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 چکیده 

انقالب   ایران  پیروزی  گسترده بازتاباسالمی  همراه های  به  جهان  و  منطقه  در  ای 
همسایگان  علی  داشت. و  منطقه  سطح  در  اسالمی  انقالب  تاثیر  بیشترین  اینکه  رغم 

بر   ایران  انقالب  اثرگذاری  میزان  که  است  آن  گویای  شواهد  افتاد،  اتفاق  ایران 
آسیای کهکشورهای  است  درحالی  این  است.  بوده  محدود  م  میانه  این  نطقه  مردمان 

قومی  یا  تاریخی  لحاظ  به  برخی  و  زبانی  لحاظ  به  برخی  و  بوده  مسلمان  همگی 
اشتراکاتی با ایران دارند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چرا  
انقالب اسالمی نتوانست تأثیر چشمگیری در این منطقه داشته باشد؟ فرضیه پژوهش به  

میانه برای پذیرش انقالب و نیز  شورهای آسیای  اختار سیاسی ک وجود مشکالتی در س
از روش  منظور  این  برای  دارد.  اشاره  انقالب  برای صدور  ایران  مشکالتی در داخل 

دهد وجود مشکالتی در  های پژوهش نشان میعلّی و نظریه پخش استفاده شده و یافته
گرایانه لقه، رویکرد عممبدا و مقصد پخش از جمله عدم توجه مناسب ایران به منط

ای و  های اقتدارگرا در منطقه، وجود رقبای منطقهسیاست خارجی ایران، وجود دولت
 ترین دالیل ناکامی ایران در صدور انقالب به این منطقه بوده است.  ای مهمفرامنطقه
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 مقدمه 
ها معموال آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی در منطقه مربوطه و حتی  الب انق 

نیز از این قاعده مستثنی نیست و از همان ابتدا  در سطح جهانی می  ایران  گذارند. انقالب اسالمی 

رات بنیادین  تمام وجه همت مسئوالن معطوف به صدور انقالب گردید. انقالب ایران افزون بر تغیی 

( اما میزان  Menashri, 2007: 153ر نظام سیاسی و جامعه ایران، به فراسوی مرزها نیز حرکت کرد ) د 

موقعیت  به  توجه  با  و  نبوده  یکسان  جا  همه  در  آن  بازتاب  و  و  تأثیرگذاری  فراز  شرایط،   و  ها 

ه  یران تالش کرد (. یکی از مناطقی که ا Hunter, 1988: 730های زیادی را طی کرده است ) نشیب 

میانه بوده    است در سیاست خارجی خود به آن توجه و انقالب خود را به آن صادر کند آسیای 

این   جنوب  در  آن  افتاده  دور  مناطق  شوروی،  اتحاد  فروپاشی  و  سرد  پایان جنگ  از  پس  است. 

مسلمان  کشور  پنج  به  اقتصا کشور،  سیاسی،  نظر  از  که  شدند  تبدیل  میانه  آسیای  در  و  نشین  دی 

م  ویژه فرهنگی  اهمیت  و  برخی  وقعیت  وجود  و  کشورها  این  بودن  مسلمان  کردند.  پیدا  ای 

اشتراکات فرهنگی بین آنها و ایران، این انتظار را ایجاد کرد که بازتاب انقالب اسالمی ایران بر این  

منطقه به   منطقه بسیار گسترده باشد اما شواهد حاکی از آن است که بازتاب انقالب اسالمی در این 

)   جای  است  کرده  طی  را  نزولی  روند  صعودی،  این  Herzig, 2004: 503روند  که  نحوی  به   .)

