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  چكيده

اين ، بزرگ بشري و گذرگاه اروپا به آسيا و به عكس بوده و  مورخانهاي  آسياي مركزي و قفقاز مهد فرهنگ
منطقه هاي  ملت، در دوره اتحاد جماهير شوروي. اندهاي ديگر دانستهمنطقه را مرز ميان تمدن اسالم و تمدن

و پس از فروپاشي شوروي  يزي ايستادندست اسالمهاي  بخش و موثر دين اسالم در برابر سياست با سالح هويت
اي با اين حال هويت اسالمي در آسي. نيز اين منطقه توانست بار ديگر خود را در پازل دنياي اسالم تعريف كند

تا جايي كه اكثر احزابي كه داعيه  ،رودراديكاليزه شدن پيش ميمركزي در چند دهه اخير به طرف 
ي درصدد تقويت بنيادگرايي اسالمي و راديكاليزه شدن اسالم در منطقه نوع گرايي در منطقه دارند به اسالم
گرايي  پاگيري اسالم، امنيتي در آسياي مركزي و قفقاز  ـ  يرو يكي از مباحث عمده سياس از اين. هستند

 گوناگوني درهاي  تحليل. راديكال بوده كه بسياري از پژوهشگران را به تحقيق درباره اين مسئله واداشته است
نقش جمهوري اسالمي ايران و  گاهي ،ه شده و در اين ميانكيد بر عوامل دروني و بيروني اراياين مورد با تا

 گرايي  رشد اسالمهاي  علل و زمينهاين مقاله  در. نيز مورد اشاره قرار گرفته است خارجي آنهاي  سياست
گرايي  ان هرگز در  راستاي رشد اسالمدر اين منطقه بررسي و نشان داده شده كه سياست خارجي اير راديكال

  . راديكال  نبوده است

  سياست خارجي ايران  ،انقالب اسالمي ايران ،قفقاز ،آسياي مركزي ،راديكالگرايي  اسالم: واژگان كليدي
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  دمهمق
دين اسالم همواره بخشي از هويت و فرهنگ مردم آسياي مركزي و قفقاز بوده و نقش و 

مردمان مناطق مختلف آسياي مركزي در . عملكردي موثر در تاريخ اين منطقه داشته است
هاي بخشي از قزاقستان در قرنكه ساكنان  چنان، هاي متفاوت تاريخي به دين اسالم گرويدند دوره

از . وضوح متاثر از دين اسالم است ههجدهم و نوزدهم پذيراي اسالم شدند و آداب و رسوم مردم ب
تيكي از نقاط حساس و يهاي خاص ژئواكونوميكي و ژئوپلدليل ويژگي منطقه قفقاز به ،طرفي
گاز و از  دليل دارا بودن نفت و هاين منطقه از نظر اقتصادي ب. شود خيز جهان محسوب مي بحران

نكته . مختلف جهان قرار گرفته استهاي  قدرت دليل مناقشات قومي مورد توجه نظر سياسي به
ثباتي سياسي و گرايي راديكال از عوامل بي اسالم، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شورويكه اين

ند كه بر اين نظر بودي برخ، در آغاز. اجتماعي در آسياي مركزي و قفقاز معرفي شده است
بيني  از اين نظر پيش، گرايان راديكال از عوامل نفوذي اتحاد جماهير شوروي بوده است اسالم
. پس از دوران كمونيسم باشدهاي  برانگيز براي حكومت تواند عاملي چالشند كه اسالم ميكرد مي
ستان در همان سال تا رويدادهاي تروريستي در قرقيز، 1999گذاري در تاشكند در فوريه  بمب
با اين . تواند كنترل منطقه را در دست گيرداي گمان را پيش آورد كه راديكاليسم اسالمي مياندازه

سياسي و هاي  مسلمان در صحنهها  كمونيستي و حضور ميليون حال فروپاشي ساختارهاي
  . ورده استوجود آ هاسالمي در منطقه بهاي  زمينه مناسبي براي افزايش گرايش، اجتماعي

زودي  بهها  خونين در اين جمهوريهاي  سياسي و نظامي در تاجيكستان و درگيريهاي  دگرگوني
سو و نخبگان بومي از سوي ديگر براي بزرگ جلوه  تهديد اسالمي را كه رهبران آمريكا و روسيه از يك

هاي  نظام پا گرفتن، رو در پي فروپاشي شوروي از اين. برجسته كرد ،كوشيدنددادن آن مي
بلكه  ،ها تنها بر امنيت اين جمهوري رو شد كه نه گوناگون روبههاي  اجتماعي تازه با چالش  ـĤ   سياسي

هاي  افغانستان سبب شد تا اثر متقابل جريانهاي  بر سراسر منطقه اثر گذاشت و دگرگوني
استدالل . ح شودبيش از پيش مطر، نظامي در افغانستان و همسايگان خاوري و باختري آن  ـ   سياسي

اسالمي در منطقه هاي  چه انقالب اسالمي ايران در رشد انديشهاست كه اگر مقاله حاضر بر اين
راديكال و بنيادگرايي در گرايي  دنبال گسترش اسالم هولي نظام برخاسته از اين انقالب ب ،نبوده تاثير  بي
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  . منطقه نبوده است

  اسالمي بنيادگراييمفهوم 
سنتي و نوعي واكنش هاي  دنبال احياي ارزش مي فرايندي است كه بهدگرايي اسالبنيا

ي شدن بوده و آن مقابله با اجتماعي و ديني نسبت به تهديدات تحميل شده توسط فرايند جهان
 )Rusel, 2002: 102(. باشد مي سازي فرهنگ جهاني كه فرهنگ غربي مدافع آن يكسان

آمريكايي در آغاز سده هاي  معترضان و پروتستانبنيادگرايي جنبشي است كه نخست در ميان 
هاي مطرح شده در ناپذير بودن ايدهدر برابر مدرنيسم بوده كه بر خطابيستم سر برآورد و واكنشي 

هاي ايماني و اخالقي و چه در زمينه رويدادهاي تاريخي مقدس چه در زمينه آموزههاي  كتاب
ايدئولوژي بنيادگرايي راه رستگاري را بايد در فرهنگ  بر پايه )45: 1388، محمد شرفي(.تاكيد دارد

لذا تاريخ را ميدان ستيز  )179: 1381، محمدي گل(.جو كردو آن دوران جستهاي  و تاريخ ارزش
كار  راي توضيح دادن نيروهاي مخالف بهگانه ببندي دوو شر دانسته و يك تقسيم يرخجهاني 

