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حزب التحریر، یک سازمان جنبش اجتماعی

در این مقاله به بررسی عوامل ظهور حزب التحریر ( حزبی تحت رهبری فلسطینی ها) در
آسیای مرکزی پرداخته شده است و از دیدگاه نظریات مختلف در مورد جنبشهای اجتماعی علل
آن را بررسی کرده است. نظریه کارکرد گرایی ساختاری به ما می گوید که این گروه به دلیل
گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی دوران گذار ( پس از شوروی) سر بر آورده است. نظریه
بسیج منابع می گوید دست رس پذیری منابع انسانی، سازمانی، مالی، مشروعیتی، هویتی و
نهادی می تواند ظهور حزب التحریر را در جمهوری های آسیای مرکزی توضیح دهد. مدعای
نظریه فرایند سیاسی این است که ظهور حزب التحریر به فرصت های سیاسی ربط دارد؛ فرصت
هایی که با افزایش سرکوب ها توسط دولت و نبود کانال های سیاسی جانشین ایجاد می
شوند. بر اساس نظریه چارچوب سازی، این حزب توانست چارچوب های موفقی را به کار گیرد
که با فرهنگ محلی و واقعیات سیاسی و اقتصادی موجود هم خوانی دارند. - اما طبق نظر
مؤلف، فروپاشی و تجزیه اتحاد شوروی یک خأل ایدئولوژیک را در بخش هایی از آسیای مرکزی

به وجود آورده که حزب التحریر برای جبران این خأل بوجود آمد.

مقدمه
با وجود بیش از پنجاه سال مطالعه پژوهش، محققان هنوز هم درباره آنچه یک جنبش اجتماعی
را تشکیل می دهد، اختالف نظر دارند. بر اساس یک تعریف مشهور، جنبش های اجتماعی را
می توان به «چالش های جمعی توسط کسانی یا اهداف مشترک و هم بستگی در برابر
نخبکان حاکم» تعریف کرد.[1] به عالوه، «دونالتا دالپورتا»[2] و «ماریو دیانی»،[3] دو پژوهشگر
برجسته در حوزه نظریه جنبش اجتماعی (SMT)، بر این باورند که جنبش های اجتماعی ذاتاً از

نظر ساختار نامتمرکزند.[4]
جنبش های اجتماعی معموالً رسماً سازماندهی شده نیستند. در واقع، ممکن است چندین
گروه جداگانه برای رسیدن به آرمان مشترکی تالش کنند و با این حال، بخشی از یک جنبش
باید میان جنبش های اجتماعی و سازمان های جنبش بنابراین،  اجتماعی [واحد] باشند: 
اجتماعی تفاوت و تمایز قائل شد. یک سازمان جنبش اجتماعی (SMO)[5] جزئی سازمان یافته
از یک جنبش اجتماعی است.  SMOها غالباً ستون فقرات جنبش های اجتماعی را شکل می
دهند. به اعتقاد «هانس پیتر کریسی»SMO ،[6] ها از دو نظر با سایر انواع سازمان های
رسمی – که آن ها نیز در سازماندهی اجتماعی طرف داران یک جنبش خاص سهم دارند (
مانند نهادهای آموزشی، انجمن های داوطلبانه)- تفاوت دارند: 1. طرف داران خود را برای
کنشی جمعی بسیج می کنند. 2. این کار را با هدف سیاسی انجام می دهند.[7] 3. به
عالوه، «ریچارد اسکات»[8] می گوید: SMO ها از ساختارهای اجتماعی (که همان روابط نظم
یافته یا دارای الگو در درون SMO باشد)، شرکت کنندگان ( افرادی که به سازمان ملحق می
شوند)، اهداف ( هدف های تعریف شده SMO) و فن آوری ها ( ماشین آالت و مهارت های

فنی) تشکیل شده اند.[9]
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بر اساس این تعریف، حزب التحریر یک SMO است، زیرا به وضوح تمام مشخصات ضروری را
داراست. این گروه ساختار هرمی فرماندهی دارد که هدفش تغییر اساسی از طریق راهکارهای

سیاسی است و به فن آوری از قبیل رایانه ها دست رسی دارد.
از این گذشته، «دیتر روشت»[10] به بحث SMO هایی پرداخته است که از نظر عضوگیری،
موضوع های [ مورد نظر] و مهم تر از آن، از نظر سازمان دهی به سازمان هایی فراملی تبدیل
شده اند.[11] به گفته روشت، سازمان های جنبش اجتماعی فراملی ( TSMOs)[12] از گروه

های به هم مرتبط تشکیل شده اند که خاستگاهشان بیش از یک کشور است.
دو نوع TSMO وجود دارد. ویژگی نوع اول هماهنگی افقی میان گروه های ملی مختلف است. [
در این نوع TSMO] تالش مشترکی برای دست یابی به هدفی مشترک وجود دارد، ضمن آن که
هر یک از گروه ها استقالل و ساختار سازمانی خود را حفظ می کند. یک نمونه از این نوع
سازمان های فراملی جنبش اجتماعی، «اتحادیه انجمن های پزشکی اسالمی»[13] است؛

اتحادیه ای نامنسجم از انجمن های پزشکی مسلمان تأسیس گردید.
نوع دوم ساختار جنبش فراملی، مدلی است که در آن، گروه هایی از کشورهای مختلف، تابع
سازمان بین المللی بزرگ تری هستند. [در این نوع TSMO] زمانی که ساختار کلی غیر متمرکز
باشد، سازمان بین المللی نفوذ اندکی بر گروه های ملی دارد و جریان ارتباط از پایین به باال
است و گروه های ملی با یکدیگر مستقیما ارتباط برقرار می کنند. یک نمونه از سازمان جنبش
[اجتماعی] غیر متمرکز، «اتحادیه سازمان های اسالمی در اروپا»[14] است. در مقابل، زمانی
که ساختار کلی متمرکز باشد، سازمان بین المللی می تواند خواست خود را بر شعب ملی

تحمیل نماید و جریان ارتباط از باال به پایین است.[15]
 «لوئیس کریس برگ»[16] می گوید: TSMO ها دارای دو ویژگی ممتاز هستند:[17] اول این که
آن ها می کوشند بر افکار عمومی، نخبگان سیاسی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های
بین المللی در سطوح ملی، منطقه ای، یا جهانی تأثیر گذارند و دوم این که، آن ها می توانند
به وابسته  اعضای  و  دارد  وجود  کار  تقسیم  درون TSMOها  که  چرا  باشند،  یکدیگر  مکمل 
کشورهای توسعه یافته می توانند به کمک اعضای وابسته به کشورهای کم تر توسعه یافته
بروند. به طور خاص، TSMO ها گاهی پول و مکان امن را در یک کشور فراهم می آورند تا از آن
«جکی این،  بر  عالوه  نمایند.[18]  اندازی  راه  دیگر  کشور  در  را  هایی  کمپین  بتوانند  جا 
اسمیت»[19] می گوید: هدف اول بسیاری از TSMOها معموال این است که هویت جهانی
جدیدی را برای اعضایش درست کنند؛ هویتی که در آن وفاداری به سازمان بر وفاداری به

کشورها برتری دارد.[20]
حزب التحریر قطعا با تعریف TSMO هم خوانی دارد، زیرا از چندین شاخه ملی مرتبط با هم
تشکیل شده است، که تابع یک سازمان بین المللی اند، ضمن آن که ویژگی های ساختاری و
عقیدتی مشترک دارند. اگر چه گاه گروه هایی راه خود را در پیش گرفته و جدا شده اند، حزب
التحریر با کنترل این گروه توسط رهبری واحد، تا حد قابل مالحظه ای متحد و یک دست باقی
مانده است. حزب التحریر یک SMO فراملی با شبکه ای مخفیانه از ارتباطات باال به پایین در
مقیاس جهانی است. دستگاه تبلیغاتی حزب التحریر مخاطبان وسیعی را هدف قرار داده که از
جمله عبارت اند از: عموم مردم، سازمان های حقوق بشر، دولت های ملی و سازمان های بین
المللی. به عالوه، ظاهرا نوعی تقسیم کار در درون حزب التحریر وجود دارد، که یک نمونه آن،
کمپین های شاخه انگلستان علیه دستگیری و شکنجه اعضا در آسیای مرکزی و سایر نقاط
است. این حزب به دنبال آن بوده است که هویت فراملی جدیدی را برای اعضایش، با مرکزیت

امت اسالمی، شکل دهد.
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ظهور حزب التحریر در آسیای مرکزی پدیده منحصر به فردی نیست و می توان ظهور آن در این
منطقه را با استفاده از همان مفاهیمی تحلیل کرد که ظهور SMO ها در سایر نقاط را تحلیل می
کنند. دیدگاه های تئوریک در زمینه جنبش های اجتماعی بر جنبه های چند گانه خاستگاه های
کنش جمعی متمرکزند؛ از جمله: واکنش به فشارهای ساختاری، بسیج منابع، واکنش ها به
فرصت های سیاسی و فرآیندهای چارچوب. از آن جا که نظریه های مطرح شده در این فصل، بر
جنبه های متفاوت SMO ها متمرکز است، بنابراین کاربرد یکی از آن ها به معنای نفی امکان
کاربرد هم زمان سایر نظریه ها نیست. در ادامه، هر نظریه به نوبت بررسی خواهد شد تا درک

جامع تری را از ظهور حزب التحریر در آسیای مرکزی فراهم آورد.
کارکردگرایی ساختاری

این نظریه، که نماینده برجسته آن تالکوت بارسونز [، جامعه شناس مشهور آمریکایی،] است،
می گوید: تعادل نظام [ اجتماعی] یک وضعیت طبیعی است، زیرا جوامع انسانی نظام های
منسجم و در هم تنیده ای هستند که مانند اندام های زنده عمل می کنند و هر عضو برای
تقاضاهای نهادها  یافته،  در هر جامعه سازمان  کند.[21]  اجتماعی عمل می  تعادل  حفظ 
اجتماعی را پاسخ می دهند. به هم ریختن تعادل اجتماعی ناشی از فشارهای ساختاری
است ( برای مثال، بحران اقتصادی یا فاجعه زیست محیطی) که کارآمدی نهادهای موجود را
تضعیف می کند و موجب بروز نارضایتی هایی می شود که در جای خود، کنش جمعی را به
وجود می آورد. جنبش های اجتماعی نشانه یک جامعه بیمار هستند، زیرا سازو کاری را برای
رفع نارضایتی روانی ایجاد شده بر اثر فشارهای ساختاری فراهم می آورند؛ بنابراین، فشارها در
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موجود باعث افزایش آسیب پذیری این ساختارها می شود.

[22]

در طول حدود هفتاد سال، نظام کمونیست، امنیت اقتصادی مطلوبی را برای مردم آسیای
مرکزی به ارمغان آورده است. هر کس دقیقا می دانست چه میزان درآمد خواهد داشت و قیمت
بیشتر کاالها ثابت بود. از این مهم تر، حکومت شوروی برای شهروندان خود آموزش و پرورش و
رفاه برنامه های  معلوالن،  و  بیماران  برای سالمندان،  و  رایگان  درمان  و  بهداشت  خدمات 
اجتماعی را فراهم می  آورد و کمک هزینه های زایمان و یارانه را به خانواده هایی که فرزندان

بسیاری داشتند اعطا می کرد.
در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری های آسیای مرکزی با جریانی از تعطیلی
صنایع بزرگ مواجه شدند. یارانه های فراهم آمده از سوی مسکو ناگهان قطع شد و صنایع
وابسته به بازارهای روسیه ور شکست و تجارت میان جمهوری ها با اختالل جدی مواجه شد.
به عالوه، اسالوهایی که بیشتر در مسئولیت های فنی و مدیریتی فعالیت داشتند آسیای

مرکزی را ترک کردند.
تداوم و گسترده شدن فقر پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سطوح بی سابقه ای از فشار
اجتماعی را در منطقه به وجود آورد. در جنوب قرقیزستان، آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که
در سال 2002، 52/4 درصد جمعیت در والیت اوش، 44/1 درصد در والیت باتکین و 54/9 درصد در
والیت جالل آباد زیر خط فقر زندگی می کردند.[23] به همین صورت، در سال 2003، 23 درصد
جمعیت در جنوب قزاقستان درآمدشان زیر حداقل درآمد برای امرار معاش بود.[24] اقتصاد
تاجیکستان نیز بر اثر پنج سال جنگ داخلی به شدت تضعیف شد. در نتیجه، در سال 2003، 64
درصد جمعیت تاجیک زیر خط فقر زندگی می کردند، که به این معناست که ایشان قادر به تأمین
حداقل نیازهای مصرفی خود نبودند.[25] در سال 2002 در ازبکستان، 27/5 درصد جمعیت زیر

خط فقر به سر می بردند.[26]
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مشکالت اقتصادی بستر الزم را برای ظهور حزب التحریر فراهم آورده است. این گروه دیدگاه
نسبتا ساده انگارانه ای را در زمینه سیاست اقتصادی مطرح کرده و طرف دار کنار گذاشتن
«نظام فساد اقتصاد سرمایه داری» است.[27] برای بیشتر مردم، که از اقتصاد سر در نمی
آورند، این سیاست، متقاعد کننده است. شعارهای این گروه به میزان قابل مالحظه ای به
ادبیات عوام فریبانه رهبران شوروی شباهت دارد. حزب التحریر برپایی اقتصاد بازار در آسیای
مرکزی را سرزنش می کند و بر روش های جمعی مشترک برای غلبه بر مسائل اقتصادی

متمرکز است.
الدین نبهانی برای حکومت اسالمی، پیش نویس یک قانون اساسی را تهیه کرد که تقی 
مفاهیم اسالمی را با برخی از عناصر سوسیالیستی در هم آمیخت؛ برای مثال، نبهانی در اصل
149 تصریح می کند: «حکومت باید اشتغال را برای تمام شهروندان تضمین کند.» وی در اصل
160 می گوید: «حکومت برای همگان خدمات بهداشت و درمان رایگان را تأمین می کند.»[28]
وعده های حزب التحریر مبنی بر برپایی حکومتی که اشتغال کامل و خدمات رایگان سالمت را
تضمین می کند، برای آنهایی که در آسیای مرکزی خود را به آب و آتش می زنند تا در عصر پس

از شوروی زندگی بخور و نمیری داشته باشند، بسیار جذاب می نماید.
پایگاه حزب التحریر در آسیای مرکزی، دره فرغانه است که در آن بیکاری، فقر و آلودگی محیط
زیست بیداد می کند. در این دره، هفت استان یا والیت قرار دارند؛ سه والیت ازبک ( اندیجان،
فرغانه، نمنگان)، سه والیت قرقیز (باتکین، اوش، جالل آباد) و یک والیت تاجیک (سغد، که نام

رسمی آن لنین آباد است).
در دهه 1920، مسکو این دره، را میان این سه جمهوری تقسیم کرد و این مرزها در زمان
شوروی عمال تأثیری برای ساکنان دره نداشت.[29] به یک باره، با فروپاشی اتحاد شوروی، این
خطوط به مرزهای بین المللی میان سه کشور مستقل تبدیل شد و بنابراین، رفت و آمد عادی

