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مطالعهموردیداعش

ٔحٕسضيب ٔزیسی ،1یٛؾف ثبلطی:2
تبضید زضیبفت68>;/5:/78:
تبضید پصیطـ68></57/58:
چکیده
یکی اس جزیاىّای تکفیزی کِ طی سالّای اخیز هَجثات خطًَت ٍ افزاطیگزی را در هٌطمِ غزب آسیا فزاّن آٍردُ،
جزیاًی هَسَم تِ داعص است .ایي جزیاى تٌا تِ دالیلی ًظیز فمذاى دهَکزاسی ٍ حمَق ضْزًٍذی ،تحجز ٍ ٍاپسگزایی
تزٍس یافت ٍ تا حوایتّای هالی -لجستیکی تزخی لذرتّای هٌطمِای ٍ فزاهٌطمِای تَاًست لزیة تِ ًین دِّ تِ حیات
خَد تذاٍم تخطذ ٍ چالطی اساسی را فزا رٍی دٍلتّای ایي هٌطمِ لزار دّذ .داعص ّوچٌیي تا تَجِ تِ هاّیت ،اّذاف ٍ
دٍرًوایی کِ تزای خَد هتصَر است تْذیذی تالمَُ تزای کطَرّای آسیایهزکشی است .ایي پژٍّص تا کارتست ًظزیِ
هَاجِْ تا هذرًیتِ ٍ ًیش ًظزیِ دٍلت ٍرضکستِ درصذد تزرسی هَارد اهکاى ٍ اهتٌاع حضَر داعص در آسیای هزکشی است.
ًَیسٌذگاى همالِ تزآًٌذ کِ تِ دلیل تأثیزپذیزی تخطی اس جزیاى اسالمگزایی در آسیای هزکشی اس اًذیطِّای افزاطی
هَجَد در غزب آسیا ٍ تضادی کِ ایي ًَع اس اًذیطِ تا اًگارُ ّای هذرًیتِ دارد ،سهیٌِ تزای حضَر داعص در
آسیایهزکشی فزاّن است  -تِ ٍیژُ پس اس آى کِ داعص اس سَریِ ٍ عزاق رخت تستِ ٍ در جستجَی فضایی جذیذ تزای
اداهِ حیات خَد است .تا ایي حالٍ ،جَد دٍلت ّای التذارگزا ٍ ًسثتاً تاثثات در آسیای هزکشی حضَر داعص را در ایي
هٌطمِ تا هحذٍدیتّایی هَاجِ ساختِ است .رٍش تحمیك در ایي همالِ تَصیفی-تحلیلی ٍ اتشار گزدآٍری دادُّا
کتاتخاًِای ٍ استفادُ اس دادُّای ایٌتزًتی است.
واشههای کلیدی :داعص ،غزب آسیا ،آسیای هزکشی ،افزاطیگزی ،تکفیز ،هذرًیتِ ،دٍلت ٍرضکستِ.
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مقدمه

اظ رٌّٕ ٝطٜٞٚبی تطٚضیؿتی و ٝزض چٙس ؾبَ اذیطُٙٔ ،م ٝآؾیبیغطثی ضا ٔٛضز ٞزٕ ٝلطاض
زاز  ٚچبِف اؾبؾی ضا ٔتٛر ٝزِٚتٞبی ایٗ ُٔٙم ٝؾبذتٌ ،طٞٚی تىفیطی اؾت و ٝاظ آٖ
تحت ٖٛٙاٖ زِٚت اؾالٔی ٖطاق  ٚقبْ( 1زاٖف) یبز ٔیقٛز .زض ٔٛضز چٍٍ٘ٛی
قىٌُیطی زاٖف ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝثٗس اظ حّٕ ٝآٔطیىب ثٖ ٝطاق زض ؾبَ  ٚ 7558ثٝ
ثٟب٘ٔ ٝجبضظ ٜثب تطٚضیؿٓ ،قبذ ٝاِمبٖس ٜزض ایٗ وكٛض فٗبَ قس ّٕٖ ٚیبت ٞبی ا٘تحبضی
ثؿیبضی زض ٖطاق ثٚ ٝل ٔٛپیٛؾت .اِمبٖس ٜؤ ٝسٖی اؾت ٔبٞیتی فطأّیتی زاضز ٌطٜٚ
«رٕبٖت تٛحیس  ٚرٟبز» ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘بیٙس ٜذٛز زض ٖطاق  ٚتحت ظٖبٔت «اثٔٛهٗت
ظضلبٚی» زض ؾبَ ٗٔ 7559طفی وطز(اثطاٞیٓ ٘ػاز .)68>8 ،ایٗ أط نح ٝٙارتٕبٖی ٖطاق ضا
رٟت پصیطـ حطوت ٞبی اؾالٔی ضازیىبَ آٔبزٜتط ٕ٘ٛز و ٝث ٝز٘جبَ آٖ زض اٚاذط ؾبَ
;ٔ 755یالزی یه ٌطٓ٘ ٜٚبٔی ث٘ ٝبْ «زِٚت اؾالٔی ٖطاق» ث ٝضٞجطی فطزی ث٘ ٝبْ اثٕٖٛط
ثغسازی زض ؾبٔطا اٖالْ ٔٛرٛزیت وطز  ٚزض وٙبض اِمبٖس ٚ ٜرٕبٖت تٛحیس  ٚرٟبز لطاض
ٌطفت .زض آٚضیُ ؾبَ  7565اثٕٖٛط ثغسازی تٛؾٍ ٘یطٞٚبی آٔطیىبیی حبيط زض ٖطاق ثٝ
لتُ ضؾیس  ٚاثٛثىط ثغسازی ث ٝربی ٚی لسضت ضا ث ٝزؾت ٌطفت  ٚچٟبض ؾبَ ثٗس «زِٚت
اؾالٔی ٖطاق  ٚقبْ» ضا پبیٌٝصاضی وطز .تٕبیُ ثغسازی ث ٝزض پیف ٌطفتٗ فٗبِیتٞبی ٘ٓبٔی
ثبٖج قس تب ٘رؿتیٗ ٌطٛٔ ٜٚؾ ْٛث«ٝاضتف ا ُٞؾٙت  ٚرٕبٖت» ضا ثب ٕٞىبضی ثطذی
قرهیتٞبی ثٙیبزٌطایی -و ٝثب ٚی زض ا٘سیك ،ٝذٍ ٔكی ٞ ٚسف ٕٞؿ ٛثٛز٘س -تكىیُ زازٜ
 ٚزض ثرف ٞبیی اظ ٖطاق ٘ٓیط ثغساز ،ؾبٔطا  ٚزیبِ ٝفٗبِیتٞبی ٘ٓبٔی ٔ ٚؿّحب٘ٝای ضا ّٖیٝ
قیٗیبٖ  ٚزِٚت ٚلت قىُ زٞس .ثغسازی پؽ اظ چٙسی ثٕٞ ٝطاٌ ٜط ٜٚذٛز ث ٝقٛضای
ٔكٛضتی ٔزبٞسیٗ) ٚاثؿت ٝث ٝاِمبٖسّٔ( ٜحك قسٔ .ربِفبٖ زِٚت زٔٛوطاتیه ٖطاق اظ رّٕٝ
ثٗخیٞب ،ؾّفیٞب ،تىفیطیٞب  ٚثركی اظٖكبیط و ٝث ٝالساْ ٘ٓبٔی ّٖی ٝزِٚت حبوٓ تٕبیُ
1. Islamic State of Iraq and the Levant
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زاقتٙس ،زض حٕبیت اظ ثغسازی ثٌ ٝط ٜٚزِٚت اؾالٔی ٖطاق پیٛؾت ٚ ٝثغسازی ٘یع ثب اؾتفبز ٜاظ
ایٗ فطنت ٔجبزضت ث ٝؾبظٔب٘سٞی ٘یطٞٚب  ٚارطای الساْ ٘ٓبٔی ّٖی ٝزِٚت ٚلت ٕ٘ٛز.

ثغسازی ثب قط ٔٚتحٛالت ؾٛضی ٝثب قٗبض «یبضی ا ُٞؾٙت زض ؾٛضی »ٝزؾت ث ٝوبض قس ٚ
ثٔ ٝست ز ٚؾبَ زض وٙبض ٘یطٞٚبی ٔربِف زِٚت ثكبض اؾس لطاض ٌطفتٚ .ی زض آٚضیُ ؾبَ
 7568ازغبْ قبذ ٝرج ٟٝاِٙهط ٜثب زِٚت اؾالٔی زض ٖطاق ضا ثب اؾٓ «زِٚت اؾالٔی ٖطاق
 ٚقبْ» اٖالْ وطز(ؾب ٜٚزضٚزی .)>8->: :68>8،زاٖف و ٝزض چٙیٗ قطایُی قىُ
ٌطفت یه رطیبٖ چٙسّٔیتی ثٛز و ٝثبِغ ثط ٞعاضاٖ ٔجبضظ رٟبزی اظ تٕبْ ز٘یب ضا رصة وطزٜ
 ٚؾبظٔبٖ اَالٖبت ٖطثؿتبٖ زض ا٘تمبَ ایٗ تطٚضیؿتٞب اظ ٘مبٌ ٔرتّف ثٔ ٝطاوع ثحطاٖ
٘مف ٕٟٔی ثط ٖٟس ٜزاقت .اظ ایٗ ضٞ ٚط ضٚظ تٗساز ثیكتطی اظ اتجبٔ وكٛضٞبی آؾیبی
ٔطوعی آٖ اظ ٔطز  ٚظٖ ،تحهیُوطز ٚ ٜثیؾٛاز ،فمیط  ٚغٙی  ٚپیط  ٚرٛاٖ ،ضاٞی ٖطاق ٚ
ؾٛضیٔ ٝیقس٘س تب ث ٝزاٖف ثپی٘ٛس٘س ،اؾّح ٝث ٝزؾتٌیط٘س  ٚثزٍٙٙس .زض ٔیبٖ وؿب٘ی وٝ
ث ٝزاٖف پیٛؾتٙس ،افطازی اظ لكطٞبی ٔرتّف ٔكبٞسٔ ٜیقس٘س :تبرط ،آضایكٍط ،افطاز
ثیؾٛاز ،تحهیُوطز ،ٜظ٘بٖ ،رٛا٘بٖ  . ... ٚحتی ثطای ثطذی اظ ایٗ افطاز پ َٛإٞیتی ٘ساضز،
آٖٞب نطفبً تبثٕ ایسئِٛٛغی زاٖف ٞؿتٙس .اظ زٜٞب ٞعاض رًٙرٛی زاٖف زض ؾٛضی ،ٝحسٚز
٘ 7555فط آٖٞب ا ُٞآؾیبی ٔطوعی ثٛز٘س  ٚثطذی اظ آٔبضٞب حتی تٗساز آٖٞب ث٘ 9555 ٝفط
٘یع ٔیضؾب٘س .ثعضيتطیٗ ٌطٌ ،ٜٚطٞٚی اظثه قبُٔ قٟط٘ٚساٖ اظثىؿتبٖ  ٚاظثه تجبضٞبی
زض ٜفطغبُ٘ٙٔ( ٝمٝای ٔكتطن ٔیبٖ اظثىؿتبٖ ،لطلیعؾتبٖ  ٚتبریىؿتبٖ) ثٛز٘س .تٗساز اًٖبی
ایٗ ٌط ٜٚزض ؾٛضی ،ٝاظ ٘ 7:55فط ٘یع تزبٚظ ٔیوطز (International Crisis Group,

