوري در سعودي عربستان حضور عوامل
 ها سعودي. است بررسی و بحث قابل مختلفی زوایاي و جهات از قفقاز و مرکزي
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 هـاي  جمهـوري  بـه  کایـدئولوژی  و سیاسـی  توأمـان  نظرگاه یک از اول درجه در
اجراي  و پیگیري این جهت از آنها اولویت و کنند می نگاه قفقاز و مرکزي آسیاي
  )1393 میرمحمدي،( است. اساسی استراتژي و راهبرد دو این

 زدایـی  دیـن  شـدید ي هـا  سیاسـت  و شوروي جماهیر اتحاد ساله هفتاد سلطه
 گرفته شکل منطقه بر تزاري روسیه سلطهها  پی سال در خود که کمونیست دولت
 تـر  گسـترده  عرصه و مسلمانان منطقه میان مستمر و مشخص ارتباط هرگونه بود،

خرافـات،   با اسالم تلفیق براي رااي  زمینه امر، همین و برد میان از را اسالم جهان
 سسـت  زمینـه  ایـن . آورد وجـود  بـه  غلـط  باورهـاي  نیز و سنن و آداب و عرف

 برخی حمایت مورد افراطی اسالم شوروي، شیاز فروپا پس تا شد سبب اعتقادي
 کشورها از یک هر در پیروانی و کند نفوذ منطقه در بتوانداي  فرامنطقه کشورهاي

 مهمی بود بسیار محرك عامل افغانستان، در طالبان رسیدن قدرت به. نماید جذب
 آن، از پـس . بخشـید اي  تـازه  جـان  مرکـزي  آسـیاي  در افراطـی هـاي   گروه به که

 از گـرا  اسالم يها گروه دیگر و عربستان هاي افغانستان، وهابی رادیکال نمجاهدی
 سـابق  شـوروي  نشـین  مناطق مسلمان سمت به کشورها دیگر و ترکیه و پاکستان
 هاي سـابق  جمهوري و روسیه مسلمانان جذب منظور به عربستان،. کردند حرکت
 این به. کرد اعزام قهمنط این به را زیادي مبلغان وهابی، ـ سلفی افکار به شوروي
 روسیه در بلکه منطقه، کشورهاي تمام در تنها نه وهابیت و گسترش ظهور ترتیب

  ایران شرقی) ،45نامه  (ویژه .شد مشاهده نیز
  
  ثباتی سیاسی در آسیاي مرکزي بی  یی وگرا افراط .1ـ2
 مسـتقیم  تـأثیر  مرکـزي  آسـیاي  سیاسی تحوالت و امنیت بر که تحوالتی دیگر از

 مرکزي آسیاي یانگرا افراط .افغانستان بود در طالبانی یانگرا افراط پیروزي تداش
 هـاي  دشـواري . کردنـد  پیـدا  بیشتري انرژي افغانستان در خود همتایان پیروزي با

 زمینه ها، جمهوري این بر حاکم سیاسی فساد و هاي اجتماعی ناهنجاري اقتصادي،
 ایجـاد کـرد   منطقـه  نخبگـان  سیاسـی  يرقبا عنوان به ها گروه این فعالیت براي را
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 براي را مناسبی شرایط افغانستان در طالبان حاکمیت تثبیت )101: 1381 کوالیی،(
 به آسیاي مرکزي، در اسالمی شبه نظامی نیروهاي براي آموزشی واحدهاي ایجاد
  )12: 1391 خوانساري، و کوالیی( آورد فراهم ازبکستان اسالمی جنبش ویژه

 بیرونی عوامل اما است، فقر زاییده مواقع از بسیاري در خود رچهاگ ییگرا افراط
 يهـا  گـروه  از برخـی  1990 دهـه  اوایل در. هستند دخیل آن رشد و پیدایش در نیز

 در هاي سـکوالر  دولت با مبارزه اسالم، دامن از تحریفات زدودن هدف با گرا افراط
 اي عـده . پرداختند مخفی هاي فعالیت به و کرده فرغانه ظهور دره به ویژه منطقه این
 هـاي  نارسـایی  بـر  عـالوه  را منطقه این در ییگرا گسترش افراط علل تحلیلگران از

 سیاست از دین جدایی آن، حاکمان اقتدارگرایی سیاسی، ساختارنظام نوع اقتصادي،
 وجود نیز منطقه این در موجود هاي دولت. دانند می مذهبی شدید هاي محدودیت و

 بـه . کردند اعالم ممنوع را آنان با اسالمی مرتبط احزاب حتی و گرا طافرا يها گروه
 منطقـه  این اسالمی در جنبش و التحریر حزب جمله از احزاب از برخی که طوري
 از حـال بسـیاري   ایـن  بـا . شد اعالم غیرقانونی آنها حضور و شدند فعالیت ممنوع
 يهـا  گـروه  و احـزاب  بـه  و کننـد  مـی  حمایت احزاب این از جوانان ویژه به مردم
  )42: 1391 زاده، کبریایی( پیوندند. می گرا افراط
 مهـم هـاي   دغدغـه  از یکـی  بـه  »افراطـی  اسـالم  تهدیـد « تـاکنون،  زمان آن از
 یـک  از بـیش  وجود با که شود می اکنون مشخص و شده تبدیل منطقههاي  دولت
 و باورهـا  این گونه جهان، و منطقه سطح در تروریسم با مبارزهي ها سیاست دهه

 کمیسـیون  رئـیس ، 2008 سال در. است دار ریشه منطقه سطح در هنوز رویکردها
 ایـن  مسـلمانان  درصـد  30 کـه  کـرد  اعالم قرقیزستان دولت به ادیان وابسته امور

 نهادهـاي ، 2009 سال در. دهند می وهابی تشکیل ـ سلفی جریان پیروان را کشور
 معرفـی  نفـر  200 حـدود  را تاجیـک  هاي وهابی ـ سلفی تعداد تاجیکستان امنیتی
 صـحبت  نفـر  هـزار  20 باالي رقمی از ها وهابی ـ سلفی خود که حالی در کردند؛

 اسـتان  در کـه  دادنـد  خبـر  قزاقسـتان  هاي رسانه، 2011 سال اواسط در .کردند می
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 این. باشند می وهابی ـ سلفی جریان پیرو آموز، دانش نفر 360 کشور این »ژامبول«
 خـود  تعلق نوجوانان قزاقستان نظرسنجی، یک در که شد شخصم هنگامی نتیجه
 از تعدادي که شد معلوم حتی و کردند اعالم را خویش مذهبی اعتقادات زمینه در

 از تبعیـت  بـه  را آموزان دانش و بوده وهابی ـ سلفی پیروان از نیز مدارس معلمان
 پیـروان  عـداد ت قزاقسـتان  در کـه  حـالی  در .کردند تشویق می جریان این باورهاي
 وجود از کشور، ملی این امنیت کمیته رسد، می نفر هزار چندین به وهابی ـ سلفی

 کـرده  نگرانـی  ابراز گیرد، فرامی را نفر 495 که وهابی ـ سلفی تندرو جماعت 24
 تشـکیل  افـرادي  را مرکـزي  آسـیاي  هاي وهابی ـ سلفی هسته کلی طور به .است
. انـد  کـرده  تحصیل قطر و کویت سعودي، نعربستا آموزشی مراکز در که دهند می

 رسـمی  جایگـاه  و داراي مقام کشورها این دینی رسمی نهادهاي در آنها از برخی
کـرده   بیشتر مراتب به را کشورها این در وهابی هاي سلفی نفوذ خطر که باشند می

 دلیـل  بـه  قرقیزسـتان،  و قزاقسـتان  نظیر کشورهایی در که حالیست در این .است
 هاي جریان طریق از را اسالم مردم مذهبی، آگاهی بخشی الزم عدم و خلع وجود
 مـردم  اینکـه  به با توجه. گیرند فرامی وهابیت جمله از و مذهبی انحرافی مختلف
 خـود  مـذهب  و اسـالم  مـورد  در اطالعی نوع هیچ تقریباً استقالل از پیش منطقه