موضوع را نه تنها در سردی روابط ایران با این کشورها بلکه در کاهش مراودات سیاسی، اقتصادی  

توان مالحظه کرد. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل  و فرهنگی دو طرف می 

هش بازتاب انقالب در این منطقه از منظر نظریه پخش است. سوال اصلی پژوهش  ثر در روند کا مؤ 

ایران و کشورهای آسیای میانه، انقالب    -این است که چرا باوجود اشتراکات فرهنگی  اجتماعی 

اسالمی نتوانست تأثیر چشمگیری در این منطقه داشته باشد؟ فرضیه پژوهش به وجود مشکالتی در  

ی آسیای میانه برای پذیرش انقالب و نیز مشکالتی در داخل ایران برای  سیاسی کشورها   ساختار 

صدور انقالب اشاره دارد. برای این منظور از روش عّلی )پس رویدادی( و شیوه گردآوری داده به  

 ای استفاده شده است. صورت کتابخانه 

 

 چارچوب نظری
انقالب بازتاب  تحلیل  نظریهبرای  از  گونها  صهای  همچون  انقالب،  اگونی  فرهنگی  دور 
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می  استفاده  نظریه پخش  و  فرهنگی  نظریه گفتمان  ماهیت  دلیل  به  اشاعه  یا  پخش  نظریه  شود. 

بر دیگر  انقالب اسالمی  تاثیرات  یا توجیهی چشمگیری برای نشان دادن  آن، قابلیت تفسیری 

ج درباره  های راینظریه(. نظریه پخش از جمله  27:  1390کشورها دارد )خانی آرانی و برزگر،  

،  استرند  هاگر  19۵3هاست که در سال  ها و اندیشه ها و گسترش ایدهچگونگی انتشار نوآوری

پدیده در  نظریه،  این  کاربرد  آغاز  نقطه  هرچند  کرد.  ارائه  را  آن  سوئدی،  های  جغرافیدان 

بیماری  شیوع  و  درکشاورزی  آن  کاربرد  زود  خیلی  اما  بود،  وبا  و  سل  نظیر  دیگر   هایی 

)برزگر،  هاعرصه گردید  مشخص  انسانی  علوم  موضوعات  و  فرهنگی  (.  3۴-33:  1391ی 

از   بسیاری  نظر  آمریکا،  بویژه  اروپایی  در کشورهای  استرند  هاگر  مطالعات  و  نتایج  طوریکه 

دانان و اندیشمندان را به خود معطوف داشت و از این نظریه برای تبیین چرایی رخداد  جغرافی

پدید و رشتهها در حوزههو گسترش  بینها  از جمله علوم سیاسی و روابط  الملل های مختلف 

)شکویی،   شد  موضوعات (.  112-111:  136۴استفاده  و  مسائل  باب  در  تئوری  این  کاربرد 

و  انتشار  از  ممانعت  و  جلوگیری  برای  رویکردی  توانست  آن،  دالیل  بیان  ضمن  مختلف 

 (Palloni, 2007).  گسترش رویدادها ارائه دهد

یا پخش فرآیندی است که بر اساس آن یک موضوع فرهنگی شاخص جامعه در    اشاعه  

شود. گسترش و پذیرش یک اندیشه و نوآوری یا با انتقال فیزیکی فرد  جامعه دیگر پذیرفته می

گویند یا از طریق فردی مهم یا  گیرد که به آن پخش جابجایی مییا گروه حامل صورت می

مراتبی نام دارد یا اینکه  یابد که پخش سلسلهتقال و گسترش میها و طبقات انتوالی منظم دسته

بیماری  همانند  مراتب  سلسله  نظرگرفتن  در  میبدون  صورت  مسری  پخش  های  به  که  گیرد 

 (. ۵1 – ۵0: 1390سرایتی )واگیر( معروف است )خرمشاد، 

توان نام  می این نظریه  های اساسی  از دیدگاه استرند از شش اصل به عنوان اصول و مولفه 

 برد: 

: اولین عامل، حوزه و محیطی است که در آن پدیده پخش ایجاد  هی اول   طی مح   و  حوزه  *

یا اجتماعی دارای خصوصیات خاصی  می انسانی  یا محیطی،  به لحاظ طبیعی  شود. این محیط 

 است.

