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 مقدمه

قارة افریقا  اند. در جغرافیای سیاسی جهان اسالم از  های اسالمی بازیگران مهمی در فضای سیاسی و اجتماعی جنبش

لفی های اسالمی مخت گرفته تا جنوب غرب آسیا، از آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا جنوب و جنوب شرق آسیا، جنبش

ها یکی  ها با مسائل سیاسی و اجتماعی وجود دارد، هدف نهایی همة آن رغم تفاوتی که در شیوة برخورد آن اند. به فعال

های اسالمی حزب التحریر است. این حزب، که پیشینة  است و آن نیز برقراری حکومت اسالمی است. یکی از این جنبش

الدین النبهانی، عالم فلسطینی، است.  های شیخ تقی متأثرِ از آرا و اندیشهگردد،  در فلسطین برمی 1950آن به اوایل دهة 

آمد، اما  شمار می المسلمین به المسلمین مصر بود و عضوی از سازمان اخوان البنا و اخوان های حسن النبهانی متأثر از اندیشه

نظران  ای از صاحب ود. به همین علت، عدهپس از مدتی راه خود را از اخوان جدا کرد و به تأسیس حزب التحریر اقدام نم

(. 352: 1383دانند )دکمیجان،  المسلمین می ای از اخوان های اسالمی، از جمله دکمیجان هرایرد، التحریر را شاخه جنبش

 وجود آمد و در ایجادِ حزب به نحوِ بارزی مؤثر بود، گویای این مطلب است که شرایطِ ای که التحریر به در شرایط و دوره

گیری  ، شکل1924سیاسی و اجتماعی درونی و بیرونی جامعة اسالمی بر آن مؤثر بوده است. انحالل خالفت در سال 

، و شناسایی آن به وسیلة سازمان ملل متحد در خط 1948سکوالریسم، اشغال فلسطین، تشکیل دولت اسرائیل در سال 

 (.511ـ499: 1385مشی حزب تأثیر فراوانی گذاشت )بلک، 

نویس قانون اساسی خود  حزب التحریر خواهان اجرای شریعت در کلیة کشورهای اسالمی است. التحریر در پیش

شود. اعضای مجلس االمه  است و او نیز توسط مجلس االمه )امت( انتخاب می« خلیفه»کند مؤلفة اصلی دولت  اعالم می

ب معتقد است که مالک رأی اکثریت نیست، بلکه همگان گذاری نیز این حز کنند. دربارة قانون را نیز مردم انتخاب می

ماندگی مسلمانان را ناتوانی شدید فکری در فهم اسالم و  باید به دالیل شرعی استناد کنند. التحریر عامل اصلی عقب

رهایی داند که از قرن دوم هجری آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است. راهکاری که حزب برای  چگونگی ابالغ آن می

کند باالبردن سطح فکری مسلمانان  داری پیشنهاد می های کمونیستی و سرمایه از انحطاط و همچنین آزادی از قید اندیشه

ماندگی آنان شده است. این جنبش اسالمی در همان آغاز  از راه تغییر در افکار و مفاهیمی است که سبب انحطاط و عقب

بازگرداندن زندگی اسالمی، برقراری دولت اسالمی، و رساندن دعوت اسالمی  فعالیت هدف غایی خود را احیاِی خالفت،

تألیف کرد. وی  االسالمیه لةالدوبه جهان بیان کرده است. النبهانی برای بیان صورت عملی این سیر دعوت کتابی با نام 

گانة دعوت را در قالب سیرة پیامبر )ص( شرح داد و هدف خود را برپایی دوبارة دولت اسالمی که  در این کتاب مراحل سه

بندی  (. التحریر طریقة دعوت خود را در سه مرحله دسته9: 1423یابد بیان کرده است )النبهانی،  در نظام خالفت نمود می

دعوت پیامبر اکرم )ص( در ایجاد دولت اسالمی اقتباس کرده است: مرحلة اول مرحلة کرده که آن را از مراحل 

گیرد.  گیری و تشکیل هستة دعوت است که عضوگیری افراد مؤمن و معتقد به افکار حزب در این مرحله قرار می شکل

ی زندگی مسلمانان. ها مرحلة دوم عبارت است از بردن دعوت به میان امت و به دوش کشیدن اسالم در همة عرصه

شدن حکومت در قبال احکام اسالمی و ایجاد حکومت اسالمی )خالفت( و تبلیغ رسالت جهانی  مرحلة سوم شامل تسلیم

 (.63: 1389اسالم است )حضرتی و قادری، 

رج التحریر از زمان تأسیس تاکنون همواره به دنبال نفوذ و قلمروخواهی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم و حتی خا

یک  بالغ برشود که  و گفته می حزب فعالیتش را در بیش از پنجاه کشور گسترش دادهاز دنیای اسالم بوده است. این 

. یکی از نقاطی که مورد توجه التحریر واقع شده است آسیای مرکزی است. در حکومت شوروی تا قبل میلیون عضو دارد

گرایان بسیار افراطی بود و حکومت اجازة فعالیت مذهبی به  از روی کارآمدن گورباچف برخورد با اسالم و اسالم

های موجود در روسیه، نوعی آزادی عقیدتی اعالم شد.  داد. اما با آمدن گورباچف برای کاستن از چالش گرایان را نمی اسالم
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گرا از  اسالم های این آزادی، پس از تصویب در مجلس، جنبة قانونی به خود گرفت. در همان زمان، تعدادی از جنبش

جمله التحریر در آسیای مرکزی، ضمن اعالم موجودیت، اقدام به قلمروخواهی کردند. این قلمروخواهی با سقوط شوروی، 

ای که امروز در  گونه گرایی وارد فاز جدیدی شد؛ به استقالل کشورهای آسیای مرکزی، و اشتیاق مسلمانان منطقه به اسالم

شود این است:  شود. سؤالی که در این پژوهش مطرح می پای التحریر دیده می همة کشورهای آسیای مرکزی رد 

توان آن را ناشی از ایدئولوژی این  قلمروخواهی حزب التحریر در آسیای مرکزی ناشی از چه چیزی بود؟ در پاسخ می

کار پژوهشی شد  حزب برای برقراری حکومت اسالمی )خالفت( در آسیای مرکزی قلمداد کرد. آنچه باعث ضرورت این

ای که با اعضا و  گونه آثار و نتایجی است که حزب التحریر بر فضای سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی گذاشته است؛ به

 شدت برخورد شده است. هوداران این حزب در آسیای مرکزی به نام مبارزه با بنیادگرایی به

چارچوبنظری
قلمروخواهی

(. قلمروخواهی ما به مقدار 3: 1990، بلکه یک ساختة اجتماعی است )اسمیت، قلمروخواهی یک خصیصة غریزی نبوده

شود  شود و این امر باعث می اند تعیین می بسیار زیادی با هنجارهای فرهنگی یا عوامل دیگری که دارای مقیاس و مکان

(. ژان گاتمن در مطالعاتِ خود 14: 1390گرایانه باشد )مویر،  که تعمیمِ یک نظریة بدون رجوع به جامعه و فضا غیرواقع

شدن و جداسازی یک قلمرو نقش  زمان در سهیم طور هم دربارة پدیدة قلمروخواهی شرح داد که چگونه جوامع بشری به

هایی صالحیت  اند تا دربارة محدودة مناسب قلمرو جوامع خود و نیز دربارة اینکه چه زیرگروه دارند. جوامع فرهنگی ملزم

گیری کنند. بعضی مواقع رقابت برای کنترل یک قلمرو که  امعة آنان شده یا باید کنار گذاشته شوند تصمیمدارند تا وارد ج

بار تبدیل شود  های خشونت حاصل باشد ناگهان به درگیری ممکن است در بدترین حالت خاموش و در بهترین حالت بی

ها برای اعمال بر  ها، و سازمان ز سوی اشخاص، گروهشده ا طور رسمی، قلمروخواهی راهبرد استفاده (. به1973)گاتمن، 

آید و  شمار می قلمروخواهی فرایندی هدفمند به .(Agnew,2003:180)شود  بخشی از فضا و محتویات آن تعریف می

ممکن است اهداف مختلف اقتصادی، امنیتی، هویتی، انگیزشی، و حتی عاطفی را دنبال کند. به همین دلیل، آن را یک 

 (.36: 1395کنند )اطاعت و دبیری،  راتژی انسانی تلقی میاست

بندی فضاست. قلمروخواهی ذاتاً سیاسی و ماهیتاً  ساخت است که در پی تقسیم قلمروخواهی یک ساختار سیاسی انسان