 بـه  نسـبت  خود هاي لتدو اعتمادي بی با نیز استقالل از پس دوران در نداشتند و
 قـرار  نـوینی  شـرایط  در شـدند،  مواجـه  بومی و اسالمی هاي شخصیت و ها گروه

هـا   جریـان  این. بود مساعد مذهبی افراطی هاي جریان رشد براي زمینه که گرفتند
 نمایند رسوخ و نفوذ منطقه مردم باورهاي در مختلف انحاء به توانستند تدریج به
  ، ایران شرقی)45نامه  (ویژه کنند حرفمن را آنها وعقاید افکار و
  
  مرکزي آسیاي در ییگرا افراط امنیتیي ها چالش .1ـ3
 دارد مشـترك  مـرز  افغانسـتان  و ایـران  چین، روسیه، با منطقه این که جایی آن از

 را منطقه همسایه کشورهاي کنترل قدرتی، هر براي نفوذ منطقه به آن شدن تبدیل
 بنـابراین . اسـت  مهـم  العـاده  فـوق  نظامی و امنیتی ظلحا به که آورد می ارمغان به
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 کشورهاي بر ناپذیري اجتناب صورت به را خود اثرات منطقه در هرگونه تغییرات
 بزرگ هاي قدرت شده موجب ارتباطی مناسب موقعیت این. داشت خواهد منطقه
. )65: 1391 نصـرتی،  و حاجـت  قـادري ( باشند داشته منطقه این به چشم همیشه

 و سـعودي  عربسـتان  جمله از منطقه کشورهاي برخی گفت توان میکه  يطور هب
 حمایت اهداف خود، تحقق و نفوذ براي آمریکا، جمله از غربی کشورهاي برخی

 سیاسـت  هـاي  اولویـت  سـرلوحه  در را مـذهبی  يگـرا  افـراط  يها گروه تجهیز و
 مرکـزي  آسیاي منطقه چون. اند دهتعریف کر مناطق این با ارتباط در خود خارجی
 راهبـردي  نقـش  و کارکرد چندین واحد زمان یک در که است پتانسیل این داراي

 گـري  سـلفی  هاي جریان تروریستی اقدامات دلیل، همین به. باشد داشته براي آنان
 هـیچ  باشـد،  متحـدانش  و امریکا طلبانه توسعه اقدامات و ها سیاست جهت در که

 در امریکـا  اسـتراتژي . گذارنـد  می هم پوش سر آن بر حتی و ندارد منفی بازتاب
 مقابــل در هـا  گــروه ایـن  مـدیریت  و باعـث تقویــت  تروریســتی گروهـاي  قبـال 

 در چنانچه آمریکـا . شده است منطقه در آمریکا يها سیاست با مخالف کشورهاي
 تقویـت  در مهمی نقش شوروي، با خود هاي رقابت راستاي در سرد جنگ خالل
 هـاي  جریـان  بنابراین. )114: 1393 استوار، و يبصیر( داشت درافغانستان القاعده
 سـایر  و داعـش  حاضـر  حـال  در و طالبـان  القاعـده،  چـون  تروریسـتی  ـ تکفیري
 پیمانـانش  هـم  و غرب بازي مهره به اسالمی کشورهاي در مشابه سلفی يها گروه
هـاي   شاخصـه  تـرین  مهـم . اند دهش تبدیل هاي بیگانه قدرت این تحقق راستاي در

 رقیـب،  عنوان به روسیه یابی قدرت از جلوگیري منطقه، این در مریکاا استراتژیک
اي  منطقـه  هـاي  طـرح  بـا  مقابله روسیه، و هند استراتژیک پیوندهاي از جلوگیري

 رواج و یـی گرا اسـالم  بـا  مقابلـه  منطقـه،  در ایـران  نفوذ بسط از جلوگیري چین،
  .)296ـ309: 1382 مجیدي، و شیرازي( است سیاسی اسالم اندیشه

گیر آسـیاي   امروز نیز دامن طلب یان خشونتگرا افراط جدید امنیتیي ها چالش
انـد   به آسـیاي مرکـزي برگشـته    مرکزي شده است. این افراد که از سوریه وعراق
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 شـماره  ،تحلیلـی  نامـه  هفتـه ( آورند می مشکلی جدي براي این کشورها به وجود
هاي  گروه سایر و اعشد از مرکزي آسیاي شکست خورده مبارزان). 97دي  ،251

 تهدیـدهاي  گسترش در آنها توانایی در نقش مهمی مسلماً طلب، خشونت افراطی
 داعـش  به مربوط» اي هستهو  رادیواکتیو، بیولوژیکی، شیمیاییهاي  سالح و مواد«
 37 در داعـش  ،2017 تـا  2014 سـال  از .کننـد  مـی  ایفا افراطی دیگرهاي  گروه و

 شـده  ثبت حادثه یک اما تنها کرده استفاده شیمیاییهاي  سالح از حمله جداگانه،
 وجـود  سـوریه  و عـراق  از خـارج  بـه  داعش تسلیحات شیمیاییِ قابلیت انتقال از

 گونـه  هـیچ  امـا  اسـت  یافتـه  انتقال استرالیا به تسلیحات این که شود می گفته دارد،
 داعـش، . نـدارد  وجـود  مـورد  ایـن  در مرکـزي  آسـیاي  افراد شرکت از شواهدي

 اقـدام  ایـن  هدف گرچه کرده، بازرسی بلژیک رااي  هسته مقام یک خانه چنینهم
  ).97 دي ،252 شماره ،تحلیلی نامه هفته( است نامشخص هنوز

  
  یی در آسیاي مرکزيگرا تعدد قومیت و رابطه آن با افراط .2
 چشـم  بـه  شـدت  بـه  آن در نژادهـا  و مـذاهب  اقوام، تعدد که مرکزي آسیاي در
 نظـر  بـه  دارنـد،  قـومیتی  و هـویتی  بوي و رنگ ها سیاست و اتمنازع خورد، می
 در و بوم قبیله، و عشیره ایل، طریق از عموماً مردم ها روس سیطره از قبل رسد می

 در متحـد  جمهـوري  پـنج  ایجـاد . شـدند  می معرفی مذهب طریق از موارد برخی
 منطقـه  در را هویـت  موضـوع  شـوروي،  حکومت دوره در مرکزي آسیاي منطقه

 پایـه  بر مرکزي آسیاي منطقه در خصوصاً سیاسی مرزهاي. است نموده تر یچیدهپ
 شـوروي  و رهبـران  ریزي شد پی منطقه مردم تاریخی گذشته و قومی يها ویژگی
 و تصـنعی  مرزهـاي  چارچوب در را آنها و نموده جدا همدیگر از را مناطق مردم
 يهـا  گروه ها، ملیت عانوا از خطرناك اداري ترکیبی و سیاسی واحدهاي داخل در

 بـه  ظـاهري  نگاه یک با تنها. نمودند کشورها جایگزین داخل دراي  قبیله و قومی
 بـه  مختلـف  هاي قومیت ریز سر که نمود مشاهده توان می مختلف هاي جمهوري
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 روشـنی  بـه  منطقـه،  در مرزهـا  تصنعی ماهیت آن دنبال به و هاي دیگر جمهوري
 اغلب کشورهاي در ییگرا قومیت پایه بر حرانب احتمالیهاي  زمینه وجود نشانگر
 داخل و کشورها میان موجود سیاسی توازن دتوان می راحتی به که باشد، می منطقه

  )108: 1387 واعظی،( زند برهم را کشورها
 مرکـزي  آسـیاي  در چه و قفقاز منطقه در چه آنها بر تسلط و قومیتی تنوع بحث

 دوران از میراثی عنوان به شوروي جماهیر اداتح یافته استقالل هاي جمهوري سایر و
 دوره در. اسـت  مانـده  جـاي  بـه  آنهـا  طلبانه توسعه يها سیاست بسط پی در تزارها
 تمـایالت  بـردن  میـان  از بـراي  وسـیعی  هـاي  تـالش  نیـز  شـوروي  جمـاهیر  اتحاد
 بـه  نسـبت  رهبران شوروي رویکرد. گرفت صورت بومی هاي فرهنگ و یانهگرا قوم