مردم، کاالها و تجارت در دره فرغانه را مختل کرد.
آنچه اوضاع را بدتر کرده این است که مقامات ازبک، در واکنش به فعالیت IMU، دریافت روادید را
برای اهالی منطقه جهت ورود به خاک آن کشور اجباری نموده و نوار مرزی میان ازبکستان و
تاجیکستان را مین گذاری کرده اند. این گونه اقدامات بیش از پیش مسیرهای تجاری را مختل
ساخته و ارتباطات فرامرزی میان بستگان ساکن در آن سوی مرز را دچار مشکل کرده است.
مقررات محدود کننده مرزی ازبکستان موجب افزایش محبوبیت حزب التحریر شده، زیرا این گروه
از تحرک آزادانه اشخاص در درون حکومت اسالمی پیشنهادی خود دفاع کرده است. در یکی از
و قرقیزستان  به  برای سفر  که  کرده  را مجبور  آن می خوانیم: «کریموف شما  جزوه های 
قزاقستان روادید بگیرد؛ در حالی که این سرزمین ها همگی یک سرزمین هستند و هر فردی

باید بتواند بدون اخذ روادید در آن ها رفت و آمد داشته باشد.»[30]
نارضایتی عمومی درباره اصالحات ارضی موجب افزایش محبوبیت حزب التحریر در تاجیکستان
شده است.[31] زمین در تاجیکستان یک منبع بسیار کم یاب است. تنها 6/61 درصد از اراضی
امرار معاش خود به برای  تاجیک  قابل کشت است، در حالی که 67/2 درصد مردم  کشور 
کشاورزی وابسته هستند.[32] از سال 1995، سازمان دهی بخش کشاورزی در تاجیکستان در
جریان بوده است، اما باعث ایجاد نابرابری هایی میان کشاورزان زمین دار و کشاورزان فاقد زمین
شده و بیشتر کسانی که پیش تر کارگران بخش کشاورزی دولتی بودند، حق مالکیت زمین را
ندارند؛ بنابراین، حزب التحریر خواستار اجرای نوعی از اصالحات ارضی شده که به موجب آن، به
کشاورزان فقیر زمین داده شود تا بتوانند آزادانه و به شیوه ای سودآور در این زمین ها به کشت
و کار بپردازند. به عالوه، این گروه وعده داده که در زمان حکومت اسالمی، زمین داران بزرگ باید
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زمین های مازاد بر نیاز خود را تسلیم دولت کنند و منافع حاصل از این اراضی صرف عموم خواهد
شد.[33]

و تاجیکستان  قزاقستان،  در  ازبک  های  اقلیت  با  بدرفتاری  خصوصا  فشارهای سیاسی، 
قرقیزستان، نیز می تواند تبیین گر علل ظهور حزب التحریر باشد. ظهور حزب التحریر در جنوب
قزاقستان ظاهرا جنبه قومی دارد. حدود 35 هزار ازبک در جنوب قزاقستان به سر می برند که
20 درصد جمعیت محلی را تشکیل می دهند.[34] ازبک ها سهم عمده ای از بازار منطقه را در
دست داشته و به لحاظ مالی وضعیت بهتری نسبت به ازبک های ازبکستان دارند. با این حال،
تعداد ازبک هایی که به نهادهای دولتی راه پیدا کرده اند به نسبت جمعیتشان نیست و معموال
نه و   ] با توجه به خصلت خود سرانه  ازبک ها می شود.  تنها نصیب  مناصب عالی دولتی 
دموکراتیک و قانون مند] فرایند تصمیم سازی و سوء استفاده در تمام سطوح، جای تعجب
نیست که اقلیت ازبک خواستار سهم عادالنه ای از قدرت در جنوب قزاقستان باشد. در واقع،

حزب التحریر توانسته تعداد زیادی عضو از میان جامعه ازبک در منطقه جذب کند.
در تاجیکستان، اقلیت ازبک، که تقریبا 15 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بیشتر در
شمال کشور متمرکزند.[35] هم چنین، جمعیت قابل مالحظه ای از ازبک ها در ناحیه «دره
حصار»[36] (در غرب دوشنبه) و در ناحیه غرقان تپه[37] زندگی می کنند. ازبک ها می گویند:
تعداد ازبک هایی که در تاجیکستان به سطوح عالی و سیاسی دولت راه پیدا کرده اند. بسیار
اندک هستند و در نتیجه آن ها تصور می کنند فرصت های شغلی برای غیر تاجیک ها محدود
است.[38] گفتنی است ازبک ها تمایلی برای پیوستن به IRPT ندارند، زیرا رهبری آن ها تقریبا
به طور انحصاری از تاجیک ها تشکیل گردیده است. با این حال، حزب التحریر، ناراضیان ازبک در

این کشور را جذب نموده است.
ازبک های مقیم قرقیزستان حدود 14 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، دومین گروه
قومی این کشور به لحاظ جمعیت هستند و تعدادشان از روس ها ( که 10/7 درصد جمعیت
کشور را تشکیل می دهند) نیز بیشتر است، هر چند آن ها به پای قرقیزها ( که 66/9 درصد
جمعیت کشور را تشکیل می دهند) نمی رسد.[39] درصد ازبک های شاغل در دولت و فعال در
امور سیاسی تناسبی با جمعیت آن ها ندارد. به گفته یک فعال حقوق بشر، اگر چه حداقل 50
ازبک دست  در  دولتی  مشاغل  درصد   8 تنها  هستند،  ازبک  اوش،  شهر  جمعیت  درصد 
هاست.[40] قانوناً ازبک ها می توانند برای هر شغل و سمتی با دیگران در کشور رقابت نمایند؛
به عنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهوری 2000، انور آرتیکوف، از قوم ازبک، خود را نامزد
ریاست جمهوری نمود. با این حال، وی پس از این که نتوانست در آزمون زبان قرقیزی موفق
شود از دور رقابت کنار زده شد.[41] در قرقیزستان، اقلیت ازبک در والیات اوش، باتکین و جالل
آباد متمرکز هستند؛ مناطقی که حزب التحریر بیش از همه جا در آنجا فعال است. در واقع، اکثر
اعضای دستگیر شده حزب التحریر از قوم ازبک بوده اند.[42] در سال 2003، نیروهای امنیتی
قرقیز مدعی شدند که 90 درصد اعضای این حزب ازبک، 3 تا 4 درصد قرقیز و 4تا 5 درصد اویغور
هستند.[43] اگر چه در این آمار اغراق شده، با این حال نشان می دهد که در ظهور حزب

التحریر در قرقیزستان قومیت نقش موثری داشته است.
حزب التحریر در میان قوم ازبک طرفداران فراوانی یافته است، زیرا بر قومیت تأکید ندارد و به جای
آن، به دنبال تقویت همبستگی میان مسلمانان است.[44] این یک پیام آشنا برای اقلیت های
قومی غیر روسی است، زیرا ایشان هفتاد سال در معرض تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی مبنی
بر بین المللی بودن اهداف شوروی بودند؛ اهدافی که ملی گرایی را نفی می کردند و خواهان
همبستگی سوسیالیستی بودند. افزون بر این، دورنمای حزب التحریر از یک حکومت اسالمی
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واحد در منطقه آسیای مرکزی برای ازبک های مقیم قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان جذاب
است، زیرا آن ها احساس می کنند از هم وطنان خود در ازبکستان جدا مانده اند.

بعضی از محققان، ظهور گروه های اسالمی تندرو را واکنشی در برابر «امپریالیسم فرهنگی»
غرب می دانند.[45] از این منظر، مهم ترین فشار فرهنگی، نفوذ روز افزون فرهنگ غرب است

که در میان مردم آسیای مرکزی انتشار یافته است.
در واقع، حزب التحریر ایاالت متحده را به امپریالیسم فرهنگی متهم کرده، زیرا میلیون ها دالر را
صرف احداث صدها دانشکده و تاالر اجتماعات و سخن رانی و انتشار صدها بلکه هزاران کتاب به
منظور اشاعه سبک زندگی و طرز فکر غربی کرده است.[46] به عالوه، این گروه حتی برنامه
های آموزشی با جهت گیری غربی را مولود امپریالیسم فرهنگی می داند؛ برای مثال، جزوه ای
که حزب التحریر در تاجیکستان تهیه کرده ادعا می کند که «غربی ها با مدارس و نهادهای
آموزش عالی ارتباط برقرار می کنند و برنامه های تبادل دانشجو را راه می اندازند تا از این
طریق، فرزندان امت اسالمی را به کشورهای خود ببرند و ذهن های آن ها را با مفاهیم ملی
گرایی و میهن پرستی مسموم کنند.»[47] به عقیده این گروه، هیچ وجه مشترکی میان غرب و

اسالم وجود ندارد.
به نظر می رسد، این حزب از فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در آسیای
مرکزی پس از شوروی، برای بسیج حامیان بهره برده است. به طور خاص، ظهور حزب التحریر را
می توان معلول بحران گسترده ای دانست که با فروپاشی اتحاد شوروی و ناکامی دولت های
منطقه برای نشان دادن واکنش مناسب به مسائل ساختاری به وجود آمد. در طول دوران
شوروی، مردم به یک نظام اجتماعی اشتراکی عادت کردند که مانند یک پوشش حفاظتی عمل
می کرد. فقدان غیر منتظره نهادهای اجتماعی- اقتصادی، از قبیل شرکت تعاونی کشاورزی (
که بر روی زمین های متعلق به دولت کار می کردند) و سازمان های مدنی مانند کوموسول[48]
(سازمان جوانان کمونیست) باعث شد جامعه دچار تشتت شود و افراد به دنبال آن باشند که
ساختارهای اجتماعی جانشینی را تشکیل دهند. برپایی مجازی یک جامعه اسالم گرا، که
اعضایش گرفتار چالش ها و مسائل مشترکی باشند، نوعی معنا و امید به اعضا و هواداران
حزب التحریر می بخشد که در تالش اند نقش ها و روابطشان را در جوامع پس از شوروی باز
تعریف کنند. اعضای این حزب در قالب هسته هایی که تشکیل می دهند به معاشرت با یکدیگر
می پردازند، میانشان پیوند برقرار می شود و در چالش ها و دست آوردهایشان با هم دیگر

سهیم می شوند.
با این حال، وجود فشارها نمی تواند توضیح دهد که: 1. چرا بعضی از افراد فقط به حزب التحریر
می پیوندند، نه به گروه های اپوزیسیون دیگر. 2. چرا حزب التحریر رو به گسترش است و می
تواند هواداران را تنها در برخی از مناطق خاص بسیج کند، نه همه مناطق؛ حال آن که این
مناطق نیز دچار همان شرایط اجتماعی و اقتصادی هستند که در مناطق خاص وجود دارد و چه

بسا با شرایطی جدی تر و وخیم تر مواجه باشند.[49]
نظریه بسیج منابع

این نظریه بر دست رسی به منابع به عنوان عامل کلیدی در شکل گیری و موفقیت جنبش
اجتماعی متمرکز است.[50] ایه ره یافت به ما می گوید: مسائل ساختاری شرط بسیار مهم
اما ناکافی برای ظهور SMO است. در واقع، در همه جای دنیا نارضایتی وجود دارد، که بسیاری
از آن ها هیچ گاه به شکل گیری یک SMO منتهی نمی شود. بعید است تا زمانی که منابع
ضروری از جمله پول، رهبری، نیروی انسانی و شبکه ها وجود نداشته باشند، SMOها ظهور
یابند؛ به عبارت دیگر، SMOها زمانی بروز و ظهور می یابند که افراد ناراضی قادر باشند منابع
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ضروری را برای انجام کنش بسیج کنند. این نظریه به جای این که SMOها را متشکل از افرادی
آیند، ایشان را مظاهر سرخورده بداند، که در واکنش به فشارهای ساختاری گرد هم می 

یافته کنش جمعی می پندارد. عقالیی و سازمان 
تمام دولت های منطقه مدعی اند حزب التحریر در آسیای مرکزی یک پدیده بومی نیست، بلکه
از خاورمیانه به این منطقه وارد شده است. با وجود این، حزب التحریر با وجود ماهیت فراملی
بلکه نبوده،  وابسته  چندان  خارجی  منابع  به  نیازهایش  رفع  برای  مرکزی،  آسیای  در  اش 

است. کرده  رفع  داخلی  منابع  بر  تکیه  با  بیشتر  را  نیازهایش 
به نظر می رسد، حزب التحریر از مسجد که نهاد مرکزی برای انجام عبادت های دینی در
آسیای مرکزی است، تا حدودی به عنوان یک ساختار بسیج کننده استفاده کرده است. در درون
مساجد، فعاالن گروه می توانند گروه های تحصیل [علوم دینی ]  را سازماندهی می کنند و به
«خلیلو  ،2002 مارس  در  مثال،  برای  بپردازند؛  جدید  اعضای  گیری  کار  به  و  جذب 
ماراسولوف»[51]، یکی از ائمه جماعات مساجد شهر اوش، توسط مأموران انتظامی بازداشت
شد. این امام جماعت به توزیع جزوات حزب التحریر پرداخته بود که در آن ها از مخاطبان خواسته

می شد برای سرنگونی دولت و تأسیس خالفت اسالمی در آسیای مرکزی به پا خیزند.[52]
از نزدیک برنامه های مذهبی و حضور مردم در مساجد از آن جا که دولت های منطقه  اما 
شناسنامه دار را رصد می کنند، این گروه نتوانسته حضور پر رنگی در این مساجد داشته باشد.
در واقع، احتمال می رود حزب التحریر از طریق مساجد ثبت نشده به ترویج ایدئولوژی خود
پرداخته باشد. در سال 2003، مقامات تاجیک 33 مسجد ثبت نشده را در شمال تاجیکستان
بستند؛ جایی که حزب التحریر در آن حامیان زیادی دارد.[53] به گزارش سازمان امور مذهبی
قرقیزستان، تا ژوئن 2003، 1600 مسجد در کشور وجود داشت، که از این تعداد 1042 مسجد
شناسنامه دار بودند.[54] در زمستان SAMK ،2004 برنامه وسیعی را برای کنترل مساجد ثبت
نشده در نواحی ازبک نشین جنوب قزاقستان به اجرا گذاشت. به نظر می رسد که بالغ بر صد
مسجد از پانصد مسجد این منطقه زیر مجموعه SAMK نبودند.[55] هم چنین این احتمال می
روستایی مناطق  در  را  زیرزمینی  کوچک  از مساجد  نامعلوم  تعدادی  التحریر  که حزب  رود 

کند.[56] اداره می  ازبکستان 
 «کوئینتان ویکتورویکز»، در تحلیل جنبش سلفی در اردن، آن گونه که باید به توصیف جریان عضو
گیری [ این جنبش] در درون برخی از محافل دولتی می پردازد. گروه های متشکل از دوستان در
نهایت به پیروان جنبش سلفی تبدیل می شوند، زیرا در معرض همان بحث ها و تعامالت چهره
به چهره با استادان سلفی هستند.[57] راهبرد عضو گیری حزب التحریر در آسیای مرکزی
مشابه همین است و فعاالن حزب از طریق شبکه ای از روابط شخصی، محافل درسی و مالقات
های غیر رسمی به بسیج حامیان خود خارج از چارچوب ها و حد و مرزهای نهادهای رسمی
می پردازد. در آسیای مرکزی، مردان مسلمان اغلب گروه هایی صمیمی را شکل می دهند-
خواه به واسطه خویشاوندی یا دولتی- که مرتبا برای صرف ناهار، چای یا رویدادهای اجتماعی
دیگر در قهوه خانه ها و منازل خصوصی دور هم جمع می شوند. حزب التحریر از چنین شبکه