كوشد حكومت امروزه راديكاليسم اسالمي مي حالبا اين  )Lionedl, 1987: 18-19( .گيرد مي
انديشمندان بنيادگرايي كالسيك در  )Oliver, 1996: 3( .اسالمي را بر پايه شريعت برقرار كند

رو به مسائل سياسي چندان عالقه اند و از اينجه داشتهل قضايي و حقوقي توئاسالم بيشتر به مسا
ولي ، انداقليت مطرحهاي  عنوان گروه هتندرو بهاي  گروه، در بنيادگرايي اسالمي. اند نشان نداده

هاي ايجاد شده اين گفتمان پر كردن خالء. اثر بسيار زيادي بر مسلمانان دارندها  گفتمان اين گروه
تعريف مرزها و رسيدن به بازسازي و باز، تعريف اسالم نخستينسكوالر از راه بازهاي  وسيله رژيم هب

جلب كنند و از اين راه در  خود هاي تنگدست را بهدهتواين طريق بتوانند  ي بوده تا ازقدرت سياس
شمار  1990تا  1960از . فني و آموزشي مدرن مقاومت كنندهاي  بخشهاي  جريانبرابر 

لذا از نخستين  )Ranstrop, 1996: 44(.بنيادگرا در همه مذاهب سه برابر شده استهاي  جنبش
بحران فلسطين و ، المسلمين جود آمدن اخوانو هاز زمان ب ويژه بهگرايي  روزهاي طلوع جنبش اسالم

در ، اين دو عامل. نقش بسيار مهمي در بروز اين پديده بازي كرده است اسراييلمناقشه اعراب و 
پيوند ، از سوي ديگر )171 :1380، هانتر(.انداسالمي موثر بودههاي  شدن جنبشافراطي 
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   )45 :1388، محمد شريفي( .مذهب با تروريسم بوده است ندتر از پيوندبنيادگرايي با مذهب نيروم

  يت اسالم در آسياي مركزي و قفقازوضع
ها قوم بوده است مركز واحدي نداشته و متشكل از ده، لحاظ تاريخي جامعه اسالمي روسيه به

فروپاشي اتحاد بعد از . مختلف به اشكال گوناگون به اسالم روي آورده بودندهاي  كه در زمان
در داخل روسيه دو قطب اسالمي يعني مناطق واقع در سواحل رود ولگا و شمال ، جماهير شوروي

وضع نهادهاي اسالمي در دوران اتحاد جماهير  )198: 1388، سيالتيف(.قفقاز قابل تشخيص است
انقالب پس از . مذهبي در آن كشور بودهاي  ناشي از سياست، ميليون تن مسلمان 50شوروي با 

مذهبي و جدا كردن مذهب از دولت در دستور راي اجراي يك سياست ضدگيري ب تصميم 1917
ها  آميز با پيروان همه دين كار حكومت بلشويك قرار گرفت و دولت انقالبي برخوردهاي خشونت

هاي ماركس بود مبني بر اينكه دين و مذهب مانع گيري آموزه زمينه اين تصميم پيش. داشت
مسلمانان از اين سياست حكومت بلشويك بسيار ضربه خوردند . شودو توسعه جامعه مينوسازي 

رهبران روحاني آنها مورد پيگرد قرار گرفتند و . هاي مذهبي آنها بسته شدو مسجدها و مدرسه
جنبش باسماچي ، خشنهاي  يكي از پيامدهاي مهم اين اقدام. مصادره شد) وقف( درآمدهاي آنها

دولت هاي  واكنش به سياست، اين جنبش كه از سوي مجاهدان سنتي به راه افتاد. بود 1918در 
اين جنبش به سستي  1924در . شوروي مبني بر كنار گذاشتن مسلمانان از دايره قدرت بود

برخي از مسلمانان كه به كمونيسم وابستگي  1924در سال . ادامه يافت 1928اما تا  ،گراييد
هاي  رو سياستاز اين .ديگري در برابر مذهب پيش بگيردهاي  دند راهبه لنين سفارش كر ،داشتند

. اعتماد آنها را جذب كند، مسلمانانهاي  لنين دگرگون شد و دولت كوشيد با باز گرداندن دارايي
 :1388ي، فيشر(.ها باز شد و اجازه كار بر پايه شريعت اسالمي به آنها داده شدمسجدها و مدرسه

سياسي و غيرقانوني شدن حج و روزه از دوران استالين هاي  از صحنه فعاليتحذف مسلمانان ) 46
 ،ادامه يافت اقدامات شوروي براي كاستن از نفوذ همه مذاهب تا آغاز جنگ جهاني دوم. اعالم شد

، هاي جنگ رو در سالاز اين .اي كم شدسركوب اديان و روحانيون تا اندازه ولي در آن هنگام
وظيفه ثبت ، اين مركز با داشتن يك مفتي. سلمان آسياي مركزي ايجاد شدكانون روحانيون م
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امامان را هاي  ملي و حتي تعيين محتواي سخنرانيهاي  تعيين امام براي هدايت انجمن ،مساجد
او فرماني درباره نظارت بر مراسم ، با روي كار آمدن خروشچف) Voy, 1996: 17( .عهده داشت به

نظارت بر  .يك. مسئله را در پي داشت سه 1961اين سياست در مارس . مذهبي صادر كرد
 :Akiner, 1994) .سنگينهاي  كاربرد مجازات .؛ و سهتكميل قوانين ضد مذهبي .دو ؛روحانيون

 خود يعني پرسترويكاهاي  با سياست ،به قدرت رسيد 1985كه گورباچف در هنگامي (146
كرد و يكي از  جامعه شوروي را دگرگون، )سياسي آزادسازي( و گالسنوست) اصالح اقتصادي(

. او سر برآوردن دوباره اسالم در آسياي مركزي و قفقاز بودهاي  ناپذير سياستپيامدهاي پرهيز
رفته به اين مناطق ، اما رفتهگرفتاو آسياي مركزي و قفقاز را در بر نميهاي  سياست، البته در آغاز
كزي و قفقاز به دو پرسترويكا و گالسنوست در آسياي مرهاي  با اين حال آثار سياست. كشيده شد

است كه اقداماتي بسيار گسترده بر ضد  1988تا  1985شود كه اولين دوره آن از دوره تقسيم مي
، مرحله دوم. سازي مذهبي به منظور كنترل بيشتر در اين مناطق انجام شدفساد و همچنين پاك