 رهبـران  و لنـین . اسـت  نمـوده  طی را مختلفی مراحلاي  دوره هر در قومیت مقوله
 هـاي  یشگـرا   شـوروي  اتحـاد گیـري   هـاي شـکل   سـال  نخسـتین  در اکتبـر  انقالب

 سـلطه  و برتري استالین ولی. دادند قرار سرزنش مورد را روسی افراطی یانهگرا قوم
 بـه  بـود،  گرجـی  یـک  خـود  که حالی در و داد قرار توجه مورد را روس قوم کامل
. نمـود  تـرویج  را و آن کرد حمایت روسی افراطی ییگرا قوم يها سیاست از شدت
 قـانون  حربه با برژنف دوران در امتیاز، دادن و آرامش سیاست با خروشچف دوران
 و پرسـترویکا  هـاي  طـرح  اجـراي  بـا  نیـز  دوران گوربـاچف  و 1977 سال اساسی

 نتوانسـت  شـده  اتخـاذ  ياهـ  سیاسـت  مقطعـی  هـیچ  در اما بود همراه گالسنوست
 شـد  موجـب  شوروي فروپاشی ولی نماید حلاي  ریشه طور هب را مشکالت موجود

 کنتـرل  از شـدند  می شوروي مهار دولت سرکوب قدرت جهت به که هایی بحران تا
  ).123: 1387 واعظی،( یابند نمود مختلف اشکال به و شده خارج جدید هاي دولت

 در قـومی  يهـا  گـروه  یـا  هـا و  ملیت انواع از خطرناك رسد ترکیبی می به نظر
 نشـانگر  روشـنی  بـه  شـود  مـی  تعبیر ها ملیت کشورها که از آن به مهندسی داخل
 منطقـه  اغلب کشـورهاي  در ییگرا قومیت پایه بر بحران احتمالیهاي  زمینه وجود
 داخـل  و کشـورها  میـان  موجـود  سیاسـی  تـوازن  دتوان می راحتی به که باشد، می
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بعضــی از منــابع از آن تعبیــر بــه ). 108: 1387 واعظــی،( زنــد مبــره را کشــورها
ـ  می در ده تا پانزده سال آیندهها  که این خشونت اند دهقومی کرهاي  درگیري د بـر  توان

 ).221ــ 222: 1382 رنـد آمریکـا،   مؤسسـه ( بگـذارد  تأثیرمحیط امنیتی در کل منطقه 
یی پدید ها سیاستبال قومی است که به دنهاي  علت اصلی این درگیري نارضایتی

قـدرت بـر   هـاي   به دنبال تسلط گروه قومی خود بر ساختار آمده که قوم اکثریت
 .)240 (همان، آمده تا از این طریق جایگاه مسلط خود را نهادینه سازد

  
 مرکزي آسیاي یی درگرا افراط بررسی رابطه مذهب و. 3

هـاي   مؤلفـه  یشپیـدا  بـه  منجر م1991در سال  شوروي جماهیر اتحاد اضمحالل
 آسـیاي  در امنیتـی  مسائل فروپاشی از پیش تا اگر. بوم شد و مرز این در جدیدي
 از پـس  امـا  بـود  قـومی  زدایی هویت و دینی زدایی هویت داخلی بستر در مرکزي

 بـه  تـري  وسیع ابعاد و رفته فراتر داخلی سطح از مسائل گستره شوروي فروپاشی
م سیاسی به وجود آمد که ادبیات اسالمی دیگري به نام اسال مؤلفه گرفت و خود

   مراکـز فرهنگـی وارد کردنـد    وهـا   دانشـگاه هـا   کتابخانـه  رادیکال را به مسـاجد، 
یل کاراجیانس   ).38: 1391، (امانوِ

سـعودي از جملـه ایـن مسـایل      عربسـتان  توسط مذهبی وهابیت اندیشه نفوذ
 یی گردیـد. گرا افراطبه نام اي  امنیتی است که منجر به پدیدآمدن وگسترش پدیده

 سعودي عربستان گردد، بازمی 1990 دهه اوایل به منطقه این در وهابیت گسترش
فرسـتادن   و مـذهب،  سنی مسلمانان به مالی هاي کمک مذهبی، مدارس ساختن با

وهابیـت   تبلیـغ  و فرغانه دره ویژه به مرکزي آسیاي در خود مذهبی میسیونرهاي
 بـین  در را وهابیـت  نطقـه توانسـت اندیشـه   م ایـن  مسلمانان به حج سفرهاي در

  ).ICG, 2003:7-9( دهد گسترش منطقه این مسلمانان
 جریان به نسبت منطقه هاي دولت نادرست اعمالی يها سیاسترسد  می به نظر

 پـس  منطقه این در ییگرا افراطگیري  شکل در مهمهاي  زمینه از گرایی یکی اسالم
 مرکـزي  آسـیاي  هـاي  رژیم گفت توان یم که طوري به باشد شوروي فروپاشی از
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 متفاوتی تعریف مرکزي آسیاي در که اسالم، مذهب به نام بزرگی معماي با امروز
 چنـد  کشـورهاي  وحـدت  مواجه هسـتندکه امکـان   است کرده پیدا اسالم ذات از

 احسـاس  حاکمان این کشـورها  دیگر طرف از و آورده فراهم رااي  قبیله و نژادي
 هاي دولت بنابراین. بود خواهد آنها حکومت بر تهدیدي یاسیس اسالم که کنند می

 مرکزي آسیاي در اسالم خاص يها ویژگی به توجه بدون مرکزي آسیاي سکوالر
 بـه  سـازي  ملت و پروسه دولت روند در تسریع براي آن هاي پتانسیل از استفاده و

 رکـزي م آسـیاي  منطقـه  در اسـالمی  هاي جنبش با مبارزه و اسالم سرکوب دنبال
 و ازبکسـتان  کشـورهاي  در وضـعیت  این). 1391:73 دیگران، و سعادت( هستند

سـابق   جمهـور  رئـیس  ازبکستان، در. گردد می دنبال شدیدتري نحو به تاجیکستان
 معرفـی  سیاسـی  و ایـدئولوژیک  خطـر  را اسالم دین )اف کریم اسالم( کشور این
 مـذهب  علیـه  خشـن  و تنـد  يهـا  سیاسـت  اجـراي  بـه  دسـتور  آشکارا و کرد می

 و رسـمی  اسـالم  اسـتقرار  خواستار و داد می جمعی دسته هاي عبادت و غیررسمی
 واقـع  در ).29: 1393 دمیري، و آقایی( بود آن تحت کنترل و دولت حمایت مورد
توسـعه   و سیاسـی  اصـالحات  مـانع  خویش اقتدارگرایانه هاي گرایش با اف کریم

 داخلـی  جنـگ  خـود،  کارهاي هتوجی در وي دولت. شد ازبکستان در دموکراسی
 سـایر  در که دانست می قومی و مذهبی احساسات رشد از اي نمونه را تاجیکستان
ـ  مـی  نیـز  ازبکستان جمله از مرکزي آسیاي کشورهاي  اسـالم  .شـود  تکـرار  دتوان

 موجـب  به که کرد تصویب را قانونی مسلمین، امور بر کلی احاطه براي اف کریم
 ثبـت  دولتـی  مراکز در رسمی صورت به باید ساجدم و دینی هاي تشکل تمام آن