های غیر رسمی به عنوان منابعی برای بسیج طرف داران استفاده می کند.
التحریر در قهوه خانه ای در خجند دستگیر برای مثال، در فوریه 2004، چهارده عضو حزب 
شدند.[58] چند عضو سابق حزب التحریر در مصاحبه با شبکه جوان رادیو دولتی ازبک اعالم
کردند قبال کالس هایی به صورت مخفیانه در منازل اعضای حزب التحریر برگزار می شد و هر پنج
شنبه ما موظف به حضور در این کالس ها بودیم. این کالس ها دو ساعت طول می کشید.[59]
به گفته یک عضو دیگر حزب التحریر در نمنگان، این گروه هر هفته کالس های تحلیل [ مطالب
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دینی] را در منازل خصوصی تشکیل می دهد تا مانع از جلب توجه نیروهای امنیتی شود.[60]
این یک کار معمول برای یک عضو است که به جذب دوستان و بستگان خود بپردازد و محتمل
ترین افراد جذب شده هم همسران این افرادند. روابط شخصی قوی، موجب تقویت همبستگی

و اعتماد درون گروهی می شود.
سابقه این منطقه در داشتن گروه های مذهبی مخفی و زیرزمینی بسیار است که شاید یکی
از دالیل موفقیت حزب التحریر در منطقه نیز همین باشد.[61] فرقه های صوفی، که در قرن های
دوازده و سیزده میالدی توسط رهبران مذهبی تأسیس شدند، کمک کردند اسالم از دوران
شوروی جان سالم به در ببرد. این فرقه ها سازمان های کامال منظم و سلسله مراتبی و دارای
نظم و انضباطی آهنین بودند که قطعا قوی تر از نظم و انضباط حزب کمونیست بود.[62] اعضای
فرقه های تصوف معموال مجالس خود را در منازل خصوصی تشکیل می دادند؛ بنابراین، بسته
شدن مساجد و مدارس مذهبی توسط سازمان های شوروی تأثیر چندانی بر آن ها نداشت.
فرقه نقشبندیه به صورت خاص، کالس ها و مدارس مخفی را برای آموزش قرآن سازماندهی
می کرد. به همین شکل، حزب التحریر چندان وابسته به مساجد و مدارس دینی نیست تا به
ترویج پیام های خود بپردازد، هر چند این گروه تاکنون از این نهادها استفاده کرده است. حزب
التحریر مانند یک انجمن مخفی عمل می کند و قدرت آن در نظام سازماندهی سلسله مراتبی
اش نهفته است. این گروه اعضایی دارد که شست و شوی مغزی داده شده اند و مشتاق اند
به تبلیغ و انتشار اصول عقیدتی حزب بپردازند. بنابراین، این گروه را می توان وارث امروزین سنت
یا با این حال، این حزب خود یک فرقه صوفی  فرقه های تصوف در آسیای مرکزی دانست. 
اصطالحا طریقت[63] نیست، بلکه سازمانی است سیاسی با ساختار سلسله مراتبی پیچیده

که به دنبال تغیرات کلی و اساسی در سیاست است.
از این گذشته، آسیای مرکزی محیطی است که در آن حزب التحریر می تواند تقریبا به آسانی
به جذب منابع انسانی جدید بپردازد. جنوب قزاقستان باالترین تراکم جمعیت را در کشور دارد (
17/1 نفر در هر کیلومتر مربع). این منطقه تقریبا دو میلیون نفر جمعیت دارد که جوانان زیر سی
سال، بیشترین قشر جمعیتی را تشکیل می دهند.[64] به عالوه، به دلیل سیاست سرکوب
ازبکستان، بسیاری از اعضای حزب التحریر اهل ازبکستان، در جنوب قزاقستان پناه گرفته اند؛
جایی که میان ازبک ها خویشاوند دارند. پناهندگان ذخیره ای استراتژیک برای این حزب در
قراقستان هستند، زیرا مهارت های سازمانی ارزشمندی دارند و می توانند از شبکه های

خویشاوندی خود در درون قزاقستان استفاده کنند.
تاجیکستان جمعیتی شش میلیون نفری دارد و جوانان زیر 25 سال در اکثریت هستند. به
عالوه، میزان باالی بیکاری سبب شده صد هزار نفر از مردان تاجیک به روسیه مهاجرت کنند؛
جایی که بسیاری از آن ها، قربانی نژاد پرستی علیه مسلمانان شده اند. از سال 2002، مسکو
قوانین مهاجرتی سخت گیرانه تری را تصویب کرد که باعث شد هزاران تاجیک به کشورشان
بازگردند. این بازگشتی های سرخورده به طور خاص مستعد پذیرش پیام های اسالم گرایانه
،IRPT حزب التحریر هستند. هم چنین، این حزب برنامه ای جدی  را برای جذب اعضای سابق

که در سال های اخیر از سیاست کنار کشیده اند، آغاز کرد.
ازبکستان با جمعیتی حدود 26 میلیون نفر، بزرگ ترین جمهوری شوروی سابق در آسیای
مرکزی است.[65] میزان زاد و ولد در این کشور 20/4 نفر در هر هزار نفر است و بیش از 56
درصد جمعیت آن زیر 25 سال سن دارند.[66] به گفته «بختیار باباژانوف»،[67] اعضای حزب
التحریر طیف متنوعی هستند: از جوانان بیکار تحصیل نکرده گرفته تا دانشجویان، بازاریان و
بخشی از طبقه روشن فکر، که هیچ یک از ایشان راهی قانونی را برای بیان مخالفت خود با
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رژیم نیافته است. [68]
در سال 2002، قرقیزستان جمعیتی در حدود پنج میلیون نفر داشت. پیش بینی می شود در
سال های آینده جمعیت قرقیز افزایش یابد و دلیل آن رشد میزان زاد و ولد و جمعیت جوان کشور
است. 46 درصد جمعیت این کشور زیر بیست سال سن دارند.[69] حزب التحریر توانسته است
افراد فراوانی را از میان جوانان بی کار یا کم درآمد در مناطق اطراف مرز ازبکستان- قرقیزستان

جذب کند و به کار گیرد. [70]
منابع درآمدی این حزب ناشناخته اند. به قول یک عضو برجسته حزب التحریر در انگلستان، منابع
درآمدی گروه عبارت است ازشهریه های عضویت و مبالغ اهدایی.[71] به نظر می رسد، درصد
معینی از درآمد هر عضو، ماهانه به گروه اهدا می شود. یک منبع مالی دیگر، احتماال مبالغ
اهدایی خصوصی هواداران ثروتمند است. احتمال می رود دیاسپورای[72] آسیای مرکزی ساکن
در خاورمیانه نیز برای فعالیت های این گروه کمک مالی بفرستد. به عالوه، به نظر می رسد،
حزب التحریر هزینه الزم برای برپایی کسب و کارهای گوناگون کوچک و متوسط را به ویژه در
جنوب قزاقستان تأمین کرده است. زمانی که یک کسب و کار به مرحله سود دهی می رسد،
صاحب آن از طریق اهدای درصدی از سود خود، از حزب حمایت مالی می کند. بدین طریق، نه
تنها حزب منابع مالی خود را تنوع می بخشد، بلکه از آن مهم تر به لحاظ مالی خود کفا می

شود.[73]
به عالوه، شعب منطقه ای حزب التحریر حمایت های مالی را از خارج دریافت داشته اند؛ برای
مثال، در ژانویه 2003، پلیس تاجیک کشف کرد که «زین الدین عبد الوهاب اوف»، عضو برجسته
حزب التحریر در خجند، شش هزار دالر از «امام الدین محیطی»، شهروند آمریکایی، دریافت
داشته است.[74] گزارش طبقه بندی شده اداره مرزبانی کشور قرقیزستان ادعا داشت که
هزینه فعالیت های این حزب از راه قاچاق مواد مخدر تامین می شود.[75] با این حال، بعید
است که گروه مذهبی محافظه کاری که قویا معتقد است اسالم مبنای اخالقی نظم اجتماعی

جدید است، در چنین فعالیت هایی مشارکت داشته باشد.
تجهیزات از  استفاده  و  کتاب  و  فراوانی جزوه  انتشار شمار  برای  توانایی حزب  به  توجه  با 

برخوردار است. مالی خوبی  منابع  از  التحریر  پیشرفته، حزب 
به عنوان مثال، در اوت 2003، سازمان های امنیتی قزاقستان یک چاپ خانه زیرزمینی حزب
التحریر را در «شیمکنت» کشف و تجهیزات چاپ و نشر آن را ضبط نمودند.[76] به عالوه، پلیس
ازبکستان نیز چندین عضو حزب التحریر را همراه با تعداد زیادی سی دی، دستگاه فتوکپی و
چاپ دستگیر کرد؛ آن هم در کشوری که مردم دست رسی به فن آوری دارند.[77] با این وجود،
هزینه های حزب التحریر نسبتا محدود هستند. این گروه تنها نیاز دارد که پولی را بابت خرید

دستگاه های فتوکپی، رایانه و چاپ گر هزینه کند.
با همه آنچه گفتیم، نظریه بسیج منابع (RMT) به تنهایی نمی تواند به صورت کامل توضیح دهد
که چرا حزب التحریر در آسیای مرکزی ظاهر شده است، اما تا حدودی نشان می دهد که این
حزب چگونه به بسیج حمایت ها می پردازد و چه منابع و چه پویش داخلی ای دارد. RMT بر این
فرض مبتنی است که انسان ها به صورت عاقالنه دست به انتخاب می زنند (نظریه انتخاب
عقالنی)[78] و مالکشان در این میان آن است که در پیگیری امور جمعی بیشترین نفع شخصی
به بیند که  گر می  تصمیم سازانی محاسبه  را  انسان ها   RMT ،بنابراین نصیبشان شود؛ 
محاسبه هزینه ها و فواید کنش جمعی پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که اهداف جنبش
ارزش آن را دارد که ایشان وقت و انرژی خود را صرف آن کنند. با این حال، یک تحلیل عقالنی
هزینه – فایده قاعدتا می بایست مانع از آن شود که افراد به یک گروه غیر قانونی بپیوندند. این
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نظریه قادر نیست به آنچه اصطالحا سواری رایگان[79] خوانده می شود بپردازد؛ به عبارت دیگر،
این نظریه نمی تواند توضیح دهد که چگونه یک SMO مانند حزب التحریر این انگیزه را در برخی از
اعضای جامعه به وجود می آورد که از منابع شخصی شان ( مانند نیرو، زمان و پول) در راه
اهداف جنبش استفاده کنند؛ حال آن که، ایشان می توانند از «منافع» خالفت اسالمی برخوردار
شوند، بی آن که [در این جنبش] مشارکتی داشته باشند. به عالوه، دست رس پذیری منابع،
کامال تبیین گر قابلیت بقا و استمرار یک SMO نیست، به ویژه اگر SMO مورد نظر در یک فضای
سرکوب وجود داشته باشد. افزون بر این، تمرکز انحصاری این نظریه بر منابع موجب شده از

توجه به تأثیر عوامل بیرونی، از قبیل ماهیت نظام های سیاسی منطقه، باز بماند.
نظریه فرایند سیاسی

مبنای این نظریه همان ره یافت بسیج منابع است، با این تفاوت که برای تبیین علل ظهور
جنبش ها، بر محیط سیاسی خارج از SMOها متمرکز است؛ در حالی که RMT به شناسایی
ساختارهایی می پردازد که برای شکل گیری جنبش ضروری اند. مدعای نظریه فرایند سیاسی
انباشت منابع به محدودیت های محیط سیاسی شان توانایی SMOها برای  این است که 
بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، برخی از گروه های ناراضی ممکن است منابع کافی داشته
باشند و با این حال، SMOها تشکیل نشودند؛ بنابراین، این نظریه ادعا دارد که فرصت های
ها آن  موفقیت  بخت  و   SMO حرکت  مسیر  کننده  تعیین  پایان  در  که  هستند  سیاسی 
باشد: ها  آن  از  ترکیبی  یا  و  زیر  موارد  شامل  است  ممکن  ها  فرصت  این  هستند.[80] 

•کاهش میزان سرکوب دولتی؛
•افزایش دست رسی یا آزادی های سیاسی؛

•بروز اختالف میان نخبگان حاکم؛
•حمایت متحدانی با نفوذ از اپوزیسیون سازمان یافته.

اما در مورد حزب التحریر در آسیای مرکزی، این عوامل ظاهرا بی ربط می نمایند. سرکوب دولتی
این گروه هیچ گاه به نظام های سیاسی آسیای یافته است.  افزایش  اوایل دهه 1990  از 
مرکزی، به استثنای قرقیزستان، دست رسی نداشته است. این حزب هیچ نوع حمایتی را از
تنها شایعاتی درباره کمک های خارجی مطرح است؛ نخبگان حاکم دریافت نکرده است و 
بنابراین، نظریه فرصت های سیاسی باید جرح و تعدیل شود تا قادر به پرداختن به موضوع بسیج
سریع حزب التحریر در منطقه شود. در آسیای مرکزی دست نخبگان سیاسی در حکومت بر
کشورهایشان باز است و کم تر ناگزیرند در قبال عملکرد خود به سازمان های مسئول پاسخ گو
باشند. قوه قضاییه در این منطقه از استقالل الزم برخوردار نیست. نبود اپوزیسیون نیرومند، نظام
قوی تحزب و رسانه های مستقل همگی مؤید و تقویت کننده واقعیت سرکوب سیاسی در این

منطقه هستند.
تفکیک قوا در قزاقستان فوق العاده مسئله دار است، چرا که قوه قضاییه در عمل از قوه مجریه
مستقل نیست و پارلمان در نظام سیاسی کشور، عمدتا نقش تشریفاتی دارد.[81] از این
گذشته، رژیم نظربایف اکثر رسانه های الکترونیکی را تحت کنترل خود دارد و مطبوعات سابقه
از قبیل فساد دولتی دارند. برانگیز  دیرینه ای در خود سانسوری در زمینه موضوعات بحث 
رسوایی قزاق گیت[82] میزان فساد مالی در دولت قزاق را بر مال نمود. به نظر می رسد که
درآمدهای نفتی به جای اینکه به بانک مرکزی کشور واریز شوند از حساب های بانکی سوئیس

سر در می آورند که تحت کنترل خانواده نظربایف و سایر مقامات بلند پایه قزاق قرار دارد.[83]
اگر چه طبقه متوسط در این کشور نیرویی در حال ظهور است که خواهان مشارکت در فرایند
تصمیم سازی می باشد، اما نظربایف برای حفظ قدرت، به صورت خودسرانه عمل می کند.
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قوانین انتخاباتی قزاقستان اجازه ظهور احزاب واقعی مخالف را نمی دهد. در ژوئن 2002، قانون
احزاب سیاسی به تصویب رسید، که احزاب سیاسی را ملزم می ساخت در تمام والیات حداقل
پنجاه هزار عضو داشته باشند،[84] ولی چنین مصوبه ای عمال هر گونه رقابت سیاسی عادالنه
ای را محدود می کند، چرا که اکثر احزاب مخالف فاقد منابع الزم برای جذب چنین تعداد عظیمی