گورباچف دگرگون شد و در چارچوب هاي  در آن سياستگيرد كه مي بررا در 1991تا  1988
 :1388ي، فيمحمدشر( .آسياي مركزي و قفقاز آزادي داده شدهاي  اي به ملتگالسنوست تا اندازه

ونيست چون حزب كم، ضداسالمي خود دور شودهاي  سان مسكو ناچار شد از سياست بدين) 48
مورد انتقاد قرار گرفته  گرايان مليطلب و هم از سوي  از دو سو هم از جناح اصالح

، فرهنگيهاي  گورباچف پديدههاي  با عملي شدن سياست )Ehteshami, 1994: 10(.بود
خواستند كه جدايي خود را اي در اين مناطق رخ داد و عموم مردم مي اجتماعي و مذهبي گسترده

هاي كالسچندين مسجد گشايش يافت و . از كمونيست و فرهنگ وابسته به آن نشان دهند
را نخبگان  چه هنوز اعضاي حكومتاگر. درس مذهبي غيررسمي در بسياري از مناطق برگزار شد

با اين حال  ،داد و ممنوعيت انجام مراسم مذهبي ادامه داشت حزب كمونيست تشكيل مي
رو تبليغ اسالم گسترش  از اين) 44: 1994، رشيدي(.حكومت مشوق احياي مجدد اسالم بود

از طرفي روحانيون در . ريزي شد طبوعات اسالمي پياسالمي به چاپ رسيد و مهاي  تقويم ،يافت
اسالمي در هاي  منظور تبليغ اسالم قرار گرفتند و با آموزش ايگاه بهتري براي بسيج نهادها بهج

در اين  )Dale, 1993: 67( .پارچه كردن جوامع اسالمي پرداختند حوزه فلسفه و مذهب به يك



 1395، سال بيست و سوم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

96

مسجد بازسازي يا نوسازي شد و در تاجيكستان  300در ازبكستان نزديك به  1992راستا در 
جمعيت ساخته مسجد در مناطق پر 500ن نزديك به مسجد گشايش يافت و در تركمنستا 130
نقطه  1989به گورباچف در سال ) ره( در اين بين نامه امام خميني )47: 1388، شريفي( .شد

اين نامه پرمحتوا و شيوا كه . حوزه قفقاز و رشد اسالم شد گذاري معنويتاثير عطفي در فرايند 
وشني بر افكار عمومي در شوروي ر تاثير ، بيني فروپاشي ماركسيست نكته محوري آن بود پيش

با فروپاشي اتحاد جماهير  )179: 1388 ،شفايي( .جمله قفقاز در راستاي رشد اسالم را گذاشتاز
ها  ر آسياي مركزي و قفقاز رونق گرفت و اين حركتاسالمي دهاي  بار ديگر حركت، شوروي

لذا با اعالم . دوران شوروي بودهاي  سركوب برخاسته از واكنش آگاهانه مسلمانان در برابر فشار و
هاي اسالمي را رواج آسياي مركزي و قفقاز كوشيدند دوباره آموزههاي  رهبران جمهوري، استقالل

با اين . باشد گرايي مليتواند عضوي نيرومند براي بازسازي مي زيرا پي برده بودند كه اسالم ؛دهند
در بازسازي ها  حال بازگشت دوباره اسالم با رشد هويت ملي پيوند ژرف داشت و اين سياست

در  1992براي نمونه در . ت بر مراسم مذهبي بازتاب يافترها و نظاگسترده مسجدها و مدرسه
هاي اسالمي در رشته در كنار اين مساجد مدرسه. رسيد 5000به  80ازبكستان شمار مسجدها از 

 )47: 1388، شريفي(.اي تربيت شدندشد و روحانيون حرفه حقوق و تاريخ اسالم نيز بازگشايي
گذشته هاي  طور روزافزون با فرهنگ و سنت منطقه كوشيدند بههاي  چند مردمان جمهوريهر

. عامل رواج راديكاليسم اسالمي نبود، ها ولي اين گرايش به سنت ،اسالمي خود پيوند يابند
سو وارث  از يك ،به استقالل رسيدند 1991آسياي مركزي و قفقاز در هاي  كه دولت هنگامي
حكومتي اقتدارگرا و از سوي ديگر سنت گورباچفي در زمينه آزادي مذهبي و اجتماعي هاي  سنت

   )Micheal, 1994: 117(.داشت بودند كه جايي براي مطرح شدن اسالم
مردم  ين نمودند كه از انگيزه در اسالمبا اين حال رهبران آسياي مركزي و قفقاز تالش بر ا

لذا تمامي  ،عنوان نيروي سياسي قابل اتكا استفاده كنند و قدرت انحصاري دولت را به چالش طلبند به
غيرديني و نيز جدايي دين از حكومت  نشين بر ماهيت مسلمانهاي  نهادهاي ايجاد شده در جمهوري

، هاي مسلمان در آسياي مركزي و قفقازكه افزايش جمعيت گروه ولي شكي نبود ،تاكيد داشتند
   )93: 1387، واعظي(.تالش در جهت باز يافتن هويت تاريخي به رشد فزاينده اسالم منجر گرديد
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  بيداري مذهبي مسلمانان در ازبكستان
همراه اي براي آن كشور بهستردهصدمات انساني و اقتصادي گ، تاجيكستانجنگ داخلي در 

 1992اين جنگ در مه . داشت و نتايج تلخي از مبارزات سياسي و نظامي در اين منطقه به بار آورد
لنين ( ميان نيروهاي دولتي وفادار به نخبگان حزب كمونيست پيشين كه بيشتر در منطقه خجند

افزارهاي بازمانده از دوران هم جنگ، گرفت در آندموكراتيك و اسالمي در د و احزاببودن) آباد
اين جنگ به جنوب تاجيكستان . كار رفتافزارهاي رسيده از افغانستان بهشوروي و هم جنگ

و به موضوعي ) 48: 1388، محمد شريفي( ولي دوباره به پايتخت متمركز شد، كشيده شد
اين تهديد و ترس ريشه در تاريخ . ازبكستان تبديل گرديد يژهو بهخطرناك براي همه همسايگان و 

، نمنگان و انديجان، شامل شهرهاي فرغانه، چرا كه اياالت دره فرغانه ؛و جغرافياي اين كشور داشت
، هاي داخلي تاجيكستان به ازبكستان سرايت كرد كه جنگدر كنار تاجيكستان واقع بودند و زماني