 مـذهبی  رهبران لباس دارند اجازه دولتی روحانیون تنها اینکه چون قوانینی. شوند
. شـد  خواهنـد  زنـدانی  روز 15 تا 7 نکنند عمل قانون این به که افرادي و بپوشند
 دولـت  اجـازه  دینـی بـدون   علوم تدریس و مذهبی مراسمات و جلسات تشکیل
 بـراي  چنـین  هم. داشت خواهد دنبال به حبس روز پانزده نقدي، جریمه بر عالوه
 گرفتـه  نظـر  در زندان سال هشت مذهبی، عقایدافراطی اشاعه و کشور علیه تبلیغ
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 آن عامالن شود، منجر عمومی آسیب به ها گروه این فعالیت چنانچه و است شده
 نمونـه  ترین افراطی. شد خواهند محکوم اموال مصادره و حبس سال 20 تا 15 به

  ).79-78: 1385مزین،  وصالی( گیرد می شکل ازبکستان در اسالم کنترل
 و هـا  پایـه  از یکـی  همـواره  گذشـته،  هـاي  سال طی اسالم نیز، تاجیکستان در
 اسـت  حـالی  در این. است محسوب شده تاجیکستان مردم ملی هویت هاي ستون

 به میراثی توان می را مسئله این است، سکوالر زیادي حد تا تاجیکستان دولت که
 در رو ایـن  از. دانسـت  سـابق  شـوروي  جماهیر اتحاد حاکمیت دوران از جامانده
 جامعـه تاجیکسـتان   ورزد، می اصرار سیاست از دین جدایی بر دولت که شرایطی

 مبـانی  و اصـول  به خود از بیشتري پایبندي مردم و شود می تر مذهبی روز به روز
 بـروز  موجـب  مـذهبی  جامعه و دولت سکوالر میان گانگیدو این. دهند می نشان

 عمـالً  بلکه گرفته، نشانه را مردم مذهبی کنترل تنها نه که است شده برخوردهایی
 در رو ایـن  از. آورد مـی  عمـل  بـه  ممانعـت  نیـز  سیاسـی  اسالم الگوي تقویت از

 هـویتی  سیاسـی  سـکوالر هـاي   رویـه  از شـدت  به تاجیکستان دولت که شرایطی
 گرایـی  اسـالم  خصـوص  بـه  و مذهبی روندهاي سمت به جامعه کند، می حمایت
 نیـز  آینـده  در رونـدي  چنین اگر اساس این بر. است کرده پیدا روزافزونی تمایل
 خواهد افزایش تاجیکستان در ملت و دولت میان تضاد حتی و شکاف یابد، ادامه
 در رحمـان  علیامام اقدامات بعضی به ذیل در )35: 1391 بهمن، و اطهري( یافت
 موجـب  بـه  که شود. می اشاره تاجیکستان جامعه در اسالم ساختن محدود جهت
 این براساس .است شده منع مساجد در نماز اقامه براي جوانان حضور قانون این

 اجرایـی  مـیالدي  2011 برابـر  )1390 اسـد ( آگوست ماه چهارم روز از که، قانون
 تحصـیل  دینـی  مـدارس  در کـه  کسـانی اسـتثناي   به سال 18 زیر افراد تمام شد،
 مذهبی اماکن سایر و کلیساها مرکزي، آسیاي کشور مساجد در حضور از کنند می
 گوشـواره  جـز  بـه  جواهرات داشتن از را دختران همچنین قانون این. اند دهش منع
 خوانـدن  و هـا  فـیلم  تماشـاي  شبانه، پارتی به رفتن تنباکو، از استفاده و کرده منع
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 20 زیـر  افـراد  تمـام  براي را تروریسم و گرایی افراط خشونت، توايمح با مطالب
 از سال 18 زیر جوان ها میلیون قانون، شدن این اجرایی با. است کرده ممنوع سال
 .کنند تحصیل سکوالر مدارس در باید و شد خواهند محروم مساجد به رفتن حق

 بـاب  هـر  فعالیت براي که است شده تأکید قانون این در دین؛ جدید طرح قانون
 نمـازگزار،  هـزار  50حضـور  )تاجیکسـتان  پایتخت( دوشنبه شهر در جامع مسجد

 هـاي  نگرانـی  امر این. است ضروري نفر هزار دو روستاها و هزار 15ها  شهرستان
 برخی چنین هم و تاجیکستان مذهبی رهبران و مسلمانان جامعه بین در را بسیاري

 نهـایی  تصـویب  بـا . اسـت  کـرده  فراهم رکشو این سیاسی يها گروه و احزاب از
 از مسـلمان  فرزنـدان  مانـدن  دور و مسجد صدها بستن براي زمینه مذکور، قانون

 هـاي  نـام  به گذاري کودکان نام ممنوعیت قانون. شد خواهد فراهم دینی تعلیمات
 فراخـوانی  دینی، علوم غیررسمی آموزش مجازات تشدید قانون تصویب اسالمی،

 علـی  امـام  دولـت  قوانین جمله از همگی سایرکشورها از ینید علوم دانشجویان
 حـد  در ها محدویت بیشتر قرقیزستان و قزاقستان در .است تاجیکستان در رحمان

  دیـن  مشـخص  سیاسـت  کشـور  دو این مقامات و است عربی حجاب ممنوعیت
 رسـمی  طور به قزاقستان مقامات از بعضی مثال طور هب ندارد اسالم با هاي ستیزان

 که چرا. است مخالف دختران کشورش و زنان اسالمی پوشش با که کردند عالما
 دختـران  و زنـان  کـه  کردند اعالم و دانسته خارجی و شده تحمیل را پوشش این
 مـذهبی  و ملی هاي سنت با پوشش، نوع این و )محجبه( چنین نبوده گاه هیچ قزاق
 دوره کمونیسـم  از خـود ي هـا  آموخته براساس منطقه این مقامات. است بیگانه آنان

 متمـدن  اقـوام  بیشـتر  کـه  حالی در کنند می تلقی بیگانه کشورها این بري را حجاب
 در را آن کـه  انـد  بـوده  محجبه تاریخ طول در مرکزي آسیاي زنان جمله از و جهان
 کل، در). 97ـ98: 1394، زاده حسین( کرد مشاهده توان می کشورها این تاریخی آثار
 پیـدایش  انگیـزه  منطقـه  هاي دولت عملکرد و فکري نظام ودیت،موج که گفت باید
 تنـدرو هـاي   چهره گرایی اسالم از که است کرده فراهم را مذهبی تندروي يها گروه
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تمایـل   منطقـه  هـاي  دولـت  کشـورها،  سـایر  بـا  تعامل در و است ساخته بنیادگرا و
  )1391 دکی،بنا دهقانی( دارند مشابه سیاسی هاي نظام با کشورهایی به بیشتري

 چند طی مرکزي، آسیاي منطقه کشورهاي مهمترین از یکی عنوان به قزاقستان
 یانگرا اسالم تحرکات میزان بیشترین داراي رسمی، اذعان مقامات بنابر اخیر، سال
 چنـد  در را مسـلمان  یـان گرا اقدامات افراط تعداد که، طوري به است بوده تندرو
 سـال  3 -2 طـی  میـزان  ایـن  البته. است ردهک اعالم مورد 200 از بیش اخیر سال
 از حکایـت  آینـده،  احتمـالی  سـناریوهاي  امـا  اسـت،  داشـته  نزولی روندي اخیر

 قـدرت  انتقال با همزمان شاید که روزهایی .ندارد کشور این براي آرامی روزهاي
 و اخیـر  هـاي  سـال  تحـوالت  رصـد  بنـابر . باشـد  نیز جانشینی نظربایف مسئله و

 تصـور  گونـه  ایـن  گرفت، خواهد صورت قزاقستان آینده در که احتمالی اتفاقات
 انجام )مذهبی( اجتماعی تنش کاهش براي اقدامی قزاقستان دولت اگر که شود می

 داراي روي میانـه  تنـدرویا  یـان گرا اسـالم  دست به تدریج به واقعی قدرت ندهد،
 آینده در تملمح بسیار اما غیرطبیعی، سناریوي این .افتاد خواهد افراطی گرایشات
 اثـرات  کـاهش  منظـور  بـه  دولتـی  مقامات راستا، همین در .بود خواهد قزاقستان
 در مثـال،  عنوان به. اند دهدا انجام خاصی اقدامات گفته پیش از سناریوي احتمالی
 بـا  مقابلـه  بـراي  جدید دولتی برنامه قزاقستان دولت 2018 سال مارس ماه اواخر
. کـرد  تصـویب  را 2018 - 2022هـاي   سـال  در تروریسم و مذهبی ییگرا ط افرا