ترش  : دومین عامل، زمان است. یک پدیده در طول زمان به مناطق دیگر گسپخش   زمان*  
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 های جدا از هم باشد. ها و به صورت دورهتواند روزها و سالزمان مییابد، می

باز میپخش   دهیپد  ای  موضوع*    پدیده  به موضوع و  نظریه پخش  گردد. : عامل سوم در 

نشر می مناطق  به حوزه دیگر  از یک حوزه  نوآورییابد، میمسئله و رویدادی که  های  تواند 

های اجتماعی چون رفتار، گویش و  و تولیدی، پدیده کشاورزی    جدیدهای  فنی و علمی، یافته

 ها باشد.های فرهنگی و سیاسی نظیر انقالبهای واگیر و یا فعالیت مد لباس و امراض و بیماری

ها چون نوآوری و امراض از مکان های خاص و مبدا خاصی به دیگر  : پدیده پخش   مبدا*  

یابند می  انتشار  های جغرافیایی  داحوزه  مبدا پخش  برای  .  و شرایط خاصی  رای خصوصیات 

 یابند.ایجاد و تشکیل پدیده هستند که به دلیل مقبولیت مردمی به دیگر مناطق گسترش می

  آن   در  زمان   طول  و  پخش   دهیپد  و  موضوع  که   ییهامکان  و  هاحوزه :  پخش   مقصد*  

 . شودیم پخش  مناطق ن یا مردم ن یب و افتهی گسترش

یابد و این مسیرها به  مسیرهای خاصی جریان میموضوع پخش در  :  پخش   حرکت  ری مس*  

 (.  31: 13۸1رسانند )برزگر، دلیل داشتن شرایط خاص، پدیده پخش را به مقصد می 

 

 مبدأ پخش و تاثیر آن بر بازتاب انقالب ایران  
به   دعوت  و  اسالم  جهانی  حکومت  برقراری  آرمان  با  ایران  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با 

پخش و تراوش در منطقه تبدیل شد. در واقع انقالب اسالمی از آغاز با    یعه، به کانونمذهب ش 

به   وابستگی  بر  متکی  و سنتی  نظم کهن  نه غربی،  نه شرقی  با عنوان  ارائه گفتمان جدید خود 

یکی از دو بلوک شرق یا غرب را بطور جدی و عملی به چالش کشید و با عدم پذیرش این 

الملل در پایان دهه هفتاد قرار داد. همانطور  نظام بین ی را پیش پای  نظم کالسیک، چالش جد

می اسپوزیتو  جان  هدفکه  شعارها،  جذابیت  دلیل  به  اسالمی  »انقالب  روشگوید:  ها،  ها، 

ای  المللی، پدیدهای و بین محتوا، نتایج و سابقه مشترک دینی و تاریخی و شرایط محیط منطقه

(. بنابراین ایران به عنوان خاستگاه  2۴۴:  13۸2زیتو،  ده است« )اسپو تأثیرگذار در جهان اسالم بو

می محسوب  انقالب  صدور  و  پخش  مبدأ  اسالمی،  مناطق  انقالب  استقالل  از  بعد  اما  شود. 

می  آسیای آن  از  مانع  که  داشت  وجود  مشکالتی  پخش  مبدا  عنوان  به  ایران  در  تا  میانه،  شد 

باشد. اولین مساله به قرائت متفاوت دولت    طقه تأثیرگذار بتواند به عنوان مبدأ پخش در این من 



 71 میانه بر اساس نظریه پخش  های صدور انقالب اسالمی به کشورهای آسیاین کاستییتبی
 

 

می باز  انقالب  صدور  از  ششم  و  جمهوری  پنجم  ریاست  مقام  در  رفسنجانی  هاشمی  گشت. 

ها از دوران صدور انقالب به صورت صدور ایدئولوژیکی گذر کرده بود و  ایران در آن سال

به جهان از راه الگوی اقتصادی شدن را در س به  پرورانیدر میمعرفی آن  . وی اعتقاد چندانی 

جای  روش به  عملگرایی  نوعی  و  نداشت  انقالب  صدور  درباره  قبلی  شده  آزموده  های 

می دنبال  را  میانه  آرمانگرایی  آسیای  برای  پلی  یا  شاهراه  عنوان  به  ایران  که  عقیده  این  کرد. 