یص های جداگانه و تخص رحمانة فضا به بخش آمیز است. تا آنجا که قابل درک است قلمروخواهی بدون تقسیم بی مشاجره

هایی که  انحصاری فضا وجود نداشته است. اما آنچه پدید آمده است ابداً فرایندی مطلق و طبیعی نیست. تنها برای آن

ای و زودگذر است )بالکسل،  ای طبیعتاً مجادله قصد دارند واقعیت تجربة روزمرة زندگی اکثر مردم را بیان کنند پدیده

س تعلق و تملک آدمی است که برخاسته از اصل حب ذات و میل به (. قلمرو نمود فضایی و عینی احسا38: 1393

های  رود. بنابراین، انسان و گروه شمار می آسایش و آرامش است. لذا، قلمروخواهی یکی از وجوه نهادینه و طبیعی بشر به

ند دلبستگی قوی و ا های قلمروخواهی هستند که با سرزمینی که در آن زیسته ها موجودیت انسانی در قالب قبایل و ملت

ای که این روحیه برانگیزانندة تصمیم به دفاع از قلمرو در برابر هرگونه تعرض و تجاوز  گونه اند؛ به عاطفی برقرار کرده

بیگانگان بوده است. در ارتباط با قلمروخواهی، مسئلة مهم دیگر رابطة آن با هویت ملی است که دارای اهمیت فراوان 

ناگونی است؛ زیرا ظهور حس استقالل ملی تأثیر فراوانی در نگرش افراد نسبت به قلمرو دارد. بوده و دارای ابعاد گو

شد؛ اما از  ها و از طریق جنگ یا ازدواج رد و بدل می عنوان نمونه، تحت یک حکومت فئودالی، زمین تنها میان دولت به

امعه همیشگی شد: نمونة بارز آن قانون اساسی تبدیل شد، پیوند میان زمین و ج« وطن ملی»زمانی که قلمرو حکومت به 
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است که دولت این کشور را از هرگونه معاهدة صلح با هر قدرت خارجی که بخشی از فرانسه را  1793فرانسه در سال 

(. از دیدگاه 155: 1994دانست )تیلور،  نمود و تنها وظیفة دولت را دفاع از وطن ملی می اشغال کرده باشد منع می

ها برای اعمال  ها، اشخاص، و سازمان شود که از سوی گروه قلمروخواهی یا قلمروسازی راهبردی شناخته میبالکسل، 

هاست که سه مورد از  شود؛ راهبردی که دربردارندة یک سری از ویژگی قدرت بر بخشی از فضا و محتویات آن تعریف می

بندی با استفاده از نواحی است؛ دوم آنکه قلمروسازی  هها بارزتر از بقیه است: نخست آنکه قلمروسازی شکلی از طبق آن

باید قابلیت ارتباط داشته باشد؛ سوم اینکه قلمرو نیازمند قدرت اجرایی از طریق حضور فیزیکی نیروهای انتظامی یا از 

 (.6ـ5 :1396)زرقانی و احمدی،  طریق تحدید ارجاع به قانون  یا پرهیز از پذیرش اقدامات و ادعاهای مستقیم است

هایآنمنطقةآسیایمرکزیوویژگی

نشین است که در جنوب روسیه واقع شده و به دریای آزاد راه  ای محصور در خشکی و مسلمان آسیای مرکزی نام منطقه

(. این منطقه متشکل از پنج جمهوری ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، و 46: 1382ندارد )حاتمی، 

 (.65: 1391ازبکستان است که بعد از فروپاشی شوروی در نقشة جدید جهان ظاهر شد )قادری حاجت و نصرتی، 

 

 
.آسیایمرکزی1نقشة

1397:140کریمی،منبع:

شمال به روسیه، از میلیون نفر جمعیت دارد، از  68میلیون کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به  4این منطقه، که حدود 

(. سه ویژگی مهم و شاخص 45: 1382)حاتمی،  و از غرب به دریای خزر متصل است ،ایران، از شرق به چین جنوب به

کند یکی محصوربودن در خشکی است. این ویژگی باعث شده تا این  آسیای مرکزی که بیشتر از همه جلب توجه می

ی دوم برخورداری از منابع سرشار انرژی است؛ منطقه برای ارتباط با دنیای خارج وابسته به کشورهای همجوار شود. ویژگ

برداری از آن به منطقه باز شود. ویژگی سوم، که  ای برای بهره های جهانی و منطقه ای که باعث شده تا پای قدرت مسئله

های پایانی حکومت  است. فضای باز سیاسی در سال« گرایی در آسیای مرکزی اسالم»جنبة ایدئولوژیکی دارد، مسئلة 

های  ، گروه1991وجود آورد. با سقوط شوروی در سال  های اسالمی به وی زمینة الزم را برای قلمروخواهی گروهشور

ها التحریر است که از آغاز  اسالمی به بازیگران فعالی در عرصة سیاسی و اجتماعی منطقه تبدیل شدند. یکی از این گروه

 های خود است. و برنامهدر منطقه نفوذ نموده و درصدد اجرای اهداف 1990دهة 
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هاحزبالتحریر؛اقداماتونگرش

هایی برای احیای  هایی بوده و همین امر سبب بروز واکنش در طول چند قرن، اسالم در آسیای مرکزی شاهد فراز و نشیب

ط شده توس های اسالمی ظهور یافته است. محافل مخفی تشکیل هایی درمورد بازگشت به ریشه مجدد آن شده و جنبش

 ندای بود های احیاگرانه چنین جنبش ةنمون 1970 ةفرغانه در اواخر ده ةاهلل قاری عالمه و عبدالولی میرزائوف در در رحمت

ایدئولوژیک را  ةها زمین های آن های حنفی بود. فعالیت ها و آیین ها از اسالم از قبیل برخی سنت که هدفشان زدودن بدعت

ها  رسد مبلغان اردنی تحت پوشش تبلیغ اسالم نخستین هسته نظر می هموار ساخت. به 1990 ةبرای ورود التحریر در ده

به آسیای  1980 ةحزب التحریر در ده های اندیشهنیز وجود دارد که  احتمالحال، این  را در ازبکستان تشکیل دادند. بااین

سف شیخ عبدالقدیم زلوم، جانشین یوالتحریر با مدیریت مرکزی، که آن زمان بخشی از شوروی بود، رسیده باشد. 

اجتماعی  ةسابق ةدربار(. 126: 1397)کریمی،  های خود را در آسیای مرکزی پس از شوروی افزایش داد نبهانی، فعالیتال

 که از سوی منابع مستقل تأیید شده باشد وجود ندارد. با درستی زیرا آمار ؛نیستموجود  دقیقیاعضای التحریر اطالعات 

تر جامعه و کادر رهبری آن از قشر  اعضای عادی حزب التحریر وابسته به اقشار پایینبیشتر رسد  نظر می هوجود این، ب

 -35آن  ةسال و اعضای برجست 35 -20متوسط است. سن بیشتر اعضای حزب در منطقه  ةکرد تحصیل ةروشنفکر و طبق

از  بسیاری شمار 1990در نیمة دوم دهة ، اما مودن گیریالتحریر در آسیای مرکزی ابتدا در ازبکستان عضو سال است. 45

با وجود (. 1391)کاراجیانس،  مسلمانان روسی به این گروه پیوستند و حتی بعضی از تازه ،تاجیک، قرقیز، قزاق مسلمانان

و شمال  ،نشین در جنوب قزاقستان، جنوب قرقیزستان این، هنوز هم بیشتر هواداران حزب در ازبکستان و مناطق ازبک

های اسالمی  به اعتقاد التحریر، جامعه نیازمند تهذیب اخالقی است که با رجوع کامل به ارزش برند. سر می تاجیکستان به

 .(68: 2006)سنایی،  و در چارچوبِ یک دولت اسالمی قابل تحقق است

روشتحقیق
ای و اینترنتی استفاده شده است.  ز روش کتابخانها ها آوری داده تحلیلی است و برای جمع -روش تحقیقِ پژوهش توصیفی

گیری  های اینترنتی در سه مرحله بهره در این روش از کتب داخلی و خارجی، اسناد و مدارک، نشریات، مقاالت، و سایت

ها. بندی و پردازش داده شده است: نخست شناسایی منابع درخور و مرتبط؛ دوم استخراج مطالب مهم؛ و درنهایت دسته

هایپژوهشبحثویافته
پیشینةاسالمدرآسیایمرکزی

فروپاشی اتحاد شوروی باعث تغییرات شگرفی در نقشة ژئوپلیتیک جهان شد و موجب گردید که مناطق و کشورهایی که 