 تـا  مـذهب  حـوزه  در دولتی سیاست نظریه بر مبتنی برنامه این وظایف و اهداف
 بـراي  دین از استفاده از جلوگیري اسناد، گونه این اصلی هدف. است 2020 سال

 مـذهبی،  یـی گرا افـراط  بـا  مبـارزه  بـراي  سـند  اولین این. باشد می مخرب اهداف
 مبـارزه  دولتی برنامه هم این از پیش. نیست جامعه در رادیکال هرمظا و تروریسم

. بود شده مطرح 2 013 - 2017هاي  سال براي تروریسم و مذهبی گرایی افراط با
 در آشکاري اطالعات که چرا است، دشوار برنامه این اجراي ارزیابی حال، این با

 قبلـی  طـرح  شـکالت م جدیـد،  سـند  در شود می گفته البته. ندارد وجود آن مورد
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 احتمـالی  تهدیـدات  بـا  مقابله به بیشتري انسجام با قزاقستان دولت و شده مرتفع
 )97 آبان، 243 شماره ،تحلیلی نامه هفته( .رفت خواهد

  
 یی در آسیاي مرکزيگرا افراط بررسی رابطه اقتصاد و. 4

 آن بـه  دادن سـامان  جهـت  منطقـه  هـاي  دولت ناتوانی و نامطلوب اقتصادي شرایط
 شـده  مرکزي آسیاي کشورهاي از یک هر در بیکاري فقر و گسترش و شیوع باعث
 و داشت خواهد تداوم قوت و شدت با روند این همچنان آینده هاي سال در. است
 هاي راه درآمدزایی از به کشورها این اتباع از بیشتري تعداد آوردن روي به دتوان می

 و افراطـی  يها گروه به پیوستن یافته، نسازما جنایات افزایش. شود منجر غیرقانونی
 مناسب شغل یافت براي خود سرزمین از مهاجرت و ماديهاي  انگیزه تروریستی با

 بـود  خواهنـد  مرکزي آسیاي کشورهاي در بیکاري و فقر ناگوار پیامدهاي جمله از
  .کنند می تهدید را منطقه کل و کشورها این امنیت عمالً که

 در بیشـتري  شـدت  و قـوت  با فساد مختلف ابعاد ه،آیند هاي سال در همچنین
 براســاس منطقـه  کشــورهاي. داشـت  خواهــد رشـد  مرکــزي آسـیاي  کشـورهاي 
 زمـره  ی درالمللـ  بـین  شـفافیت ي هـا  سـازمان  سـوي  از شـده  مطـرح  برآوردهاي
 آسـیاي  هاي دولت آنکه به توجه با. آیند می حساب به جهان کشورهاي فاسدترین
 تـوان  مـی  انـد،  نـداده  انجـام  فسـاد  با مبارزه در ؤثريم و جدي هیچ اقدام مرکزي
 مواجـه  رشـد  بـا  منطقـه  کل در اداري و مالی فساد مختلف ابعاد که کرد پیشبینی
 نـابرابري اجتمـاعی   زمینهها  جمهوري این درون در فساد باالي سطح. بود خواهد

 راطـی افهـاي   گروه که است تبلیغاتی مهم نکات از یکی امر این و کرده فراهم را
 .شرقی) ایران ،45 نامه (ویژه دهند می قرار کیدأت مورد فضاي موجود علیه

 مـدیریت  داشـتن  دست در عربستان با تبلیغاتی هاي دستگاه مرکزي آسیاي در
 سـلفی  و جهـادي  سلفی مالی، عظیم امکانات از برداري بهره با و شریفین حرمین

 سـاختن  پنهـان  و سـنی  شـیعی  اختالفـات  سـازي  برجسـته  همچنـین  و تکفیـري 
 و تصـوف  بـا  خصـومت  در تصـریح  عـدم  و اربعـه  مذاهب با وهابیت اختالفات
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 و زدایـی  خرافـه  ادعـاي  و مـذهبی طلبـی   نمـایش اصـالح   و عرفـانی  هاي دیدگاه
 پنهـان  و آشکار را گري دعوت تکاپوهاي دینی، باورهاي حوزه در ستیزي انحراف
ي این کشور بـا  گرا افراط و تبلیغیهاي  دستگاه .)1392 اردوش،( بخشد می تداوم

 را زمینـه  ،هـا  جمهوري این بر حاکم فساد و اقتصاديهاي  از دشواري سوءاستفاده
 منطقـه  نخبگـان  سیاسـی  جـدي  رقباي عنوان به گرا افراطهاي  گروه فعالیت براي
 تـأمین  مـتهم بـه   عالوه بر دریافت حمایت مـالی، ها  این گروه .است آورده فراهم
 کـوالیی، ( انـد  دهشـ  مخـدر،  مـواد  قاچاق در دخالت طریق از خود مالیهاي  نیاز

 افراطـی هـاي   گـروه  فعالیت گسترش به دتوان می که اقتصادي شرایط ).88: 1394
 اقتصادي داخلـی  شرایط .شود می تقسیم خارجی و داخلی دسته دو به باشد، مؤثر
 میـان  در مخصوصـاً  کشـورها  ایـن  در حـاکم  اقتصـادي  فسـاد  و فقـر  توان می را
 هستند افرادي جمله ازاند  پیوستهها  گروه این به که کسانی اکثر .دانستها  اجیکت

 رسد می نظر به طبیعی بسیار. برند می سر به فقر خط زیر مالی وضعیت نظر از که
ـ  مـی  کشـوري  هـر  در وضعیتی چنین که وجود  چنـین  سـمت  بـه  را افـراد  دتوان

 مزایـاي  از گروه در فعالیت و عضویت ازاي در حاضرند که ببرد پیش ییها گروه
 بـه  افـراد  گـرایش  اصلی عامل را فقراقتصادي تنها نباید البته .شوند بهرمند خوبی
 محـرك  را فرهنگـی  فقر و اقتصادي فقر از تلفیقی بتوان شاید .دانست سمت این

 چشـمگیرتر  بسـیار  اقتصـادي  خـارجی  شرایط رسد می نظر به اما. دانست داخلی
 و قطـر  عربسـتان،  چـون  خـارجی  کشورهاي مالیي ها حمایت اگر که چرا باشد؛
 طـور  بـه . شوند می ضعف دچار نیز ها گروهاین  نباشد، غربی کشورهاي از برخی
 این عربی، ثروتمند شیوخ. است عربستان آنها مالی کننده کمک ترین بزرگ وضوح

 به اصل در اما خیریه، کارهاي و بشردوستانههاي  کمک عنوان با ظاهر به راها  پول
 و سسـات ؤم اختیـار  در انتحـاري  گـذاران  بمـب  تربیـت  و وهابیـت  تـرویج  نیت

  ).1392 فارس، خبرگزاري( گذارند می مذهبی ظاهر بهي ها سازمان
 فرغانـه  دره مرکـزي،  آسـیاي  در ییگرا افراط و تروریسم پرورش اصلی کانون
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 ي،مرکـز  آسیاي هاي جمهوري میان اداري و لحاظ سیاسی از که منطقه این. است
 ظهـور  شاهد گذشتههاي  سال در شده، تقسیم قرقیزستان و تاجیکستان ازبکستان،

و  اقتصـادي  سیاسی، اجتماعی، متعدد دالیل. است بوده تندروانه و رادیکال اسالم
 بـه . دارد وجـود  یـی گرا افراط به منطقه این ساکنان گرایش براي متعددي فرهنگی

 دولتـی، هاي  کمک وها  یارانه قطع و شوروي از فروپاشی پس فرغانه دره که ویژه
 بیکـاري  سـطح  بـاالترین  مرکزي با آسیاي منطقه فقیرترین به ناگهانی صورت  به