خيز كه از نظر ظر تاريخي اين دره حاصلاز ن .يادي دريافت نمودنداسالمي حمايت زهاي  گروه
با ) 20: 1387، هيرو( .آمده استحصار اسالم به شمار مي، كشت محصول كتان شهرت دارد

محمد (.تاسيس شد 1999به سال  )IMU( جنبش اسالمي ازبكستان، سرايت جنگ به ازبكستان
به هنگام فروپاشي اتحاد ، شدشناخته مي» عدالت« اين گروه كه نخست با نام )51: 1388، شريفي

جماهير شوروي در شهر نمانگان در دره فرغانه اعالم موجوديت كرد و پس از چند ماه فعاليت در 
دولتي را به محاصره در آورد و خود هاي  درنگ ساختمانتظاهراتي برگزار كرد و بي 1991نوامبر 

جنبش عدالت خود را همچون . سطح شهر مستقر سازد نيروي پليسي سازمان داد تا عدالت را در
نام عدالت نيز به همين دليل روي جنبش ( واكنشي در برابر فساد اخالقي و اجتماعي مطرح كرد

هر  به. دست آوردهاين جنبش توانست پشتيباني برخي از مناطق روستايي را ب). گذاشته شده بود
دولت . دولت ازبكستان اين گروه را سركوب كرد، داري و سكوتاي از خويشتنروي پس از دوره

پس از . مخالفان اسالمي خود را شناسايي و آنها را به تاجيكستان تبعيد كرد 1992ازبكستان در 
رهبران . حكومت اسالمي در ازبكستان مورد پشتيباني گسترده شهروندان قرار گرفت، اين رويدادها

ومرج و جنگ داخلي ر هرجازبكستان را دچا، دارگرايياقتازبكستان بر اين باور بودند كه فقدان 
اف براي نشان دادن اقتدار دولت به اقداماتي از قبيل ساختن بناهاي از همين رو كريم، خواهد كرد
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در  1999پذيري با حمالت فوريه هاي شكستن نمادهاي قدرت و نشانهولي اي ،بزرگ دست زد
   )ICG, 2002: 5(. تاشكند فرو ريخت

مهم هاي  ض يك ساعت و نيم شش بمب در شهر منفجر شد كه هدف آن ساختماندر عر
ها را به تندروهاي زمامداران ازبكستان اين حمله. زخمي بر جاي نهاد 100كشته و  16دولتي بود و 

. گذاري معرفي شدبمبمسئول  ،رهبر جنبش عدالت، اسالمي نسبت دادند و طاهر يولداشف
. گذاري شناخته شدبكستان مسئول بمببود كه از سوي دولت از گروه ديگري» حزب التحرير«

 پس از اين رويدادها بود كه رهبران حزب التحرير ديدگاه خود را در مورد چگونگي رسيدن به هدف
اف كاربرد خشونت ه تنها راه مخالفت با حكومت كريمتغيير دادند و اعالم كردند ك) ايجاد خالفت(

و  1999مينه را براي عمليات نظامي در قرقيزستان و ازبكستان در ز، اين سركوب گسترده. است
به ، در دره فرغانه در ازبكستان ويژه به، گرااسالمهاي  گروه، پس از اين رويدادها. فراهم كرد 2000

   )53، مجيد شريفي( .تر شدندهم نزديك

  اسالمي عمده در آسياي مركزيـ  هاي هويتي اليه
  مذهب سني) الف

اي از احكام اين شاخه با مجموعه. مردم آسياي مركزي سني پيرو مذهب حنفي هستندبيشتر 
گانه سني است كه در بيشتر نواحي آسياي مركزي چيرگي مذهبي خاص خود يكي از مذاهب چهار

نقش بزرگي در ، ها پس از طي مسير طوالني تكاملقوانين و ضوابط حنفي، شروط. يافته است
، لنهرءااين مذهب كه در اصل در شهرهاي ماورا. مركزي ايفا كرده استگسترش اسالم در آسياي 

 دوره سازندگي: اي را پيموده استفرايند چهار مرحله، بخارا و سمرقند گسترش يافته است ويژه به
 دوره معاصر) 14تا  13قرن ( افول تدريجي، )13تا  11اوايل قرن ( عصر طاليي، )10، 1قرن (
موقعيت ، به علت ديدگاه غيرمذهبي رژيم حاكم 1943تا قبل از سال مذهب و رهبران مذهبي (

هاي فقه حنفي و از جمله باورهاي مردم آسياي مركزي اين است جنبه). قانوني و شرعي نداشتند
  . ماهيت ثانوي رفتارها را مورد شناسايي قرار مي دهد، اي شناخته شده از تعليمات حنيفهكه ضابطه
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  مركزيتصوف در آسياي ) ب
تصوف نوعي عرفان . ترين جنبش اسالمي پديد آمده در آسياي مركزي استتصوف مهم

ايي در قبال انواع ديگر اسالمي است كه به داشتن رابطه مستقيم با خداوند قائل است و شكيب
در آسياي مركزي ، تصوف به فاصله كمي پس از تهاجمات اعراب. كندرا توصيه ميها پرستش

   )7: 1388، فالح( .سرعت رشد كرد پديدار شد و به

  اليه هويت شيعي) ج
رغم مركزي هويت شيعه است و شيعيان بههاي هويتي اسالمي در آسياي يكي ديگر از اليه

براي نمونه در . گيري دارند در برخي كشورهاي اين منطقه حضور چشم، دهيفقدان سازمان
منسجم دارند و عمدتا به زبان فارسي ازبكستان در شهرهاي بخارا و سمرقند شيعيان حضوري 

شيعيان آذري هستند كه در زمان استالين از آذربايجان به ، گروهي ديگر. كنندتاجيكي صحبت مي
تعداد شيعيان  )127: 1376، كواليي(.كنندازبكستان تبعيد شدند و بيشتر در مشاغل پايين كار مي

 2003در قرقيزستان نيز براساس آمار سال . دشوهزار نفر برآورد مي 500تا  400در ازبكستان بين 
درصد از جمعيت مسلمان تاجيكستان  هشتحدود . رسدتعداد شيعيان به حدود دو هزار نفر مي

   )85:  1388، فالح( .شيعه و از فرقه اسماعيليه هستند

  موقعيت جغرافيايي اسالم گرايان در آسياي مركزي و قفقاز
در . گرايان استاصلي فعاليت اسالموجود دارد كه از مراكز در آسياي مركزي و قفقاز مناطقي 