 ,Milani & Mankoff)  ها بودشود نکته کلیدی تفکر ژئوپلیتیکی ایران در آن سالمحسوب می

راه اقتصادی آسیای میانه، بیش از هر چیز نیاز به ثبات  (. برای تبدیل شدن ایران به شاه26 :2016

 و آرامش در ایران و توجه به حوزه اقتصاد بود.  

  نیازمند   انقالب  صدور  سیاست  پیگیری  برای  ما  که  کرد  تأکید  امر  این   بر  هاشمی رفسنجانی

  او  نظر  از .  کرد  صادر  را   انقالب   توانمی  اقتصادی   وسازی الگ  با   و  تیمس ه  پویا   و  قوی  اقتصادی 

  تواننمی  نیز  را  نظام  بقای  سویی  از  و  کرد  صادر  را  انقالب  تواننمی  تولید،  مادی  پشتوانه  بدون

می  کرد.  تضمین  نظر  کهبه  برخی    تضاد   رفسنجانی  هاشمی  دولت  چالش  بزرگترین   رسد 

  نسبت برادرانه تعهد از  آن  در که بود  اساسی  نونقا  اهداف  با تدول  این راهبردهای  و ها سیاست

  ناعادالنه  و  موجود  وضع   کشاندن  چالش   به  همچنین   و  عالم  مستضعفان  از  دفاع   و  مسلمانان  به

بود   در   این  بود.  جهان سخن گفته شده بلکه    سیاست  که  حالی  بر محور اسالمی  نه  اقتصادی 

سرمایه و  آزاد  اقتصاد  محور  بر  میدبیشتر  حرکت  این  کاری  بر  آمدن  فائق  برای  بنابراین  رد. 

دستگاه   بر  را  انقالب  صدور  از  خویش  تفسیر  نمود  تالش  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  تضاد، 

به جهان   انقالب،  اولویت صدور  یکسو  از  این کار  برای  نماید.  ایران حاکم  سیاست خارجی 

شیع  اسالم،  جهان  در  دیگر  سوی  از  و  شد  داده  منطقه  و  بهاسالم  توجه  و  صدر   یان  در  آنها 

های صدور انقالب نشست. بدین ترتیب صدور انقالب، محتوای فیزیکی و نظامی را از برنامه

اسالمی به سایر کشورها، عمدتاً    اقتصادی جمهوری دست داد و مترادف با ارائه الگوی توسعه  

( گردید  تعریف  اسالمی  بنابراین   .(90:  137۸ازغندی،  ؛  1۵۵:  13۸۵امیری،  کشورهای 

با کشورهای آسیای  لعم ایران روابط خود را  گرایی در سیاست خارجی موجب آن شد که 

میانه بر اساس اولویت دادن به منافع ملی و روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نه منافع فراملی  

 (. 101-102: 1393و ایدئولوژیک تنظیم کند )باقری دولت آبادی و شفیعی، 
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 اب انقالب ایران یر آن بر بازتمقصد پخش و تاث
ایران    اسالمی  انقالب  پخش  مقصد  عنوان  به  اینجا  در  که  است  سرزمینی  میانه  آسیای 

به طور طبیعی محیط حوزهمحسوب می  های پخش، گاه پذیرا )دارای تجانس فکری و  شود. 

های  نه فرهنگی، دینی، اجتماعی و اقتصادی( و گاه ناپذیراست. عوامل پذیرا موجب ایجاد زمی

پیاممساعد   از  نبودن  تأثیرپذیر  موجب  ناپذیرا  عوامل  و  و همگرایی  اسالمی  انقالب  های 

آن می  از  پور،  واگرایی  )رفیع  دارای طوالنی ۸۸:  1376شوند  عنوان کشوری  به  ایران  ترین  (. 