از اعضا هستند و در نتیجه قادر به شرکت در انتخابات نیستند.
نظربایف سیاستی را دنبال نموده است که تا حدودی مشابه سیاست رژیم کمونیست آلمان
شرقی است. احزاب سیاسی در حرف حق فعالیت داشتند، اما در عمل هیچ قدرت سیاسی
ای نداشتند و نمی توانستند سیاست دولت را زیر سوال ببرند. مقامات قزاق هم به جای این
که فعالیت احزاب مخالف را ممنوع کنند، تاسیس احزاب سیاسی ای را تشویق کرده اند که با
دیدگاه های دولت موافق باشند. از جمله این احزاب، «حزب دموکراتیک قزاقستان» است که در
سال 2004 تاسیس گردید و شعار «دموکراسی از طریق تکامل» را سر داده و حمایت خود را از
رئیس جمهور کنونی اعالم داشته است.[85] به این ترتیب نظربایف ادعا می کند که کشور در
حال حرکت به سمت تبدیل شدن به دموکراسی از نوع غربی است، در حالی که قزاقستان هم
چنان رژیمی خودکامه دارد. حزب التحریر از ماهیت نظام سیاسی محدود قزاقستان بهره گرفته و
دستور کار سیاسی جایگزینی را مطرح کرده که جوهر آن در استفاده از شریعت و تاسیس

حکومت اسالم گرایانه نهفته است.
در نظام سیاسی تاجیکستان، رئیس جمهور قطب تصمیم سازی است و نخست وزیر، وزرا،
سران سازمان های استانی و مقامات مسئول در شهرستان را منصوب می کند. این منصوبین
که وامدار رئیس جمهور هستند، نوعی کیش شخصیت را برای وی به راه انداخته اند. حتی
«سید عبد الله نوری»، رهبر فقید IRPT، رئیس جمهور تاجیکستان را مورد ستایش قرار داد، چرا
که یکی از گران بها ترین چیزها و مهم ترین دستاوردهایی که رئیس جمهور کسب نمود صلح و
ثبات است.[86] به عالوه در تاجیکستان، دستگاه قضایی درست عمل نمی کند و مجلس هم
فاقد قدرت واقعی است. افزون بر این، همه پرسی سراسری ژوئن 2003 به اصل 65 قانون
اساسی رأی مثبت داد؛ اصلی که باعث گردید رئیس جمهور رحمان پس از آن که دومین دوره
ریاست جمهوری اش در سال 2006 خاتمه می یافت بتواند برای دو دوره متوالی هفت ساله
دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. بدین ترتیب، این امکان فراهم آمد که رحمان بتواند تا

سال 2020 زمام قدرت را در تاجیکستان در دست داشته باشد.
این کشور دارای شش حزب رسما ثبت شده است، اما وجود آن ها به رقابت سیاسی منجر
نگردیده است.[87] در واقع، اگر چه انتخاب های پارلمانی و ریاست جمهوری، باز هستند، اما
عادالنه نیستند.[88] به عنوان مثال، در انتخابات فوریه 2005، نامزدهای حزب حاکم (حزب
دموکراتیک مردم) بیش از رقبایشان به منابع دولتی و مقامات محلی، دست رسی داشتند.[89]
اکنون اذیت و آزار و ارعاب مخالفان، به رژیم رحمان این امکان را داده است که قدرت را هم چنان
در دست داشته باشد. نبود اپوزیسیون نیرومند و قدرت بیش از اندازه ای که قانون اساسی
برای رئیس جمهور قائل شده است، نبود دموکراسی در تاجیکستان را نشان می دهد. حزب
التحریر کوشیده است خأل سیاسی ایجاد شده بر اثر ناتوانایی احزاب قانونی تاجیک برای رقابت

عادالنه و شفاف جهت کسب قدرت را پر کند.
در ازبکستان، نبود احزاب مخالف واقعی به ایجاد فضایی سیاسی به نفع حزب التحریر انجامیده
است. «اسالم کریموف»، نخستین دبیر «حزب کمونیست» (CP)[90] ازبکستان در سال 1991
را تاسیس نمود. اسالم ازبکستان  را منحل و بالفاصله «حزب دموکراتیک مردم»  این حزب 
کریموف با استفاده از فشار دولتی، تقلب گسترده انتخاباتی و اذیت و آزار مخالف، توانسته
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است در تمام انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. در ازبکستان سازمانی وجود ندارد که
عملکرد نخبگان سیاسی را تحت کنترل داشته باشد. دادگاه ها از قوه مجریه مستقل نیستند و
پارلمان 250 نفری نقشی در نظام سیاسی ندارد. به عالوه، رژیم تمام رسانه ها را تحت کنترل

خود دارد.
اما وجود آن ها به رقابت سیاسی منجر نشده ازبکستان پنج حزب رسما ثبت شده دارد، 
است.[91] برخی گروه های مخالف، مانند بیرلیک[92] و ارک[93] غیر قانونی اعالم شده اند و
تمام احزاب رسمی دیدگاه هایی کامال موافق با دولت دارند. به بیان دیگر، شهروندان ازبک نمی
توانند حق خود را برای تغییر مسالمت آمیز دولتشان اعمال نمایند.[94] در واقع، رژیم کریموف از
سال 1993 تاکنون اجازه نداده هیچ حزب مخالف واقعی در این کشور وجود داشته باشد. نبود
اپوزیسیون دموکراتیک در ازبکستان سبب شده حزب التحریر با رقابت جدی از جانب دیگران
مواجه نباشد. در حال حاضر این گروه بزرگ ترین نیروی مخالف حکومت است. این گروه درباره
برای هوایی  مانند سانحه  است،  پرداخته  گیری  موضع  به  عمومی  موضوعات  از  بسیاری 
هواپیمای خطوط هوایی ازبکستان در فرودگاه تاشکند در ژانویه 2004. حزب التحریر کریموف را

برای مسائلی که گریبان گیر صنعت هوایی کشور است مورد سرزنش قرار داد.[95]
در دهه 1990، قرقیزستان در نگاه جامعه جهانی جزیره ای از دموکراسی و ثبات در آسیای
مرکزی بود، ولی در اوایل دهه 2000، این کشور دست خوش فرایند دموکراسی زدایی گردید.
اگر چه قانون اساسی قرقیزستان اجازه می دهد یک فرد تنها برای دو دوره متوالی، رئیس
جمهور شود، ولی دادگاه قانون اساسی کشور به آقایف اجازه داد در انتخابات سال 2000، بار
دیگر نامزد ریاست جمهوری گردد. دلیل دادگاه قانون اساسی این بود که بار اول که وی در سال
1991 به ریاست جمهوری انتخاب گردید، قانون اساسی قبل حاکم بود و در نتیجه در سال 1995
که وی مجدداً به این سمت انتخاب شد در واقع برای بار اول بوده است. سر نگونی رئیس
جمهور، «عسگر آقایف» در بهار 2005 ابتدا از سوی بسیاری به عنوان انقالبی دموکراتیک مورد
استقبال قرار گرفت، ولی «قربان بیک باقی اف»، رئیس جمهور جدید، پس از مطرح شدن
اتهامات گسترده مبنی بر رواج فساد مالی و پارتی بازی در دولت، حمایت مردمی را از دست
داد. ناکامی دولت باقی اف در عمل به وعده های اقتصادی با نارضایتی روز افزون مردمی مواجه
گردیده است و حزب التحریر با استفاده از این فرصت در چند سال اخیر حامیان فراینده ای یافته

است.[96]
آنچه اوضاع را بدتر می کند این است که هویت طایفه ای همچنان مؤلفه ای چشم گیر در روابط
اجتماعی است. عضویت طائفه ای غالباً تعیین گر دور نمای اشتغال، به ویژه در بخش دولتی
است و بر منزلت اجتماعی فرد تأثیر می گذارد و به عنوان مکانیسم دفاعی در برابر رقبای بیرون
از آن طائفه عمل می کند. بنابر این تعجب آور نیست که سیاست ورزی طائفه ای موجب تقویت
روابط حامی پرورانه گردیده است؛ روابطی که طی آن عده ای بازنده می شوند و عده ای برنده
و همین امر سبب تضعیف اعتقاد مردم به شایسته ساالری و در نتیجه شکل گیری ستیز و تضاد

پنهان در روابط اجتماعی می گردد.
تر که جنوب بود:1. قبایل قدیمی  از سه قبیله تشکیل گردیده  تاریخ، جامعه قزاق  در طول 
قزاقستان را تحت کنترل داشتند؛2. قبایل میانه، که شمال مرکزی قزاقستان را تحت اشغال
داشتند؛3. قبایل جوان تر که غرب قزاقستان را را در اختیار گرفته بودند. هر قبیله به چندین
طایفه کوچکتر تقسیم می گردید. سلطه «حزب کمونیست قزاقستان » (CPK) در جامعه دوران
شوروی از اهمیت طوایف کاست. پس از فرو پاشی شبکه های حامی پروری CPK در اوایل دهه
با دیگر به مؤلفه ای مهم در حیات سیاسی، اقتصادی و 1990، وابستگی های طایفه ای 
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اجتماعی قزاقستان تبدیل گردیده است. برای قزاق ها این مسئله عادی است که هنگام
آشنایی با یکدیگر درباره طایفه ای که به آن وابسته هستند از هم پرس و جو کنند. به طور
کلی، اعضای قبایل میانه ویژگی های روسی را پذیرفته اند و نسبت به قزاق های قبایل قدیمی

تر و جوان تر تحصیل کرده تر هستند.
اگر چه برخی پژوهش گران غربی درباره وجود وفاداری ها و تقسیمات طایفه ای در نظام
سیاسی قزاقستان تشکیک کرده اند، اما اکثر قزاق ها علناً قبول دارند که عضویت طایفه ای
عاملی چشم گیر در حیات عمومی است.[97] حتی  «مختارآرمان»[98] دبیر کمیته مرکزی
حزب آکار[99](حزب طرف دار دولت)، هم انکار نمی کرد که سیاست ورزی طایفه ای در نظام
سیاسی کشور نقش دارد، اگر چه وی می گفت که نسل جوان تر قزاق ها به وابستگی های
طایفه ای اهمیتی نمی دهد.[100] هم چنین به نظر می رسد که افرادی که در رژیم نظربایف

مناصب بلند پایه را در اختیار دارند اعضای قبیله قدیمی تر هستند. [101]
شبکه های حامی پروری طایفه ای به طور خاص در جنوب قزاقستان قوی بوده اند. این شبکه
ها رقابت میان طوایف بر سر منصب های دولتی را تقویت می کنند.[102] ماهیت طایفه محور
سیاست در قزاقستان باعث گردیده برخی قزاق های جنوب و همچنین ازبک ها و سایر اقلیت
های قومی که در منطقه زندگی می کنند، به حاشیه رانده شوند. در نتیجه، جاذبه حزب التحریر

در میان این افراد باال رفته است.
در تاجیکستان افراد اهل منطقه کوالب، به خصوص شهر «دان قره»، زادگاه رحمان، اکثر مناصب
در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را در اختیار دارند.[103] از این مهم تر، طایفه رحمان
کنترل وزارت دفاع و وزارت کشور را در دست دارد که هر دو برای حفظ نظم عمومی دارای
اهمیت هستند. رژیم تاجیک تالش چندانی برای پرداختن به منافع سایر طوایف به عمل نیاورده
است. بنابراین، محبوبیت حزب التحریر در شمال تاجیکستان را می توان نوعی اعتراض بر ضد
دولت مرکزی دانست، که تحت کنترل طایفه کوالب قرار دارد. در طول شصت سال، نخبگان
سیاسی و اقتصادی تاجیکستان عمدتا از شمال تاجیکستان بودند و تمام دبیران اول حزب
کمونیست تاجیک از سال 1946 تا 1991 شمالی بودند. هر چند نخست وزیر کنونی و چند وزیر
معدود از شمال تاجیکستان هستند و منطقه شمال هنوز هم از سطوح باالتری از توسعه
اقتصادی نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار است، ولی بسیاری از تاجیک های محلی [ در
شمال] احساس تهدید می کنند، چرا که به زعم ایشان جنوبی ها به لحاظ موقعیت اجتماعی

از آن ها پیش افتاده اند.[104]
سیاست ورزی طایفه ای مؤلفه ای مهم در سیاست قرقیزستان بوده است. در حالی که رئیس
جمهور «آقایف» علنا سیاست ورزی طایفه ای را رد می کرد، ولی روز به روز بیشتر برای حفظ
از طوایف اغلب متهم می گردید که  آقایف  نمود.  پیدا می  اتکا  به حمایت طایفه ای  قدرت 
شمالی، به ویژه طایفه همسرش حمایت می نماید. در نتیجه، اعتبارات و مناصب کلیدی در
دولت مرکزی و محلی به حامیان طایفه ای اش اختصاص می یافت.[105] قربان بیک باقی اف،
که اهل جنوب است و با برکناری آقایف در سال 2005 بر اثر وقوع انقالب گل الله قدرت را در
دست گرفت، سلطه شمال را از میان برداشت. با این حال، حزب التحریر به عضو گیری قابل

توجه خود از میان جنوبی ها ادامه می دهد.
رئیس جمهور کریموف به طایفه سمرقند تعلق دارد. میخائیل گورباچف در سال 1989 اسالم
کریموف را به سمت دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان برگزید. ارتقای وی به باالترین منصب با
حمایت اسماعیل جوراب کوف،[106] رئیس طایفه سمرقند صورت گرفت. این انتخاب موجب
خشم طوایف تاشکند و فرغانه گردید. بیشترین تعداد مسئولیت اداری نصیب اعضای طایفه
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سمرقند گردید که از اواخر دهه 1980 مناصب عالی دولتی در ازبکستان را در اختیار داشتند.
افراد منصوب شده که وامدار کریموف بودند، یک نوع کیش شخصیت را برای اسالم کریموف به

راه انداختند.
با این حال، رئیس جمهور ازبکستان ماهرانه توازن قدرت میان طوایف سمرقند و تاشکند (قدرت
مثال، چندین سال «ذاکر به عنوان  کرده است؛  را حفظ  مندترین طوایف سیاسی کشور) 
آلماتوف»، از اعضای برجسته طایفه سمرقند، وزیر کشور بود و ریاست سازمان امنیت ملی (
SNB)[107]- کا. گ.ب سابق- بر عهده رستم عنایتوف، از چهره های سرشناس تاشکند قرار

داشت.[108] اگر چه این دو سازمان اغلب برای افزایش قدرت و نفوذ خود به شدت باهم به
رقابت می پردازند، ولی هر دو هم چنان از ارکان کلیدی رژیم کریموف هستند. طایفه فرغانه از
مناصب دولتی کنار زده شده است و بنابراین اکثر اعضای حزب التحریر اهل منطقه فراموش