)٘ .2015ىت ٝایٙزبؾت و ٝحًٛض ایٗ ٘یطٞٚب اظ وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی زض نفٛف زاٖف
ٌٕب٘ ٝظ٘ی ٞبیی ضا ٔجٙی ثط فطا ٓٞقسٖ ثؿتطی ُّٔٛة ثطای حًٛض احتٕبِی ایٗ رطیبٖ زض
ایٗ ُٔٙم ٝضا ث ٝضا ٜا٘ساذت ٝاؾت ثٚ ٝیػ ٜپؽ اظ آ٘ى ٝزاٖف زض ؾبَ < 756اظ ٖطاق ٚ
ؾٛضی ٝو ٝپبیٍب ٜانّی آٖٞب ثٛز ،ثیط ٖٚضا٘س ٜقس  ٚزض رؿتزٛی ؾطظٔیٙی رسیس ثطای
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ازأ ٝحیبت ذٛز اؾت .ایٗ تحّیُٞب اظ آٖضٔ ٚیتٛا٘ٙس ضً٘ ٚالٗیتطی ث ٝذٛز ٌیط٘س و ٝثٝ
یبز زاقت ٝثبقیٓ ثب تٛر ٝث ٝثبفت غبِجبً اؾالٔی رٛإٔ آؾیبی ٔطوعی  ٚث ٝتجٕ آٖ ضقس
رطیبٖ ٞبی اؾالٔی افطاَی ٕٞؿ ٛثب زاٖف زض چٙس ؾبَ ٌصقت ٚ ٝثٛیػ ٜپؽ اظ فطٚپبقی
قٛضٚی زض نح ٝٙارتٕبٖی ایٗ وكٛضٞب ،قبٞس ث ٝچبِف َّجیسٖ ٔكطٖٚیت زِٚتٞبی
حبوٓ اظ ؾٛی ایٗ رطیبٖٞب ٞؿتیٓ  ٚایٗ أط ث ٝیىی اظ ٍ٘طا٘یٞبی انّی ضٞجطاٖ ایٗ
وكٛضٞب تجسیُ قس ٜاؾت .ثطایٗ اؾبؼ ایٗ ؾؤاَ إٞیت ٔییبثس و ٝزاٖف اظ چٝ
ظٔیٞٝٙبیی ثطای حًٛض زض آٚضزٌب ٜآؾیبی ٔطوعی ثٟطٜٙٔس اؾت؟ زض پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ ثب
ث ٝوبضٌیطی ٘ٓطیٛٔ ٝار ٟٝثب ٔسض٘یتٛ٘ ،ٝیؿٙسٌبٖ ایٗ ٔمبِ ٝثط ایٗ ثبٚضا٘س وٕٞ ٝؿٛیی
رطیبٖٞبی افطاَی اؾالٔی زض آؾیبی ٔطوعی ثب ؾّف ذٛز زض غطة آؾیب زض حٛظٜٞبی
ا٘سیكٝای ٔ ٚمبثّ ٝرٛیی آٟ٘ب ثب ٔسض٘یتٓٔ ٚ ٝبٞط آٖ ،ظٔیٝٙای ُّٔٛة رٟت حًٛض زاٖف
زض آؾیبی ٔطوعی اؾتٕٞ .چٙیٗ قبیبٖ تٛر ٝاؾت و ٝحٛظ ٜآؾیبی ٔطوعی زض ٕٞبٖ حبَ
و ٝثؿتطی ثطای حًٛض زاٖف اؾت ،پیط ٚقطایُی و ٝثط ایٗ وكٛضٞب حبوٓ اؾت ٔٛا٘ٗی
٘یع پیفضٚی ً٘ذ یه چٙیٗ رطیبٖٞبی افطاَی اؾالٔی لطاض زاز ٜاؾت .تٛر ٝث ٝایٗ أط
ٔب ضا ث ٝؾؤاَ زٔٚی ضٔ ٖٕٛٙٞیؾبظز  ٚآٖ ایٙى ٝزاٖف ثب چٔ ٝحسٚزیتٞبیی ثطای حًٛض
زض آؾیبی ٔطوعی ٔٛار ٝاؾت؟ فطيیُٔ ٝطح زض پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ و ٝاظ ٘ٓطی ٝزِٚت
ٚضقىؿت ٝثٟطٔ ٜیرٛیس ثط آٖ اؾت و ٝقىٌُیطی رطیبٖ تىفیطی زاٖف ثطآٔس ٜاظ
زضٔب٘سٌی زِٚت ٞب زض ٖطاق  ٚؾٛضی ٝثٛز و ٝتٛا٘بیی اٖٕبَ حبوٕیت ؾطظٔیٙی ضا ٘ساض٘س،
حبَ آ٘ىٔ ٝكره ٝتٕبٔی زِٚتٞبی آؾیبی ٔطوعی التساضٌطایی  ٚوٙتطَ قسیس ٘رجٍبٖ
ؾیبؾی ثط ض٘ٚسٞبی ربضی زض وكٛض اؾت و ٝاربظ ٜوٙفٞبی ٔؿتمُ  ٚزض تٗبضو ثب اضازٜ
حبوٕبٖ ضا ٕ٘یزٞس و ٝایٗ أط ٔب٘ٗی رسی فطاضٚی زاٖف زض ایٗ ُٔٙم ٝاؾت.
٘ٛقتبض پیف ض ٚزض چٙس ثرف ٔطتجٍ ثب یىسیٍط ؾبظٔب٘سٞی قس ٜاؾت :چبضچٛة ٘ٓطی
قبُٔ :اِف) ٘ٓطیٛٔ ٝار ٟٝثب ٔسض٘یت ٝة) ٘ٓطی ٝزِٚت ٚضقىؿت ،ٝذبؾتٍبٞ ٜبی فىطی

زمینههای پیدایش و رشد افراطیگری در آسیای مرکسی072 / ... :

ا٘سیك ٝای پسیس ٜافطاٌ ٌطایی اؾالٔی ،اؾالْ ٌطایی زض آؾیبی ٔطوعی  ٚاقىبَ آٍٖ٘ ،بٞی
ثٔ ٝبٞیت زِٚت زض آؾیبی ٔطوعی  ٚزضٟ٘بیت ٘تیزٌ ٝیطی.
بررسی چارچوب نظری
الف) نظریه مواجهه با مدرنیته

پیف اظ پطزاذتٗ ث٘ ٝح ٜٛثطذٛضز اؾالْ ٌطایبٖ ثب پسیسٔ ٜسض٘یت ،ٝاثتسا ثبیس پبؾری ث ٝایٗ
ؾؤاَ اؾبؾی زاز ؤ ٝسض٘یت ٝچیؿت؟ زض ٚالٕ ٔسض٘یت ٝث ٝنٛضت پسیسٜای ضٚی ٕ٘ٛز ٜوٝ
زض ربیربی ٞؿتی ا٘ؿب٘ی ُٔطح قس ٚ ٜپطؾف پیطأ ٖٛآٖ ٘یع ث ٝا٘ج ٜٛؾؤاالت ا٘ؿبٖ
پػٞٚكٍط افعٚز ٜاؾت .زض تٛيیح ایٗ ٔف ْٟٛثبیس ٌفت ؤ ٝسض٘یت 1ٝثٙٗٔ ٝی تزسز ٛ٘ ٚ
ٌطایی ٌ ٚطایف ث ٝآٖ اؾت ٔ ٚسضٖ 2یٗٙی آ٘چ ٝرسیسٗٔ ،ٛ٘ ،بنط  ٚأطٚظی اؾت .ثٝ
ا٘ؿبٖ ٔتزسز ٌٛ٘ ٚطا ،ا٘ؿبٖ ٔسضٖ ٌفتٔ ٝیقٛز ٔ ٚسض٘یؿٓ 3یٗٙی انبِت زازٖ ث ٝآ٘چٝ
ٔسضٖ  ٚرسیس اؾت (ٔحمط  ٚذُیجی لٛغزی .)8> :68>6 ،ث ٝتٗجیطی زیٍط ٔسض٘یت ٝیٗٙی
ٔٙف  ٚقی ٜٛظ٘سٌی أطٚظی  ٚرسیس و ٝترطیت ٔسا ْٚؾٙت ٞب  ٚ ٚثبٚضٞبی و ٟٝٙای وٝ
ثب ایٗ قی ٜٛظ٘سٌی رسیس ٕٞطا ٜقس ٜا٘س ضا ز٘جبَ ٔیىٙس .اظ ٕٟٔتطیٗ ٚیػٌی ٞبی ٔسض٘یتٝ
ٔیتٛاٖ ث :ٝأٚب٘یؿٓ  ٚثكطاٍ٘بضی ثٖٛٙ ٝاٖ ٚیػٌی انّی ضٚح ٖهط رسیس ،تأویس  ٚتىیٝ
ثط ٖمُ ٔسضٖ ٔ ٚبزیٌطا ،اٖتمبز ثٓ٘ ٝطی ٝپیكطفت تبضیری ،رسا وطزٖ اذالق اظ تبض  ٚپٛز
ٖبَِٓ یب ث ٝتٗجیطی اٖتمبز ث ٝرـسایی ٞؿت اظ ثبیس ٟ٘ ٚبیتبً ؾىٛالضیؿٓ اقبض ٜوطز .پؽ ثٝ
٘ٓط ٔیضؾس ٔسض٘یتـ ٝشاتـبً غیطزیٙی  ٚثّى ٝزیٗ ؾتیع اؾت؛ ظیطا زض رٞٛط ایٗ ٔف ،ْٟٛا٘ىبض
ذسأساضی  ٚاحجبت ثكطٔساضی ٘فؿب٘ی ٟ٘فت ٝاؾت .تفىط ٔسضٖ یب وبٔالً ٔٙىـط ٚرـٛز ٚحی
ٞ ٚسایت لسؾی آؾٕب٘ی ٔی ٌطزز  ٚیـب ایٙىـ ٝاٌـط ٞـٓ زض ْـبٞط ٖٙبزی ثب ٚحی لسؾی

1. Modernity
2. Modern
3.Modernism
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٘ساقت ٝثبقس ،إٞیـت چٙـسا٘ی ثـ ٝتفىـط ٚحیـب٘ی ٕ٘ـیزٞـس  ٚانـبِت ضا اظ آٖ ٖمـُ
وٕیا٘ـسیف ذـٛزثٙیـبز ٔیزا٘س .زض حمیمت ثب ٔسض٘یت٘ ٝؿجت ٔیبٖ آزٔـی ٞ ٚـسایت
ٚحیب٘ی زیٙی لُٕ ٔیٌطزز  ٚا٘ؿبٖ ذٛز ضا ٕٞب٘ٙس ٔٛرـٛزی ذٛزثٙیـبز ٔ ٚؿتمُ ٚ
٘بؾٛتی ٘ ٚفؿٕساض تٗطیف ٔیوٙس ٖ ٚبِٓ ضا ٘یع یىؿط ٜثط ایـٗ ٔجٙب تٗطیف ٔیوٙس .زض شات
ٔسض٘یت ،ٝاٖطاو اظ حك ،زیٗٚ ،حـی  ٚقـطایٕ اِٟـی ٟ٘فتـ ٝاؾت؛ ظیطا زض تفىط ٔسضٖ،
أٚب٘یؿٓ حبوٓ اؾت  ٚثكط ذـٛز ضا زض آیٙـ ٝحك ٔیثیٙس ٚ ٚرٛز  ٚحمیمت ذـٛیف ضا
ثـب ذٛزثٙیـبزی ٘ ٚفؿـب٘یت ٚ ٚر٘ ٝبؾٛتی تٗطیف ٔیىٙس (ظضقٙبؼ.)78:-78; :68=8 ،