، شگفتی جهانیان را در آشنایی با این کشورها باعث شوند 1991قبالً جزو قلمرو شوروی بودند، با استقالل در سال 

بار در زمان خالفت  (. یکی از این مناطق جداشده آسیای مرکزی بود. آسیای مرکزی اولین85: 1392راد و خیری،  فرجی )

سفیان به تصرف مسلمانان درآمد. با گسترش اسالم در این منطقه، اقوام متعددی به اسالم روی آوردند که  معاویه بن ابی

ترکی  -گیری تمدن و فرهنگ اسالمی دند و زمینة الزم را برای شکلهای مختلف قوم ترک بو ها از شاخه بیشترِ آن

های اصلی فرهنگ و تمدن اسالمی گردید. بنابراین،  وجود آوردند. از قرن سوم هجری، آسیای مرکزی یکی از کانون به

نگی نیرومند و ناپذیر هویتِ مسلمانان آسیای مرکزی است و مسلمانان این منطقه وارث این سنّت فره اسالم جزو جدایی

های  منظور کنترل فعالیت های پایانی قرن هجدهم، تزارهای روس به (. در سال63: 1391زاده و نوذری،  پایدارند )حشمت

را دایر نمودند. طی این دوران مسلمانان توانستند از « مفتیات»مسلمانان در اورنبورگ، ادارة معنوی مسلمانان موسوم به 
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: 1384هبی خود حفاظت کنند و شعائر اسالمی را به نحو گوناگون تداوم بخشند )کوالیی، های اسالمی و سنن مذ آیین

ها در اواسط قرن نوزدهم میالدی، با ایجاد فرمانداری کل ترکستان، آسیای مرکزی را تحت سلطة خود  روس (.164ـ 163

روی، که نقش بسیار مهمی در احیای گرایی در دوران حاکمیت تزارها بر شو های مهم اسالم  درآوردند. یکی از شخصیت

های پایانی قرن  ترین متفکران مسلمان در سال عهده گرفت، اسماعیل گاسپرینسکی بود. وی از برجسته گرایی به اسالم

یافتن بر غرب  چنان قدرتی است که قادر به رقابت و برتری نوزدهم و آغاز قرن بیستم بود. از دیدگاهِ او اسالم دارای آن

یافته از سوی مسلمانان را در شرایط انحطاط فزایندة جوامع اسالمی و رشد و  ضرورت هماهنگی و اقدام سازماناست. او 

وجود آورد و همچون دیگر  توسعة روزافزون غرب را مورد توجه قرار داده بود. گاسپرینسکی نهضت جدیدی را به

ای آموزشی اسالم با نیازهای واقعی جامعه بود. او در های واقع در بقیة نقاط جهان اسالم به دنبال نوسازی نهاده نهضت

 (.196: 1397این راستا به تأسیس مدارس جدید و نهادهای متناسب با شرایط نوین زندگی مسلمانان اقدام کرد )کریمی، 

ان توانست ذهن مسلمان پیشنهاد گاسپرینسکی اصالح نظام آموزشی در جوامع مسلمان روسیه بود که، به نوشتة او، می

روسیه را از سلطة اقتدار علمای سنتی برهاند و آنان را مستعد پذیرش فرهنگِ روسی کند. اشارة گاسپرینسکی به مجموعه 

ها به  ها از ابتدای مواجهه با مسلمانان در قلمرو رو به گسترشِ خود برای جذب آن هایی بود که روس ها و سیاست تالش

(. با 111ـ110: 1394ها به اتباع وفادار خود انجام داده بودند )مرشدلو،  دیل آناجتماعی روسیه و تب -درون سپهرِ فرهنگی

آغاز قرن بیستم، مسلمانان روسیه و آسیای مرکزی به دنبال فرصتی بودند تا بتوانند موقعیت خود را ارتقا بخشند. وقوع 

ا شکست روسیه از ژاپن، مسلمانان گشتند. ب جنگ میان روسیه و ژاپن همان فرصتی بود که مسلمانان به دنبال آن می

 1907ـ 1905های  توانستند با استفاده از ضعف داخلی امپراتوری روسیه، جایگاه خویش را بهبود بخشند. در سال

هایی از سوی مسلمانان روسیه با هدف تحکیم و ارتقای موقعیت مسلمانان تشکیل شد. این موضوع زمینه را برای  کنگره

نان روسی با دیگر مسلمانان جهان را فراهم آورد. در این دوره نهضت اسالمی گاسپرینسکی نیز نزدیکی فزایندة مسلما

های اسالم رسمی در اتحاد شوروی  ها تمایل پیدا کرد. گرایش به سیاست فعال شد و در مسیر نوگرایی خود به بلشویک

های رهبران انقالب بلشویکی  ف و برنامههای غیرواقعی از سوی برخی نوگرایان اسالمی نسبت به اهدا بینی بیان خوش

ها تجزیة  (، بلشویک1921ـ 1918بینی به سرانجام تلخی انجامید و با پایان جنگ داخلی در روسیه ) است؛ زیرا این خوش

ابل جنبش باسماچی نیز در این دوره ق (.36: 1391)فوزی و پایاب،  ندرا در برنامة کاری خود قرار داد« ملت واحد اسالم»

مذهبی بود که ماهیت شهری و دهقانی داشت و درصدد جدایی از روسیة  -تأمل است. این جنبش یک حرکت ملی

و نظام کمونیستی از  1917کمونیستی برآمده بود. اگر جنبش باسماچی و نهضت جدیدی در برخورد با انقالب اکتبر 

خورد. اما هم جنبش  ه شکل دیگری رقم مینشین روسیه ب شدند، تاریخ مناطق مسلمان وحدت عمل برخوردار می

توسط استالین از بین رفتند و کل منطقه به زیر سلطة حکومت شوروی  1930باسماچی هم نهضت جدیدی در دهة 

 (.135ـ67: 1371کمونیستی رفت )بنیگسن و مری، 

سی اتحاد شوروی اسالم را ستیزی وارد فاز جدیدی شد. گفتمان سیا با آغاز حاکمیت شوروی، مبارزه با اسالم و اسالم

کشید. در اواخر دهة  شود به تصویر می صورت یک ایدئولوژی اجتماعی که مانع پیشرفت انسان می همچون سایر ادیان به

طور کامل در هم  ، حزب کمونیست شوروی برای اینکه قدرت اسالم را مانند یک نیروی سیاسی و اجتماعی به1920

(. در طی حدود هفتاد 63: 1391زاده و نوذری،  گزین متون عربی و فارسی کرد )حشمت ایبشکند، الفبای التین جدید را ج

استالین  1920سال حاکمیت شوروی بر منطقه، سیاست ضدمذهبی آشکاری در آسیای مرکزی دنبال شد. در پایان دهة 

شده بود. بسیاری از  روندی را شروع کرد که در جهت محو تشکیالت مذهبی و برچیدنِ مناسک مذهبی مستقر ابداع

های اردوگاهی شدند. در طی جنگ جهانی دوم نیز  مساجد و مدارس بسته شد. بسیاری از روحانیون اعدام یا روانة زندان
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(. 218: 1382در آسیای مرکزی تأسیس شد )اسپوزیتو، « سادوم»هیئت مذهبی مسلمانان تحتِ نظارت دولت موسوم به 

کار  نه، اما توأم با احتیاط را برای سوءاستفاده از اسالم در جهت مقاصد خویش بهاتحاد جماهیر شوروی سیاست آگاها

منظور کنترل مسلمانان چهار ادارة روحانی را تحت نظارت مستقیم دولت در آسیای مرکزی و قفقاز  گرفت. استالین به

مرتبط با مسلمانان شوروی در این  وجود آورد. کلیة امور مربوط به مساجد و تربیت طالب و انتشارات و روابط خارجی به

قانون  128(. فعالیت تشکیالت مذهبی در شرایطی بود که با استناد به مادة 48: 1373ادارات متمرکز بود )شیخ عطار، 

های مارکسیستی نابودی  های مذهبی در مدارس ممنوع بوده و دولت شوروی نیز براساس آموزه اساسی شوروی آموزش

 کرد. طور جدی دنبال می اجرای اصالحات در نظام آموزشی، زبان و الفبا، هنر، و تبلیغات مذهبی به اسالم را با طراحی و

شده  صورت محدود و کنترل نهادهای خود را به 1940در مقابل اسالم رسمی مورد حمایت دولت شوروی که از دهة 

تحت کنترل و مجاز تعریف شده بود )پاسکوی، های دینی آن  وجود آورده بود و همة فعالیت در تاشکند، اوفا، و باکو به