شده دره فرغانه هستند.
حزب التحریر نوعی تصور را از سازماندهی ارائه و ترویج کرده که در آن، طایفه ساالری بی
معناست و در این سازماندهی، آنچه مهم است سالمت و رفاه تمام شهروندان در جوامع
آسیای مرکزی است. این گروه ایده حکومتی اسالمی را طرح کرده است تا دوای دردی باشد بر
آالم کسانی که قربانی قوم ساالری شده اند، زیرا این حکومت با تمایزات نژادی و قومی مخالف
است و می تواند اختالف های فرقه ای را حل و فصل کند.[109] دور نمای یک چنین حکومتی
برای کسانی در آسیای مرکزی جذاب است که احساس می کنند به دلیل وابستگی شان به

طایفه ای خاص نتوانسته اند به آرزوهایشان جامه عمل بپوشانند.
گذشته از این ها، این گروه نه تنها فرصت های سیاسی را غنیمت می شمارد، بلکه به خلق
فرصت نیز می پردازد. ظهور حزب التحریر پرده از آسیب پذیری رژیم ها در برابر کنش جمعی
برداشته و به بروز واکنش هایی از سوی دولت ها انجامیده، که این، خود فرصت هایی جدید به
وجود آورده است.[110] سرکوب موجب افزایش محبوبیت حزب التحریر و باال رفتن مراجعه افراد
برای عضویت در آن می شود. سازمان های مردم نهاد بین المللی و منطقه ای اغلب ادعا کرده
اند که پلیس اعضای دستگیر شده این حزب در آسیای مرکزی را شکنجه کرده است؛ برای
مثال، در نوامبر 2001، مأموران «کمیته امنیت ملی» (KNB)[111] قزاقستان – که جانشین
کا.گ. ب (سازمان جاسوسی شوروی) شده- «قنات بیم بیتوف»[112]، عضو 21 ساله حزب
التحریر، را در شیمکنت[113] تا حد مرگ ضرب و شتم کردند.[114] در سراسر منطقه، حزب
اعضای کشته شده را شهید معرفی می کند و بسیاری از طرف داران گروه نیز این امر را می
پذیرند. به عالوه، اهالی محل، از اعضایی که از زندان به خانه باز می گردند، به عناون قهرمان

استقبال می کنند.[115]
خالصه این که، هر روز که می گذرد و هر چه انسداد سیاسی در جوامع آسیای مرکزی افزایش
می یابد و مشروعیت دولت ها بیشتر به چالش کشیده می شود، بر تعداد هواداران این حزب
افزوده می شود. رهبران سیاسی آسیای مرکزی احزاب سیاسی نو پا را که به فساد اداری –
مالی و پارتی بازی معترض باشند، خیلی سریع سرکوب می کنند. برخی از شهروندان نگران که
هیچ راه سیاسی قانونی ای برایشان باقی نمانده است، چاره را در پیروی از اسالم سیاسی
می بینند. با وجود این، در حالی که نظریه فرایند سیاسی ممکن است دالیل کلی شکل گیری
کنش جمعی را در طول دوران پس از شوروی بیان کند، قادر نیست به این سوال پاسخ دهد که
چرا حزب التحریر تا این اندازه محبوب شد، اما سایر گروه های اسالم گرا یا سکوالر محبوب
نیستند؟ چرا تنها حزب التحریر تا این اندازه توانست از فرصت های سیاسی در آسیای مرکزی
بهره بگیرد؟ آیا چیزی منحصر به فرد درباره این حزب وجود دارد؟ بنابراین، ضروری است به سراغ
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دیدگاهی برویم که بر اهمیت چارچوب ها و فرهنگ ها تاکید می گذارد.
نظریه چارچوب سازی[116]

این نظریه از نظریه جدیدی در جنبش اجتماعی نشئت می گیرد که بر فرهنگ به عنوان موضوع
کلیدی برای فهم جنبش های اجتماعی تأکید می نهد[117]. چارچوب، یک طرح کلی[118]
است که از طریق آن، اطالعات پردازش می شوند.[119] چارچوب سازی عبارت است از تالش
های راهبردی آگاهانه توسط گروه هایی از انسان ها برای شکل دادن به درک از جهان و از خود،
که به کنش جمعی مشروعیت می بخشد و انگیزه الزم را برای آن به وجود می آورد؛[120]
بر مسئله متمرکزند؛ داریم: چارچوب های تشخیصی[121] که  نوع چارچوب  بنابراین، سه 
چارچوب های پیش گویانه[122] که راه حل مطلوب را ارائه می دهند و چارچوب های انگیزشی

که شرکت کنندگان بالقوه را تشویق می کنند به یک SMO ملحق شوند.[123]
چارچوب های حزب التحریر از این رو طرف دار فراوانی پیدا کردند که مشروعیت خود را از قرآن و
سایر متون مقدس اسالمی می گیرند. «سیدنی تارو» می گوید: «از آن جا که دین یک منبع
احساسی قابل اتکاست، همواره منبعی از چارچوب سازی برای جنبش های اجتماعی است.
دین نمادهای حاضر و آماده را ارائه می دهد، مناسک و همبستگی هایی که رهبران جنبش
گرفته کار  به  نظر  مورد  هدف  مطابق  و  باشند  داشته  رسی  دست  ها  آن  به  توانند  می 
شوند.»[124] این امر در مورد اسالم نیز صدق می کند، که به طور خاص، سرشار از روایت ها،
آیین ها و نمادهاست. با وجود این، فرایند چارچوب سازی از این نظر اهمیت راهبردی دارد که
حزب التحریر به صورت آگاهانه روایت ها، آیین ها، نماد ها و نیز احادیث و آیاتی را از قرآن بر می

گزیند که در خدمت اهدافش باشند.
چارچوب های تشخیصی حزب التحریر مسائل اقتصادی اجتماعی ای را طرح می کنند که گریبان
گیر منطقه شده و علت این مسائل را بی ایمانی، فساد مالی گسترده در دولت، نفوذ فرهنگی
غرب و نبود یک حکومت اسالمی جهانی می دانند. به عالوه، این گروه، رهبران آسیای مرکزی
را مرتد و کافر می داند؛ برای مثال، حزب التحریر، رئیس جمهور «کریموف» را «عروسک خیمه
شب بازی غرب» و «یک شخصیت فاسد» به تصویر کشیده است.[125] به عقیده این حزب،
زمانی که کریموف سرنگون شود، مسلمانان آزاد خواهند بود تحت حکومت عادالنه خالفت
اسالمی زندگی کنند. هم چنین، حزب التحریر در تاجیکستان، رئیس جمهور «رحمانوف» را

«عامل پر و پا قرص روسیه» و «کافر» معرفی می کند.[126]
حزب التحریر در قزاقستان درباره فساد مالی رژیم نظربایف تقریبا سکوت کرده است. این امر را
می توان حرکتی تاکتیکی برای جلوگیری از تقابل با مقامات قزاق در نظر گرفت، که تا این اواخر
به این گروه اجازه داد که با آزادی نسبی در کشور فعالیت داشته باشد و در عین حال، تمرکزش
را بر مبارزه در ازبکستان گذارد، که [ سرکوب دولتی در آن] توجه رسانه های بین المللی را به
خود جلب کرده است. با این حال، نشانه هایی وجود دارد مبنی بر این که اخیرا جهت گیری
حزب التحریر درباره مقامات قزاق تغییر یافته است. عمران وحید،[127] سخن گوی مطبوعاتی
حزب التحریر در انگلستان، در اظهار نظری درباره تصمیم دولت قزاق برای ممنوع ساختن فعالیت
این گروه گفت: دولت قزاق با تحریم حزب التحریر ضعف و سادگی خود را نشان داد. با وجود
چنین تحریم هایی در آسیای مرکزی، ما همچنان به لحاظ قدرت و محبوبیت در منطقه در حال
رشد هستیم و بازگشت خالفت اسالمی حتمی است. ما از رژِم قزاق می خواهیم به مقابله

فکری و نظری با ما بپردازد، نه این که خود را پشت تحریم و سانسور پنهان سازد.[128]
چارچوب های پیش گویانه حزب التحریر تصویری جذاب را از مدینه فاضله حکومت اسالمی نشان
می دهند که قادر به حل انبوه مشکالت اجتماعی و اقتصادی آسیای مرکزی است. به عالوه، پا
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فشاری گروه بر تکریم گذشته سبب می شود دور نمایی مطلوب برای جامعه شکل بگیرد.
خالفت پیشنهادی به مثابه چارچوبی پیش گویانه عمل می کند، زیرا وعده آینده ای ایده آل را
می دهد که در آن خبری از سختی ها و بی عدالتی های زمان حاضر نیست؛ برای مثال، جزوه
ای که حزب التحریر – شاخه از ازبکستان تهیه کرد می گوید: «احیای خالفت، اصلی ترین
موضوع جهان اسالم است و از طریق آن، مسلمانان ازبک در دنیا و عقبی رستگار و موفق

خواهند شد.»[129]
 «برت کالندر مانس»[130] می گوید: شناسایی مشکل و پیشنهاد دادن راه حل موجب بسیج
آرا می شود، که همان بسیج حمایت ها در راستای اهداف SMO باشد.[131] با این حال،
بسیج آرا خود به خود به بسیج کنش رهنمون نمی شود؛ بنابراین، حامیان بالقوه کنش جمعی
باید پیش بینی کنند که مشارکت و همکاری شان با یک SMO به حل مشکل کمک خواهد کرد.
زمانی که تعداد بسیاری از کنش گران بالقوه چارچوب های انگیزشی مشترکی داشته باشند،

آن گاه، شانس شکل گیری کنش جمعی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
چارچوب های انگیزشی حزب التحریر توانسته است ایده های مربوط به تغییر سیاسی را به
عنوان عقاید مذهبی به تصویر بکشند. این گروه، مبارزه سیاسی خود را به عنوان بخشی از
مانی آن  بینی  جهان  و  تصویر می کشد  به  یا  دهد  قرار می  چارچوب  در  و شر  خیر  نبرد 
گرایانه[132] ( مبتنی بر ثنویت) است. به عقیده این گروه، جنگ میان خوب (خیر) و بد (شر) و

حق و باطل، قانون همیشگی زندگی است.[133]
چارچوب های موفق انگیزشی اغلب با چارچوب کالن[134] هم خوانی دارند. چارچوب کالن
مجموعه ای از معانی است که [نسبت به چارچوب های انگیزشی] مقبولیت بیشتری نزد عامه
دارد.[135] به نظر می رسد، این حزب چارچوب کالن «برخورد تمدن ها» را بر گرفته است. این،
نزاع و جنگی است که در یک سوی آن مسلمانان قرار دارند؛ چه بخواهند چه نخواهند، زیرا
اکنون بیش از هر زمان دیگر مشخص شده که جنگ علیه اسالم به راه افتاده است و دو اردوگاه
در سوی امت مسلمان  کل  و  یک طرف  در  غربی  و کشورهای  آمریکا  ندارد:  وجود  بیشتر 

دیگر.[136]
پذیرش یک چنین چارچوب یا قالب کالن می تواند سریعا تصور مردم را به آنچه در منطقه به لحاظ
سیاسی مطلوب است تغییر دهد. این حزب مبارزه خود در آسیای مرکزی را در قالب بخشی از
نبردی وسیع تر میان اسالم و سایر تمدن ها به تصویر کشیده تا بدین وسیله، مسلمانان پای
بند را به نفع خود بسیج کند. از این روست که بارها و بارها به جنگ در چچن، فلسطین، کشمیر
و بالکان اشاره می کند و مسلمانان را قربانی تهاجم کفار معرفی می کند. حزب التحریر، روسیه
را به دلیل جنگ داخلی در تاجیکستان، را در قالب «قدرت استعماری» قرار داده و مسکو 
نکوهش می کند. یکی از جزوات گروه می گوید: «استعمار روسیه طرحی را تهیه کرده تا جنگ
های داخلی متفاوتی را در آسیای مرکزی به وجود آورد. مسکو برای اجرای این طرح تمام تالش
خود را برای تضعیف اسالم و مسلمانان و بی حرمتی به آنها به کار بسته است.»[137] این
چارچوب کالن با خاطرات و تصورات مسلمانان از جنگ های صلیبی علیه علیه اسالم هم خوانی

دارد.
جنبش ها برای این که کاری کنند که چارچوب های طرح شده شان تأثیر گذار باشد، باید میان
این چارچوب ها و فرهنگ محلی هم آهنگی و تناسب الزم را به وجود آورند. پیشنهاد حزب
التحریر برای برپایی مجدد خالفت اسالمی در آسیای مرکزی تنها ممکن است مورد پذیرش
مسلمانان واقع شود و نه مسیحیان این منطقه. این حزب چارچوب های مورد نظر خود را بر پایه
در حماسه مثال،  برای  کرده است؛  پرداخت  و  موجود ساخته  فرهنگی  باورهای  و  نمادها 
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اجتماعی دارد، عدالت  داران بسیاری  قرقیزها طرف  مناس[138] در قرقیزستان،  که میان 
داد و  عدل  به  دعوت  قزاق.  های شفاهی  حماسه  از  برخی  مانند  است،  برجسته شده 
(مفهومی که در اسالم جایگاه رفیعی دارد) قطعا دل خواه هزاران انسانی است که برای بقای

خود تالش می کنند.
چارچوب های حزب التحریر در مناطقی استقبال می شود که مردم محلی آن مناطق نسبت به
سایر مناطق مذهبی تر هستند؛ مانند دره فرغانه ( که میان سه کشور تقسیم شده) و نیز
جنوب قزاقستان. دو عامل اصلی باعث شده در این مناطق، مردم مذهبی تر باشند: عامل
نخست، عامل قومیت است؛ به این معنا که بومیان آسیای مرکزی معموال مسلمانان پای بند
هستند؛ در حالی که در مناطقی که در آن روس ها و بومیان سکوالر زندگی می کنند مذهب
نقش کم رنگ تری دارد. عامل دوم این که، در این مناطق [= مناطق مذهبی تر] جمعیت
کشاورز زودتر از مثال شمال قزاقستان یا شمال قرقیزستان به زندگی یک جانشینی روی آورده
اند و در نتیجه، اسالم در آن جا ریشه های عمیقی دارد. این شکل گیری زود هنگام اسالم
خواهی حول محور مسجد نشان می دهد جمعیت محلی، اسالم را ارائه دهنده راه حل برای
رفع مشکالت می دانند. بر عکس، حزب التحریر در میان قزاق های ساکن شمال قرقیزستان و
شمال قزاقستان، کمترین موفقیت را داشته، زیرا در این مناطق خاص، روس ها گروه های

قومی مسلط هستند که بیشتر به جدایی دین از سیاست (سکوالریسم) تمایل دارند.
مراکز شهری). تا   ) دارد  بیشتری  دار  طرف  روستایی  مناطق  در  گروه  این  این،  بر  افزون 
شهرنشینان معموال برون گرا هستند و تغییر شرایط را راحت تر می پذیرند. بسیاری از آن ها از
لحاظ فرهنگی به مسکو متمایل هستند ( که هم چنان مرکز علمی و فرهنگی اتحاد شوروی
سابق است)، نه مکه. بر عکس، کشاورزان به مراتب محافظه کار تر بوده و به الگوهای سنتی
زندگی وابسته اند؛ بنابراین، بسیاری از ایشان پذیرای قرائت های اسالم گرایانه از زندگی اند.
حزب التحریر از این سابقه اجتماعی و فرهنگی برای ترویج چارچوب هایش بهره گرفته است.