زض ٘تیز ،ٝاظ ظٔبٖ قىُ ٌیطی ایٗ تح َٛتبضیری زض غطةٛٔ ،ارٔ ٟٝؿّٕیٗ ثب ایٗ ضاثُ ٝثٝ
نٛضت ٞبی ٔرتّفی قىُ ٌطفت .ث ٝتٗجیطی زض ٘تیزْٟٛ ٝض  ٚتٟبرٓ ٔسض٘یت ٝث ٝرٟبٖ
اؾالْ ؾٚ ٝاوٙف نٛضت ٌطفت :یه ٚاوٙف اظ ؾٛی ضٚقٙفىطاٖ تزسزذٛا ٜضٚی زاز وٝ
ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝچبضٜای رع پصیطـ غطة  ٚآٔٛظٜٞبی آٖ ٘یؿت  ٚثٟتط اؾت و ٝاظ
فطق ؾط تب ٘ٛن پب غطثی قٛیٓ .زٔٚیٗ ٚاوٙف اظ ؾٛی ضٚقٙفىطاٖ زیٙی ضخ ٕ٘ٛز و ٝثط
ایٗ ثبٚض٘س و ٝاؾالْ زیٗ پیكطفت  ٚتطلی اؾت  ٚثؿیبضی اظ آٔٛظٞ ٜبی غطة زض زضٖٚ
ؾٙت اؾالٔی ٚرٛز زاضز  ٚثب ثبظذٛا٘ی ضیكٞ ٝبی تزسز اظ زض ٖٚؾٙت ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٟٔٓ
٘بئُ آٔس .پبؾد ؾٔٛی ٘یع اظ ؾٛی رطیب٘ی تحت ٖٛٙاٖ ضازوبِیؿٓ اؾالٔی و ٝپبؾد آٟ٘ب
ٔٛٓٙض ایٗ ٘ٛقتبض ٘یع ٞؿتٙس ،زاز ٜقس ٜوٌ ٝصقت ٝضا ٔیذٛا٘س تب غطة ٓٔ ٚبٞط آٖ ضا ثٝ
تٕبْ ٔٗٙب ٘فی َ ٚطز وٙس (ثٟبزضی  ٚزیٍطاٖ.):5-:6 :68>7 ،
آ٘چٚ ٝاوٙف ثٙیبزٌطایی اؾالٔی ّٖیٔ ٝسض٘یتٓٔ ٚ ٝبٞط آٖ ضا ثطٔیتبثس ،افَٛ
ذساٌطایی  ٚتطیذ ا٘ؿبٖ ٌطایی زض ٔسض٘یت ٝاؾت .اظ ایٗضٓ٘ ٚطیٛٔ ٝار ٟٝثب ٔسض٘یت ٝثٝ
ٖٛٙاٖ یىی اظ ٖٛأُ ٔ ٟٓزض ثطٚظ  ٚضقس ثٙیبزٌطایی ضا ثبیس ٔؤیس آٖ زؾت ٝاظ ثطضؾیٞبیی
زا٘ؿت و ٝثٙیبزٌطایی ضا ثیف اظ آ٘ىٔ ٝحه َٛزیٗ ذبنی ٘ٓیط اؾالْ ثسا٘ٙس ،آٖ ضا
ٔحه َٛتغییطات ارتٕبٖی فطاٌیطتطی ٔیزا٘ٙس و ٝزض نٛضت ثطٚظ زض ٞط ربٔٗ ٝزیٍط
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غیطٔؿّٕب٘ی ٘یع پیبٔسٞبی ٔكبثٟی ثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٚضز .ثٖ ٝجبضتی زیٍط ثٙیبزٌطایی
ٔحه٘ َٛبٌعیط ٔٙبثٕ ٔصٞجی ذبل اؾالٔی ٘یؿت ثّى ٝایٗ پسیس ٜیه پبؾد ثٔٛی ثٝ
ثحطاٖ ٞبی ٖٕیك التهبزی ،ؾیبؾی  ٚارتٕبٖی زض رٛإٔ اؾالٔی اؾت .پػٞٚكٍطاٖ
ربٔٗٝقٙبؾی زیٗ اغّت ثط آٖا٘س و ٝرٞٛط ٜحطوت ثٙیبزٌطایی ٖ٘ٛی اٖتطاو ث ٝض٘ٚس
ٔسض٘یعاؾی ٚ ٖٛتأحیطات ارتٕبٖی ،فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی التهبزی آٖ ثط رٛأٗی اؾت وٝ
زؾت وٓ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔٙبثٕ اِٟبْ ٘ٓطی ّٕٖ ٚی ٘ٓبْٞب  ٚضٚاثٍ ارتٕبٖی ،ؾیبؾی،
التهبزی  ٚحتی ذب٘ٛازٌی ایٗ رٛإٔ «زیٗ» ثٛز ٜاؾت .پؽ ثٙیبزٌطایی یىی اظ ا٘ٛأ
ٔتٗسز ٚاوٙف ٞبی اٖتطايی ثٔ ٝسض٘یت ٝاؾت و ٝذهّتی زیٙی زاضز (ٛٞقٍٙی-9 :68=> ،
 .)6=8اظ ایٗض ٚزض ایٗ چبضچٛة اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ْٟٛض رطیبٖٞبی ضازیىبَ اؾالٔی زض
غطة آؾیب ضا ف ٟٓوطز.
ب) نظریه دولت ورشکسته

اؾبؾبً وبضٚیػ ٜزِٚتٞب ثطلطاضی ٘ٓٓ  ٚأ ٙیت زض زاذُ  ٚوؿت  ٚافعایف لسضت زض ؾُح
ثیٗ إِّّی اؾت .ایزبز أٙیت  ٚحفّ آٖ ،ضقس  ٚتٛؾٗ ٝالتهبزی ،آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،ایزبز
ظیطثٙبٞبی اضتجبَی ؾرت ٘ ٚطْ  ...ٚاظ ٕٟٔتطیٗ ْٚبیف زِٚتٞب اؾت .حبَ چٙب٘چٝ
زِٚتٞب ٘بتٛاٖ اظ ا٘زبْ ایٗ ْٚبیف ٌطز٘سٖٛٙ ،اٖ زِٚت زضٔب٘س ٜزضذٛض آٟ٘ب ٔیٌطزز.
ٕٞچٙیٗ ٚیػٌی ٔ ٟٓایٗ زِٚتٞب ٚرٛز وكٕىف رسی ثط ؾط لسضت اؾت ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
اؾتمطاض لسضت زِٚتی زض آٖ أىبٖپصیط ٘جبقس (ٔٛؾٛی٘یب .)7> :68>5 ،ثط ایٗ ٔجٙبٔ ،بزِیٗ
آِجطایت ،انُالح زِٚت زضٔب٘س 1ٜضا زض ٔٛضز وكٛضٞبیی ثٝوبضثطز ٜاؾت و ٝالتساض ٔطوعی
زض آٖ يٗیف اؾت یب فبلس چٙیٗ التساضی ٞؿتٙسٞ ٕٝ٘ٛ٘-بی رب افتبز ٜایٗ وكٛضٞب ؾٔٛبِی
 ٚافغب٘ؿتبٖ ٞؿتٙس .اظ ٚیػٌیٞبی انّی زِٚتٞبی زضٔب٘س ٜاظ زؾت زازٖ وٙتطَ ثط
1. Failed States
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اثعاضٞبی ارجبض فیعیىی  ٚفطٚپبقی آٖٞبؾتٖٛ٘ .ی چطذ ٝاظ  ٓٞپبقی ث ٝرطیبٖ ٔیافتس
و ٝتمطیجبً ٘مُٔ ٝمبثُ چطذ ٝیىپبضچ ٝوٙٙسٜای اؾت و ٝزِٚتٞبی أطٚظی اظ َطیك آٖ
تكىیُ قس٘س٘ .بتٛا٘ی اظ حفّ وٙتطَ فیعیىی ثط ؾطظٔیٗ  ٚرّت ٚفبزاضی ٔطزْ ،تٛا٘بیی
زِٚت ثطای ٚنٔ َٛبِیبتٞب ضا وبٞف ٔیزٞس  ٚثٙی ٝزضآٔسی آٖ ضا ث ٝقست تًٗیف
ٔیوٙس .اظ ایٗ ٌصقت ،ٝوٕه ذبضری ٔكط ٌٚث ٝارطای انالحبت التهبزی  ٚؾیبؾی
ٔیقٛز و ٝثؿیبضی اظ ایٗ زِٚت ٞب ثِ ٝحبِ لب٘ ٖٛاؾبؾی ذٛز ٘بتٛاٖ اظ ارطای آٖ ٞؿتٙس،
زض ٘تیزٖٛ٘ ٝی چطذ٘ ٝع َٚاظ زؾت ضفتٗ زضآٔس ٔ ٚكطٖٚیت ،ثیٕ٘ٓی فعایٙس ٚ ٜاظ ٓٞ
پبقیسٖ اضتف ثؿتطی ضا ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز و ٝزض آٖ رًٞٙبی رسیس ثٚ ٝلٔٛ
ٔیپی٘ٛس٘س(ِیتُ  ٚاؾٕیت ):7> :68=> ،وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی آٖ ضا أطٚظ ٜزض ٖطاق  ٚؾٛضیٝ
قبٞسیٓ .زض حمیمت زِٚتٞبی ٘بوبْ ثب اتالف ٔٙبثٕ ،تِٛیس وبالٞبی ثیویفیتٖ ،سْ
ترهیم ثٟیٙٔ ٝٙبثٕ ،ثیؾٛازیٔ ،طئٚیط ،زضآٔس ؾطا٘ ٝپبییٗٛ٘ ،ؾبٖ  ٚثیحجبتی زض
چبضچٛةٞبی حمٛلی تٓٙیٕی ،ظٚاَ ٔكطٖٚیت  ٚحٕبیت ٔطزٔی ،ث ٝثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٚ
التهبزی ،تكٛیك فؿبز زأٗ ٔیظ٘ٙس وٟ٘ ٝبیتبً ث ٝذُط افتبزٖ أٙیت ّٔیُٙٔ ،مٝای  ٚرٟب٘ی
ضا ث ٝز٘جبَ زاضز(ذّیّی .)<= :68=< ،اظ ایٗض ٚزضٔب٘سٌی زِٚت و ٝثٟتطیٗ ٔهبزیك آٖ
أطٚظ ٜزض غطة آؾیب ٔكبٞسٔ ٜیقٛزٖ ،طن ٝضا ثطای فٗبِیتٞبی تطٚضیؿتی ٌطٜٞٚبی
تٙسض ٚفطأ ٓٞی وٙس  ٚایٗ أط تٟسیسی ثب اثٗبز رٟب٘ی اؾت و ٝزض ٘ ّٝٞٚرؿت پیبٔسٞبی
آٖ ٔتٛر ٝزِٚت ٞبیی ذٛاٞس ثٛز و ٝثب ظٚاَ ٔكطٖٚیت  ٚثحطاٖ ٖسْ پبؾرٍٛیی ثٝ
ٔؿئِٛیتٟبی ذٛز زؾت ثٌ ٝطیجبٖ ا٘س.
خاستگاههای فکری – اندیشهای پدیدۀ افراطیگری اسالمی

ثٙیبزٌطایی اؾالٔی پبؾری اؾت ث ٝثحطاٖٞبیی و ٝرٛإٔ اؾالٔی ثب آٖ ٔٛار ٝا٘س .ثرف
ٕٟٔی اظ ایٗ ثحطاٖٞب ظاییسٔ ٜسض٘یت ٝاؾتٚ .ضٚز ا٘سیكٞٝبی تبظ ٜزض ضزای ٔسض٘یتٔ ٝب٘ٙس

زمینههای پیدایش و رشد افراطیگری در آسیای مرکسی076 / ... :