عـدم   همچنین و ملی هاي دولت فساد با بعدهاي  سال در وضعیت این. شد تبدیل
 دهـه  اواسط در رادیکال اسالم ظهور دیگر سوي از. شد تشدید اجتماعی، تحرك
 کـه  نحـوي  بـه . گذاشـت  منطقـه  ایـن  بـر  مهمـی  تـأثیر کزي مر آسیاي در 1980
 هـاي  سـال  بـین  دوره در. شـد  پدیـدار  منطقـه  در1990 دهه اوایل از ییگرا افراط
هـاي   گـرایش  منادیـان  از یکـی  عنـوان  به ازبکستان اسالمی جنبش 1997 و1996

 و اکرامیه جریان اسالمی، التحریر حزب، 1999 از پس. کرد عمل منطقه افراطی در
 دره در یـی گرا افـراط  و رادیکالیسم نمایندگان ترین مهم ازبکستان، اسالمی بشجن

  .، ایران شرقی)45نامه  (ویژه شدند می محسوب فرغانه
میان کشورهاي آسیاي مرکزي تنها ازبکستان توانسته خود را بـه وضـعیت    در

ولی بقیه کشـورها از وضـعیت مطلـوب اقتصـادي برخـوردار       قابل قبولی برساند
تاجیکستان و قرقیزستان از جمله فقیرترین کشورهاي این حوزه  ند، چنان کهنیست

 رنـد  مؤسسـه  (پیشـین،  شوند می بوده و از نظر درآمد با الئوس و اوگاندا مقایسه
 و مرکـزي  آسـیاي  کشـورهاي  تمـام  با مرز هم کشور تنها ازبکستان). 89 آمریکا،

. باشـد  مـی  دارا منطقـه  در را موقعیـت مرکـزي   حـال،  عـین  در و است افغانستان
 از برخـی  در و داشـته  حضـور  همسـایه  کشـورهاي  تمام در ازبکستان شهروندان
 ازبکسـتان  ارتـش . دارنـد  تعداد لحاظ از را رتبه دومین قرقیزستان، مانند کشورها
 قابـل  بخـش  کـه  چرا است، مرکزي آسیاي در ارتشترین  پرقابلیت وترین  بزرگ
 در شـوروي  ترکسـتان  نظـامی  منطقـه  نـی ف تجهیـزات  وها  زیرساخت از توجهی
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 جـاي  هـم  اقتصـادي  لحاظ از ازبکستان .است مانده باقی جمهوري این قلمروي
 هـاي اخیـر،   سـال  طـی  اسـت  شـده  موفق جمهوري این. است گرفته را قزاقستان
 کشـاورزي  بـه  نمـوده،  ایجاد را جدید صنایع کرده، حفظ را خود صنعتی ظرفیت
 شـماره  ،تحلیلـی  نامـه  هفته( دهد کاهش را پنبه لیدتو به وابستگی و بخشیده تنوع
  ).97بهمن ،254

 گـاز  قیمـت  کـاهش  بـه  توجـه  بـا  2019 سال در ترکمنستان اوضاع بینی پیش
 حاصـل  چـین  بـه  گـاز  فروش طریق از که محدودي درآمدهاي کاهش و طبیعی

 کشـور  بـه  ارز ورود جریان ،)گذشته سال زیرساختیهاي  بدهی خاطر به( شد می
 )ترکمنسـتان  پول واحد(» منات«ارزش  سقوط موجب موضوع این و یافته کاهش
 کلیـدي  عوامـل  محـدود،  بسـیار  سرمایه آزادي همراه به تورم افزایش. است شده
 چرا گریبانند، به دست آن با مردم اقشار همه کشور سراسر در که است فقر ایجاد
 افـزایش  آنهـا اي هـ  هزینـه  رو ایـن  از و هستند وارداتی محصوالت از بسیاري که
 تشـکیل  بـه  منجـر  گوشـت  و مرغ تخم آرد، مانند اساسی کاالهاي کمبود. یابد می
 آبـاد،  عشـق  در حتی غذا سر بر جنجال و شده بازارها مقابل در طوالنیهاي  صف

 و اسـت  افزایش روبه کشور در بیکاري آمار. شود می دیده نیز کشور این پایتخت
 بودجـه . اسـت  بـوده  درصـد  60 تا میزان این که دهد می نشان جديهاي  ارزیابی
 کـاهش  منـات  میلیـارد  12 کشور، ملی پول ارزش سقوط اثر بر دولت آینده سال
 ارزو سـیاه  بازارهاي بر تري گیرانه سخت کنترل دولت حال، همین در. است یافته
 و کـارگران  بـر  را خـود  نظـارت  حتی و کرده اتخاذ کشور این شهروندان خروج

 رشـد  اغلب یالملل بیني ها سازمان .است داده افزایش کشور از خارج دانشجویان
 ایـن  با. کنند می اعالم درصد 7 تا 5 حدود در را ترکمنستان داخلی ناخالص تولید
 تـوان  مـی ن اسـت،  دشـوار  بسـیار  اطالعات این به دسترسی که کشوري در حال،

 کـه  شود می بینی پیش حال، همین در. کرد ییدأت کامالً را آمار این اعتبار و صحت
 خواهنـد اي  گسترده مالی ضررهاي آباد عشق فرودگاه و »باشی ترکمن« جدید بندر
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 کــاهش و نامناســب اقتصــاديي هــا سیاســت کــه اســت حــالی در ایــن داشــت؛
 کـاري  مهـاجران  ارسـالی  وجـوه  کاهش به منجر ترکیه در خارجی گذاري سرمایه
  .)97 بهمن ،255 شماره ،تحلیلی نامه (هفته شد خواهد کشور این از ترکمن

 افغانسـتان  و مرکـزي  آسـیاي  کشـورهاي  تمام با مرز هم کشور تنها ازبکستان
 شـهروندان . باشد می بهتري در آسیاي مرکزي دارا موقعیت حال، عین در و است

 ماننـد  کشورها از برخی در و داشته حضور همسایه کشورهاي تمام در ازبکستان
 وتـرین   بـزرگ  ازبکسـتان  ارتـش  .دارند تعداد ظلحا از را رتبه دومین قرقیزستان،
 از تـوجهی  قابـل  بخـش  کـه  چـرا  اسـت،  مرکزي آسیاي در ارتشترین  پرقابلیت

 ایـن  قلمـروي  در شـوروي  ترکسـتان  نظامی منطقه فنی تجهیزات وها  زیرساخت
 را قزاقسـتان  جـاي  هـم  اقتصـادي  لحاظ از ازبکستان .است مانده باقی جمهوري

 صـنعتی  ظرفیـت  اخیر، هاي سال طی است شده موفق ريجمهو این. است گرفته
 و بخشـیده  تنـوع  کشـاورزي  به نموده، ایجاد را جدید صنایع کرده، حفظ را خود

 بـه  2016 سـال  در کـه  میرضـیایف  فعالیت دهد کاهش را پنبه تولید به وابستگی
 کـرد  اعالم وي. شد آغاز منطقه کشورهاي سران با روابط تقویت با رسید، قدرت

 کـار  روي بـا . »است تاشکند خارجی سیاست اصلی اولویت ـ مرکزي آسیاي« که
هـاي   سـال  در. گرفـت  صورت هم اقتصاد حوزه در اصالحاتی میرضیایف، آمدن
 ملی توسعه استراتژي بنابراین، .کرد پیدا باري فاجعه وضعیت کشور اقتصاد 2010

 جهـت  رد میرضـیایف  رهبـري  تحت 2017 سال فوریه ماه در رسیده تصویب به
 خـارجی  اقتصـادي  سیاسـت  به هم تغییرات این. بود سابق سیاست اساسی تغییر
 ارز تبـادل  نـرخ  سـازي  یکسـان  .شـد  مـی  مربـوط  داخلی سیاست به هم و کشور