چارچوب های اتخاذ شده از سوی این حزب از نظر جلب تعهد مردم به آرمان خالفت اسالمی
موفق بوده است، زیرا حس همبستگی و آرمان مشترک را در آن ها تقویت می کند؛ حسی که
به زندگی آن ها معنا می دهد. نظریه چارچوب سازی ابزاری مفید است که نشان می دهد
چگونه این گروه موفق شد بسیج بالقوه حامیان را به بسیج بالفعل تبدیل کند. با این حال، این
نظریه درباره برخی از سوال ها قادر نیست پاسخ هایی قانع کننده بدهد: این که چرا بعضی از
مسلمانان پای بند چارچوب های حزب التحریر را پذیرفتند و چارچوب های ارائه شده سایر گروه
های اسالم گرا را نپذیرفتند؟ به عالوه، اگر ساخت چارچوب های موفقیت آمیز دلیل کافی برای
ظهور حزب التحریر در آسیای مرکزی بوده، چرا این گروه در سایر بخش های جهان اسالم
حمایت کافی ندارد ( مثال در شمال افریقا و خلیج فارس)؛ حال آن که در این مناطق نیز تعداد

مسلمانان پای بند فراوان است؟
نقش ایدئولوژی به مثابه ساختار بسیج کننده

با همه ارزشی که نظریه جنبش اجتماعی (SMT) برای تعیین جنبش های اجتماعی دارد،
کاربرد این نظریه برای یافتن علل ظهور حزب التحریر در آسیای مرکزی نشان داد که این نظریه
ضعف های خاصی دارد. مهم ترین دلیل این که نظریه های کارکردگرایی ساختاری، بسیج
منابع، فرایند سیاسی و چارچوب سازی می توانند تنها یک تبیین نسبی برای ظهور حزب
التحریر در این منطقه ارائه دهند، در خاستگاه های فکری آن ها قرار دارد. نظریه های جنبش
اجتماعی در جهان غرب پایه گذاری شدند تا موضوعاتی از قبیل جنبش حقوق مدنی یا اعتراض
های ضد هسته ای را بررسی کنند. در نتیجه، آن ها برخی از پیش فرض های خاص را در نظر
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( RMT) می گیرند که ضرورتا برای خارج از غرب کاربرد ندارد؛ برای مثال، نظریه بسیج منابع
فرض را بر این می نهد که افراد تصمیم های عقالیی را پیش می گیرند، اما موضوع این است
که پیوستن به یک گروه غیر قانونی از قبیل حزب التحریر در آسیای مرکزی، یقینا یک تصمیم
عقالیی برای اکثر افراد نیست. وجود مسائل ساختاری، دست رس پذیری منابع، فراهم آمدن
فرصت های سیاسی و ایجاد چارچوب ها نمی توانند به تنهایی توضیح دهند که چرا برخی از
افراد در آسیای مرکزی به حزب التحریر پیوستند، نه به یک گروه اسالم گرای دیگر؟ چرا مردم به

اسالم سیاسی روی می آورند، نه به ملی گرایی یا لیبرالیسم؟
مطالعه ایدئولوژی می تواند پلی میان ظهور یک SMO در سطح منطقه ای و تحوالت بین الملل
باشد. اگر ما ایدئولوژی حزب التحریر را به عنوان یک نیروی بسیج کننده لحاظ نکنیم، آن گاه،
تحلیل ما به اشتباه به تحوالت مهم سیاسی و فکری در درون اسالم، که در طول سه دهه
گذشته رخ داده است، توجهی نخواهد کرد. از اواسط دهه 1970، جهان شاهد ظهور مجدد
گرایش های اسالمی بوده است، که نمونه آن پیروزی اسالم گرایان در ایران در 1979، گسترش
گروه های اسالم گرا در سراسر جهان اسالم و افزایش عالقه مندی به دین اسالم بوده است؛
به عبارت دیگر، ظهور مجدد اسالم یک جنبش گسترده فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
در سراسر جهان اسالم است و اسالم سیاسی تنها یکی از اجزای آن است[139]. تحلیل
جدی دلیل ریشه ای این پدیده فراتر از حد این کتاب است.[140] در هر حال، «علی هالل
دسوکی»[141]، محقق برجسته جهان اسالم، معتقد است خأل ایدئولوژیک به وجود آمده بر اثر
افول تدریجی ملی گرایی انقالبی عرب، از اواخر دهه 1960 به بعد، عامل مهمی در ظهور مجدد

گرایش های اسالمی در جهان عرب بوده است.[142]
در آسیای مرکزی، نقش ایدئولوژی اهمیت ویژه ای دارد. در طول دوران شوروی، نوع تفسیر
ایدئولوژی رایج شده؛ تفسیری که به منظور مشروعیت از مارکسیسم و لنینیسم  کرملین 
بخشیدن به حکومت حزب کمونیست بود.[143] «زبیگنیو برژینسکی»[144]، مشاور سابق
امنیت ملی آمریکا، می گوید: ایدئولوژی برای رهبرانی مانند خروشچف منبع دیدگاه آنها به
واقعیت، مسیر اصلی آموزش و منشأ عاطفی احساسات شخصی آن ها در زندگی بود.[145] با
توجه به تبلیغات گسترده کمونیستی در شوروی از ابتدای دهه 1920 تا نیمه نخست دهه
1980، می توان به جرأت ادعا کرد که آنچه برژینسکی گفته، تنها خواست رهبران شوروی نبوده
است، بلکه شامل بیشتر شهروندان آن کشور می شد. به عالوه، ایدئولوژی شوروی به عنوان
نظامی از قواعد رفتاری و نظامی از مراوده های استاندارد شده اجتماعی و روش سیاسی
عمل می کرد.[146] این ایدئولوژی برخی از شایستگی های خاص سیاسی و اجتماعی را
تشویق می کرد؛ از جمله وفاداری به سرزمین مادری، همبستگی میان کمونیست های بین
المللی، عدالت اجتماعی، سخت کوشی، انضباط و تبعیت از حزب. افزون بر این، ایدئولوژی
کمونیستی شوروی ادعا می کرد که نماینده حق مطلق بوده که به رستگاری انسان رهنمون
می شود. دیدگاه آخرت گرایانه آن درباره تاریخ به معنای آن بود که نبرد نهایی میان گروه های
مترقی سوسیالیست و ارتجاع سرمایه داری اجتناب ناپذیر است. کمونیسن نقش یک دین
سکوالر را داشت که به مردم اتحادیه جماهیر شوروی الهام شده بود. مارکس، انگلس و لنین،
پیام داران این حزب بودند و «انقالب اکتبر» در تقویم شوروی به معادل سوسیالیستی «هجرت»
تبدیل شد. هم چنین، مسکو امیدوار بود که خلق مناسک سوسیالیستی از قبیل معادل های
سکوالری برای ازدواج، غسل تعمید مسیحی و تشییع جنازه، به کمونیسم اجازه دهد انحصار

معنوی جامعه را در دست بگیرد.[147]
اگر چه کمونیسم یک ایدئولوژی غیر بومی بود، که چند سال پیش از وقوع انقالب اکتبر به
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آسیای مرکزی وراد شد، توانست در این منطقه ریشه بدواند که تا حدودی به شدت تبلیغات
شوروی باز می گردد. اما فروپاشی شوروی در 1991 سبب شد اعتبار کمونیسم به عنوان یک
ایدئولوژی در نگاه اکثر مردم آسیای مرکزی از میان برود؛ در نتیجه، آسیای مرکزی دچار یک خأل
ایدئولوژیک پساشوروی است که به آسانی قابل اندازه گیری نیست، اما به هر حال وجود دارد.
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چرا این خأل با ملی گرایی یا لیبرالیسم پر
نشده است؟ به قول رئیس جمهور کریموف: «فروپاشی ایدئولوژی کمونیسم – که فاقد معنویت
است، متعصب است و ماهیتی ضد ملی دارد- نقش زیادی در شکل گیری پیش زمینه های
بنیاد گرایی مذهبی در دوران پس از شوروی داشت.»[148] دولت ازبک کوشیده است، هر چند
ناموفق، خأل  ایدئولوژیک را با ملی گرایی پر کند. به گفته کریموف: «میهن پرستی شهروندان
به مسیر اصالحات اطمینان که  قابل  نمایی است  ازبک ستاره ای است درخشان و قطب 
رهنمون می شود. آن هایی که به کشور خود می بالند، می توانند کارهای بسیاری را برای

تجلیل و تکریم خانواده ها و سرزمین های مادری شان انجام دهند.»[149]
مهندسی اجتماعی شوروی هویت های ملی را در آسیای مرکزی به وجود آورد، که اگر چه این
هویت ها با موفقیت بر مردم تحمیل شد، هویت هایی نسبتا ضعیف باقی ماندند. از بین رفتن
گذشته کمونیستی و شکل گیری تاریخچه های جدید ملی که در تمام چهار جمهوری آسیای
مرکزی رخ داد، نتایج قابل قبولی را به دنبال نداشت. جای تعجب نیست که هویت های ملی
اند؛ ایجاد شده در آسیای مرکزی دائما به واسطه تماس های بین فرهنگی متحول شده 
بنابراین، ملی گرایی تحمیلی دولت ها تنها توانست تا حدودی خأل ایدئولوژیک پساشوروی را در

منطقه پر کند.
هم چنین در اواسط دهه 1990، رهبران آسیای مرکزی اصالحاتی را که بدان اصالحات لیبرال
لقب دادند، آغاز کردند. با توجه به تأثیرات منفی اجرای اقتصاد بازار برای بیشتر کشاورزان،
مستمری بگیران و روشن فکران آسیای مرکزی، چندان جای تعجب نیست که این قشرها به
مخالف با لیبرالیسم روی آوردند، که در نگاه بسیاری از مردم، هنوز هم یک ایدئولوژی وارداتی

است.
بر عکس، مفهوم حکمرانی مطابق با شریعت، عمیقا در ناخودآگاه جمعی ریشه دارد و دلیل آن،
سنت اسالمی دیرینه منطقه است.[150] اسالم چیزی بیش از یک دین است و بسیاری از دین
داران آن را به مثابه شیوه ای از زندگی و راهنمایی الهی برای سامان دادن به امور جامعه می
شناسند. «جان ویلسون»[151] می گوید: «ایدئولوژی ها نقش بزرگی در آموزش سیاسی و
دینی عوام و در شکل گیری نوع نگاه فرد درباره پیرامونش – به ویژه درباره سایر انسان ها و
سایر زمان ها- و آشنا ساختن وی با کاربرد فرآیندهای سیاسی و ماوراء الطبیعه دارند.»[152]
این قضیه به خصوص برای آسیای مرکزی صدق می کند؛ جایی که ایدئولوژی حزب التحریر هم
نقش ابزاری برای آموزش سیاسی را دارد و هم نقش راهنمای مذهبی برای مردمی که دچار

«اختالل ایدئولوژیک پساشوروی»[153] شده اند.
یک را  اسالم  دین  فرانسوی،  سرشناس  شناس  جامعه  رودینسون»[154]،   «مارکسیم 
و بسیج سیاسی  توانایی تسهیل  زیرا  کند،  معرفی می  کننده»[155]  بسیج  «ایدئولوژی 
به زیادی  تا حدود  نیروی بسیج کننده  به عنوان یک  کاربرد اسالم  دارد.[156]  را  اجتماعی 
سیاسی شدن نمادهای مذهبی آن بستگی دارد که می توانند خط مشی ایدئولوژیک الزم را
برای گروهی مانند حزب التحریر فراهم آورند تا با موفقیت به رقابت با سایر جنبش ها بپردازد.
امت، یک واحد متحد را تشکیل می دهد و خلیفه نماد انسجام سیاسی آن است. قرابت و
کشش اسالم به بیت المقدس [ به عنوان یک نماد مذهبی]، باعث دشمنی با اسرائیل می
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شود.
خأل ایدئولوژیک پساشوروی به چند دلیل تا حدودی با اسالم سیاسی، آن گونه که حزب التحریر
تفسیر می کند، پر شده است. گفتمان آن ( درباره آزادی توده های مسلمان، برپایی جامعه ای
پر از عدل و داد و عمل کرد غلط قدرت های غربی) از لحاظ مشابه مارکسیست- لنینیستی
بهره گرفته است. به عالوه، شباهت های خیره کننده ای میان جهان شمول بودن اهداف
جامعه برپایی  و  در سطح جهان  کمونیسم  قبیل گسترش  از   ) خارجی شوروی  سیاست 
کمونیستی جهانی) و اهداف حزب التحریر ( از قبیل انتشار اسالم در سطح جهان و احیای
خالفت) وجود دارد. تغییر اجتماعی و عدالت خواهی ویژگی های کلیدی ایدئولوژی انقالبی حزب
پایه بر  این کوشش  اما  آورد،  پدید  زمین  را روی  الهی  التحریر است که می کوشد جامعه 
ماتریالیسم تاریخی مارکسیست و آشتی ناپذیری شوروی با نابرابری های اجتماعی استوار
است. به عالوه، ظهور این حزب با رشد سریع خود آگاهی دینی میان مسلمانان آسیای مرکزی
هم زمان شده است. پس از انحالل شوروی، بسیاری از تاجیک ها، ازبک ها، قزاق ها و قرقیزها
به دنبال یافتن هویت دینی اند که تا حدودی خود را در قالب عالقه به اسالم سیاسی نشان
می دهد. ظهور حزب التحریر در آسیای مرکزی با فرایند جهانی شدن و رشد اسالم سیاسی در
خاورمیانه بزرگ تر توأم شده است. کشورهای جهان اسالم اگر چه به لحاظ سیاسی جدا از
یکدیگر هستند، هنوز هم نظام مذهبی- فرهنگی به هم وابسته ای را تشکیل می دهند. هر
گونه تغییر در اوضاع سیاسی جهان اسالم، الجرم بر اوضاع آسیای مرکزی تأثیر می گذارد.
طبیعی است که هر چه کشورهای آسیای مرکزی بیشتر در جامعه بین الملل یک پارچه می
شوند، مسلمانان [ آسیای مرکزی] بیشتر در مورد دغدغه های اسالمی در فلسطین، عراق یا
افغانستان آگاه می شوند؛ بنابراین، بیشتر مستعد پذیرش پیام های ایدئولوژیک حزب التحریر

می شوند.
ویلسون می گوید: ایدئولوژی از سه عنصر ساختاری تشکیل شده است: تشخیص، پیش گویی
و استدالل یا مبنای مطلق. عنصر تشخیص، منبع نارضایتی و عوامل مسئول را شناسایی می
کند. برای حزب التحریر، انحالل خالفت و فروپاشی سیاسی امت ( که با هدایت قدرت های
گویی پیش  عنصر  مسلمانان هستند.  و مشکالت  ها  بدبختی  منبع  گرفت)  غربی شکل 
ایدئولوژی به اهداف گروه مربوط می شود که به قول ویلسون، شامل یک دور نمای اتوپیایی
(مدینه فاضله) می شود. از همان ابتدا، حزب التحریر دستور کار روشنی را برای تجدید حیات
احیای خالفت و تشکیل مدینه فاضله اسالمی خواهد به  جهان اسالم مشخص کرده، که 
پردازد: نقش گروه در شرایط ایدئولوژی به سه موضوع می  انجامید. بخش مبنای منطقی 
تاریخی خاص، توصیف سرنوشت آن و شناسایی اعضای بالقوه. بدین طریق، حزب التحریر خود
برای احیای اسالم تاسیس شده نوزده  از قرن  بیند که  از گروه های اسالمی می  را یکی 
اند.[157] این حزب مدعی است رسالتی خدایی را بر دوش دارد تا خالفت را مجدداً بر پا کند؛
ضمن این که، اعضای خود را مسلمانان پای بند معرفی می کند که حاضرند جانشان را فدای