أٚب٘یؿٓ ،زٔٛوطاؾی ،ؾىٛالضیؿٓ ،آظازی ،حمٛق ثكط  ...ٚثب پبؾری ؾرت اظ ؾٛی
ثٙیبزٌطایب٘ی و ٝث ٝزیسٌبٜٞبی ؾٙتی پبیجٙس ثٛز٘س ٘ ٚفٛش غطة  ٚا٘سیكٞٝبی غطثی ضا
ثطٕ٘یتبثیس٘سٛٔ ،ارٌ ٝطزیس .ثٙیبزٌطایبٖ ثط ایٗ ثبٚضا٘س و ٝغطة زض پی ث ٝثٙس وكیسٖ رٛإٔ
اؾالٔی اؾت؛ ٚحكت آٟ٘ب اظ ایٗ اؾت و ٝفطٛٞ ،ًٙٞیت ،اضظقٟب ٙٞ ٚزبضٞبی اؾالٔی زض
ؾبی ٝفط ًٙٞرٟب٘ی غطة اظ ٔیبٖ ثطٚز .ثٙیبزٌطایبٖ ث ٝپسیس ٜرٟب٘ی قسٖ ٘یع ؾرت ثسثیٗ
ٞؿتٙس  ٚاظ آٖ ثیٓ زاض٘س و ٝآٔطیىب زض ؾ ٝحٛظ ٜالتهبز ،ؾیبؾت  ٚفط ،ًٙٞاضظـٞبی ذٛز
ضا زض رٛإٔ اؾالٔی زض٘ٚی وٙس  ٚالتهبز ثبظاض آظاز ضا زض وٙبض ؾىٛالضیؿٓ ِ ٚیجطاَ
زٔٛوطاؾی ثب فطٔ ًٙٞجتصَ ٞبِیٚٛزی ،ثٔ ٝؿّٕب٘بٖ تحٕیُ وٙس .زض حمیمت ضٚیسازٞبی 66
ؾپتبٔجط قىبف ٔیبٖ ٔسض٘یؿٓ  ٚؾىٛالضیؿٓ غطثی ثب ثٙیبزٌطایی اؾالٔی ضا ثیف اظ پیف
آقىبض ؾبذت .ثطدٞبی زٚلّ ٛزض ٘عز افطاٌٌطایبٖ اؾالٔی ٕ٘بز ٔسض٘یؿٓ غطثی ثٛز و ٝثبیس
٘بثٛز ٔیقس (اؾسی  ٚغالٔی .)9;-:7 :68>5 ،اظ ایٗ ٔٓٙط زاٖف و ٝاظ تحَٛپصیطی
ٔٗطفت زیٙی ؾرت زض ٞطاؼ اؾت  ٚثب پبیجٙسی ث ٝؾٙت اظ رطیبٖٞبی ٖهطی فبنّٝ
ٌطفت ٚ ٝزیٍطاٖ ضا ٘بزیسٔ ٜیاٍ٘بضز ،زض غطة آؾیب ؾط ثط آٚضز  ٚزِٚتٞبی ایٗ ُٔٙم ٝضا ثب
تٟسیسی اؾبؾی ٔٛار ٝؾبذت .اِجت ٝزض قىٌُیطی چٙیٗ رطیب٘ی ٖال ٜٚثط
ؾطذٛضزٌیٞب ی ٘بقی اظ ثطذٛضز ثب ٔسض٘یتٔ ٚ ٝتٗبلجبً ضٚیىطز أپطیبِیؿتی زِٚتٞبی ٔسضٖ
غطثی ٘ؿجت ث ٝرٛإٔ اؾالٔی ،ثیقه يٗف  ٚزضٔب٘سٌی زِٚتٞبی ٖطاق  ٚؾٛضی ٝو ٝثب
ظٚاَ ٔكطٖٚیت ،يٗف ذسٔبت أٙیتی ،ؾیؿتٓ لًبیی ٘بوبضآٔس  ٚثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٚ
التهبزی ٖسیسٕٞ ٜطاٞ ٜؿتٙس تأحیطٌصاض ثٛز ٜاؾت .اظ ایٗض ٚفت ٝٙاذیط زاٖف زض ٖطاق ٚ
ؾٛضی ٚ ٝاضتىبة ا٘ٛأ ذك٘ٛتٞبی ثیضحٕب٘ ٝتطٚضیؿتی زض ایٗ وكٛضٞب ظً٘ ذُط
حًٛض ایٗ ٌط ٜٚضا زض آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ٌٛقعز ٔیوٙس .ایٗ احؿبؼ ذُط ٚلتی
ثیكتط ٔیقٛز و ٝثسا٘یٓ ٌطٜٞٚبی افطاَی زض ؾبی ٝحٕبیتٞبی ذبضری  ٚؾیبؾتٞبی
٘بزضؾت زِٚتٞبی حبوٓ زض ایٗ ٔٙبَك زض ؾبَٞبی اذیط زض ایٗ ٔٙبَك ضقس زاقتٝا٘س ٚ
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ثًٗبً زض وّیت ذٛز زاضای ٕٞؿٛییٞبیی ثب رطیبٖ زاٖف ٞؿتٙس .زض حمیمت ٛٞازاضاٖ
زاٖف زض آؾیبی ٔطوعی ،تحت تأحیط یه ایسئِٛٛغی افطاَی ٚاضزاتی ٞؿتٙس و ٝث ٝظٖٓ
آٖٞب٘ ،كبٖزٙٞس ٜاؾتحىبْ اذاللی اؾت .ثب زضن ایٗ ٘ىت ٝو ٝاؾبؾبً افطاٌ َّجی اؾالٔی ٚ
اتربش ضٚیىطزٞبی ذكٗ ّٖی ٝزِٚتٞبی حبوٓ ٔحهٌ َٛفتٕبٖ ؾّفیٌطی زض آؾیبی غطثی
اؾت ،اظ ایٗ ض ٚاِتعاْ ٖمیستی ث« ٝرٟبز»  ٚایٗ ثبٚض و ٝلطاض اؾت فطز زضٌیط رٍٙی ٔمسؼ
ثطای ارطای اؾالْ قٛز ،ثطای ثؿیبضی اظ ٔطزْ آؾیبی ٔطوعی زِیُ انّی پیٛؾتٗ ث ٝزاٖف
اؾت .(International Crisis Group, 2015) .زض ایٗ ضاؾتب ثٛٓٙٔ ٝض زضن ٖٕیك تط ٔؿئّٝ
اؾبؾی حًٛض ٔطزٔبٖ آؾیبی ٔطوعی زض نفٛف زاٖف  ٚپیبٔسٞبی احتٕبِی آٖ ثطای ایٗ
ُٔٙم ٝالظْ اؾت اقبضٜای ث ٝض٘ٚس اؾالْ ٌطایی زض آؾیبی ٔطوعی قٛز.
اسالمگرایی در آسیای مرکسی و اشکال آن

آؾیبی ٔطوعی ٘رؿتیٗ ثبض تٛؾٍ ٔؿّٕب٘بٖ  ٚزض زٚضاٖ ذالفت ٔٗبٚی ٝث ٝلّٕط ٚاؾالٔی
ٚاضز ٌطزیس (فٛظی  ٚپبیبة .)93 :1931 ،زض ازأ ٚ ٝثب ٌؿتطـ اؾالْ زض ایٗ ُٔٙم،ٝ
الٛاْ ٔتٗسز ٌ٘ٛ ٚبٌ٘ٛی زض آؾیبی ٔطوعی ،اَطاف ضٚز ٍِٚب ،قطق  ٚغطة زضیبی ذعض،
لفمبظ ،زاغؿتبٖ  ...ٚاؾالْ آٚضز٘س و ٝثیكتط اظ قبذٞٝبی ٔرتّف ٘ػاز تطن ثٛز٘س  ٚتٕسٖ ٚ
فط ًٙٞاؾالٔی _ تطوی ذبنی ضا قىُ زاز٘س (فٛظی  ٚپبیبة 93 :1931 ،ث٘ ٝمُ اظ
ٔٛؾٛی ثزٛٙضزی .)339 :1931 ،أب ثٗسٞب  ٚزض لطٖ ٘ٛظز ٓٞو ٝایٗ ٔٙبَك ث ٝلّٕطٚ
ضٚؾی ٝيٕیٕ ٝقس٘س  ٚحتی زض زٚضاٖ قٛضٚی ،اؾالْ تحت وٙتطَ ٔؿتمیٓ زِٚتی غیط
اؾالٔی  ٚحتی يس زیٗ لطاض ٌطفت .أب اٖٕبَ ٔصٞجی زضایٗ ٔحیٍ قسیساً يس اؾالٔی ثٝ
حیبت ذٛز ازأ ٝزاز ،ایٗ أط ثسیٗ زِیُ ثٛز و ٝاؾالْ ثیف اظ آ٘ى ٝثٖٛٙ ٝاٖ یه
ایسئِٛٛغی قىؿتذٛضز ٜتّمی ٌطززٕٛ٘ ،زی ضیكٝزاض اظ ٛٞیت فطٍٙٞی ٔ ٚیطاث ٔطزٔبٖ
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آؾیبی ٔطوعی ثٛز  ٚایٗ ٚیػٌی یه اثعاض ؾٛزٔٙس زض ثمبی اؾالْ ثٛز (akbarzadeh,