دره فرغانه است كه داراي تراكم جمعيت و ، گرايان راديكالكانون فعاليت اسالم، آسياي مركزي
قرقيزستان و ، اين منطقه كه ميان سه كشور ازبكستان. ازبك است، ترين گروه نژادي در آناصلي

گرا بوده است و بنيادگرايان اسالمي اسالمهاي  كانون فعاليت جريان تاجيكستان قرار دارد از ديرباز
  . بار در آنجا استقرار يافتندنخستين براي

تاجيكستان و جنوب ، اسالميهاي  ديگر مناطق اصلي فعاليت راديكال، در كنار دره فرغانه
بيشتر  1980تاجيكستان در دهه  اسالمي راديكال درهاي  گسترش جنبش. قرقيزستان است
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آيند اشغال افغانستان از سوي نيروهاي اتحاد جماهير شوروي بود و چون راديكاليسم اسالمي بر
 .ترين عنصر مبارزه بر ضد شوروي بود دامنه اين پديده به تاجيكستان نيز كشيده شدمهم

)Dipajan Roy, 2008: 38( راديكال پويا نيستايي گر اسالم، تركمنستان، در شمال قرقيزستان .
زيرا در  ؛اسالمي راديكال دانستهاي  ترين ميدان حضور جنبشتوان مهمداغستان را مي، در قفقاز

ترين جبهه اي است كه به اسالم پيوسته و شهر در بند اصلياين راستا داغستان نخستين منطقه
در اين راستا جنبش . ترفته اسشمار ميت خزر در شمال درياي مازندران بهمبارزه با دول

اغستان سر برآورد و داغستان در د 80هاي دهه بار در واپسين سالبراي نخستينگري  سلفي
  . تبديل شدگري  به كانون سلطه 90رفته در دهه  رفته

جاي پايي استوارتر راديكال اسالمي هاي  گروه، 1996پس از شكست روسيه در چچن در 
در سه منطقه ، در جنوب قفقاز. سياسي چين اثر گذاشتند رفته بر رخدادهاييافتند و رفته

البته مناطق جنوبي . اندگرايان راديكال اثرگذار بودهاسالم، آذربايجان و يك منطقه گرجستان
هاي  شيعي بوده و جنبشهاي  گروههاي  ويژه در لنكران از ديرباز محل حضور و فعاليتآذربايجان به

چند كه ميزان و درجه راديكاليسم اسالمي در اين منطقه هر، استشيعي در اين منطقه ديده شده 
نشين شمال آذربايجان در كنار مرزهاي داغستان نيز راديكاليسم در منطقه سني. ناچيز بوده است

هاي  اي نيز از گروهخورد كه تا اندازهموجود در داغستان به چشم ميهاي  اسالمي وابسته به حركت
راديكال هاي  و پيرامون آن نيز حركت) باكو( در پايتخت آذربايجان. ته استاسالمي تركي اثر پذيرف

كانون فعاليت دره پانكيسي در كنار مرزهاي چچن، در گرجستان. اسالمي ديده شده است
مردمان آنجا بار ديگر سر بر  1991گرايان راديكال است كه پس از جنگ دوم چچن در  اسالم
   )52  :1388، مجيد شريفي( .اندآورده

  راديكال در منطقه آسياي مركزي و قفقازگرايي  رشد اسالم
راديكال در آسياي مركزي از اهميت قابل گرايي  اسالم، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

اند در آسياي مركزي بوده 1990اسالمي از بازيگران تحوالت دهه هاي  گروه. توجهي برخوردار شده است
وسيعي را هاي  تالش، هاي عميق باورها و تمايالت اسالمي در منطقهگيري از ريشهبا بهرهها  اين گروه
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، هاي آسياي مركزيظهور طالبان در افغانستان و پيوندهاي قوي اين كشور با جمهوري. اندسازمان داده
   )181: 1384، كواليي( .ه استنظامي افغانستان را شدت بخشيدـ  اثرپذيري منطقه از تحوالت سياسي

احياي ، مستقل در آسياي مركزيهاي  گيري جمهوريدنبال تجزيه اتحاد شوروي و شكل هب
در پي فروپاشي اتحاد . هاي اسالمي بروز تحوالت جدي در اين منطقه را سبب گرديده استگرايش

گوناگون مواجه گرديده كه هاي  ل و چالشئگيري نظام سياسي اجتماعي جديد با مسا شوروي شكل
تحوالت در افغانستان و سكوت . قرار داد تاثير بلكه كل منطقه را تحت  ،هايت اين جمهوريتنها امننه

نظامي در افغانستان و همسايگان ـ  متقابل جريانات سياسي تاثير سبب شد تا  يرژيم وابسته به شورو
آسياي ها مسلمان در اين دو دهه بازگشت ميليون. شمالي و جنوبي آن با روشني مطرح شود، شرقي

خود جلب كرده امور خاورميانه و غرب آسيا را بهتوجه بسياري از تحليلگران ، مركزي به جهان اسالم
  :توان چنين شمردراديكال را ميگرايي  با اين حال از جمله عوامل گسترش اسالم. است
، دانميالدي با تصرف غازان در اين منطقه نقش ايفاء نموده 1552كه از سال ها  نقش روسـ  

  ؛پيوند عميق اين منطقه با تحوالت انديشه جهان اسالم
  ؛انقالب بلشويكي و مسئله مسلمانانـ  
   ؛)150- 151: 1386، كواليي( سپتامبر 11آن بر بنيادگرايي اسالمي و حوادث  تاثير طالبان و ـ  
هاي  جايگاه طبقاتي گروه، اقتصاديـ  برخي از محققان ساختارهاي سياسي، تراز همه مهمـ  

  . اندو فقدان مشاركت سياسي را مطرح كرده، راديكال اسالمي

  اجتماعيـ  عوامل اقتصادي
راديكال اسالمي مناطق فقيرنشين در دوران هاي  خاستگاه گروه، پردازان غربيدر ديدگاه نظريه

اين حقيقت كه شمال قفقاز از فقيرترين مناطق روسيه بوده و . پس از اتحاد جماهير شوروي است
گواهي بر ، قرقيزستان نيز در دره فرغانه قرار گرفته است، تاجيكستان، مناطق فقيرنشين ازبكستان
تواند علت گسترش بنيادگرايي اسالمي در منطقه تنهايي نمياما فقر به. درستي اين ديدگاه است