(، عدة دیگری از مسلمانان به دنبال احیای اسالم بودند. این دسته همان صوفیان و پیروان طریقت در آسیای 5: 2002

ها  مرکزی بودند. صوفیان آسیای مرکزی معتقد بودند که خداوند فرمانرویان را مسئول رفاه امت اسالم قرار داده است. آن

ها مدعی تفسیر آن بودند )زلکینا،  دانستند که آن رمانروایان و حاکمان را مؤظف به پاسداری و حمایت از شریعتی میف

درة »که هواداران بسیاری در « قادریه»های آسیای مرکزی عبارت بودند از: فرقة  ترین طریقت (. مهم116: 2011

که پیروان زیادی را « یسویه»داران زیادی را جذب کرد و فرقة که در منطقة خوارزم طرف« کبرویه»داشت؛ فرقة « فرغانه

ها حدوداً قرن دوازدهم میالدی ایجاد شدند. فرقة مهم  در جنوب قزاقستان و شمال ازبکستان داشت و همگی آن

ین تر های فوق، فعال (. از میان طریقت206ـ  205: 1384نقشبندیه نیز در قرن چهاردهم میالدی ایجاد شد )کوالیی، 

(. بنابراین، تا زمان سقوط شوروی، 437: 1397زاده،  طریقت در جهان اسالم طریقت نقشبندیه بود )کوالیی و بلورچی

ها نیز با بقیة نقاط جهان اسالم قطع بود. اما اقبال مسلمانان  تنها منزوی بودند، بلکه رابطة آن گرایان نه مسلمانان و اسالم

ای نداشته باشد. در دهة پایانی  ها برای نابودی اسالم و مسلمانان نتیجه د تا تالش آنگرایی باعث ش این منطقه به اسالم

حکومت شوروی و در زمان حاکمیت میخائیل گورباچف بر این کشور، یک تجدیدنظر اساسی در راستای حمایت از 

 شود. سیای مرکزی آغاز میشود. اما با فروپاشی شوروی، احیای گستردة اسالم در آ های ضداسالمی مشاهده می برنامه

های اسالمی  های مستقل پنجگانه در آسیای مرکزی، احیای گرایش پس از فروپاشی شوروی و تأسیس جمهوری

طور مستمر تحت  سبب تحوالت مهمی در این منطقه شد. در طول دوران کمونیسم، مردم مسلمان آسیای مرکزی که به

عنوان بخشی از هویت خود آشکار  د، در پایان این عصر توجه به اسالم را بهتأثیر تبلغیاتِ شدید علیه اسالم قرار داشتن

پس از  1989های موجود در روسیه، نوعی آزادی مذهبی اعالم کرد و در سال  ساختند. گورباچف، برای کاستن از چالش

نطفة بسیاری از  تصویب آن توسط پارلمان شوروی حالت قانونی به خود گرفت و درست در همین برهة زمانی بود که

گرای فعلی در آسیای مرکزی بسته شد و چند سال بعد نیز رسماً اعالم موجودیت کردند )دیانت و  های اسالم جنبش

های ازبکستان، قزاقستان،  در جمهوری 1989(. اسالم در زندگی مردم نقش مهمی پیدا کرد. در سال 35: 1398همکاران، 

و تاجیکستان قانونی در ارتباط با مذهب به تصویب پارلمان شوروی رسید که در آن آزادی مذهبی و حقوق قانونی 

های اجتماعی و  ود که از شر شورشمعتقدان به آن مذهب را محترم شمرد. چنین توجهی از سوی حکومت بدان جهت ب

(. همچنین، این اتفاق در واکنش به تهدیدی بود که از جانب 92: 1382اقتصادی رهایی یابد )شیرازی و مجیدی، 

شد و تالش بر این بود تا اتحاد تاکتیکی میان طرفداران اسالم سنتی و نمایندگان نهادهای  های بنیادگرا احساس می گروه

های آسیای مرکزی از  های مذهبی تأثیرگذار و بیم دولت ها و گروه از سوی دیگر، ظهور شخصیتدولتی پدید آید. 

ها،  منظور مهار آن های اول پس از فروپاشی شوروی، به های منطقه از همان سال ها باعث شد که دولت گرفتن آن قدرت
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های  همراه عالقه و اشتیاق مردم به گروهها به  فعالیت سیاسی احزاب دینی را ممنوع اعالم کنند. اما این ممنوعیت

 صورت غیررسمی و زیرزمینی گسترش دهند. اسالمی موجب شد که این احزاب فعالیت خود را به

گری در آسیای مرکزی فعالیت  دولتی، جریان تصوف، و جریان سلفی - با فروپاشی شوروی، سه جریان اسالم سنتی

گری در این منطقه  و تصوف، میزان تحرک و تأثیرگذاری جریان سلفی دولتی -داشتند. اما برخالف دو جریان سنتی

شود. اسالم  رو تقسیم می مراتب بیشتر بوده است. جریان سلفی، برحسب مشی مبارزاتی خود، به دو گروه تندرو و میانه به

استار اصالح افکار و اعمال ها خو رو با نقد اسالم سنتی و صوفیانه و بدعت خواندن بخشی از اعتقادات دینی آن سلفی میانه

رو به خارج از منطقة آسیای مرکزی  مردم منطقه بر اساس نگرش خاص خود به اسالم هستند. ریشة سلفیون میانه

ها، با نشر کتاب و نفوذ در مساجد، ضمن نقد روحانیون  گردد. این گروه می بخصوص کشورهای مصر، عراق، و اردن بر

روها، تقاضا برای ایجاد حکومتی  های اسالمی در جامعه بودند. برخالف میانه رزشسنتی، به دنبال اصالح اصول و ا

(. این تقاضا عمدتاً 2: 2014گونه در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی همواره وجود داشته است )استابدان،  خالفت

گزینی الگوی  مرکزی و جایهای افراطی بود. آنان به دنبال تحول اساسی در ساختار سیاسی آسیای  از جانب سلفی

های  ها از گسترش تروریسم و فعالیت  (. نگرانی80: 1391اند )سنایی،  سیاسی اسالمی همچون خالفت در این منطقه

گرایانه در آسیای مرکزی در کانون توجه نیروهای امنیتی قرار گیرد  خرابکارانه باعث شده است تا هرگونه فعالیت اسالم

طور رسمی پس از  رو در آسیای مرکزی حزب التحریر است که به های اسالمی میانه یکی از گروه (.2-1: 2017)ادواردز، 

 استقالل کشورهای منطقه فعالیت خود را در آسیای مرکزی آغاز کرد.

 عواملمؤثربرحضورحزبالتحریردرآسیایمرکزی

ه است تا جایی که بیشترین حوزة فعالیت شرایط محیطی در آسیای مرکزی راه را برای گسترش فعالیت حزب مهیا کرد

است. این حزب، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فعالیت خود را در آسیای مرکزی « درة فرغانه»این حزب در منطقه 

آغاز کرد. آنچه به گسترش نفوذ التحریر در آسیای مرکزی بسیار کمک کرد اقبال گستردة مسلمانان این منطقه به 

گرایان همچون جماعت اسالمی، اخوان، و  د؛ زیرا با سقوط حکومت شوروی فضای الزم برای مانور اسالمگرایی بو اسالم

وجود آمد. در مورد دیگر دالیل گرایش مردم منطقه به التحریر شاید این گفتة کمیجان  حزب التحریر در آسیای مرکزی به

ای  گونه ارکس، ماکس وبر، و امیل دورکیم با تأکید افراطپردازان غربی از جمله م گوید: نظریه هرایرد صحیح باشد که می

(. مواردی که در 15 :1390ان، شود )دکمیج اصرار دارند که محرومیت اجتماعی و اقتصادی باعث افزایش تعهد مذهبی می

اند  است عبارتهای اسالمی همچون التحریر شده  شود و سبب گرایش مردم منطقه به نهضت این منطقه آشکارا دیده می

اندازی روشن برای آینده در نزد مردم این منطقه، بخصوص جوانان و ایجاد مانع در برابر  از: احساس پوچی و نبود چشم

های شغلی؛ ایجاد مؤسسات خیریه و  کرده؛ شرایط بسیار بد اقتصادی همچون فقر و نبود فرصت های افراد تحصیل خواست

جامعه از سوی حزب التحریر؛ تبلیغات گستردة التحریر اعم از رسمی و غیررسمی و درآمد  حمایت از اقشار فقیر و کم

 (.42: 1387گری )مسعودنیا و معصومی،  های صوفی دهی خوب این نهضت در منطقه در قالب تشکل سازمان