).2004: 696
اؾالْ پسیسٜای چٙسٚرٟی اؾت و ٝثٌٝ٘ٛ ٝای ٚؾیٕ ٕٖ ٚیكٔ ،ؿبئُ فطٍٙٞی-ارتٕبٖی
آؾیبی ٔطوعی ضا تحت ٘فٛش ذٛیف لطاض زاز ٜاؾت و ٝحتی ثب ٚرٛز زیٗ ؾتیعی ٞفت
زٝٞای اظ ؾٛی قٛضٚی ٝ٘ ،تٟٙب ثبٚضٞب  ٚضفتبضٞبی ٔصٞجی زض ثیٗ ٔطزْ ایٗ ُٔٙم ٝزیسٜ
ٔیقٛز ،ثّى ٝآحبض ٘فٛش آٖ زض ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌی ٔ ٚؿبئُ ارتٕبٖی ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛیع ث ٝضٚقٙی
زیسٔ ٜیقٛز( وٛالیی .)113 :1931 ،زض ایٗ ضاؾتب ثطای قٙبذت ثٟتط اؾالْ زض آؾیبی
ٔطوعی ٔیتٛاٖ ؾ ٔٛ٘ ٝاؾالٌْطایی ضا زض ایٗ ُٔٙم ٝاظ یىسیٍط ثبظقٙبذت:
 -1اسالم سنتی :ازإٔٞ ٝبٖ ٍ٘طـ ٔحبفٓٝوبضا٘٘ ٚ ٝؿجتبً وٙف پصیط اوخطیت
ٔؿّٕب٘بٖ آؾیبی ٔطوعی اؾت و ٝث ٝاشٖبٖ اغّت ٘بْطاٖ ایٗ ٘ ٔٛاظ اؾالْ ث ٝنٛضت یه
ٚیػٌی لٔٛی اؾت تب یه اٖتمبز ٔصٞجی ،یٗٙی ٔ ٕٝٞطزْ ُٔٙم ٝث ٝنٛضت ٕ٘بزیٗ
ٔیذٛاٙٞس ذٛز ضا ثٔ ٝؿّٕب٘بٖ زیٍط ٔٗطفی ٕ٘بیٙس ٕٞ ٚیٗ َٛض ٔٛضز قٙبؾبیی لطاض
ٌیط٘س( فٛظی  ٚپبیبةٞ .)93 :1931 ،ط چٙس ثؿیبضی اظ ٖمبیس ٔصٞجی آٖٞب ثب اؾالٔی وٝ
زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ ٝارطا ٔیقٛز  ٚیب اؾالْ ضاؾتیٗ تفبٚت زاضز.
 -2اسالم مورد حمایت دولت :ضیك ٝایٗ ٘ ٔٛاظ اؾالْ ث ٝر ًٙرٟب٘ی زٚ ْٚ
تٟسیسی و ٝاظ ؾٛی اضتف ٞیتّط ٔتٛر ٝؾطظٔیٗٞبی قٛضٚی قس ٜثٛز ثطٔیٌطززٍٙٞ ،بٔی
و ٝزِٚتٔطزاٖ قٛضٚی ذٛاؾتبض اؾتفبز ٜاظ تٛاٖ ٔؿّٕب٘بٖ زض ر ًٙثٛز٘س ،آٖٞب ضا ٔٛضز
حٕبیت ذٛز لطاضزاز٘س .اؾتفبز ٜاظ ایٗ قىُ اظ اؾالْ و ٝایٗ آظٔ ٖٛذُیط ضا ثب ٔٛفمیت
پكت ؾط ٟ٘بز ٜثٛز ،پؽ اظ فطٚپبقی ٘یع اظ ؾٛی زِٚتٞبی آؾیبی ٔیب٘ ٝرٟت ضفٕ
٘یبظٞبی ذٛز ،زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفتٞ .ط چٙس لب٘ ٖٛاؾبؾی  ٕٝٞایٗ وكٛضٞب انُ
تفىیه زیٗ اظ ؾیبؾت ضا پصیطفت ٝاؾت أب زیٗ اؾالْ تب حس یه ایسئِٛٛغی زِٚتی نٗٛز
وطز ٜاؾت .اٍ٘یع ٜآ٘بٖ ایٗ ثٛز و ٝاظ ٞطد ٔ ٚطری ؤ ٝیتٛا٘ؿت اظ ذأل ایسئِٛٛغیىی
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حبنُ اظ ثی اٖتجبضی ٔبضوؿیؿِٓٙ-یٙیؿٓ ثٚ ٝرٛز آیس رٌّٛیطی وٙٙس ٕٞ ٚچٙیٗ يٕب٘ت
اذاللی ضا ثطای ضفتبض قٟط٘ٚساٖ ایزبز وطز ٜثبقٙس .اؾالْ ٔٛضز حٕبیت زِٚتٞبی و٘ٛٙی
آؾیبی ٔطوعی ثط پبی ٝتٗبِیٓ اؾالْ ا ُٞؾٙت ٔ ٚىتت فم ٝحٙفی اؾت .تٛر ٝانّی زض
ؾُٛح زِٚتی ث ٝظٖٓ آ٘بٖ ،تطٚیذ اؾالْ ذٛة یٗٙی آ٘چ ٝو ٝثطای تٛؾٗ ٝوكٛض ٔفیس ثٛزٜ
 ٚزٚض ؾبذتٗ اؾالْ ثس ثٖٛٙ ٝاٖ تٟسیسی ّٖی ٝحجبت وكٛض اؾت.
 -3اسالم رادیکال :أطٚظ ٜزض آؾیبی ٔطوعی لطائتی اظ زیٗ و ٝث ٝظٖٓ ٔٗتمسیٗ آٖ
زضنسز ظزٚزٖ اؾالْ اظ تحطیفبت ٘بقی اظ ٌصض تبضید ٔ ٚطٚض ایبْ اؾت ،ضا زض َجمٝثٙسی
رعء اؾالْ ضازیىبَ لطاض ٔیزٙٞس .ایٗ رطیبٖ ث ٝتأؾی اظ رطیبٖ ضیك ٝزاضتط ضازیىبِیؿٓ
اؾالٔی غطة آؾیب ،يٕٗ چبِف ثب اٍ٘بضٜٞبی ٖهط ٔسضٖٔ ،كطٖیت زِٚتٞبی حبوٓ ٚ
حٕبیت آٖٞب اظ اؾالْ ضؾٕی ضا ظیط ؾؤاَ ٔیثطز  ٚيٕٗ تالـ ثطای ایزبز تح َٛثٙیبزیٗ
زض ؾبذتبض ؾیبؾی ،زضنسز َطح اٍِٛی ُّٔٛة ذٛز-ذالفتٞ -ؿتٙس .تىٛیٗ ضازیىبِیؿٓ
اؾالٔی زض آؾیبی ٔطوعی ٖٕستبً تحت تبحیط رطیب٘بت اؾالٌْطای ذبضد اظ ُٔٙم ٝثٛزٜا٘س
و ٝزض اٚاذط زٝٞی ٔ1311یالزی ٚاضز ُٔٙم ٝقس ٚ ٜث ٝتسضیذ ثب ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی
وكٛضٞبیی ٘ٓیط ٖطثؿتبٖ  ٚحٕبیت آٔطیىب ضقس ٕ٘ٛزٜا٘س .اِجت ٝضفت ٝضفت ٝؾّفیٌطی زض
آؾیبی ٔطوعی اظ ؾٛی وكٛضٞبیی زیٍط ٘ٓیط پبوؿتبٖ ،تطوی ،ٝلُط ٘ ...ٚیع ٔٛضز حٕبیت
لطاض ٌطفت .اِٚیٗ رطیب٘بت تٙسضٚیی وٚ ٝاضز آؾیبی ٔطوعی قس٘س ٖٕستبً قبُٔ ٌطٞٚی اظ
زا٘كزٛیبٖ ٔؿّٕبٖ  ٚاظ وكٛضٞبیی چ ٖٛاضزٖٖ ،طاق  ٚافغب٘ؿتبٖ ثٛز٘س .ایٗ زا٘كزٛیبٖ
«ٌط ٜٚتبقىٙس» ضا پیضیعی وطز٘س تب زض زا٘كٍبٜٞبی آؾیبی ٔطوعی ٌطٜٞٚبی ظیطظٔیٙی
تكىیُ زٙٞس  ٚثیكتط ث ٝآٔٛظـٞبی ٞٚبثی ض ٚوطز٘س ( فٛظی  ٚپبیبة.)31 :1931 ،
اِجت٘ ٝح ٜٛاضتجبٌ ٔطزٔبٖ آؾیبی ٔطوعی ثب ا٘سیكٞٝبی ضازیىبَ اؾالٔی تٟٙب ثٕٞ ٝیٗرب
ذتٓ ٕ٘یقٛز ،اظ آٖض ٚوٞ ٝط ؾبِ ٝرٛا٘بٖ ثؿیبضی اظ ایٗ ُٔٙم ٝثطای تّٗیٓ آٔٛظٜٞبی
اؾالٔی ٚاضز ٔساضؼ زیٙی پبوؿتبٖٔ ،هط  ٚتطویٔ ٝیك٘ٛس .يٕٗ ایٙى ٕٝٞ ٝوكٛضٞبی
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آؾیبی ٔطوعی ایٙه ث ٝؾبظٔبٖ وٙفطا٘ؽ اؾالٔی پیٛؾت ٝا٘س  ٚثسیٗ تطتیت ،پی٘ٛسٞبیی ثب
رٟبٖ اؾالْ ٚرٛز زاضز و ٝایٗ أط ٘یع ثط ض٘ٚسٞبی اؾالٔی زض آؾیبی ٔطوعی احطٌصاض ثٛزٜ
اؾت (پبیٍب ٜاَالٔ ضؾب٘ی حٛظ 1 ،ٜاضزیجٟكت .)1931
ثط ایٗ اؾبؼ رٟت آٌبٞی ثیكتط اظ ٔحتٛای ثٙیبزٌطایی زض آؾیبی ٔطوعی ث ٝزٚ
ٔٛضز اظ ٕٟٔتطیٗ رطیبٖ ٞبی ضازیىبَ ٔٛرٛز زض ایٗ ُٔٙم ٝاقبضٔ ٜیقٛز.
حسب التحریر

1

حعة اِتحطیط ث ٝؾبَ  1339تٛؾٍ ٟٔبرطیٗ فّؿُیٙی ث ٝضٞجطی قید تمی اِسیٗ اِٙجٟب٘ی
زض ٖطثؿتبٖ  ٚاضزٖ ثٙبٟ٘بز ٜقس .اِٙجٟب٘ی ٔٗتمس اؾت اشٞبٖ ٔؿّٕیٗ ث ٝزالیُ قطایٍ ٖهط
و٘ٛٙی ؤ ٝتأحط اظ ٔسض٘یت ٚ ٝپیبٔسٞبی آٖ اؾت فطؾٛز ٜقس ٜاؾت  ٚؾیؿتٓ حىٔٛتٞبی
فّٗی و ٝثط ٕٔبِه اؾالٔی تحٕیُ قس ٜاؾت ثبیس ثب ایزبز یه زِٚت ٚاحس ث ٝربی چٙسیٗ
زِٚت زض تٕبْ ز٘یبی اؾالْ تٗٛیى قٛز .حعة اِتحطیط ث ٝوؿت حٕبیتٞبی تٛزٔ ٜطزْ
ٔٗتمس اؾت  ٚثط آٖ اؾت و ٝضٚظی ٕٞیٗ تٛز ٜث ٝؾطٍ٘٘ٛی حىٔٛتٞبی آؾیبی ٔیب٘ٝ
ٔجبزضت ذٛاٙٞس وطز .حعة اِتحطیط اظ زؾتبٚضزٞبی فطًٞٙٞبی رٛإٔ غیط اؾالٔی
اؾتمجبَ ٔیوٙس أب زِٚت ؾیبؾی ٔسضٖ ضا ٕ٘یپصیطز ٞ ٚطٌٖ ٝ٘ٛالل ٚ ٝتٛرٟی ثٝ
ّٔیٌطایی ،زٔٛوطاؾی ،ؾطٔبیٝزاضی ،یب ؾٛؾیبِیؿٓ وٍٕٞ ٝی ٔفبٞیٓ غطثی ٞؿتٙس ضا ضز
ٔیوٙس .حعة اِتحطیط زض ا٘سیك ٝایزبز حبوٕیت اؾالٔی اؾت ،أب ثبٚضٞبی ؾبزٜاٍ٘بضا٘ ٝآٖ
ٖبضی اظ زٚضٕ٘بی تبضیری  ٚیب تٕبیُ ث ٝپصیطـ ؾ ٗٙاؾالٔی آؾیبی ٔیب٘ ٝاؾت .ثطای
ٕ٘ ٝ٘ٛایٗ حعة ث ٝقست ٔربِف تهٛف اؾت و ٝؾبثم ٝتبضیری َٛال٘ی ای زض آؾیبی
ٔیب٘ ٝزاضز .حعة اِتحطیط ٔب٘ٙس ٞٚبثی ٖٛؾرت يس قیٗٝا٘س ٗٔ ٚتمس٘س تٕبْ ٔؿّٕب٘بٖ قیٗٝ
ٔصٞت ثب ث ٝلسضت ضؾیسٖ ایٗ رٙجف اظ آؾیبی ٔیب٘ ٝثیط ٖٚذٛاٙٞس قس .ایٗ حعة ثٝ
1. Hizb.ut.Tahrir
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ٔحجٛةتطیٗ ٌ ٚؿتطزٜتطیٗ رٙجف پٟٙب٘ی زض اظثىؿتبٖ ،لطلیعؾتبٖ  ٚتبریىؿتبٖ ٔجسَ
ٌكت ٝاؾتٞ .سف انّی ایٗ حعة یىپبضچ ٝوطزٖ آؾیبی ٔیب٘ ،ٝاؾتبٖ ؾیٗ ویبً٘ چیٗ ٚ
ثبألذط ٜتٕبْ أت اؾالْ تحت حىٔٛتی اؾت و ٝذالفت ضاقس ٜضا زٚثبض ٜثطپب وٙس (ضقیس،
 .)133-113 :1931ثَٛ ٝض وّی ایسئِٛٛغی ؾبزٜاٍ٘بضا٘ ٚ ٝته ثٗسی حعة اِتحطیط
ضفتٝضفت ٝپبیٍب ٜارتٕبٖی ذٛز ضا تمٛیت وطز ٜاؾت چطا و ٝپیبْ ٔؤوسـ ایٗ اؾت وٝ
اؾتمطاض ذالفت تٕبٔی ٔكىالت ضا ضفٕ ذٛاٞس وطز  ٚربُّٔٗٛٔ ٝة  ٚآضٔب٘ی ضا ثٚ ٝرٛز
ٔیآٚضز .اظ ایٗ ض ٚرٛا٘بٖ ٔأیٛؼ آؾیبی ٔیب٘ ٝفٗبالٖ حعة اِتحطیط ضا ٘بریبٖ ذٛز تهٛض
ٔیوٙٙس (ٌط ٜٚثیٗإِّّی ثحطاٖ.)31-33 :1939 ،
حرکت اسالمی ازبکستان