قراي نشين فيكستان نسبت به ديگر شهرهاي ازبكنشين خجند در تاجشهر ازبك، براي مثال. باشد
   )57: 1388، شريفي(.راديكال در آن ديده نشده استهاي  ولي تاكنون جنبش ،بيشتري دارد
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  راديكال اسالميهاي  جايگاه طبقاتي گروه
ني يا باالتر جامعه هاي ميابيشتر از اليه، راديكال اسالميهاي  ديدگاه دوم بر آن است كه اعضاي گروه

السلمين در مصر اخوانهاي  توان در ميان گروهاين وضع را مي. آموخته رشته فني هستندو بيشتر دانش
راديكال به اين هاي  ست كه با بررسي وضع شمار اندكي از رهبران گروها مشكل اين ديدگاه اين. ديد

رسد كه نبود سيستم آموزشي مناسب براي گسترش رشته علوم انساني در منطقه مايه نتيجه مي
اي از رسد امروزه سيستم آموزشي منطقه تا اندازهمي نظر بهكه  حالي در، نارضايتي گسترده شده است

   .چنبره شوروي خارج و رشته علوم انساني گسترش يافته است

  فقدان مشاركت سياسي
هاي  و حكومتگري  در ميان كشورهاي غربي اين است كه سركوب ويژه به، فرضيه گيراي ديگر

هاي  اين فرضيه بر آن است كه اگر راه. سم اسالمي استاقتدارگرا از داليل اصلي گسترش راديكالي
سرخورده  ،هستند ها كه خواهان شركت در فعاليت جوانان و كساني، مشاركت سياسي بسته باشد

. سياسي خواهند يافتهاي  راديكال اسالمي را تنها راه براي فعاليتهاي  شوند و پيوستن به گروهمي
زمان با سالمي همرشد راديكاليسم ا، مركزي و چه در جاهاي ديگررسد چه در آسياي مي نظر بهاما 

بكستان سبب شده گرايان راديكال در دره فرغانه در ازدر واقع وجود اسالم. سركوب نبوده است
به ها  گونه سياستنه اينكه اين، گرايانه در پيش گيردسركوبهاي  اف سياستاست كه دولت كريم

بيرون از آسياي مركزي و قفقاز نيز وضع كمابيش . منجر شده باشد راديكالگرايي  گسترش اسالم
راديكال در كشورهاي داراي نظام سياسي بسته مانند مصر و سوريه هاي  گروه. به همين گونه است
هايشان بيشتر در پاكستان گسترش يافته است كه دولت از ديد و فعاليت اندچندان موفق نبوده

   )57: 1388، محمدشريفي(.ستسياسي كمتر سركوبگر بوده ا
گرايي  ها به بخشي از علل گسترش اسالميك از اين فرضيهاشاره كرد كه هر بايستي، در مجموع

گيري اي از اين عوامل را مايه شكلرو شايد بتوان آميزهدر منطقه پرداخته است و از همين راديكال
  . اين پديده دانست
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  سياي مركزيدر آگرايي  سياست خارجي ايران و اسالم
كلي اين كشور در سطح هاي  آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز در راستاي سياستهاي  سياست

سو با منافع آمريكا  آنها همهاي  كه در منطقه نفوذ داشته و سياستهايي  جهاني قرار دارد و با قدرت
كردن ايران را در آمريكا سياست مقابله و محدود ، براساس اين رويكرد. كندمقابله مي، باشدنمي

كه در ظاهر ، به طوريباشدگانه ميدو، سياست آمريكا در قبال روسيه. كندمنطقه آشكارا دنبال مي
دنبال كمرنگ ، ولي در عمل بههايش در اين منطقه همراه سازدكند روسيه را در سياستتالش مي

ه را ينفوذ ايران و روس در حقيقت آمريكا ادامه. باشدنمودن حضور و نفوذ روسيه در منطقه مي
لذا  )58- 59: 1381، حبيبي امين(.كندمدت خود در منطقه تلقي ميازخطري براي منافع در

سپتامبر و حمله آمريكا به افغانستان  11پس از حادثه  ويژه بهتيك و امنيتي منطقه ياهميت ژئوپل
يكي از ، كونوميكي قفقازاي در سياست آمريكا پيدا كرده و با توجه به موقعيت ژئواجايگاه ويژه

روسيه و چين ، جمهوري اسالمي ايرانهاي  اهداف نفوذ و حضور آمريكا در منطقه كنترل سياست
 بنابراين زمامداران آمريكا همواره به اين كشورها )30: 1381حبيبي امين، (.باشددر منطقه مي

مهوري اسالمي ايران غربي جضدهاي  در مورد گرفتار شدن در ديدگاه) آسياي مركزي و قفقاز(
كوشد حكومتي همچون جمهوري اسالمي در اين مناطق ايران مي، به ادعاي آنان. اندهشدار داده
زبان مشترك و ، عوامل برتري ايران در منطقه را نزديكي جغرافيايي، و كارشناسان برقرار كند

ي منطقه از مواضع از آنجا كه غرب نقش مهمي در برداشت غلط كشورها. دانندميراث اسالمي مي
بنابراين براي . بايد ديد ديدگاه غرب نسبت به ايران تا چه حد درست است، ايران داشته است

ايران و هاي  رسيدن به پاسخ بايد موقعيت ايران در برابر كشورهاي منطقه را بررسي كرد و هدف
  سياست خارجي ايران را كنكاش كرد؟هاي  منافع و اولويت

ي شوروي كوشيد تا از رهگذر ارتباط و تماس مستقيم با كشورهاي منطقه ايران پس از فروپاش
فضاي حاكم بر . وارد صحنه شود و حضور و نفوذ مستمري در منطقه بيابد، قفقاز، آسياي مركزي

سو فرصت پويايي و مانور را براي ايران اي بود كه از يكالمللي پس از جنگ سرد به گونهنظام بين
از سوي ديگر با توجه به شرايط حاكم بر روابط ايران و  ،خارجي فراهم نمودهدر عرصه سياست 
، وجود آوردههنيز بهايي  محدوديت، ايران در منطقههاي  اين كشور با سياستهاي  آمريكا و مخالفت
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 .لفا: رو بوده استهلذا ايران در تنظيم روابط خود نسبت به اين منطقه با سه رويكرد متفاوت روب
تاريخي و زبان ، رويكرد فرهنگي با تاكيد بر مشتركات فرهنگي .؛ بايدئولوژيك با اسالم رويكرد
سو در وضعيتي از آنجا كه ايران از يك. با رعايت مالحظات سياسيگرايي  رويكرد عمل .ج ؛ وفارسي