مرز با اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین روابط گسترده تاریخی و قومی با این مناطق از  

ای صدور انقالب برخوردار بود. پیوند آسیای میانه با ایران به قبل از ظهور  ای بریت ویژهموقع

گردد. هر دو مسلمان بودند و گذشته از این مساله  اسالم و بلکه به قبل از ظهور مسیحیت برمی

(.  3۴0:  1376منطقه عظیمی از آسیای میانه کنونی در گذشته جزئی از ایران بوده است )آکیز،

قرابتبنا با  هبراین  قومی  و  زبانی  دینی،  تاریخی،  تمدنی،  عمیق  و  گسترده  اشتراکات  و  ا 

مندی ملل  های منطقه، عالقههای منطقه و میراث و مفاخر مشترک فرهنگی و ادبی با ملتملت

این منطقه به فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی و زبان و ادبیات فارسی، از جمله عوامل پذیرا 

 ند.شدمحسوب می

پذیرا شدن توانست به کمار این عوامل، عوامل دیگری هم وجود داشت که میاما در کن 

این محیط کمک کند از جمله تأثیرات گسترده و عمیق روسیه در فرهنگ و هویت ملل این  

نهادینه شدن و رسمی شدن زبان روسی در این منطقه و تأثیر   اقوام روس،  منطقه، پراکندگی 

ها پیوسته از حضور فرهنگی بازیگران دیگر در  یانه. روسسی در آسیای ممفاخر و ادبیات رو

کرده تالش  و  داشته  ترس  خود  جنوبی  را  مناطق  این حضور  جلوی  مختلف  اشکال  به  تا  اند 

به جنگ پایان دادن  برای  ایران  ناکامی  بر سر بگیرند.  آنها  تاجیکستان و کشاندن  های داخلی 

ای در  قت خود را ابراز نداشتند، شاهد برجستهها مواف ه روسمیز مذاکره در تهران تا زمانی ک 

است.  این  منطقه    این   بر  را  خود  نفوذ  روسیه،  ترکیب  بدون  که  کردمی  سعی  ایران  لذاباره 

  و   اقتصادی  مبادالت  صورت   به   سپس  و  فرهنگی   صورت  به  ابتدا  در  نفوذ  این.  گرداند  مستحکم

سالای  در  (.10:  13۸6  آقایی، )پذیرفت    انجام  سیاسی ت ن  می ها  طرف  یک  از  کوشید  هران 

های شوروی سابق اتخاذ کند و از طرف دیگر به  ای در حمایت از جمهوریسیاست محتاطانه
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این رویکرد دوجانبه جوهره با دولت مسکو را تداوم بخشد.   طور همزمان، روابط قوی خود 

همسایه  کشورهای  به  نسبت  ایران  ر  رفتار  خود  جدید  و  قدیمی  داد.  شمالی  تشکیل  چنین  ا 

استقبال اکثر  بلکه مورد  با وضعیت سیاسی مسکو مطابقت داشت،  به خوبی  نه تنها  رویکردی 

نیز قرار گرفت )جمهوری (. این رویکرد Druzhilovsky, 2017: 22های مستقل شوروی سابق 

ا  سیاسی خود در روابط ب  -اگرچه مفید و سازنده بود و دولت را در پیگیری اهداف اقتصادی

بست. به عبارت دیگر ایران بدون  رساند اما دست دولت را در این مناطق میمیروسیه یاری  

های داماتو و سیاست مهار  توانست در برابر تحریمهای فنی و تکنولوژیکی روسیه نمی کمک

های دولت در آسیای میانه تبدیل  دوگانه آمریکا مقاومت کند و این امر به پاشنه آشیل سیاست

 د.شده بو

ایران   سرمایه لذا  قرابت  از  بواسطه  هم  آن  تاجیکستان  در  توانست  تنها  فرهنگی خود  های 

دولت سایر  عمال  و  جوید  بهره  زبانی  و  نداشتند  تاریخی  قرابتی  چنین  که  میانه  آسیای  های 

رفته از ایران بیشتر دور شدند. بویژه اینکه مذهب این کشورها اهل تسنن و نژادشان ترک  رفته