1

حعة اؾالٔی اظثىؿتبٖ و ٝث٘ ٝبْ «رٙجف اؾالٔی تطوؿتبٖ» ٘یع قٙبذتٔ ٝیقٛز زض ؾبَ
 1333تأؾیؽ ٌطزیس و ٝاظ تٙسضٞٚبی ؾّفی -تىفیطی تكىیُ قس ٜثٛز ٕٖ ٚستبً اظ
اظثىؿتبٖ ثٛزٜا٘س ِٚی قبُٔ تٕبٔی ّٔیتٞبی آؾیبی ٔطوعی ٔیقٛز( قیطاظی ٔ ٚزیسی،
ٔ .)133-131 :1931ؿئّٛٔ ٝضز تأویس حطوت اؾالٔی اظثىؿتبٖ وٙبض ٟ٘بزٖ اؾالْ وطیٓ
اف  ٚحىٔٛتف اظ لسضت  ٚتأؾیؽ زِٚت اؾالٔی زض اظثىؿتبٖ اؾت .اظ ایٗ ضٚ
ثٝوبضٌیطی ذك٘ٛت زض ضا ٜرٟبز ّٖی ٝضغیٓ وطیٓ اف ٔكط ٚ ٔٚيطٚضی ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس.
تٟسیسی و ٝایٗ رٙجف ٔتٛر ٝحجبت ؾیبؾی زض اظثىؿتبٖ  ٚؾبیط وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی
ٔیوٙس ٚالٗی  ٚرسی ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس .حطوت اؾالٔی اظثىؿتبٖ زض افغب٘ؿتبٖ  ٚتبریىؿتبٖ
ٔؿتمط قسٜاؾت  ٚوبٔالً آٔبز٘ ٜفٛش ثٔ ٝطظٞبی ٘فٛشپصیط رٕٟٛضیٞبی آؾیبی ٔطوعی اؾت
) .(akbarzadeh, 2004: 697-698ایٗ رٙجف ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٖٛأّی و ٝحجبت آؾیبی
ٔطوعی ضا تٟسیس ٔیوٙس تحت ضٞجطی رٍٕٕٗٙ٘ ٝب٘ی وبضیعٔبتیه ،زأ ٝٙرٟبز ذٛز ضا ثٝ
)1. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU
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وُ آؾیبی ٔیب٘ ٝتٛؾٗ ٝزاز ٜاؾت .فٗبِیت رٙجف اؾالٔی اظثىؿتبٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای تحت تأحیط
ا٘سیكٞٝبی افطاٌٌطایبٖ ٔؿّٕبٖ زض زیٍط ٘مبٌ رٟبٖ اؾالْ لطاض زاقت ٝاؾت (وٛالیی،
 ًٖٛ .)113 :1933ثطرؿت ٝزیٍط ایٗ رٙجف َبٞط یِٛساقف اؾت .ایٗ ز ٚذٛاٞبٖ
ارطای قطیٗت ثَٛ ٝض وبُٔ زض اظثىؿتبٖا٘س .اظ ٘ٓط آٖٞب ایٗ أط ٔیؿط ٕ٘یقٛز ٍٔط ثب اظ
ثیٗ ثطزٖ ٘ٓبْ ؾیبؾی تحت ضٞجطی وطیٓ اف .آ٘چ ٝو ٝپیىبضرٛیی اؾالٔی زض اظثىؿتبٖ-
و ٝزض لبِت حطوت اؾالٔی اظثىؿتبٖ ذٛز ضا٘كبٖ زاز ٜاؾت -ضا اظ احعاة احیبٌطای
اؾالٔی زیٍط ٔتٕبیع ٔیوطز ایٗ ثٛز و ٝایٙبٖ ٞیچ احتطأی ثطای اؾالْ ضؾٕی لبئُ ٘جٛز٘س،
تحُٕ ؾ ٗٙضا ٘ساقتٙس ٞ ٚطاؾی اظ ضغیٓ ؾیبؾی ای و ٝآٖ ضا زض ِج ٝفطٚپبقی ٔیزیس٘س ثٝ
زَ ضإ٘ ٜیزاز٘س .پیطأ ٖٛقرهیت ٍٕ٘ٙب٘ی ٔیتٛاٖ ٌفت وٞ ٝیچ یه اظ زٚؾتبٖ ٚ
ٔتحساٖ ؾبثك ٍٕ٘ٙب٘ی ا ٚضا ٚارس زضن ٖٕیمی اظ اؾالْ ٕ٘یزا٘ٙس .یِٛساقف ثٗساً اٞساف
فٗبِیتٞبی حطوت اؾالٔی ضا زض ٔهبحجٝای ثب نسای آٔطیىب ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ وطز « :اٞساف
فٗبِیت ٞبی حطوت اؾالٔی أ َٚجبضظ ٜثب ّْٓ  ٚتٗسی زض وكٛضٔبٖ ،ثب ضق ٜٛذٛاضی،
٘بثطاثطی ٕٞ ٚچٙیٗ ضٞب ؾبذتٗ ثطازضاٖ ٔؿّٕبٕ٘بٖ اظ ظ٘ساٖ اؾت ».یِٛساقف ٖٚس ٜثطپبیی
یه حىٔٛت اؾالٔی ضا زازٔ «:ب اٖالْ رٟبز ٔیىٙیٓ تب یه حىٔٛت اؾالٔی ضا ایزبز وٙیٓ،
ٔب ٔیرٛاٞیٓ اٍِٛی اؾالٔی و ٝاظ ظٔبٖ پیبٔجط ثطایٕبٖ ثبلی ٔب٘س ٜاؾت ضا ث ُٕٖ ٝآٚضیٓ». ...
(ضقیس.)113-133 :1931 ،
ثَٛ ٝض وّی ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ثِ ٝحبِ ا٘سیكٝای  ٚثب تٛر ٝثْ ٝطفیتی و ٝزض ٔحیٍ
آؾیبی ٔطوعی ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ،ث ٝنٛضت ثبِم ٜٛقطایٍ ثطای ضذ ٝٙرطیبٖٞبی تىفیطی ٚ
اظ آٖ پؽ ثط ٓٞظزٖ ٘ٓٓ ٖٕٔٛی  ٚأٙیت زاذّی فطا ٓٞاؾت .أب ّٖیضغٓ ایٗ اٍ٘بضٜ
تٟسیسآٔیع ثطای رٕٟٛضیٞبی آؾیبی ٔطوعی ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝرطیبٖ افطاٌٌطایی
اؾالٔی زض ایٗ ُٔٙمٛٔ ٝفمیت چٙسا٘ی وؿت ٘ىطز ٜاؾت  ٚزض لبِت ٌطٜٞٚبی ظیطظٔیٙی ثٝ
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حیبت ذٛز ازأٔ ٝیزٙٞس .ایٗ أط ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس اضتجبٌ ٚحیمی ثب ٔبٞیت زِٚت  ٚؾبذت
لسضت زض ایٗ رٕٟٛضیٞب زاضز ن ٜزض ازأ ٝث ٝآٖ اقبضٔ ٜیقٛز.
نگاهی به ماهیت دولتهای آسیای مرکسی