شت و زندانی های فعاالن حزب که بازدا درآمد جامعه در آغاز برای خانواده حمایت حزب التحریر از اقشار فقیر و کم

گرفت. اما پس از مدتی، از دایرة محدود حزبی فراتر رفت و بسیاری از مردم منطقه را دربر گرفت.  شده بودند صورت می

هایی مانند پرداخت  های فقیر و تهیدست کوشید و با کمک اعضای حزب برای حل مسائل و مشکالت خانواده

ها و  ان شتافت و اقدام به تهیه و توزیع غذای رایگان در آیینهای جو حساب مکالمات تلفن به یاری خانواده صورت

های تبشیری پروتستان در  ها یادآور گروه نگاران محلی، این برنامه های یکی از روزنامه های مذهبی نمود. طبق گفته جشن



 533                      یمرکزیایوحوزۀنفوذآندرآسیرحزبالتحر

پیروان و  آسیای مرکزی است که از طریق توزیع غذا و لباس رایگان و حتی در بعضی اوقات پول نقد درصدد جذب

های مارکسیستی که بر عَلمانیت تکیه بسیار صریحی داشتند؛ در  حامیان جدید در منطقه بودند عالوه بر این، وجود جریان

حالی که در قانون اساسی همة این کشورها بر سکوالریسم )جدایی دین از سیاست( تأکید شده است )حضرتی و قادری، 

های مردم باعث توجه مردم این  نمودن خواست حاکم بر این منطقه در برآوردههای سیاسی  ( و ناتوانی نظام65: 1389

شده از سوی  های اعمال عنوان اپوزیسیون حکومت و محدودیت التحریر شده است. توجه جامعه به التحریر، به منطقه به 

تحریر که تنها شرط آن حکومت علیه حزب، باعث شده است تا مردم به حزب به دیدة مثبت بنگرند، عضویت آسان در ال

ای از  های فرامنطقه عنوان یک نظام کاربردی است، و نهایتاً دخالت قدرت بودن و پذیرش دین مبین اسالم به مسلمان

های تندرو مثل طالبان و جماعت اسالمی پاکستان در  جمله عربستان سعودی، پاکستان، و افغانستان و همچنین گروه

 رایی در منطقه نقش بسیاری داشته است.گ مندان به اسالم تحریک عالقه

قلمروخواهیحزبالتحریردرآسیایمرکزی

مذهبی رواج  ةکاران ای که در آن تفکرات محافظه منطقهاست؛ « درة فرغانه»گرایی در آسیای مرکزی  کانون اصلی اسالم

های  بر نگرش اسالم سنتی، جنبش عالوهشود.  و قرقیزستان می ،جغرافیایی شامل ازبکستان، تاجیکستان از نظرِدارد و 

ها حزب التحریر است. خاستگاه اصلی  (. یکی از این جنبش172: 1390اسالمی نیز در این منطقه حضور دارند )احمدی، 

رو است که  است. حزب التحریر یک حزب سیاسی میانه« درة فرغانه»این ایدئولوژی در منطقه ازبکستان و در رأس آن 

های حاکم بر منطقه و تأسیس حکومت اسالمی )خالفت( در آسیای مرکزی است. در ارتباط با  مبه دنبال نابودی رژی

قرار دارد. وی پس از انتخاب توسط « خلیفه»ساختار سیاسی حزب التحریر باید گفت که در رأس هرم ساختار سیاسی آن 

، دیگر ارکان حکومتی شامل معاونان آورد. بعد از خلیفه جای می مجلس امت و بیعت مردم با وی مراسم تحلیف را به

 خلیفه، والیان، قضات، مجلس امت، امیر جهاد، و دستگاه اداری است. انتصاب قضات، امرا، و والیان با شخص خلیفه است.

الف(حزبالتحریردرازبکستان

جرای ازبکستان برای ادر بررسی علل توجه بیشتر حزب التحریر به  در ازبکستان فعال شد. 1990 ةحزب التحریر در ده

و عربستان در مقام  ،ها در کشورهای آلمان، انگلستان، ترکیه شماری از ازبک اینکه اول سه احتمال وجود دارد:فعالیت 

 اینکه دوم؛ فراهم آوردند را ورود حزب به ازبکستان ةتاجر یا شخصیت فرهنگی با حزب التحریر آشنا شدند و زمین

؛ سوم بی منطقه و میل مذهبی مردم محل مناسبی برای فعالیت التحریر شناخته شده استعلت پیشینة مذه ازبکستان به

 بزرگیو بخش  ،وجود مناطق سمرقند، بخارا .های اسالمی و مورد توجه خارج بوده است ازبکستان از دیرباز دارای جنبش

آن  آن افزوده و باعث انتخاب از درة فرغانه در این کشور و مجاورت آن با همة کشورهای آسیای مرکزی بر اهمیت

 ترورپس از  وجود نیامد. اما اتفاق خاصی برای حزب به 1990تا اواسط دهة (. 68: 1382)خادم،  التحریر شده است توسط

، شرایط عوض شد؛ زیرا از دیدگاه دولت ازبکستان، 1999 ةفوریماه در  جمهور این کشور، اف، رئیس اسالم کریمنافرجام 

های اسالمی بوده و در این راستا انگشت اتهام متوجه التحریر بود. بسیاری از اعضای گروه دستگیر و روانة  ترور کارِ گروه

های اعضای حزب تبلیغ  از جمله اتهام .شدندمحکوم  حبسبه بیست سال  اعضای دستگیرشده معموالًزندان شدند. 

، و تالش برای نابودی حکومت بود. این وضعیت های دینی غیرقانونی و زیرزمینی بنیادگرایی اسالمی، تأسیس تشکل

 باعث شد تا رهبران التحریر پایگاه خود را عوض کنند و به جنوب قرقیزستان نقل مکان کنند.

دولتمردان ازبک برای . هستند (و شهر تاشکند ،فرغانه، نمنگان)فرغانه  ةدر ةبیشتر اعضای حزب التحریر اهل منطق

های دولت  شوند تا از میزان نفوذ این حزب بکاهند. یکی از حربه ای متوسل می حربه کشیدن التحریر به هر چالش به
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اند. این علما با مباحث ایدئولوژیک سعی  ازبکستان استفاده از علمای مسلمانی است که دارای روابط خوبی با حکومت

ارتباط برقرار کرده تا  مصرنشگاه االزهر با دا ستانازبک چالش بکشند. از سوی دیگر، دولت دارند تا دکترین التحریر را به

های دولت بپردازند و در   یرو ازبک را ترغیب کنند که به اجرای مناسک اسالمی مطابق با خط مش ها روحانیون میانه آن

همکاری روحانیون مسلمان با دولت فقط در راستای رضایت حکومت نبود؛  (.2005)طنطاوی،  امور سیاسی دخالت نکنند

آمد. وقوع حادثة یازده سپتامبر عرصه را برای حزب  شمار می برای علمای مسلمان، حزب التحریر نوعی رقیب بهزیرا 

گیری ائتالف جهانی مبارزه با تروریسم و پیوستن بسیاری از کشورها به آن باعث شد تا دولت  التحریر تنگ کرد. شکل

های  و با نام مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم بسیاری از گروهآمده نهایت استفاده را بکند  ازبکستان نیز از فرصت پیش

گرایان در ازبکستان قرار  روی اسالم  سپتامبر شرایط دشواری را پیش 11 ةحادث اسالمی از جمله التحریر را سرکوب نماید.