آرمان حق و عدالت کنند.
شاید بتوان خأل ایدئولوژیک به وجود آمده را در آسیای مرکزی پس از سقوط کمونیسم یک
مسئله ساختاری در نظر گرفت. از این منظر، ایدئولوژی حزب التحریر را نمی توان به عنوان عامل
بسیج کننده تحلیل کرد، بلکه آن را باید واکنشی تاکتیکی در دوره ای از گذار دانست. نیل
اسملسل،[158] عالوه بر فشارهای ساختاری، مفهوم عقیده تعمیم یافته[159] (دیدگاهی
مشترک که منابع فشار را شناسایی می کند و می تواند راهنمای کنش جمعی باشد) را شرط
ضروری برای ظهور یک SMO معرفی کرد.[160] با این حال، او هیچ گاه از لفظ «ایدئولوژی»، که
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نظامی بسیار پیچیده از عقاید است، استفاده نکرد. ایدئولوژی حز ب التحریر با طرح بعضی از
موضوعات خاص ( مانند فساد دولتی) و نپرداختن به برخی از موضوعات دیگر ( مانند سیاست
های مالی دولت اسالمی آینده) این هدف را دنبال می کند که از نخبگان سیاسی موجود
سلب مشروعیت کند و برای تغییر رژیم، مبنای منطقی بیاورد. به عالوه، این ایدئولوژی برخی از

راهبردهای معین را برای کنش تجویز و برخی دیگر را رد می کند.
با این همه، دیوید اسنو گفته است که اگر چه «بسیاری از فعالیت های صورت گرفته در قالب
جنبش اجتماعی بعدی ایدئولوژیک دارند»، ابدئولوژی جنبش به عنوان مجموعه ای از عقاید و
ارزش ها به ندرت یک مجموعه منسجم است که کامال مورد اشتراک و تأیید اعضای معتقد به
آن ایدئولوژی باشد. هم چنین، فعالیت جنبش در زمینه چارچوب سازی صرفا با انگیزه ایدئولوژیک

صورت نمی گیرد.[161]
ایدئولوژی حزب التحریر اساساً بر نوشته های نبهانی مبتنی است. کتاب ها  و جزوات حزب
التحریر که مخصوص کشورهای مختلف انتشار یافته اند حاوی عقاید یکسانی هستند و به
نتیجه گیری واحدی می رسند.[162] این انسجام ایدئولوژیک متأثر از تعهد معنوی به پیروی از
صراط الهی است؛ بنابر این، خطاست اگر ایدئولوژی حزب التحریر را به گونه ای بنگریم که گویی
صرفاً تظاهر و دروغ است. اعضایی که قواعد گروه را نقض کنند و از جمله، دست به «شورش
ایدئولوژیک» بزنند، در معرض یک سلسله تدابیر انضباطی قرار می گیرند که شدیدترین تنبیه،
اخراج از این گروه است. این واقعیت که رفتار و سبک زندگی بیشتر اعضا با ایدئولوژی حزب
التحریر هم خوانی دارد، نشان از ساماندهی مطلوب این گروه است. اگر چه چارچوب های گروه
اما برقرار کردن میان اصل تسنن و تشیع)،  پیوند  (از قبیل  تاکتیکی است  در جهت مقاصد 

ایدئولوژی حزب است. این مقاصد در جهت  همیشه 
ایدئولوژی حزب التحریر با نمادگرایی مذهبی نیرومندش ابزاری را در اختیار رهبری گروه قرار می
دهد تا مسلمانان آسیای مرکزی را بسیج کند، که شامل طیف وسیعی از مردم است. تاریخ
نشان می دهد که تحت شرایط خاص، وجود ایدئولوژی انقالبی می تواند جرقه کنش سیاسی
را بزند. ایدئولوژی اسالم گرایانه، آن گونه است که «آیة الله خمینی رحمة الله» تفسیر فرمود،
توانست اقشار وسیعی از توده های مسلمان را بر ضد رژیم ایران بسیج کند و به تأسیس

جمهوری اسالمی در سال 1979 بینجامد.
از این مهمتر، ایدئولوژی میتواند به مسئله «سواری رایگان» پاسخ دهد؛ یعنی این که چگونه
ممکن است افراد انگیزه پیوستن به یک گروه غیر قانونی از قبیل حزب التحریر را داشته باشند و
خطر زندانی شدن طوالنی مدت را به جان بخرند، در حالی که می توانند از مزایای [حاصل از
پیروزی آن گروه ] بهره مند شوند، بی آنکه در فعالیت های آن مشارکتی داشته باشند. این
گروه در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته و تعداد اعضای آن در آسیای مرکزی روز به روز رو به
افزایش است. درست است که بسیاری از SMOها در غرب مشوق هایی مانند منافع مادی را
برای شرکت کنندگان فراهم می آورند، با این حال، شواهد متقنی وجود ندارد که نشان دهد
اعضای حزب التحریر در ازای فعالیت هایشان پول دریافت می کنند. شاید یک نفر بگوید که
مشارکت در یک حزب سیاسی برای افرادی که درآمد اندک و تحصیالت پایین دارند (کما این که
بسیاری از اعضای حزب التحریر چنین توصیف شده اند) نوعی حس قدرتمندی را فراهم می آورد
که می تواند به ایشان کمک کند بر محرومیت های اجتماعی شان فایق آیند. اگر چه بعضی از
افراد ممکن است با پیوستن به این حزب احساس بزرگی و موفقیت کنند، یقیناً با پیوستن به
حزب تن به مخاطرات فیزیکی هم می دهند. به گفته «کری ویکام»[163]، رژیم های مستبد
نوعی ضد انگیزه های قدرتمند را برای مشارکت سیاسی ایجاد می کنند و هر [فرد یا سازمان]



حزب التحریر، یک سازمان جنبش اجتماعی     صفحه:  22

بسیج کننده بالقوه باید بر این موانع غلبه یابد.[164]
با وجود نبود آزادی های سیاسی در آسیای مرکزی، افراد هنوز هم می توانند به احزاب دیگری
بپیوندند و مشوق هایی را دریافت کنند، بی آنکه امنیت شخصی شان به خطر بیفتد. برای
مثال، حدود شصت هزار نفر به حزب کمونیست قزاقستان پیوسته اند[165] و حزب کمونیست
قرقیزستان نیز 25000 عضو دارد.[166] در تاجیکستان هم حزب کمونیست حدود شصت هزار
عضو دارد.[167] ازبکستان در میان چهار کشور تحت مطالعه استثناست، زیرا در این کشور هیچ

حزب اپوزیسیون واقعی وجود ندارد.
مشارکت در گروه های غیر قانونی مانند حزب التحریر ظاهراً با انگیزه اعتقاد و ارزش های عمیق
مذهبی صورت می گیرد، نه نفع شخصی که بر محاسبه هزینه- فایده مبتنی باشد. مردم از این
رو به این حزب می پیوندند که به ایدئولوژی آن اعتقاد دارند برای ایشان این یک تکلیف الهی در
برابر پروردگار است که به یک گروه اسالمی ملحق شوند و به رستگاری دست یابند. همچنین،
تعهد ایدئولوژیک به اسالم مانع از سواری رایگان می شود، زیرا  مردم مشارکت در کنش جمعی
را تکلیف دینی خود می پندارند. به عالوه، هدف حزب التحریر مبنی بر اسالمی کردن جامعه و
احیای خالفت اسالمی، تصویر مثبت آن را به عنوان یک گروه صادق و هدایت یافته تقویت می
کند؛ گروهی که صرفاً نیات خیر دارد و بر خالف سیاست مداران آسیای مرکزی، در برابر فساد

مالی و سوء استفاده از قدرت مصون است.
IRPT مقایسه ای میان حزب التحریر و

حزب التحریر در تاجیکستان یک نمونه خوب برای بیان اهمیت ایدئولوژی در بسیج کردن مردم
می باشد، به خصوص اگر این گروه را با IRPT مقایسه کنیم. IRPT و حزب التحریر مدعی اند هر
دو احزابی اسالمی هستند و جامعه هدف هر دو حزب یکی است؛ یعنی مردان جوان تحصیل
نکرده، دانشجویان، معلمان، صاحبان کسب و کار های کوچک و کشاورزان شمال و جنوب
تاجیکستان، که معموال مسلمانان پای بندی هستند. با این وجود این دو حزب دارای ایدئولوژی

ها، راهبردهای سیاسی و اهداف متفاوتی هستند.
ایدئولوژی حزب التحریر بر این عقیده مبتنی است که تمام مسلمانان باید در کشور اسالمی
واحدی زندگی کنند، بنابراین این گروه خواهان اعاده خالفت است. این کشور جدید نه توسط
قوانین ساخته دست بشر بلکه توسط شریعت اداره می شود. این گروه هیچ انعطافی برای
پذیرش نظام های سیاسی جایگزینی نشان نداده است. در سوی دیگر، IRPT از زمان  جنگ
داخلی تحوالت بنیادینی را به لحاظ ایدئولوژی و خط مشی سیاسی تجربه کرده است. تا پیش
از سال IRPT ،1992 از اسالم سیاسی به عنوان ایدئولوژی خود دفاع می کرد و کمونیسم و
الحاد را محکوک می نمود. پس از شروع جنگ داخلی، این حزب به مخالفان مسلح رژیم ملحق
شد و به یک نیروی شورشی تبدیل گردید و برای تأسیس کشوری اسالمی جنگید. با این حال،
پس از امضای موافقت نامه صلح IRPT ،1997 به یک حزب سیاسی امروزی تبدیل گردیده که

تقریبا مشابه «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه می باشد. [168]
به هیچ وجه نمی گوید که به تصویب رسید،  نامه جدید IRPT، که در سال 1999  اساس 
تاجیکستان باید به سمت تبدیل شدن به یک کشور اسالمی حرکت کند. هدف این گروه در این
سند توسعه ارزش های اسالمی، ملی و انسانی در جامعه تاجیک تعریف شده است. [169]
افزون بر این، بر اساس برنامه سیاسی این حزب، به کار گیری فلسفه اسالمی در توسعه
سیاسی اقتصادی کشور می تواند به مبنایی برای تقویت و حفظ صلح و وحدت در کشور تبدیل
شود.IRPT [170] اسالم را عاملی برای تقویت معنویت و بیداری ملی و فرهنگی در تاجیکستان
تصور می کند و نه عاملی برای باز سازی اساسی جامعه. IRPT خود را حزبی معرفی می کند
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که برای عدالت و مساوات می جنگد، و به دنبال افزایش جذابیت خود، حتی در میان تاجیک
های سکوالر است. با وجود این که فضای سیاسی تاجیکستان فضایی سخت و محدود است،

ولی به نظر می رسد IRPT کامال به فرایند دموکراتیک متعهد است.
بر خالف IRPT که جهت گیری دموکراتیک دارد و وارد عرصه انتخاباتی گردیده است، حزب التحریر
انتخابات را رد می کند و خواهان مبارزه صلح آمیز خارج از فرایند دموکراتیک است. این گروه ادعا
می کند که کشور های غربی به گونه ای نظام مند، فرهنگ، ایدئولوژی سیاسی ( که لیبرال
دموکراسی بخشی از آن است) و دیدگاهشان را درباره زندگی تبلیغ و ترویج نموده اند تا بدین
طریق مسلمانان را از اسالم دور نمایند، زیرا کنترل آنان از این طریق آسان تر خواهد بود.[171]

حزب التحریر با لیبرال دموکراسی مخالف است، چرا که:
پارلمان قانون گذاری نمی کند، بلکه دولت طرح می دهد و پارلمان آن ها را به تصویب می
رساند. هم چنین پارلمان، وزرا را انتخاب نمی کندف بلکه توسط رئیس دولت انتخاب می شوند.
در نتیجه دموکراسی یک ایده خیالی بیش نیست و اجرای آن غیر ممکن است. دموکراسی بر

پایه دروغ و تفسیر غلط قرار دارد و مردم را به گمراهی می کشاند.[172]
دموکراسی در نگاه بسیاری از مردم تاجیک بی اعتبار شده است، زیرا در حالی که رژیم مدعی
دموکراتیک بودن است، کشور روز به روز بیشتر به سمت استبداد در حرکت است.[173] مردم تا
حدودی به این دلیل به حزب التحریر روی می آورند که شعارهای ضد دموکراتیک به نظر قابل
قبول می نمایند، ضمن این که این گروه آلترناتیو جدیدی را برای سازمان دهی جامعه تاجیک
فراهم می آورد. به عالوه، این گروه خود را به عنوان سازمانی مسالمت جو معرفی می کند که
به دنبال تغییرات سیاسی بنیادین است. خط مشی سیاسی غیر خشونت آمیز آن دسته از
تاجیک هایی جذاب است که در طول جنگ داخلی متحمل درد و رنج شدند و مشتاقند از یک

آلترناتیو اسالمی مسالمت جو حمایت نمایند.
فروپاشی کمونیسم، خآلیی ایدئولوژیک را در تاجیکستان به وجود آورده و رژیم رحمان کوشیده

است با تقویت میهن پرستی در میان تاجیک ها این خأل را پر کند.
با این حال، دولت موفق به از بین بردن اختالفات فرهنگی میان تاجیک ها نشده است. به دلیل
عوامل تاریخی، تاجیک های شمال به لحاظ زبانی، مذهبی و فرهنگی تحت نفوذ ازبک ها

هستند، در حالی که تاجیک های اهل والیات جنوبی به افغان ها نزدیک ترند.
IRPT کوشیده تلفیقی ایدئولوژیکی از محل گرایی تاجیک و اسالم گرایی میانه رو تبلیغ و ترویج
نماید، اما توفیق چندانی در این زمینه نیافته است. برنامه سیاسی IRPT در سال 1991 اولویت
روابط تمدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی با کشورهای هم زبان و هم کیش را مورد تأکید قرار
می داد که تلویحا به افغانستان و ایران اشاره داشت؛ دو کشوری که فرهنگ هایشان آمیزه ای
از اسالم و تاریخ فارسی زبانان است. IRPT [174] قویا از پروژه استقالل تاجیکستان حمایت
کرده، زیرا این کشور هم چون جزیره ای از فارسی زبانان در دریایی از ترک زبانان است. بنابراین،
IRPT خالفت مد نظر حزب التحریر را به مثابه راهی برای تجدید حیات پان ترکیسم در آسیای