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝپیفاظ ایٗ ثیبٖ قس زِٚتٞبی زضٔب٘س ٜثٚ ٝاؾُ ٝثحطاٖ زض ا٘زبْ وبضٚیػٜ
ٞبیقبٖ ثؿتطی ٔٙبؾت ثطای ایزبز رًٞٙبی رسیس فطأ ٓٞیوٙٙس .ثط ایٗ ٔجٙب يٗف ٚ
زضٔب٘سٌی زِٚتٞبی ٖطاق  ٚؾٛضی ٝزض ضقس  ٚاحطٌصاضی زاٖف زض ایٗ وكٛضٞب تأحیط
ٔؿتمیٓ زاقت ٝاؾت .زض حمیمت ضازیىبِیؿٓ اؾالٔی ٘یبظٔٙس فطنتی ثطای ْٟٛض  ٚث ٝچبِف
َّجیسٖ ٚيٕ ٔٛرٛز َ ٚطح ٔسیٝٙای فبيّ ٝثٛز و ٝایٗ فطنت زض ٖطاق  ٚؾٛضی ٝفطآٞ
ٌطزیس .أب ّٖیضغٓ آ٘چٌ ٝب ٚ ٜثیٍب ٜاظ ؾٛی ضؾب٘ٞٝب  ٚتحّیٍّطاٖ زض ٔٛضز احتٕبَ لطیت
ث ٝیمیٗ ایزبز رجٟٝای رسیس اظ ؾٛی زاٖف زض آؾیبی ٔطوعی ُٔطح ٔیقٛز ،ثٓ٘ ٝط
ٔیضؾس ایٗ تحّیُٞب اظ آٖ ض ٚو٘ ٝتٛا٘ؿتٝا٘س تفبٚتٞبی رسی ٔیبٖ ٔبٞیت ّٕٖ ٚىطز
زِٚتٞب زض آؾیبی ٔطوعی ثب ٖطاق  ٚؾٛضی ٝضا زضن وٙٙس ،ضا ٜث ٝذُب ثطزٜا٘س .ثط ایٗ ٔجٙب
زض ذهٛل ٔبٞیت زِٚتٞبی آؾیبی ٔطوعی ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت زض ایٙى ٝضغیٓٞبی حبوٓ
ثط اوخط وكٛضٞبی ُٔٙم ٝضا چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ تٗطیف وطز اذتالف ٘ٓط ٚرٛز زاضز ،أب آ٘چٝ
ٔؿّٓ اؾت ایٗ اؾت و ٝایٗ ضغیٓٞبی ؾیبؾی ٘ ٝایسئِٛٛغیه  ٚوٕ٘ٛیؿت ثطٌطفت ٝاظ
حعة وٕ٘ٛیؿت ؾبثكا٘س  ٝ٘ ٚایٙىٓ٘ ٝبْٞبیی وبٔالً ؾىٛالض  ٚزٔٛوطاتیها٘س .زض زٚضاٖ
قٛضٚی ایٗ رٕٟٛضیٞب  ٓٞایسئِٛٛغیه ثٛز٘س  ٓٞ ٚوٕ٘ٛیؿت ،ثب فطٚپبقی قٛضٚی
ایسئِٛٛغیه ثٛزٖ ایٗ وكٛضٞب ٔٙتفی قس  ٚؾىٛالض ثٛز٘كبٖ ٘یع ث ٝا٘ساظ ٜوٕی ذسقٝزاض
قس چ ٖٛؾٙتٞبی لٔٛی -لجیّ ٝای ٘مف ٕٟٔی زض ٘ٓبْٞبی ؾیبؾی رسیس یبفت،
زضٖیٗحبَ ایٙى ٝیه ٘ٓبْ وبٔالً ٔجتٙی ثط آظازی ٖٕٔٛی قىُ ٍ٘طفت .اظ رٟت ٘ٔٛ
حىٔٛت ٖٕٔٛبً ٘ٓبْ ٞبی ضیبؾتی  ٚاظ رٟت ٌطایفٞبی ؾیبؾی ،تٛتبِیتط ٞؿتٙس .زض ٖیٗ
ایٙىٖٛٙ ٝاٖ رٕٟٛضی ثط ذٛز ٟ٘بزٜا٘س أب ٘ٓبْٞبیی تٕبٔیتذٛاٞ ٜؿتٙس ٘ ٚمف ضٞجطاٖ
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ؾیبؾی ثؿیبض ثطرؿت ٝاؾت (ؾٙبیی .)1931،حتی ثب ٚرٛز ٌصقت ثیف اظ ز ٚز ٝٞاظ
فطٚپبقی قٛضٚی ٌطچ ٝپٙذ رٕٟٛضی آؾیبی ٔطوعی اظ یىسیٍط تفبٚتٞبیی زاض٘س ثب ایٗ
حبَ ثٞ ٝیچ یه اظ آٖٞب ٕ٘یتٛاٖ ثطچؿت زٔٛوطاتیه ثٛزٖ ظز  ٚیب حتی ٕ٘یتٛاٖ ازٖب
وطز و ٝزض ایٗ ؾبِٟب پیكطفتی اؾبؾی ث ٝؾٛی فٗبِیتٞبی زٔٛوطاتیه زاقتٝا٘س.
) .(Boonstra, 2012ایٗ أط ثیكتط اظ آٖض ٚاؾت و ٝث ٝز٘جبَ فطٚپبقی قٛضٚی  ٚاؾتمالَ
وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ،ضٞجطاٖ ؾبثك حعة وٕ٘ٛیؿت قٛضٚی زض اغّت ایٗ وكٛضٞب
ؾط ثطآٚضز٘س  ٚث ٝآؾب٘ی ظٔبْ أٛض ضا ثسؾت ٌطفتٙس) .(Jones Luong,2004: 1-2زض ٘تیزٝ
تٛؾٗ ٝؾیبؾتٞبی التساضَّجب٘ ٝزض ایٗ ُٔٙم ٝاظ ٕٞبٖ آغبظیٗ ضٚظٞبی اؾتمالَ تٟٙب ث ٝیه
زِٚت ٔحسٚز ٘جٛز٘ .كب٘ ٝآقىبض ٌصاض ث ٝؾٌُّٝطی زض تٕبٔی وكٛضٞبی ایٗ ُٔٙم ٝپسیساض
ٌكت .زض اٚاذط ز ،1331 ٝٞتمطیجبً  ٕٝٞوكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی زض ٘مى حمٛق ثكط ثٝ
نٛضت ٌؿتطز ٚ ٜؾبظٔبٖیبفت ٚ ٝتالـ ثطای ؾطوٛة ٘ ٝتٟٙب ٘یطٞٚبی ٔربِف ثّىٞ ٝط
نسای ٔؿتمّی ٕٞؿبظ ثٛز٘س)٘ .( Melvin, 2001تیز ٝآٖ قس و ٝتٛتبِیتبضیؿٓ حبوٓ ثط
رٛإٔ آؾیبی ٔطوعی و ٝاپٛظیؿی ٖٛزاذّی ضا ضلیت رسی ذٛز یبفت ٝثٛز٘س ٔب٘ٗی رسی زض
ٔؿیط فٗبِیتٞبی اؾالٌْطایب٘ٝای و ٝضً٘  ٚثٛی ؾیبؾی  ٚثط ٓٞظ٘ٙسٚ ٜيٕ ٔٛرٛز زاضز
ایزبز ٕ٘ٛز .اظ ایٗض ،ٚحجبت ؾیبؾی ٘ؿجی و ٝزض ایٗ رٕٟٛضیٞب ٚرٛز زاضز ٘كبٍ٘ط آٖ
اؾت و ٝضٞجطاٖ ؾیبؾی ،اؾالٌْطاٞب ضا ث ٝذٛثی ٔسیطیت وطزٜا٘سٕٞ .بُ٘ٛض و ٝپیكتط ثیبٖ
قس ،ایٗ حجبت ٘ ٝاظ َطیك زٔٛوطاتیع ٜقسٖ ربٔٗ ،ٝثّى ٝثٚ ٝؾیّ ٝوٙتطَ ثط آٖ ٔیؿط قسٚ ٜ
ایٗ اظ آٖض ٚاؾت و ٕٝٞ ٝضٞجطاٖ رٕٟٛضیٞبی ثبلیٔب٘س ٜاظ قٛضٚی زاضای تزطثٝای
َٛال٘ی اظ التساضٌطایی  ٚاؾتجساز ٞؿتٙس .ضٞجطاٖ رٕٟٛضیٞبی آؾیبی ٔطوعی زض ُٖٕ
٘كبٖ زازٜا٘س و ٝزض ثطاثط فطایٙس زٔٛوطاتیه ثیكتط ٔمبٔٚت ٔیوٙٙس ،ثَٛ ٝضی و٘ ٝرجٍبٖ
ٔعثٛض ثب چبِف تٛؾٗ ٝاحعاة ؾیبؾی ٔٛار ٝقسٜا٘س ) (dannreuther, 1994: 4-6أب زض
ٕٞبٖ حبَ وٚ ٝاوٙكی قسیس زض ثطاثط تٛؾٗ ٝایٗ احعاة ٘كبٖ زازٜا٘س ،وٕبوبٖ ثب
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ضٚـٞبی التساض آٔیع لسضت ذٌ ٛطفتٝا٘س ) .( malik,1994: 206اظ ایٗض ٚثَٛ ٝض وّی
آ٘چٔ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ایٗ اؾت و ٝایٗ پٙذ وكٛض ث ٝربی آٖو ٝآظازی ٔصٞجی ضا ضٚاد
زٙٞس  ٚزضٖیٗحبَ اظ لٛا٘یٗ اؾبؾی ؾىٛالض ذٛز ٔحبفٓت ٕ٘بیٙس  ٚثىٛقٙس ثب ثٟطٌٜیطی
اظ تزطثیبت اضٚپبییٞب  ٚیب آؾیبییٞب ث ٝانالح  ٚتطثیت نحیح رٟبزیٞب ثپطزاظ٘س ،ثب زیس
تٓ٘ ًٙطا٘ ٝثٖ ٝطن ٝلسضت  ٚثٚ ٝاؾُ ٝاؾتفبز ٜاظ لٛا٘یٗ قسیس ث ٝحصف ضلجبی
اؾالٌْطای ذٛز ٔجبزضت ٚضظیسٜا٘س  ٚزض ایٗ ٖطن ٝاظ ٞیچ تالقی فطٌٚصاض ٘یؿتٙس.
نتیجهگیری

تٟسیس ضازیىبِیؿٓ اؾالٔی زض آؾیبی ٔطوعی و ٝتحت تأحیط ٔزٕٖٝٛای اظ ٖٛأُ ثیط٘ٚی ٚ
زض٘ٚی ٌؿتطـ یبفت ٝاؾت ،أطٚظ ٜچبِكی اؾبؾی ضا ٔتٛر ٝزِٚتٞبی ایٗ ُٔٙمٝ
ؾبذتٝاؾت .ثب فطٚپبقی ٘ٓبْ قٛضٚی ،ایٗ رٕٟٛضیٞب زٚثبض ٜث ٝزأبٖ اؾالْ ثبظٌكتٙس.

ٔؿّٕب٘ب٘ی و ٝزٞٝٞب تحت ؾیبؾتٞبی يس ٔصٞجی  ٚیىؿبٖؾبظی ٛٞیتی ٘ٓبْ قٛضٚی
لطاض زاقتٙس و ٝؾجت ٌطزیس تب حسی ثبٚضٞبی انیُ اؾالٔی ذٛز ضا فطأٛـ وٙٙس ،ثٝ
ٔٛاظات فطٚپبقی قٛضٚی  ٚاؾتمالَ وكٛضٞبیكبٖ اضتجبٌ ذٛز ضا ثب وكٛضٞبی اؾالٔی اظ
ٌ٘ ٛؿتطـ زاز٘س .پیبٔس ایٗ اضتجبَبت ایٗ قس و ٝرٙجفٞبی ٔصٞجی ایٗ ُٔٙم ٝاظ آضٔبٖ ٞب
 ٚاٞساف ٔ ٚكی ٔجبضظاتی رٙجفٞبی ٔصٞجی ضیكٝزاض وكٛضٞبی اؾالٔی آٌبٞی یبفتٙس  ٚاظ
آٟ٘ب اٍِ ٛثطزاضی وطز٘س .غبِت ایٗ رٙجفٞب و ٝث ٝز٘جبَ احیبی ذالفت اؾالٔی ٞؿتٙس
ضٚیىطزی ؾّفی  ٚيس ٔسض٘یت ٝزاض٘سٕٞ .ب٘ٙسی زض ٔبٞیت ،اٞساف  ٚغبیت رٙجفٞبی
اؾالٔی آؾیبی ٔطوعی ثب رطیبٖ ؾبذتبض یبفتٝای و ٝثطای چٙسیٗ ؾبَ غطة آؾیب ضا ّٔتٟت
ؾبذت  ٚذٛز ضا زِٚت اؾالٔی ٖطاق  ٚقبٔبت ٔٗطفی ٔیوطز  ٚتأحیطپصیطی ٞط ز ٚایٗ
رطیبٖٞب اظ َبِجب٘یؿٓ زض افغب٘ؿتبٍٖ٘ ،طا٘یٞبی پیطأ ٖٛحًٛض زاٖف زض آؾیبی ٔطوعی ضا
رسی ؾبذت ٝاؾت .اظ ایٗض ٚپیىبضرٛیبٖ آؾیبی ٔطوعی ّٖیضغٓ ٔ ٕٝٞحسٚزیت ٞبیی وٝ
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ضغیٓ ٞبی حبوٓ ٕٛٞاض ٜفطاضٚی آٟ٘ب لطاض زاز ٜا٘س ؾبَٞبؾت ؾبظ ٔربِفت ثب ضغیٓٞبی
فبؾس زض وكٛضٞبی ذٛز ضا وٛن وطزٜا٘س  ٚثب تٛر ٝث ٝثؿتطی و ٝثطای ؾّفیٌطی زض ثُٗ
ربٔٗٚ ٝرٛز زاضز ،ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس فطنت ٔٙبؾجی ثطای ایزبز رجٟٝای رسیس اظ ؾٛی
زاٖف زض ایٗ ُٔٙم ٝفطا ٓٞآٔس ٜاؾت .آ٘چ ٝایٗ تٟسیس ضا رسیتط ؾبذت ٝاؾت ،پبیبٖ وبض
زاٖف زض ٖطاق  ٚؾٛضی ٝاؾت .ثب ایٗ  ،ٕٝٞآ٘چ ٝزض ٔؿیط حًٛض زاٖف  ٚاؾبؾبً
ؾّفیٌطی زض آؾیبی ٔطوعی ٔبٕ٘ ایزبز ٔیوٙس زض ایٗ ٘ىتٟ٘ ٝفت ٝاؾت و ٝاٌط ٌطٜٚ
تىفیطی زاٖف ٔٛفك قس زض ٖطاق  ٚؾٛضی ٝحًٛض یبثس  ٚثرفٞبیی اظ لّٕط ٚایٗ
وكٛضٞب ضا ث ٝاقغبَ ذٛز زض آٚضز  ٚازٖبی ذالفت ثط ایٗ وكٛضٞب ٕ٘بیس ثّٖ ٝت ؾبذت
لسضت زض ایٗ ز ٚوكٛض ٘ ٚبتٛا٘ی زِٚتٞب زض ثطلطاضی ٘ٓٓ ،أٙیت  ٚاٖٕبَ حبوٕیت
ؾطظٔیٙی ثٛز .ث ٝتٗجیط زیٍط زض ایٗ ز ٚوكٛض ثب پسیسٜای ث٘ ٝبْ زِٚتٞبی قىؿتذٛضزٜ
ٔٛارٞ ٝؿتیٓ وٖ ٝطن ٝضا ثطای ٌطٜٞٚبی تىفیطی ٕٛٞاض ٔیوٙٙس  ٚایٗ زض حبِی اؾت وٝ
اؾبؾبً یىی اظ ٟٔٓتطیٗ قبذهٞٝبی زِٚتٞب زض آؾیبی ٔطوعیٚ ،رٛز ٖ٘ٛی ٘ٓٓ  ٚحجبت
٘ؿجی اؾت و ٝزض ؾبی ٝالتساضٌطایی زِٚتٞبی حبوٓ ثط ایٗ وكٛضٞب فطا ٓٞآٔس ٜاؾت .اظ
ایٗ ض ٚثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ٔبٞیت ٔتهّت  ٚالتساضآٔیع زِٚت زض آؾیبی ٔطوعی اربظ ٜتحطوبت
ذبضد اظ چبضچٛةٞبی ضؾٕی ضا ثٞ ٝیچ رطیب٘ی ٕ٘یزٞس  ٚاظ ایٗ رٟت زاٖف ثب ٔب٘ٗی
رسی زض ٔؿیط تؿریط رٛإٔ آؾیبی ٔطوعی  ٚث ٝچبِف َّجیسٖ زِٚتٞبی حبوٓ آٖ
ٔٛار ٝاؾت٘ .تیز ٝآٖو ٝچٙب٘چ ٝاظ زضیچٛٔ ٝار ٟٝاؾالْ ؾّفی ثب ٔسض٘یتٓٔ ٚ ٝبٞط آٖ ٚ
٘یع ٕٞؿب٘ی زض ٖمبیس رطیبٖٞبی ٔصٞجی تٙسضٛٔ ٚرٛز زض آؾیبی ٔطوعی  ٚآؾیبی غطثی زض
ثبة ٔسض٘یت ٝثٔ ٝؿئٍّ٘ ٝطیؿت ٝقٛز ،زاٖف اظ فطنتی ٔٙبؾت ثطای حًٛض زض آؾیبی
ٔطوعی ثطذٛضزاض اؾت .أب چٙب٘چ ٝاظ ظاٚی ٝؾبذت زِٚت  ٚلسضت زض آؾیبی ٔطوعی ثٝ
ٔؿئٍّ٘ ٝطیؿت ٝقٛز ،پیطٔ ٚكرهٞ ٝبی زِٚت زض آؾیبی ٔطوعی ؾٙبضیٛی حًٛض زاٖف
زض ایٗ ُٔٙم ٝاٌط ٍ٘ٛییٓ ٔٙتفی اؾت ،زؾت وٓ ثب ٔحسٚزیتٞبیی رسی ٔٛار ٝاؾت .ثط
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ایٗ اؾبؼ ٔیتٛاٖ پیفثیٙی وطز و ٝچٙب٘چ ٝضغیٓٞبی حبوٓ ثط ایٗ رٕٟٛضیٞب زض ظٔیٝٙ
تٛؾٗ ٝؾیبؾی ،ضفٕ تجٗیىٞبی لٔٛی ٔ -صٞجی ،ثٟجٛز قطایٍ التهبزی  ٚؾٟیٓ ٕ٘ٛزٖ
رطیبٖٞبی ٔٗتسَ اؾالٔی زض لسضت ،ؾبظٚوبضٞبی ُّٔٛثی ضا زض زؾتٛضوبض فٛضی ذٛز
لطاض زٙٞس ،آٍ٘ب ٜؾبی ٝتٟسیس زاٖف  ٚافطاٌ ٌطایی اظ ؾط ایٗ ُٔٙم ٝثطزاقت ٝذٛاٞس قس ،أب
زض غیط ایٗ نٛضت ایٗ ضغیٓٞب ٞیچ رصاثیتی ثطای ٔطزٔبٖ ذٛز ٘رٛاٙٞس زاقت .زض چٙیٗ
ٚيٗیتی ٞط رطیب٘ی و ٝقٗبضٞب  ٚآضٔبٟ٘بی ٔؿبٚات َّجب٘ ٚ ٝيس ٔكی ٘ٓبْ حبوٓ ؾط
زٞس ،ثس ٖٚقه ٔٛضز الجبَ ٖٕٔٛی ٚالٕ ذٛاٞس قس .زض یه چٙیٗ قطایُی زاٖف ثب َطح
ایس ٜاحیبی ذالفت اؾالٔی  ٚثبظٌطزا٘سٖ غطٚض  ٚقأٖ ٔؿّٕب٘بٖ آؾیبی ٔطوعی چ ٝثؿب
ٌٕكس ٜایٙبٖ لّٕساز ٌطزز.
منابع