 القاعده به مرگ محکوم کرده نفر از اعضای حزب التحریر را به اتهام عضویت در نُ 2001 اکتبر سال ماهِ . دادگاهی درداد

ماه   کند. پلیس متهمان را گاهی تا شش ها و مساجد مسلمانان را کنترل می شدت کتابخانه دولت به(. 114: 1382)اکینر، 

نفر از  10700، 2000سال بان حقوق بشر سازمان ملل متحد در  دارد. به گزارش دیده در بازداشت موقت نگه می

گفت: مأموران  ،ازبکستان اند. میکائیل آرونیف، مسئول سازمان حقوق بشر دهشمحاکمه  عداًو ب گرایان بازداشت اسالم

کنند. قراردادن سوزن در گوش افراد، قراردادن  شکنجه میشدت  بهها را  آن ،گرایان گرفتن از اسالم برای اعتراف ،ازبک

هاست.  هایی از این شکنجه نمونه دنچرخ که می هایی ها به میله بستن پای آن آنان، وهای پالستیکی سنگین بر سر  کیسه

 (.120: 1397)کریمی،  اند طرز فجیعی زخمی یا کشته شده به ها، تعداد زیادی از زندانیان در نتیجة این شکنجه

عنوان یکی از مخالفان  طور غیررسمی حزب التحریر را به ناچارند به ها، ، بعد از مدتاین است که مقامات ازبک واقعیت

اف مخالفت خود را با  مجبور شوند. کریم دولتگو و برقراری ارتباط با  و بپذیرند تا شاید از این طریق به آغاز گفت دولت

محتاطانه با حامیان این حزب دارد. شایان ذکر است که  یگفتمان دادن التحریر کنار نگذاشته است، ولی تصمیم به انجام

گرایان ازبکستان،  عمل اعضای آن گیرد که  میانجام های مشاوره  کمیته طریق از بلکه ندارد، رسمی ةاین گفتمان جنب

ها را جویا  های آن و خواست ندکن می مالقاتها با مسلمانان  . این کمیتهاند اسالمیو دانشمندان ، روحانیون مسلمان

حزب التحریر را در  داند، های تروریستی می مریکا جنبش اسالمی ازبکستان را جزو گروها شوند. با وجود آنکه می

داند، اما حکومت ازبکستان این  آمیز می هایش را مسالمت دهد و اهداف و فعالیت های تروریستی قرار نمی بندی گروه طبقه

بسیار در ازبکستان  التحریرتعداد اعضای  تخمین(. 19: 1384)موسوی،  کند حزب را غیرقانونی و تروریستی قلمداد می

طور کلی، دولت ازبکستان از  به عضو داشته باشد. نفر 15000حدود این گروه در این کشور  شود میتصور ، اما مشکل است

اند آغاز کرده تا  های اسالمی را که تحت کنترل دولت قرار نداشته ابتدا تا به امروز سیاستِ قلع و قمعِ آن دسته از گروه

ها، که عمدتاً  ( و از رشد این گروه92: 2003شود )اکبرزاده،  گرایانه های اسالم های سیاسی با انگیزه مانع اجرای برنامه

 اند، جلوگیری کند. ای مخل امنیت ملی و منطقه

ب(حزبالتحریردرتاجیکستان

های اسالمی است. گذشته از نهضت  تاجیکستان یکی دیگر از کشورهای واقع در حوزة درة فرغانه و از مراکز فعال جنبش

رو التحریر نیز یاد کرد. مطالعات نشان  رای پیشینة زیادی در این کشور است، باید از حزب میانهاسالمی تاجیکستان که دا

های  سالدر . شهروندان ازبک، تشکیل دادند در تاجیکستان های التحریر را نخستین هسته شهروندان ازبکدهد که  می

است. این غد ت التحریر در تاجیکستان استان سُنقطة شروع فعالی کردند. مهاجرت، به شمال تاجیکستان 1990دهة  پایانی

درصد از جمعیت و دوسوم از تولید ناخالص داخلی تاجیکستان مربوط به این  30مرز با ازبکستان بوده و حدود  هم استان
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صلح بوده است؛ یعنی زمانی که حزب نهضت  ةزمان شروع فعالیت حزب در تاجیکستان پس از قطعنام .استاستان 

قصد داشت فعالیت سیاسی خود را  التحریر های سیاسی روی آورد. های نظامی دست کشید و به فعالیت فعالیتاز اسالمی 

د. جامعة هدف التحریر در تاجیکستان استادان دانشگاه و دانشجویان غد گسترش دهاستان سُ بخصوصدر تاجیکستان 

اد بود که پس از اندکی توانستند بسیاری از استادان و بودند. میزان نفوذ این گروه در آموزش عالی استان سُغد به حدی زی

مردم از قبیل مهاجرت مردان تاجیک به  مشکالتترین  التحریر در تاجیکستان به مهمدانشجویان را جذب حزب کنند. 

 ستانتاجیک دولتی های پردازد؛ مسائلی که رسانه می نیازهای اساسی همچون انرژیو کمبود  ،روسیه، فساد مالی دولت

 را این کشورستان که حکومت اسالمی با قانون اساسی تاجیک تشکیل ایالتحریر برتوجه بودند. تالش  نسبت به آن بی

نفر  حدود چهار هزارتعداد اعضای این حزب در تاجیکستان . در تعارض استداند  مییک جمهوری دموکراتیک و سکوالر 

 (.122: 1397است )کریمی، و روسی  ،تاجیک، ازبکبوده و دربرگیرندة اقوام  شود که دارای تنوع قومی برآورد می

مشارکت مسئلة مهمی که در ارتباط با حزب التحریر توجه دولتمردان تاجیک را به خود معطوف داشته است میزان 

اوف،  الدین )سیف دو جذب اعضای جدید زن بو حوزة تبلیغاتیدر  فقط زنان با التحریر. همکاری استزنان در این گروه 

ه زن در خجند به دلیل همکاری با این گروه به پنج تا یازده سال زندان محکوم شدند. ، ن2006ُ سال در اواخر(. 2006

بعد از با تصمیم خود به این گروه پیوسته بودند.  اًزنانی که محکوم شدند تحصیالت دانشگاهی داشتند و ظاهربیشتر 

شواهد حاکی از آن است  التحریر را یک حزب غیرقانونی اعالم کرد. ستان، دولت تاجیک2001حادثة یازده سپتامبر سال 

اند از اقدامات گستردة ضدتروریستی امریکا در افغانستان بهره بگیرند و به این بهانه بنیادگرایی  که مقامات تاجیک کوشیده

جمهور تاجیکستان، در سخنانی به  اُف، رئیس ای که امام علی رحمان گونه اسالمی را در تاجیکستان سرکوب کنند؛ به

های  گرایی مذهبی یکی از اولویت مناسبت یازدهمین سالگرد استقالل تاجیکستان اعالم کرد: جنگ علیه تروریسم و افراط

 (. دولت تاجیکستان در اولین اقدام خود برای مقابله با آنچه از آن به نام132: 2006دولت در تاجیکستان است )جانسون، 

کشور تحت  ینمساجد ا همةکه  ای گونه شود به کنترل مساجد در این کشور اقدام کرد. به یاد می« بنیادگرایی اسالمی»

مساجد یا نمازگزاران صورت گیرد به شدیدترین  امامان یکه از سو یو هرگونه رفتار افراط درآمدند یتیکنترل مأموران امن

دهند که مساجد به پایگاهی ضد نظام سیاسی سکوالر آن  تاجیک اجازه نمیشود. مأموران  ها سرکوب می وجه از سوی آن

تا  2000از سال . ها ادامه یافته است دستگیری به این سو 2002(. از سال 2: 2006کشور تبدیل شود )باران و همکاران، 

 شد.در دادگاه تشکیل  پرونده 189 فقط، مقامات تاجیک حدود پانصد عضو التحریر را دستگیر کردند، اما 2005اوایل 

. دفتر ندعضو التحریر، از جمله شانزده زن، دستگیر شد 99اعالم کرد  ستان، دولت تاجیک2006 ةدر اواسط ژانوی

این افراد را به پنج تا  ستانهای تاجیک کیفری را علیه اعضای دستگیرشده تشکیل داد و دادگاه ةپروند 74العموم  مدعی

علیه  اتهاماتبیشتر (. 2009)قافرونوف،  عضو التحریر محکوم شدند 28، 2008در سال  .نددوازده سال حبس محکوم کرد

با وجود سرکوب بوده است.  تالش برای سرنگونی دولتو  تحریک نارضایتی دینی و قومی در این کشور اعضای التحریر

 ةشمار اعضا و هواداران التحریر در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است. بسیاری از اعضای دستگیرشد دولت، ظاهراً

و  ستاننهاد تاجیک های مردم سرعت در حال افزایش است. سازمان ها به ، اما شمار تاجیکاند حزب التحریر از قوم ازبک

شده  بدرفتاری  ها آناند و هنگام بازداشت با  محاکمه شده صورت ناعادالنه  اند اعضای التحریر به المللی مدعی شده بین

 (.80: 1391)کاراجیانس،  است
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ج(حزبالتحریردرقرقیزستان

 والیات در بیشتر حزب این حوزة قلمرو .شروع به فعالیت کرد در قرقیزستان 1990 ةده پایانبار در  اولینحزب التحریر 

ای از  سابقه شدن فقر پس از فروپاشی اتحاد شوروی سطوح بی اوم و گستردهتد است. باتکین و آباد، جالل اوش، جنوبی

 4/52، 2002آمارهای دولتی در سال براساس وجود آورد. در جنوب قرقیزستان،  به آسیای مرکزیفشار اجتماعی را در 