برد و از سوي ديگر حساسيت روسيه را نيز نسبت به جويانه با آمريكا به سر ميغيرآشتي
لذا رويكرد سوم را با استفاده از مزاياي ، خوبي درك كرده استيافته بهاستقاللهاي تازه جمهوري

. دو هدف بوده است از طرفي ايران در پي) 1374، دادانديش(رويكرد دوم انتخاب نموده است
مذهبي و فرهنگي در منطقه و كمك به اين هاي  تقويت همبستگي، تر از همهنخست و مهم
: وزير خارجه ايران اين هدف را چنين بيان كرد 1992در . ازيابي ميراث اسالمي خودكشورها براي ب

عاملي كه براي استقالل بسيار ، باشدخود شريك مي ايران در ميراث اسالمي با كشورهاي همسايه«
بنابراين ايران از تمام كشورهايي . موجود را پر كند تواند خالء فرهنگي و اقتصاديمهم بوده و مي

   )Financical Time, 1992(.كند كند استقبال ميبه اين منظور فعاليت مي كه
ايراني توجيه تاريخي برقراري روابط ـ  تمدن مشترك اسالمي، از ديدگاه ايران

رهبران ايراني تاكيد دارند كه . باشدفرهنگي با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز مي  ـ  سياسي
ابط دوستانه با اين كشورها كمك نموده و ايران نقش اساسي ايراني به توسعه روـ  فرهنگ اسالمي

ايران پس از استقالل اين  )5: ملكي(.در فرايند احياي پيوندهاي فرهنگي براي خود قائل است
همچنين . مذهبي نيز در اختيارشان گذاشتهاي  مبلغاني به اين مناطق فرستاد و كتاب، كشورها
با . زگشايي مدارس مذهبي و مساجد به اين كشورها كردمستقيم و غيرمستقيم براي باهاي  كمك

حضور و فعاليت ايران در منطقه در سنجش با كشورهايي مانند پاكستان و عربستان ، اين همه
اند و منابع مالي اين كشورها شمار زيادي قرآن به منطقه فرستاده. چندان برجسته نبوده است

عربستان همچنين روحانيان . اندآنجا اختصاص داده كالن براي بازسازي مساجد و اماكن مذهبي در
مصر با . بلندپايه منطقه را براي زيارت مكه و مدينه دعوت و هزينه اين سفرها را تقبل كرده است

ه تسهيالت براي راكز مذهبي و نيز پاكستان با ارايميليون دالر براي بازسازي م 50پرداخت بيش از 
رهبران سكوالر نيز . اندبلندي برداشتههاي  گام، مذهبيحضور دانشجويان منطقه در مدارس 

  . گرايش بيشتري به دريافت كمك از كشورهاي سني مخالف ايران دارند
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. ايران اهرم فشار چنداني در منطقه ندارد، اسالميـ  ست كه با وجود اشتراكات فرهنگيا حقيقت اين
شكافي فرهنگي ميان ايران و ، ميالدي 16عنوان مذهب برتر در ايران در سده هرسمي شدن تشيع ب

، حاكم بودگري  كشورهاي منطقه پديد آورد و در قفقاز و آسياي مركزي كه بيشتر مذهب سني و صوفي
، زمامداران و همچنين مخالفان، امروزه نيز رهبران مذهبي. رو شدهتالش ايران براي نفوذ با ايستادگي روب

سان ايران تمايلي به بدين، اند ب و سني مذهب ديدهخود را در كشورهاي عرهاي  بيشتر آموزش
ژرف ايدئولوژيك خود با اين هاي  زيرا به تفاوت ؛گرا در منطقه نداردنظامي اسالمهاي  پشتيباني از گروه

   )59:  1388، محمدشريفي( .خوبي آگاه استو همچنين رهبران سكوالر آنها بهها  جمهوري
گونه است كه هر اين ،كندران براي نفوذ در منطقه را محدود ميعامل ديگري كه اشتياق و عالقه اي

به تيرگي روابط آن كشور با روسيه كه با تهران روابط سياسي و اقتصادي و نظامي  تالش در اين زمينه
منافع ملي ايران در اين دولتمردان ايراني در تعريف  )61: 1388محمدشريفي، (.انجامدگسترده دارد مي

هاي روسيه در منطقه داشته المقدور كمترين تضاد را با سياستاند كه حتياي عمل نمودهگونهمنطقه به
سياست همكاري و تقسيم منافع با روسيه را انتخاب  1990به همين خاطر ايران در اوايل دهه . باشد

كه ايران از خواهد نيز نمياز طرفي روسيه  )289: 1387، واعظي(.نمود تا در تضاد آشكارا با روسيه نباشد
هاي جانبه در زمينهمنطقه روابط دوجانبه و چندروسيه با كشورهاي . روي در منطقه دست برداردميانه

يك از اين كشورها براي روسيه روسي در هرهاي  وجود اقليت. سياسي و امنيتي دارد، گوناگون اقتصادي
مگير است و در تاجيكستان نيز نفوذ كه شمار اسالوها بسيار چش در قزاقستانويژه  به، داراي اهميت است

ي ايران در منطقه هدف ديگر سياست خارج )Dill, 1995: 324-325(.روسيه بسيار چشمگير است
قفقاز . يك از كشورها در زمينه ترانزيت و خطوط انتقال نفت و گاز استگسترش روابط دوجانبه با هر

هاي انرژي و حمل و نقل به اتصال شريان هايجنوب و يكي از محلـ  يكي از محورهاي ترانزيتي شمال
مسير ترانزيتي قفقاز به اروپا براي ايران از مزيت نسبي بيشتري نسبت به راه . شوداروپا محسوب مي

كيلومتر به برخي از بازارهاي اروپا  1000از مسير قفقاز ايران حدود . سنتي تركيه برخوردار است
تواند پل اين كشور مي، از ديدگاه زمامداران ايران )168: 1381، وزارت امور خارجه( .شودتر مي نزديك