 حوزه این در گامترین  مهم رسید، تصویب به 2017 سال سپتامبر در که ازبکستان
 و خـارجی  مـالی  ادهـاي نه توجه جلب به موفق دولت اقدام، این نتیجه در. است

 ایـن،  بـر  عالوه. است شده خارجی بازارهاي در سود دالر میلیارد 10 به دستیابی
 مرکز به کشور کردن تبدیل منظور به را فعال نقل و حمل سیاست اجراي تاشکند
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 مـالی  نهادهـاي  حـال،  عین در .است کرده آغاز آسیا و اروپا بین بزرگ لجستیک
 درهـاي  شـدن  بـاز  بـر  مبنـی  هـایی  سـیگنال  جهانی تجارت سازمان و یالملل بین

 .انـد  دهکـر  دریافـت  خـارجی هـاي   گـذاري  سـرمایه  روي بـه  ازبکسـتان  اقتصادي
 براسـاس  اصـالحات  شـده  اجـرا  سیاسـت  اگـر  کـه  معتقدنـد  غربـی  کارشناسان

 خـارجی،  مسـتقیم هـاي   گذاري سرمایه تشویق سیاست ،ها قیمت تمام سازي لیبرال
 کند، پیدا ادامه اقتصاديـ  تجاري حوزه در همسایگان با روابط بهبود و باز تجارت
 سـطح  افـزایش  و مردم اشتغال به و بوده اثربخش است ممکن سیاست این نتایج

  .)97 بهمن ،255 شماره، تحلیلی نامه (هفته کند کمک آنها زندگی
 و اسـت  شده واقع منطقه مجاورت در که افغانستان در طالبان وجود طرفی از
 کـه  اروپا سمت به مخدر مواد قاچاق .گرفت نادیده توان مین نیز را آنهاي  کمک

 افراطـی  گروهـاي  مـالی  مهم منابع از یکی به کند می عبور مرکزي آسیاي مسیر از
 در مرکـزي  آسـیاي  از مختلـف  اعضاي فعال حضور نیز اکنون .است شده تبدیل
 نیـز  دیگر مختلف کشورهاي و یلئاسرا عربستان، طرف از مالی حمایت و سوریه

 مرکـزي  آسیايهاي  جمهوري. است شده تبدیل ها گروه این تغذیه براي منبعی به
 دنبـال  عربسـتان  مثل کشورهایی با رابطه توسعه و برقراري را از اقتصادي اهداف

 وهـا   بنیـه  از کـه  تاجیکستان و قرقیزستان نظیرها  این جمهوري از برخی. کنند می
ـ  برخوردارنـد،  پـذیري  بآسـی  و ضعیف اقتصاديهاي  زیرساخت یـافتن   دنبـال  هب

 ایـن  از یکـی  هم سعودي عربستان که برآمدند خود پیرامون در اقتصادي شرکاي
 ترکمنستان و قزاقستان ویژه منطقه به این ثروتمندهاي  جمهوري البته. کشورهاست

 و اقتصـادي هـاي   انگیـزه  و دالیـل  بـا  هسـتند،  انرژي فراوان ذخایر داراي که هم
 بـا  خود روابط توسعه به گاز و نفت حوزه در هدف همکاري با صاًخصو تجاري
 ).1393 ایراس،( کردند اقدام ریاض

 و مـیالدي،  1991 سـال  در شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی با رسد می به نظر
 از بسـیاري  کـه  شـد اي  گونـه  بـه  مرکزي آسیاي وضعیت ایدئولوژي، خأل ایجاد
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 طور به و راحتی به داشتند مخفیانه الیتفع شوروي زمان در که مذهبی يها گروه
 بعد دوران اقتصادي در فقر .خود را آغاز کردند فعالیت خود کشورهاي در آشکار

 استقالل کشورهاي دیگر طرف از .شد می احساس شدت به منطقه در فروپاشی از
 بـه  را قطـر  و عربستان از جمله منطقه کشورهاي از بسیاري توجه مرکزي سیايآ

 پـرورش  براي را فضا دیگر کشورهاي از برخی و قطر عربستان، .ردک جلب خود
مـذهبی  ي هـا  حمایتفروپاشی در کنار  ابتداي از لذا و دیدند مناسب گري افراطی
 حاضـر  حـال  در .کردنـد  آغاز اسالمی گروهاي را نیز به مالیهاي  کمک افراطی،
هـاي   اتعملیـ  در تـوان  مـی  را مرکـزي  آسـیاي  تروریسـتی  يها گروههاي  فعالت

 .کـرد  مشـاهده  وضـوح  بـه  را افغانسـتان  حتـی  و عـراق  و سوریههاي  تروریست
 انقـالب  از بعـد  اقتصـادي کـه   وضعیت در تغییر لوئیس، آرتور نظر به (نگارنده)

 تغییـر  نگرش آدمیان نیز نحوه و عقاید شود تا می باعث صنعتی به وجود آمده بود
رسـد ایـن تغییـرات     می به نظر). 115: 1391 پیغامی،( به افراط منجر شود کرده و

رکودي در وضعیت اقتصـادي باعـث تغییـر نگـرش در آسـیاي مرکـزي بـا نـام         
  .(نگارنده) گردیده است ییگرا افراط

 از درآمد وکسب ها قیمت آزادسازي از ناشی تورم با همراه شدید تولید کاهش
 فقـر  شـد.  کشورها این بین در فقر توجه قابل افزایش به منجر مالی بزرگ کسري

ــین در ــورهاي ب ــن کش ــه ای ــه  منطق ــه گون ــت اي ب ــه اس ــن ک ــیاري ذه   از بس
 .(Tu Dang, 2009: 21-23) در و کـرده  جلب خود به را نویسندگان و تحلیلگران 

 آن در کـه  است ازبکستان کشورها این جمله از. اند پرداخته پژوهش به زمینه این
 منـابع  داشـتن  بـا  قزاقستان ).33:1385 کوالیی،( دارد وجود زیادي بیکاري و فقر
 داراي جمعیتـی  دو هـر  اسـت  منابعی چنین فاقد که تاجیکستان و زیرزمینی غنی
 اسـت  زمینـه  ایـن  در بیشـتري  شـدت  داراي تاجیکستان که چند هر هستند، فقیر

)Chapman: 2011: 2 .(آسـیاي  کشـورهاي  دیگـر  ماننـد  هم قرقیزستان جمهوري 
 و غـذا  کمبـود  بـا  آن مـردم  به نوبه فقر ینکه ا است فقیر جمعیتی داراي مرکزي
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 بـراي  زیادي پذیري آسیب). Babu & Reidhead, 2000:647( اند مواجه سوءتغذیه
 ایـن  بـه  خانوارها کم بسیار درآمد به توجه با و است داشته همراه به کشورها این
ایـن   بـین  در جـدي  ضعف نقطه و آسیب صورت به پدیده این بریم؛ می پی نکته

بسـیاري از   پیوسـتن  در را آن گسـترده  پیامد که است داده نشان خود زکشورها ا
 دیگر عبارت به. Tu Dang, 2009:35) ( مردم و به ویژه جوانان به داعش ذکر کرد

 بـراي  نیز گرا افراط يها گروه و مذهبی يها سازمان کشورها، این در فقر وجود با
 در حـاکم  سکوالر هاي ومتحک با مبارزه جمله از خود ي سیاسیها برنامه اجراي
 از. کردند جذب خود سمت به را مردم از وبسیاري استفاده وضعیت این از منطقه
 حـزب  اسـالمی و  جنـبش  بـه  تـوان  مـی اسالمی  يگرا افراط يها گروه این جمله

 را هـا  گـروه  ایـن  فعالیت و وجود منطقه این کشورهاي تمامی. کرد اشاره التحریر
  )Afzal: 2003:7. (کنند می مبارزه ها گروه این با و دانند می خود براي تهدیدي

 
  گیري  نتیجه

 قـرار  منطقه، بودن استراتژیک منطقه، سرکوبگر دولتهاي شوروي، دوران اقدامات
 نیـز  و منطقـه  ایـن  در بحـران زا  جغرافیـایی  کـانون  عنـوان  به دره فرغانه داشتن