خط فقر زندگی  آباد زیر در والیت جالل درصد 9/54 ، ودرصد در والیت باتکین 1/44 ،درصد جمعیت در والیت اوش

فشارهای . این وضیعت باعث شد تا التحریر با نام مبارزه با فقر در این والیات نفوذ نماید. از سوی دیگر، کردند می

 در این کشور تواند تبیینگر علل ظهور التحریر قرقیزستان نیز می جنوب های ازبک در بدرفتاری با اقلیت سیاسی، خصوصاً

باز  با استفاده از فضای نسبتاً التحریر در قرقیزستان باید گفت که این گروه اسالمی . در مورد عملکرد سیاسیباشد

طوری که طرفداران این حزب با تظاهرات خواستار  در این کشور دارد، به یدموکراسی در قرقیزستان فعالیت آشکارتر

خواستند  ر قرقیزستان، وقتی هواداران میدر اوایل فعالیت حزب التحریر د اند. رژیم حاکم شدهدر انتخابات مجدد و تغییر 

جای در دادند که  جمهور ازبکستان( سر می )رئیس «اف مرگ بر کریم» کنند و شعار سیاسی بدهند، شعاربرگزار گردهمایی 

لیبرال در پیش گرفته  قرقیزستان در قبال حزب التحریر نوعی رویکرد نسبتاً(. 100: 1382)خادم،  استتأمل خود قابل 

در برابر اولین نقض قانون توسط  دهد. پلیس معموالً هایش ادامه می در نتیجه این گروه با آزادی نسبی به فعالیتاست؛ 

ممکن است به صدور حکم حبس از دو  یکند. خطای بعد می ها را جریمه و آندهد  اخطار می ها آناعضای این گروه به 

ها را به دادگاه کشانده است )نوایی  ها متمرکز شده و آن ر رهبران آن. اخیراً نظام قضایی این کشور بتا پنج سال منجر شود

های قومی،  ها و درگیری برانگیختن خصومت اتهامات اعضای این حزب در قرقیزستان (. بیشتر125: 1391علی،  و شاه

 است.آمیز رژیم قانونی  دعوت از مردم برای تغییر خشونت ، ونژادی و مذهبی

منظور  های امنیتی خواست به جمهور آقایف، طی فرمانی، از سازمان ، رئیس2004سال در چنان شرایطی در 

پردازند اقداماتی  گرایی مذهبی می ها که به ترویج افراط های مبلغان مذهبی و حتی جلوگیری از آن محدودکردن فعالیت

التحصیالن  رج از کشور، از جمله فارغهای مذهبی خا التحصیالن دانشگاه (. در این راستا فارغ2004انجام دهند )روتار، 

های این کشور را  وقت در دانشگاه شده از سوی دولت، حق تدریس تمام دهی قرقیزی دانشگاه االزهر، در حرکتی سازمان

(. حزب 27: 2010را از سوی نظام آموزشی قرقیزستان کسب کرده باشند )آبرامسون،  ندارند، مگر اینکه مدرک مورد نیاز

دارد. این گروه، ضمن  تأسیس خالفت اسالمی و اجرای احکام شریعتتبلیغات خود تأکید بسیار زیادی بر  التحریر در

قرقیزستان را به باد انتقاد  فساد مالی در میان مقامات و کارکنان دولتیاعتراض به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، 

ها را حدود  قی در دست نیست، اما برخی منابع تعداد آنگیرد. در مورد تعداد اعضای حزب در این کشور اطالعاتی دقی می

های مذهبی باید به ثبت کمیسیون دولتی امور  تشکل کنند. طبق قانون اساسی قرقیزستان، همة میبرآورد چهار هزار نفر 

تاکنون ما اعنوان یک تشکیالت قانونی را دریافت کنند.  مذهبی و وزارت دادگستری برسند تا مجوز الزم برای فعالیت به

زیرا مدعی است که یک حزب سیاسی است. فعالیت  ؛ثبت برسد عنوان یک تشکل مذهبی به حزب التحریر سعی نکرده به

دین مجاز نیست، ممنوع شده  ةگوید تأسیس احزاب سیاسی بر پای این حزب به موجب قانون اساسی قرقیزستان، که می

، در عنوان نمونه بههای خود ادامه داده است؛  به فعالیت حزبت، این دول های محدودیتبا وجود (. 2001)بابکولوف،  است

های اسالمی بیشتر در مدارس  آباد این حزب طوماری با بیست هزار امضا تهیه کرد که در آن خواستار آموزش شهر جالل

خواستار حمایت  تهیه شد، 2004های درس شده بود. این طومار که در نوامبر  و همچنین جدایی دختر و پسر در کالس

 شد.دولت از مدارس مسلمانان 
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های  که شامل مشارکت سیاسی و استفاده از رسانه گرفتراهبرد سیاسی جدیدی را در قرقیزستان در پیش  التحریر

، حزب التحریر از تورسونبای باقراولو، مدافع حقوق بشر قرقیزستان، 2005 ةهمگانی است. در انتخابات پارلمانی ژوئی

 درصد آرا را کسب کرد 3/9 فقطزیرا وی قول داد بر اساس قرآن و شریعت عمل کند؛ با این حال، باقراولو ؛ حمایت کرد

های قرقیزستان فرستاد و اعالم  ای مطبوعاتی برای رسانه ، این حزب بیانیه2007 ةدر فوری(. همچنین، 2005)ژوسوپالیف، 

 ةکند تا به بازسازی این منطقه، که بر اثر زلزل نارین می ةمنطق ةکرد که گروهی از معماران و کارگران ساختمانی را روان

که  ،رسانی به ساکنان محلی عالوه، این گروه از عزم خود برای کمک بپردازند. به ،آسیب دیده بود 2006دسامبر  26بزرگ 

عضو حزب التحریر  ه احتماالًخبر داد؛ با این حال، زمانی که یازده نفر اعزامی، ک ،بر اثر زلزله متحمل خسارت شده بودند

: 1391)کاراجیانس،  ها را به اتهام وابستگی به یک سازمان غیرقانونی دستگیر کرد بودند، به منطقه رسیدند، پلیس آن

90.) 

چ(حزبالتحریردرقزاقستان

ای  در منطقه های تندرو اسالمی قزاقستان یکی دیگر از کشورهای واقع در آسیای مرکزی است که به دلیل وجود گروه

(. این کشور نیز مثل بقیة کشورهای آسیای 56: 1392سرشار از چالش و تنش واقع شده است )کوالیی و ابراهیمی، 

مرکزی از نفوذ حزب التحریر در امان نبوده است. اما برخالف بقیة کشورهای واقع در آسیای مرکزی، نفوذ التحریر به این 

دولتمردان قزاقستان بر این باور بودند که به واسطة عواملی همچون  1990ول دهة کشور دیرتر اتفاق افتاده است. در ط

های اسالمی به  ترین کشور منطقه(، تکثرگرایی قومی، و اقتصاد نفتی نفوذ اسالم سیاسی و گروه مساحت جغرافیایی )وسیع

ن را ثابت کرد؛ زیرا با ظهور بودن ادعای آنا اما گذشت زمان پوچ (.124: 1397این منطقه غیرممکن است )کریمی، 

چالش کشیده شد. پیشینة حضور التحریر در  به 2000التحریر در بخش جنوبی کشور قزاقستان این دیدگاه در اوایل دهة 

هزار  35. حدود بودندها  در جنوب قزاقستان شامل ازبک ی التحریراعضا اولنسل  گردد. برمی 1998این کشور به سال 

های اخیر،  با وجود این، در سال. دهند درصد جمعیت محلی را تشکیل می 20برند که  سر می ان بهازبک در جنوب قزاقست

اعضای التحریر برای اینکه بتوانند بر حوزة نفوذ و تعداد هواداران خود بیفزایند،  اند. پیوسته ها به آن های بسیاری قزاق

های گروهی محلی  راری ارتباط و مصاحبه با مطبوعات و رسانهها برق ترین اقدام آن ای زدند. مهم دست به تبلیغات گسترده

های سیاسی و اجتماعی خود  ها و مجالت مختلف به تبیین اهداف و برنامه ای که از طریق مصاحبه با رسانه گونه بود. به

در قزاقستان شد بیشتر با اهداف التحریر  هایی که پخش می نامه برای مردم پرداختند و مردم از طریق مطبوعات و شب

که بین بیست تا چهل  ی هستنددرآمد بیکار یا کم افراد اعضای حزب معموالً(. 49: 2006شدند )موخامِتراخیمف،  آشنا 

 .سال سن دارند

پردازد که مسلمانان  کند، بلکه به بیان مشکالتی می های تبلیغی خود به قزاقستان بسنده نمی التحریر در فعالیت

برداری از نفرت مسلمانان  هایش مؤثر واقع شود، درصدد بهره اند. این گروه برای اینکه پیام ازبکستان و چچن با آن مواجه

شد  پیداجزوات این حزب در هزاران صندوق پستی در آلماتی  2001 ة سالوئیژماه در از حملة امریکا به عراق بوده است. 