)اس حدود  219:    13۸2پوزیتو،  بود  ایران  اینکه  باوجود  حتی  مناطق    ۵00000(.  در  ترکمن 

حاشیه نقش  اما  داشت  خود  ظرفیت  شمالی  از  تا  گردید  موجب  اسالمی  انقالب  در  آنها  ای 

این مساله،   انقالب بهره گرفته نشود. گذشته از  به خوبی برای صدور  نیز  زبانی و مذهبی آنها 

گرفت نیز بر  از سوی عربستان و اسرائیل صورت میرها که عموما  تبلیغات منفی در این کشو 

(. آنها وضع نامناسب برادران اهل سنت خود  Peyrouse, 2014: 1دوگانگی شیعه و سنی افزود )

های مالی و فرهنگی  دانستند. لذا چندان از کمکدر ایران را نشانی از عدم صداقت ایران می

عربستان بودند که روز به روز بر دامنه نفوذ  این ترکیه و    کردند. در عوضایران استقبال نمی

نه   اوال  داشتند.  را  خود  خاص  تسهیالت  کار  این  برای  آنها  افزودند.  کشورها  این  در  خود 

رنج می مالی  از مشکالت  از جنگ  بعد  ایران  آمریکا همانند  فشارهای تحریمی  با  نه  و  بردند 

 (.  Abedi Gonabad et al, 2017: 842مواجه بودند )

های انقالب ایران، قرار  ه مشکالت دیگر کشورهای آسیای میانه برای پذیرش آرمانازجمل

اما  به ظاهر از شوروی مستقل شدند  داشتن آن ذیل سلطه کمونیسم بود. اگرچه این کشورها 

دولت  کرد.  پیدا  تداوم  درآنها  کمونیست  رهبران  نفوذ  به  عمال  نسبت  کشورها  این  های 



 (62)پیاپی  99 بهار،  32شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 74
 

 

اسال جریان شدت  های  به  میمگرا  احساس  خود  برای  خطری  را  آن  و  بودند  کردند  نگران 

(Hunter, 1996: 287-303  .)سال همان  از  که  عواملی  مهمترین  از  از  یکی  پس  نخست  های 

زا« در نگاه رهبران آسیای مرکزی نسبت به روابط  فروپاشی شوروی به عنوان عاملی »حساسیت

  و  داخل  در  –ایران و طرح این ادعا    جمهوری اسالمیبا ایران معرفی شد، وجهه مذهبی نظام  

  نشینمسلمان  هایجمهوری  بر  نفوذ  اعمال  ضمن   دارد  قصد  ایران  که   بود   –  منطقه  از   خارج

سازد    فراهم  کشورها  این   در  را  اسالمی  هایدولت   آمدن  کار  روی  زمینه  مرکزی،  آسیای

(Wastnidge, 2014: 103).  ران جانب احتیاط را  ابط خود با ایها در روبه همین خاطر این دولت

 کردند. رعایت کرده، از فعال شدن ایران در کشور خود امتناع می
 

 زمان پخش و تاثیر آن بر بازتاب انقالب ایران 
انقالب  بررسی  تحلیلگران  در  برخی  از سوی  دیدگاه کلی که  آن در جهان،  بازتاب  و  ها 

انقال مطرح شده این است که بیشتری  فولر  گراهامهمچون   ب بر محیط پیرامون خود و  ن تاثیر 

-های آغازین انقالب باید جستجو کرد و هر چه از انقالب دورتر می جهان را در همان سال

بازتاب این  میشویم  پیدا  کاهش  )فولر،  ها  رابطه  ۵6:  1373کند  نوعی  دیگر  عبارت  به   .)

ن پذیرش کند میزاا میمعکوس بین زمان و میزان پذیرش وجود دارد. هرچه زمان افزایش پید

می  پیدا  کاهش  راونتری،  انقالب  و  )جردن  ایران  26:  13۸0کند  اسالمی  انقالب  مورد  در   .)