مرکزی می پندارد.
با این همه، مفهوم ملت- دولت ریشه های چندان عمیقی در آسیای مرکزی پس از شوروی، از
جمله در تاجیکستان ندارد. هر چند تاجیکستان در زمان اتحاد جماهیر شوروی کم ترین میزان
توجه مقامات را به خود جلب می کرد، با این حال بسیاری از تاجیک ها در حسرت شکوه و
التحریر مفهوم ملت- دولت برند. حزب  ابر قدرت شوروی به سر می  از دست رفته  عظمت 
امروزین را رد می کند و جهان را به چندین والیت[175] تقسیم می کند که والیت تاجیکستان
تنها یکی از چندین والیت تشکیل دهنده کشور اسالمی آینده خواهد بود. چشم انداز حزب
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التحریر درباره یک کشور اسالمی قدرتمند برای مسلمانانی که در دوران پس از شوروی عزت
نفس جمعی شان را از دست رفته می بینند جذابیت باالیی دارد. به عالوه، افراد می توانند به
عنوان اعضای امت اسالمی احساس هویت جهانی نمایند و خود را بخشی از نظام پیچیده
تقویت می میان مسلمانان]   ] را  کاری  و هم  بدانند که هم بستگی  فراملی  شبکه های 

نمایند.[176]
از زمان پایان یافتن جنگ داخلی، جامعه تاجیک به صورتی روز افزون به محافظه کاری روی آورده
است، که نمونه آن احیای چند همسری و تعداد رو به رشد زنان محجبه است. وجود ناامنی
اقتصادی بر اثر بیکاری و فقر گسترده و نیز ناهنجاری های اجتماعی از قبیل زنان خیابانی،
مصرف مواد مخدر و... همگی سبب احیای «ارزش های مسلمانی» شده، که خود به رشد
محبوبیت گروه های اسالمی تندرو دامن می زند. حزب التحریر این فرصت را غنیمت شمرده و
تأسیس جامعه عادالنه تحت خالفت اسالمی را وعده داده است. این گروه، ادبیاتی غنی را در
زمینه برپایی کشوری اسالمی و این که شریعت دوای درد مشکالت اجتماعی و اقتصادی
است، ساخته و پرداخته است.[177] برعکس، عجیب است که IRPT مواضعی سکوالر در پیش
گرفته که سبب کاهش محبوبیت آن در میان هواداران مذهبی اش گردیده است؛ به عنوان مثال،
در اوت 2002، مقامات تاجیک ده امام جماعت را در ناحیه اسفره در شمال کشور ممنوع المنبر
کردند، چرا که ایشان عضو IRPT بودند و بر اساس قانون اساسی، شخصیت های مذهبی حق
مشارکت در امور سیاسی را ندارند. IRPT نه تنها هیچ اعتراضی نکرد، بلکه سید عبد الله
نوری، رهبر وقت آن، گفت: مشارکت امامان جماعت در احزاب سیاسی یک اشتباه است و از

ایشان خواست به قوانین کشور احترام گذارند.[178]
انسجام این  است.  یافته  اندکی  تغییر  التحریر  ایدئولوژی حزب  گذشته،  55 سال  در طول 
ایدئولوژیکی یک نوع حس مقبولیت و اعتبار را برای حزب التحریر فراهم می آورد که IRPT فاقد
بر حرکت های آن  و به جای  ننموده  ایدئولوژی  به  واقع، IRPT چندان توجهی  آن است. در 
سیاسی برای باقی ماندن در قدرت تمرکز کرده است. به قول محی الدین کبیری، رهبر کنونی
IRPT، مزیت حزب التحریر در این است که بر خالف IRPT، مواضع و ایده هایی درباره مسائل
مهم و فوری جامعه دارد و این مواضع و ایده ها را در زمان الزم ارائه می دهد.[179] ضعف
ایدئولوژیکی IRPT بر اثر اختالفات درون حزبی تشدید گردیده است، چنان که در طول سال های
2004- 2005، جوانان و اعضای تجدد گرای حزب که تمایالت دموکراسی خواهانه داشتند، خط
مشی اسالم گرایانه حزب را که دل خواه رهبری محافظه کار آن بود، به چالش کشیدند.[180]
از ابتدا، حزب التحریر، به خوبی آگاه بود که رهبری IRPT دیر یا زود با مشکل مواجه می شود. از
یک سو، اگر ایشان [= رهبری IRPT ] از رئیس جمهور رحمان و اطرافیان وی انتقاد می کردند،
«نزدیک به حزب التحریر شناخته می شدند و این احتمال وجود داشت که دستگاه های امنیتی
به تقابل با آنها بپردازند»[181] و از سوی دیگر، اگر از انتقاد علیه مقامات خود داری می ورزیدند،
آن گاه در معرض اتهامات وارده از سوی حزب التحریر قرار می گرفتند مبنی بر این که با نهادها و

سازمان های فاسد دولتی همکاری  دارند.[182]
IRPT در نهایت به این نتیجه رسید که باید دوشادوش رژیم رحمان و به دالیل سیاسی با حزب
التحریر در بیفتد، چرا که این گروه را به عنوان رقیبی برای تسخیر «ملک ها و ذهن های»
مسلمانان پای بند تاجیکستان می دید. هم چنین IRPT می کوشد مقامات دولتی را از خود
خشنود سازد. با این حال، IRPT سیاست خود را در قبال حزب التحریر با استناد به ادله مذهبی
و قانونی توجیه می کند. به گفته سید عبد الله نوری، «حزب التحریر از نظر شرعی و قانونی
حق فعالیت در تاجیکستان را ندارد. ما در تاجیکستان حزب مذهبی داریم و بنابراین نیازی به
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تأسیس حزب مشابه دیگری نیست. از منظر قانونی، این گروه به ثبت نرسیده و حق فعالیت در
تاجیکستان را ندارد و ما آن را یک حزب غیر قانونی می شناسیم.»[183]

عالوه بر این، رهبران مذهبی مسلمان در تاجیکستان توسط IRPT و مقامات تاجیک بسیج شده
التحریر در زمینه تأسیس حکومت اسالمی مقابله نمایند. با بحث های کالمی حزب  تا  اند 
بیشترین استناد کالمی آنها به حدیثی است که می گوید: خالفت تنها سی سال پس از

درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله دوام می آورد.[184]
با این وجود، تاجیک های مذهبی ( تا حدودی بر اثر جزوه های حزب التحریر) روز به روز بیشتر با
مسائل جوامع اسالمی در سایر کشورها آشنا می شوند. احساسات ضد آمریکایی به طور
خاص در تاجیکستان قوی نیستند، اما حمله امریکا به افغانستان در سال 2001 باعث خشم

بسیاری از تاجیک های مذهبی گردید.[185]
آباد) معتقدند (لنین  اکثر ساکنین خجند  نگار، مدعی است  روزنامه  احراروف»[186]   «فرخ 
واشنگتن با سیاست های ضد اسالمی اش باعث تحریک اقدامات تروریستی گردید. مردم بیم
آن را دارند که اگر ایاالت متحده شروع به انتقام گیری نماید، این جنگ دیگر علیه تروریست ها

نخواهد بود، بلکه به کشتار مسلمانان می انجامد.[187]
با این حال، IRPT موضعی میانه رو در زمینه روابط [ دولت تاجیکستان] با ایاالت متحده اتخاذ
کرده است. IRPT علنا تروریسم القاعده را تقبیح نموده و کوشیده است توازنی ظریف میان
احساسات تاجیک ها درباره سرنوشت هم کیشان مسلمانشان در افغانستان و عراق و واقعیت
جنگ آمرکیا علیه تروریسم برقرار نماید. به گفته سید عبد الله نوری، «ایاالت متحده حق عکس
العمل [ در برابر حمالت 11 سپتامبر] به هر طریق ممکن را دارد، مشروط به این که سازمان
دهندگان واقعی این اعمال تروریستی شناسایی شوند و عملیات های تالفی جویانه کاخ سفید
آسیبی به مردم عادی وارد نکند.»[188] این موضع مالیم IRPT در قبال مداخالت نظامی تحت
رهبری آمریکا در عراق و افغانستان سبب گردیده بسیاری از تاجیک ها به این نتیجه برسند که
این حزب در حال عدول از مواضع اسالمی سابق خود است. به عالوه، IRPT تقریبا به طور کامل
جنگ های خارج از تاجیکستان که در آن مسلمانان یک طرف ماجرا هستند را مورد بی توجهی

قرار داده است.
این مصلحت جویی در گفتمان ایدئولوژیکی IRPT تا حدودی زاییده انزوای آن از امت اسالمی
است. اگر چه اصل هفتم اساس نامه آن اعالم می کند که IRPT می تواند در «چارچوب قوانین
و مقررات تاجیکستان با احزاب و جنبش های خارجی ارتباط داشته باشد»، ولی این حزب تماس
های محدودی با سایر سازمان های اسالمی دارد.[189] برعکس، حزب التحریر از تصورات
مسلمانان درباره جنگ بر ضد تروریسم، منازعه اعراب – اسرائیل و بد رفتاری با مسلمانان در
مناطقی مانند چچن و کشمیر بهره گرفته تا بدین وسیله اهداف خود را تعقیب نماید. گر چه
حزب التحریر از حمالت تروریستی علیه غیر نظامیان فاصله گرفته، اما مدعی است «اسالم به
مسلمانان اجازه می دهد در برابر اشغال سرزمینشان مقاومت نمایند.» این سخن به جنبش

های مقاومت در افغانستان و عراق اشاره دارد.[190]
تردیدی نیست که IRPT از سال 1997 و زمانی که اعضایش به مشارکت در دولت تاجیک
پرداختند در دیدگاه هایش مصلحت اندیشی هایی را در نظر گرفته است، با این حال، چنین
مشارکتی باعث کاهش نفوذ آن در میان بخش های مذهبی جامعه گردیده که معموال نسبت به
رژیم رحمان موضع انتقادی دارند. نویسنده در دیدار با محی الدین کبیری در ژانویه 2005 در
تاجیکستان – که در آن زمان معاون رئیس IRPT بود و اکنون نماینده نسل جوان تر سیاست
مداران اسالم گرا در تاجیکستان است- با وی درباره این حزب و موضوعات مرتبط با آن به بحث و
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گفت و گو پرداخت. از نظر وی، مشارکت IRPT در دولت تأثیر مثبتی در ارتقای صلح در کشور
دارد، اما به تصویر این حزب نزد حامیانش آسیب زده است.[191]

در واقع حزب التحریر از فرصت بهره جسته و IRPT را متهم نموده به این که یک حزب غیر
اسالمی است. در ژوئن 2003، جزوه انتشار یافته توسط حزب التحریر با اشاره به همه پرسی
مرتبط به اصالحات قانون اساسی، اظهار داشت یک حزب در منحرف در تاجیکستان وجود دارد و
سید عبد الله نوری، رئیس آن می گوید که IRPT تصمیم گرفته در این همه پرسی شرکت

نماید.[192]
مشارکت IRPT در نظام سیاسی باعث یأس و سرخوردگی اکثر حامیان تندرو آن که در طول
جنگ داخلی برای برپایی حکومت اسالمی جنگیدند، گردیده است. این جنگ جویان سابق هم
چنین نسبت به فرماندهان نظامی سابق IRPT که مشارکت حزب در امور سیاسی باعث پول
دار شدنشان گردیده است، خشمگین هستند. در این میان حزب التحریر سعی در جذب اعضای
رده پایین IRPT دارد که در طل جنگ داخلی از نیروهای دولتی آسیب دیدند و اکنون احساس
می کنند به لحاظ سیاسی و اقتصادی به حاشیه رانده شده اند. مشارکت IRPT در دولت باعث
گردیده زندگی خصوصی اعضای عالی رتبه آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در واقع،
شماری از مقامات عالی رتبه IRPT تاکنون به اتهام اعمال جنایی دستگیر شده اند که احتماال
این اتهامات با انگیزه سیاسی به ایشان وراد شده است؛ به عنوان مثال، در ژوئیه 2003،
«قسین رحیموف»[193]، از اعضای بلند پایه حزب، به اتهام تجاوز جنسی دستگیر گردید و
«شمس الدین شمس الدینوف»، معاون حزب، نیز در ژانویه 2004 به اتهام قتل به شانزده سال
زندان محکوم شد. بنابراین، IRPT به زعم بسیاری از تاجیک ها خود بخشی از مشکل است و

نه بخشی از راه حل برای مشکالت اقتصادی و سیاسی تاجیکستان.
تا زمانی که IRPT به عنوان یک سازمان دارای انگیزه های دینی و تشکلی مخالف رژیم عمل
نداشت. تاجیکستان وجود  در  التحریر  برای ظهور حزب  ایدئولوژیکی کافی  می کرد، فضای 
ناکامی  IRPT در ارتقای ارزش های اسالمی و مقابله با رژیم سکوالر رحمان، مشارکت آن در
دولت و طرفداری از دیدگاه های مصلحت جویانه و غرب گرایانه همگی به زعم تاجیک های
متدین به عنوان عالئم سقوط IRPT به یک حزب معمولی تلقی گردیده اند. تالش گسترده حزب
IRPT التحریر برای بسیج حامیان خود تا حدود زیادی بر برتری ایدئولوژیکی آن در مقایسه با

 استوار است.
نتیجه گیری

ظهور حزب التحریر ( حزبی تحت رهبری فلسطینی ها) در آسیای مرکزی موضعی است که در
خور تحقیق و بحث بسیار است. ره یافت نظریه جنبش اجتماعی (SMT) می تواند تبیینی
نسبی درباره دالیل این پدیده سیاسی ارائه دهد. نظریه کارکرد گرایی ساختاری به ما می گوید
که این گروه به دلیل کرفتاری های اقتصادی و اجتماعی دوران گذار ( پس از شوروی) سر بر
آورده است. نظریه بسیج منابع می گوید دست رس پذیری منابع انسانی، سازمانی، مالی،
مشروعیتی، هویتی و نهادی می تواند ظهور حزب التحریر را در جمهوری های آسیای مرکزی
توضیح دهد. مدعای نظریه فرایند سیاسی این است که ظهور حزب التحریر به فرصت های
نبود کانال های و  افزایش سرکوب ها توسط دولت  با  سیاسی ربط دارد؛ فرصت هایی که 
توانست این حزب  نظریه چارچوب سازی،  اساس  بر  ایجاد می شوند.  سیاسی جانشین 
چارچوب های موفقی را به کار گیرد که با فرهنگ محلی و واقعیات سیاسی و اقتصادی موجود

هم خوانی دارند.
با این همه، هیچ یک از نظریه های جنبش اجتماعی، چنان که باید، به اهمیت ایدئولوژی حزب
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التحریر به عنوان یک نیروی بسیج کننده نمی پردازند. فروپاشی و تجزیه اتحاد شوروی یک خأل
ایدئولوژیک را در بخش هایی از آسیای مرکزی به وجود آورده که حزب این خأل را پر کرده است.
مردم از این رو به این گروه ملحق می شوند که این حزب، جانشین ایدئولوژیک جدیدی را برای
سازمان دهی جامعه و نیز مأمنی معنوی را برای ایشان فراهم می آورد. مطالعه موردی جنگ
تاجیکستان نکات جالبی را باز گو می کند. حزب التحریر در حالی در این کشور، ظهور یافته که
در آن، یک حزب اسالمی دیگر (IRPT ) وجود دارد که حاکمیت، آن را به رسمیت شناخته است.
اگر چه IRPT در ابتدا تنها گروهی بود که از گفتمان اسالم گرایانه استفاده می کرد، برتری
ایدئولوژیک حزب التحریر عامل مهمی است که سبب شده این گروه در تاجیکستان هواداران

بسیاری داشته باشد.
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