 فعالیت خود را حتی در شمال قزاقستان گسترش داده حزبدانستند. این  التحریر طلبی مبارزه ةکه بسیاری آن را نشان

شوند؛  خوانده می« شده های روسی قزاق» که اصطالحاً هایی است ها و قزاق است. شمال قزاقستان محل سکونت روس

، این حزب جزواتی تهیه کرد که 2003سال  طیدر  کنند. میاجرا یعنی کسانی که فرهنگ روس را در زندگی خود 

کند که  . با وجود آنکه این گروه ادعا میکرد مریکا و انگلستان به دلیل نقششان در عراق انتقاد میاهای  شدت از دولت به

در جنوب  2004این گروه در سال  معتقد است که تحلیلگر امنیتی قزاقدر جنوب این کشور بالغ بر چند هزار عضو دارد، 
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اطالعاتی ازبک برآورد کرد که حزب  ةرتب ، یک افسر عالی2003 ةدر ژوئی دویست عضو داشته است. فقطقزاقستان 

این گروه (. 2003یف،  )عبداهلل پایه است رسد چنین ادعایی بی نظر می زاقستان پنج هزار عضو دارد، اما بهالتحریر در ق

های التحریر در  ها گواه بر آن است که فعالیت افزون بر این، نشانه در جنوب قزاقستان دو هزار عضو داشته باشد. احتماالً

 قزاقستان رو به فزونی نهاده است.

ردرترکمنستاند(حزبالتحری

ترکمنستان نیز یکی دیگر از کشورهای واقع در آسیای مرکزی است که دولتمردان آن کنترل اداری شدیدی را بر اسالم 

را اذیت معتقد تحت کنترل دارد، بلکه اغلب مسلمانان  تنها امور مذهبی را شدیداً دولت نه نمایند. و مسلمانان اعمال می

هایی از کتاب  جماعات مجبور بودند در تمام مساجد نسخهجمعه و  ةف، ائماُمت نیازهای حکو کند. در طول سال می

. همین مسئله باعث شد تا حزب ها به نقل مطالبی از آن بپردازند خطبه یگذارند و در طبنمایش  را به فیازاُن ةروحنام

نشین در شمال این  در مناطق ازبک التحریر در این کشور نفوذ نماید. حوزة قلمروخواهی التحریر در این کشور عمدتاً

خواسته  مردمها از  آباد توزیع شد که در آن ای در عشق نشده ، جزوات امضا2004 ةدر ژوئی(. 80: 1391کشور است )سنایی، 

بالند که در برابر  ف قیام کنند. در این جزوات آمده بود: مردم ترکمن همیشه به خود میاُرژیم نیاز نابودیشده بود برای 

ف اُو رژیم غیرانسانی نیاز برافراشته شودهای حق و عدل و داد  اند. اکنون وقت آن است که پرچم حاکمان مستبد ایستاده

. در ترکمنستان، نبود هرگونه اپوزیسیون سکوالر ممکن است ظرف چند سال این امکان را برای حزب التحریر شودساقط 

 کند. رپُ معتقدمسلمانان  فراهم آورد که خأل ایجادشده را الاقل در میان

.حزبالتحریردرآسیایمرکزی1جدول

ترکمنستانقزاقستانقرقیزستانتاجیکستانازبکستان 

 نامشخص 2000حدود  4000حدود  3000حدود  15000حدود  تعداد اعضا
 فعالیت مخفی فعالیت اجتماعی فعالیت اجتماعی فعالیت مخفی فعالیت مخفی استراتژی

 غیرقانونی غیرقانونی غیرقانونی غیرقانونی غیرقانونی وضعیت کاری
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گیرینتیجه
سفیان به تصرف مسلمانان درآمد. نفوذ اسالم در این  آسیای مرکزی در قرن دوم هجری قمری و در زمان معاویه بن ابی

وجود آورد. بنابراین، از قرن سوم هجری، آسیای  ترکی به -الزم را برای ایجاد تمدن و فرهنگ اسالمی منطقه زمینة

ها در اواسط قرن نوزدهم میالدی با ایجاد فرمانداری کل  مرکزی یکی از مراکز اصلی فرهنگ و تمدن اسالمی شد. روس

منظور کنترل مسلمانان در اورنبورگ ادارة مفتیات  بهروس  ترکستان آسیای مرکزی را تحتِ سلطة خود درآوردند. تزارهای

های اسالمی خود حفاظت کنند و شعائر اسالمی را به نحوِ  را تأسیس کردند. طی این دوران مسلمانان توانستند از آیین

موقعیت  گوناگون تداوم بخشند. با آغاز قرن بیستم، مسلمانان روسیه و آسیای مرکزی به دنبال فرصتی بودند تا بتوانند

، مسلمانان روسیه با هدف تحکیم و ارتقای موقعیت مسلمانان 1907-1905های  خود را ارتقا بخشند. بنابراین، در سال

هایی تشکیل دادند. این موضوع زمینه را برای نزدیکی فزایندة مسلمانان روسیه با دیگر مسلمانان جهان فراهم  کنگره

 آورد.

ستیزی وارد فاز جدیدی شد. شوروی سیاست آگاهانه اما توأم با احتیاط را برای  با آغاز حاکمیت شوروی، اسالم

تنها منزوی  کار گرفت. بنابراین، تا زمان فروپاشی شوروی، مسلمانان نه سوءاستفاده از اسالم در جهت مقاصد خویش به
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گرایی باعث شد تا  م قطع بود. اما اقبال مسلمانان این منطقه به اسالمها نیز با بقیة نقاط جهان اسال بودند، بلکه رابطة آن

ای نداشته باشد. در زمان حاکمیت گورباچف، یک تجدیدنظر اساسی در راستای  تالش کمونیسم برای نابودی اسالم نتیجه

روسیه، نوعی آزادی های موجود در  شود. گورباچف برای کاستن از چالش های ضداسالمی مشاهده می حمایت از برنامه

گرای فعلی در آسیای مرکزی بسته  های اسالم مذهبی اعالم کرد و درست در همین زمان بود که نطفة بسیاری از جنبش

دهد که عواملی همچون سقوط شوروی، وجود فضای  مطالعات نشان می ها حزب التحریر است. شد. یکی از این جنبش

گرایی، و شرایط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی نقش  مسلمانان این منطقه به اسالمگرایان، اقبال  الزم برای فعالیت اسالم

و  ،زنان، زندانیان، دانشجویان التحریر در آسیای مرکزیهدف  ةجامع مهمی در نفوذ التحریر در آسیای مرکزی داشتند.

های دولتی رسوخ  مساجد و سازمانو تا حدودی کمتر به  ،ها ها، زندان . این گروه به مدارس، دانشگاهبودند روشنفکران

. امروز التحریر در کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، و تا حدودی ترکمنستان فعالیت کرده است

 دارد.

 دنبال را متفاوتی راهبرد کشور، آن خاص سیاسی و اجتماعی شرایط متناسب با این کشورها، از کی هر در التحریر

در تاجیکستان هم با نیروهای دولتی هم با دیگر . است به دنبال حکومت اسالمی ازبکستان در گروه این. کند می

 بهره مردم عموم با خود روابط تقویت برای کشور آزاد نسبتاً فضای از قرقیزستان، درجنگد.  های اسالمی رقیب می گروه

 بنابراین، با گذشت زمان،. کند میامتناع  دولت با جنگ از و استدهی نیرو  سازمان مشغول قزاقستان، در. گیرد می

 های رسند که التحریر تنها جانشین مطمئن برای حکومت های بیشتری از جوامع آسیای مرکزی به این نتیجه می بخش

و روش  پسند، های روشنگرانه و عوام است و دلیل آن دستور کار متنوع سیاسی حزب، برنامه منطقهمستبد و فاسد این 

منظور بیداری اسالمی،  توان گفت که حضور این حزب در منطقه مبارزه به لذا می طلب آن است. خشونتریسیاسی غ

 نمودن احکام و دستورهای اسالم، و برقراری حکومت اسالمی )خالفت( است. جاری

قدردانی
دن پژوهش حاضر تشکر و دا دانند از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی در انجام نگارندگان بر خود الزم می

 قدردانی کنند.
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