 جمله از همگی انستانتحوالت افغ از پذیريتأثیر و افغانستان با منطقه همجواري
 سوي به شخص هر مسیر .هستند یی در آسیاي مرکزيگرا افراط در دخیل عوامل

 جمعیتـی،  ساختارشناسـی  مـورد  در فراگیـر  توضیحات و است متفاوت تروریسم
 زمینـه  ایـن  در کـه  غیره و سیاسی یا اقتصادي یا اخالقی نیروهاي کل دهنده نشان
 وسـطح  آموزش فقدان فقر، که است داده اننش تحقیق باشد. این می کنند می عمل
 افراطـی هـاي   گـروه  در استخدام براي افراد بودن مستعد با لزوماً داري، دین باالي
متعـدد و  هـاي   قومیت وضعیت زندگی اقتصادي، در کمبود احساس .دارد ارتباط

  یی در آسیاي مرکزي هستند.گرا متکثر همگی از عوامل افراط
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  منابع و مآخذ
  رسی منابع فا

 فصـلنامه  ،»پیامـدها  وهـا   ریشـه  بدخشـان؛  حـوادث « )،1391شـعیب، (  بهمن، و اسداهللا سید ـ طهري،
  . 79 هجدهم، شماره دوره قفقاز، و مرکزي آسیاي مطالعات
 ،»مرکزي آسیاي در حکومت و سیاست« )،1382محمدرضا، ( مجیدي، و اهللا حبیب شیرازي، ـ ابوالحسن

  .اول چاپ قومس، نشر: تهران
هاي جغرافیاي آسیاي میانـه و قزاقسـتان، چـاپ     ، ویژگی1374زاده و هادي قنبرزاده،  ابوالفضل عشقی ـ

  روزنامه قدس
 هاي جریان از حمایت در استعمار هاي قدرت استراتژي« )،1393( محمدعلی، بصیري، و الهام ـ استوار،
  . 8 سوم، شماره سال المتین، حبل فصلنامه ،»تکفیري
 علوم ، مجله»انگاري سازه منظر از آفریقا شمال و عربی کشورهاي تحوالت تحلیل«ادي، آب کریم ـ اکبري

  .1391، 9 اجتماعی، شماره
 الهـدي،  انتشارات و هنري فرهنگی مؤسسه ،»مرکزي یی، تاجیکستان، آسیايگرا  اسالم«، .ا اردوش ـ امیر

   http://alhodapublication.com/2291در:  دسترسی ، قابل1392
 )مرکـزي  آسـیاي  در اسالمی بنیادگرایی نقش بررسی« )،1393محمدرضا ( دمیري، و داود سید آقایی، ـ

  .18 شماره المللی، بین سیاسی تحقیقات فصلنامه ازبکستان، موردي مطالعه
المللی، مترجم: محمدرضا  وب نوین بین، امنیت در آسیاي مرکزي؛ چارچ1382ـ آلیسون و لنا جانسون، 

  دبیري، انتشارات وزارت امور خارجه 
  وجوي هویت خویش، مترجم: مهدي سنایی، ناشر ایراس ، روسیه در جست1385ـ بیلینگتون ـ جیمز، 

  1391 السالم، سال علیه صادق امام ، دانشگاه»اسالمی اقتصاد دانش مرزهاي در مباحثی«، .ع ـ پیغامی
 آسـیاي  منطقـه  مسـلمانان  سیاسـی  ـ اجتمـاعی  اوضـاع  تاریخی بررسی« )،1394نصراهللا، ( ه،زاد ـ حسین
  . 7 شماره اي، منطقه هاي پزوهش فصلنامه ،»بیستم) تا 12 قرن (در مرکزي

 جهـان  مطالعات فصلنامه ،»ازبکستان در ییگرا اسالم رشد« )،1391( الهه، کوالیی، و جواد ـ خوانساري،
  2 رهشما اول، سال اسالم،
 سـایت  ،25/8/1391 ،»مرکـزي  آسـیاي  در هـا  ارزش بـه  بازگشت هاي چالش« ابراهیم، بنادکی، ـ دهقان
  http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4398 :در بازدید قابل برهان، تحلیلی
 انتشـارات : تهـران  آرام، جمـال  مترجم ،»میانه آسیاي در پیکارجو د، اسالمجها« )،1387( احمد ـ رشید،
  عرفان

گرایی در آسیاي مرکزي، انتشارات  ، مجموعه مقاالت افراط1394ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
  الهدي
 شـمار  ،20 رساله، سال ، فصلنامه»گري سلفی نرم جریان از تهدیدات سازانگاران تحلیل«، .ب ـ سیدنژاد

http://alhodapublication.com/
http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=
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  (نگاه شود) 1387 ، سال2
 و اي منطقـه  هـاي  قـدرت  ژئوپلیتیکی اهداف« )،1391( حمیدرضا، نصرتی، و مصطفی حاجت، ـ قادري

  . 2 شماره هشتم، سال ژئوپولیتیک، فصلنامه ،»مرکزي آسیاي دراي  فرامنطقه
معاصـر، چاپخانـه   گرایی در آسیاي مرکزي، ترجمـه: مؤسسـه ابـرار     ، اسالم1391ـ کاراجیانس امانویل، 
  مؤسسه کتاب بوستان

 بـراي  هـا  و چالش پیامدها مرکزي؛ آسیاي کشورهاي در گرایی اسالم روند ،)1391( علی، ـ کبریاییزاده،
 الهدي المللی بین انتشارات و هنري فرهنگی، مؤسسه: تهران اول، چاپ ایران، اسالمی جمهوري

 انتقـال  اصـلی  مسـیر  ترکیـه  /کشـند  مـی  سوریه نگج رابه مرکزي آسیاي جوانانها  سلفی«، .ا ـ کنیازف
  در:  دسترسی ، قابل1392 خبرگزاري فارس، سال »سوریه به نظامیان شبه

http://www.farsnews.com/new1300005=1392110? nnstext.php 
انـدازها، انتشـارات وزارت    ها و چشم ، بازي بزرگ جدید در آسیاي مرکزي؛ زمینه1384ـ کوالیی الهه، 

  خارجهامور
 قفقـاز،  و مرکـزي  آسـیاي  فصلنامه ،»تاجیکستان و افغانستان امنیتی پیوندهاي« )،1381( الهه، ـ کوالیی،
   38 شماره

 و ایـران  روابـط  در اسـالم  دیـن  نقـش « )،1394( مرتضـی،  محمودي، و لطیفوویچ جوري اف، لطیف ـ 
  .29 مارهش ، 9 بین دوره الملل، بین روابط پژوهشنامه ،»مرکزي آسیاي هاي ملت

هاي منازعه در آسیاي مرکزي و قفقـاز جنـوبی، مترجمـان: محمـود      ، گسل1382ـ مؤسسه رند آمریکا، 
  پژوه و عباس کاردان، انتشارات مؤسسه مطالعات ابرار معاصر تهران رضا گلشن
 ،»قفقاز و مرکزي آسیاي در سعودي عربستان حضور پیامدهاي و ابعاد پیشینه،« سیدرضا، ـ میرمحمدي،

  http://www.iras.ir/m/fa/doc/not :در بازدید قابل ایراس، سایت ،7/11/1393

 ،»قفقاز و مرکزي آسیاي در سعودي عربستان حضور پیامدهاي و ابعاد پیشینه،« سیدرضا، میرمحمدي،ـ 
  http://www.iras.ir/m/fa/doc/not در: بازدید قابل ایراس، سایت ،7/11/1393

: تهـران  بـازیگران،  و هـا  بنیـان  قفقـاز؛  و مرکزي آسیاي در بحران ژئوپلیتیک )،1387محمود ( ـ واعظی،
  امورخارجه وزارت
 مؤسسـه : تهران ،»ازبکستان اسالمی جنبش اسالمی، حرکت با آشنایی« )،1385یوسف ( مزین، ـ وصالی
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