ايران كه داراي . ارتباطي ميان مناطق بسته آسياي مركزي و قفقاز و بازارهاي خليج فارس باشد
كوتاه و مستقيم در هاي  تواند راهمي، راه آهن و لنگرگاه است، راه ارتباطي الزم مانند بزرگهاي  ساختزير
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از . ي آسياي مركزي و قفقاز قرار دهد تا به خليج فارس و اقيانوس هند دسترسي يابنداختيار كشورها
ايجان بوده كه در اين خصوص ترين راه انتقال نفت و گاز تركمنستان و قزاقستان و آذربسويي ايران مهم

افزايش نفوذ دهد كه ايران گذشته از گوها نشان ميواين گفت. داري تحقق يافته استوگوهاي دامنهگفت
با توجه . كندهاي اقتصادي را نيز مهم ارزيابي ميجانبه در زمينهگسترش روابط دو، ايدئولوژيك در منطقه

عنصر پان اسالميسم برجسته است و بر ضرورت پشتيباني از ، به اينكه در سياست خارجي ايران
در تاجيكستان را فرصتي ا ه برخي كسان كشمكش، زير ستم در هر گوشه از جهان تاكيد داردهاي  ملت

ناظران غربي و همچنين . ايدئولوژي اسالمي خود را در منطقه پياده كند، براي ايران پنداشتند تا از آن راه
خواهد با پشتيباني از ايران را متهم كردند كه مي، زمامداران روسي در دوران جنگ داخلي تاجيكستان

زيرا  انگارنه و غيرمنطقي بود؛اين ديدگاه بسيار ساده. ا كندپحكومتي بنيادگرا بر، گرايان راديكالاسالم
اي بود كه به جنگ داخلي انجاميد شرايط اجتماعي و سياسي تاجيكستان به هنگام انتقال يافتن به گونه

لذا . توان به تالش ايران براي برپا كردن انقالبي همچون انقالب اسالمي در آنجا نسبت دادو اين را نمي
. در پي گسترش روابط خود با اين كشور است، پايه اشتراكات زباني و فرهنگي با تاجيكستان ايران بر

اما از سوي ، گيردايدئولوژيك مايه ميهاي  اي از ديدگاهايران در منطقه تا اندازههاي  درست كه سياست
مين رو همواره براي از و از ه المللي قرار نگيردديگر اين نكته براي ايران اهميت دارد كه در انزواي بين

تواند سياست خارجي خود را تنها بر يك كشور ايران نمي، سانبدين. كوشدميان بردن اين احتمال مي
   )59- 60: 1388، محمدشريفي(.گرايي راديكال را در منطقه گسترش دهدمتمركز كند تا اسالم

  گيرينتيجه
. هاي هويتي مختلفي تشكيل شده استهويت اسالمي در منطقه قفقاز و آسياي مركزي از اليه

اند كه روي هم رفته به اليه يه كردهها ارابندي متنوعي از اين اليهاي هم تقسيمپژوهشگران منطقه
يقتي و صوفيه و اليه هويتي هاي طراليه هويتي شبكه، )مذهب حنفيه( هويتي مذهبي

البته در . انداست قابل تقسيمگري  يگرايان سياسي يا راديكال اسالمي كه متاثر از مكتب سلف اسالم
مانند مذهب حنفيه و اليه هويتي ) دولتي( به اليه هويتي اسالمي رسمي، هابنديبرخي تقسيم

طلبي اسالمي در حال به هر حال در آسياي مركزي اليه مختلف هويت . شودغيررسمي اشاره مي
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كه منافع گرايي  هويتي اسالم قدرت گرفتن است و نهادهاي دولتي در پي اين هستند كه اليه
  . تقويت نشود، كشندحاكمان را بر چالش مي

براي انقالب  ،قفقاز زماني كه در حاكميت اتحاد جماهير شوروي قرار داشت از طرفي منطقه
اهميت آن ، هاي منطقه قفقازاما پس از فروپاشي شوروي و استقالل جمهوري، اسالمي مهم بود

ه طوالني تاريخ و تمدن مشترك ميان ايران و اين منطقه ايجاب پيشين. چند برابر شده است
. اش حساسيت زيادي نشان دهدترين حوزه پيرامونيكند كه انقالب اسالمي به يكي از مهم مي

در خصوص آسياي  ،دهدارايه مي 1979ايران با الگوي خاصي كه از انقالب اسالمي ، دنبال آن هب
ايران پس . اش در اين منطقه توجه دارندو احياي جايگاه طبيعي مركزي و قفقاز به برقراري روابط

از فروپاشي كوشيده است از رهگذر ارتباط و تماس مستقيم با كشورهاي منطقه آسياي مركزي و 
 ؛اشو با توجه به سياست خارجي قفقاز به اين منطقه وارد شود و حضور و نفوذ خود را تدام بخشيد

و حفظ وضع ، ن منطقه و ديپلماسي رايج يعني عدم تنش در منطقهيعني تاكيد بر اصل ثبات اي
هاي داخلي اين كشورها به ايران بوده و از عدم نفوذ و ناآرامي، موجود پس از استقالل اين كشورها

لذا  ،كندي پشتيباني ميلالملدر مجامع بين) گرجستان، ارمنستان، آذربايجان( عضويت كشورهاي
  . كندالمللي و مرزهاي شناخته شده و تثبيت شده تشويق مياين كشورها را به رعايت قوانين بين
چنين استنباط ، 1990ايران در آسياي مركزي و قفقاز پس از هاي  در مجموع با توجه به سياست

و ربراي منطقه شمرده شود و از همين شود كه اين كشور هرگز خواهان آن نيست كه خطريمي
سياست خارجي هاي  سياستي معتدل و منطقي و عاقالنه در پيش گرفته است و با توجه به اولويت

تواند از گسترش ايران در اين منطقه بايد اذعان نمود كه جمهوري اسالمي ايران هرگز نمي
  . م اسالم پشتيباني كند و به هيچ وجه دنبال گسترش بنيادگرايي در منطقه نبوده استسراديكالي

در پي گسترش روابط خود با اين كشور ، ايران بر پايه اشتراكات زباني و فرهنگي با تاجيكستان
 ،گيردايدئولوژيك مايه ميهاي  اي از ديدگاهايران در منطقه تا اندازههاي  كه سياست چندو هر. است

همواره براي  يرد و از همين روالملل قرار نگاين نكته براي ايران اهميت دارد كه در انزواي بين
تواند سياست خارجي خود را تنها بر يك ايران نمي، سانبدين. كوشدميان بردن اين احتمال مياز

  . گرايي راديكال را در منطقه گسترش دهدكشور متمركز كند تا اسالم
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