اؾسیّٖ ،ی َٕٟٛ ٚضث غالٔی ٚ« .)68>5(.اوبٚی ثٙیبز ٌطایی اؾالٔی زض ذبٚضٔیب٘»،ٝ
اَالٖبت ؾیبؾی التهبزی ،قٕبض ،7=8 ٜثٟبض ،نم >.95-:
ذّیّیٔ ،حؿٗ « .)68=<(.پی٘ٛس ٘ٓطیٚ ٝضقىؿتٍی زِٚتٟبی ٘بوبْ ثب زٔٚیٛٙی ا٘مالة ٞبی
ضٍ٘ی زض ُٔٙم ٝاٚضاؾیب»ٔ ،زٕٔ ٖٝٛمبالت ایطاٖ ُٔ ٚبِٗبت ُٔٙمٝای :آؾیبی ٔطوعی ،تٟطاٖ:
ٔؤؾؿ ٝتحمیمبت  ٚتٛؾٗ ّْٖٛ ٝا٘ؿب٘ی.
ضقیس ،احٕس  .)68=<(.رٟبز؛ اؾالْ پیىبضرٛیب٘ ٝزض آؾیبی ٔطوعیٔ ،تطرٓ :رٕبَ آضاْ ،تٟطاٖ:
ٔحٕساثطاٞیٓ قطیٗتی افغب٘ؿتب٘ی (ٖطفبٖ).
ؾب ٜٚزضٚزیٔ ،هُفی ٌ« .)68>8(.طٞٚه تطٚضیؿتؽ زاٖف؛ ثطایٙس تٙبظٖبت ٘ ٚب أٙی ٞبی
ُٔٙم ٝای» ،أٙیت پػٞٚی ،ؾبَ ؾیعز ،ٓٞقٕبض ،9: ٜثٟبض ،نم =.=>-65
ؾٙبییٟٔ ،سی  .)68>5(.ضٚاثٍ ایطاٖ  ٚآؾیبی ٔطوعی ض٘ٚسٞب  ٚچكٓ ا٘ساظٞب .تٟطاٖٚ :ظاضت
أٛضذبضرٔ ،ٝطوع چبح  ٚا٘تكبضات.
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ؾٙبییٟٔ ،سی  .)68>5(.ؾیبؾت  ٚحىٔٛت زض آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ( رع ٜٚزا٘كٍبٞی ٔمُٕ
وبضقٙبؾی اضقس زا٘كٍب ٜتٟطاٖ).
قیطاظی ،اثٛاِحؿٗ ٔ ٚحٕسضيب ٔزیسی  .)68=7(.ؾیبؾت  ٚحىٔٛت زض آؾیبی ٔطوعی،
تٟطاٖ :لٔٛؽ.

َجبَجبییٔ ،حٕسضيب ٖ ٚجساِحٕیس افطٚذت .)68>5(. ٝثبظقٙبؾی ثٙیبزٌطایی  ٚؾّفی ٝزض زٚضاٖ
ٔٗبنط ثب تأویس ثط َبِجبٖ  ٚاِمبٖس ،ٜزض ثٙیبزٌطایی  ٚؾّفی ،ٝتٟطاٖ :زا٘كٍب ٜأبْ نبزق(ٔ).

فٛظی ،یحیی  ٚثٟطٚظ پبیبة « .)68>6(.رطیب٘بت اؾالْ ٌطا زض آؾیبی ٔیبُ٘ٔ ،»ٝبِٗبت ؾیبؾی
رٟبٖ اؾالْ ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ،9 ٜظٔؿتبٖ ،نم >.88-:
وٛالیی  ،اِ .)68>7(. ٟٝؾیبؾت  ٚحىٔٛت زض آؾیبی ٔطوعی ،چبح پٙزٓ ،تٟطاٖ :ؾٕت.

وٛالیی ،اِ« .)68<<(. ٟٝض٘ٚس ٌ٘ٛطایی اؾالٔی زض آؾیبی ٔطوعی»ٔ ،زّ ٝزا٘كىس ٜحمٛق ّْٖٛ ٚ
ؾیبؾی ،قٕبض ،8> ٜثٟبض ،نم =.756-76

وٛالیی ،اِ« .)68=9(. ٟٝظٔیٞ ٝٙبی ثٙیبز ٌطایی اؾالٔی زض آؾیبی ٔطوعی»ٔ ،زّ ٝزا٘كىسٜ
حمٛق  ّْٖٛ ٚؾیبؾی ،قٕبض ،;< ٜثٟبض ،نم .756-779

ٌط ٜٚثیٗإِّّی ثحطاٖ ( ،)68=8اؾالْ ضازیىبَ زض آؾیبی ٔطوعی؛ ٚاوٙف ث ٝحعة اِتحطیط،
تطرٕ :ٝاحؿبٖ ٔٛحسیبٖ ،تٟطاٖ :پػٞٚكىسُٔ ٜبِٗبت ضاٞجطزی.
ِیتُ ،ضیچبضز ٔ ٚبیىُ اؾٕیت (>= ،)68زیسٌبٜٞبیی زضثبض ٜؾیبؾت رٟبٖٔ ،تطرّٖٓ :یضيب
َیت ،تٟطاٖ :قطوت ا٘تكبضات ّٖٕی  ٚفطٍٙٞی.
ٔحمط ،احٕس ٔ ٚحٕس ذُیت لٛغزی (« ،)68>6ثطضؾی ضاثُٔ ٝسض٘یت ٝثب ثٙیبز ٌطایی اؾالٔی ثط
اؾبؼ ٔفٛ٘ ْٟٛؾتبِػی»ُٔ ،بِٗبت ؾیبؾی رٟبٖ اؾالْ ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ٜز،ْٚ
تبثؿتبٖ،نم <.8:-:
ٔؿٗٛز ٘یب ،حؿیٗ  ٚؾیس زاٚٚز ٔٗهٔٛی (<= « ،)68ثٙیبز ٌطایی زض آؾیبی ٔطوعی؛ تسا ْٚتمبثُ
ٛٞیت ٞب» ،فهّٙبٔ ٝآؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ،قٕبض ،;9 ٜظٔؿتبٖ ،نم <.7<-9

0286 بهار23  شماره فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی/ 111

، زا٘ف ؾیبؾی،»ْبٖ اؾالٟیبز ٌطایی زض رٙ ثٝٗؾٛ زض تٝ «٘مف ٔسض٘یت،)68=>( ٗ حؿی،ٍیٙقٛٞ
.6=6-765 نم،ٖ تبثؿتبٚ بضٟ ث،َٚ اٜ قٕبض،ٓؾبَ قك
ٝ ٔؤؾؿ:ٓ ل،ْٛ چبح ؾ، افىبضٚ  ثطضؾی ا٘تمبزی تبضید: زاٖف،)68>8(  ٔحٕس،یٓ ٘ػازٞاثطا
.ٖ ازیبٜی ا٘سیكىسٙیبٖ زیُٙٔبِٗبت ث
یتٙٔ اٜ اظ زیسٌبٝضقىؿتٚ بیِٞتٚ چبِف زٚ ٝ٘ضٔیبٚ «ذب،)68>5(  ؾیس ضيب،ی ٘یبٛؾٛٔ
.بضٟ ث،7=8 ٜ قٕبض، اَالٖبت ؾیبؾی التهبزی،»ُِّٕثیٗا
 نجح:ٖطاٟ ت،َٚ چبح ا،ٍی ؾیبؾیٙٞ فطٝٔ ٘بٜاغٚ ،)68=8( طیبضٟ ق،بؼٙظضق
یبزٌطاییٙز آٔسٖ ثٛرٚ ٝ «ثطضؾی تأحیط ٔسض٘یؿٓ زض ث،)68>7( ٖ زیٍطاٚ ْبٟٙ ث،بزضیٟث
،ْٚ ؾبَ ز،ْبٖ اؾالٟ ُٔبِٗبت ؾیبؾی رٝٔبّٙفهٚ ز،»)ٓبثیؿٞٚ ٛ٘ ضزیٛٔ ِٝٗاؾالٔی(ُٔب
.ٖ تبثؿتبٚ بضٟ ث،:ٚ; ٜقٕبض
 ٔطوع:ٖطاٟ ت،6:  رّس،إِٗبضف ثعضي اؾالٔیٜ زایط،)68=<( ْٓ وب،ضزیٛٙی ثزٛؾٛٔ
،إِٗبضف ثعضي اؾالٔیٜزایط
،75: ٜ) قٕبض68=;/7/6( .ٜظٛ اَالٔ ضؾب٘ی حٜ پبیٍب: زض،بی اؾالْ زض آؾیبی ٔطوعیّٜٞٛر
www.hawzah.net/fa/magazine/view/3814/4864/40489/
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