الهام و  اسالمی  انقالب  محسوس  تاثیر  که  است  اعتقاد  این  بر  کدی  برای  نیکی  آن  بخشی 

انقالب و چندبسیاری از جریان به زمان وقوع  ماه    های اسالمی در جهان اسالم صرفاً محدود 

پی  از  )پس  است  بوده  آن  یعنی  (Keddie, 1980: 118روزی  پژوهش  موضوع  مورد  در  پس   .

آسیای میانه، به لحاظ زمانی سه مشکل جدی برای بازتاب گسترده انقالب ایران قابل شناسایی  

سلطه   و  فرهنگ  تاثیر  تحت  مناطق  این  انقالب،  صدور  اوج  زمان  در  اینکه  نخست  است. 

عمال و  بودند  صدور  کمونیسم  امکان  این    که  زمانی  اینکه  دوم  نداشت.  وجود  انقالب 

الذکر  جمهوری فوق  منطق  طبق  و  زمانی  لحاظ  به  انقالب  صدور  تب  رسیدند  استقالل  به  ها 

این دولت ظهور  اینکه  بود. سوم  نظریهفروکش کرده  با طرح  پایان ها مصادف  هایی همچون 

تمدن و جنگ  الذکر  تاریخ  فوق  در فضای  و  بود  موج  ها  بر  بر  اسالمعالوه  هراسی، کوبیدن 

طبل دموکراسی رواج داشت. لذا سایر الگوهای سیاسی حکومتداری دینی چندان جایی برای  
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 طرح شدن نداشتند.

 

 موضوع پخش و تاثیر آن بر بازتاب انقالب ایران
تاثیرات را تشکیل می انواع  انقالب اسالمی طیف متنوع و وسیعی از  دهند  موضوع پخش 

ع  ازکه  لب بارتند  مکان:  و  مساجد  در  بیشتر  حضور  اسالمی،  پوشاک  و  و  اس  مذهبی  های 

از جوانان، تاسیس سازمانرونق مبارز، جدی شدن موضوع دین  گیری مساجد  های مذهبی و 

مسلمان جوامع  الهامبرای  تاکتیکنشین،  از  مطالبات  گیری  اسالمی،  انقالب  مبارزاتی  های 

شعا به  احترام  و  شریعت  اعت اجرای  مذهبی،  آرمان ئر  تقویت  و  ترویج  سیاسی،  نفس  به  ماد 

و  آرانی  )خانی  اسالمی  دولت  و  جامعه  ایجاد  سنی،  و  شیعه  وحدت  ایده  اسرائیل،  با  مبارزه 

می 132:  1390برزگر،   که  آنچه  میانه،  آسیای  کشورهای  مورد  در  بازتاب  (.  عنوان  به  تواند 

دولت اسالمی و ترویج و تقویت  یجاد جامعه و  انقالب اسالمی شناسایی شود بیشتر به پیگیری ا

بازمی اسرائیل  با  مبارزه  دولتآرمان  وجود  از  امر  ظاهر  اولی  مورد  در  اگرچه  های  گردد. 

ادامه اشاره خواهد شد از  اسالمی در این کشورها خبر می باطن امر همانگونه که در  اما  دهد 

سازمانمحدودیت تاسیس  و  شریعت  اجرای  اسالمی  های  میهای  ح خبر  مورد  دهد.  در  تی 

مبارزه با اسرائیل اگرچه شرایط این کشورها با پیش از استقالل فرق کرده اما هیچگاه جنس و  

 ها مشابه ایران، پاکستان و افغانستان نشده است.  شکل این واکنش 

 

 مسیرهای پخش و تاثیر آن بر بازتاب انقالب ایران  
آنها امکان سرایت یک پدیده   ست که از طریقها و مسیرهای پخش، مجاری امنظور از راه

شود. در موضوع مربوط به مسیرهای پخش، حداقلی از  از مبدأ پخش به مقصد پخش فراهم می 

توده  افراد الزم مانند  به خود  اشاعه، خود  از آن، جریان  تا پس  انجام دهند  را  رفتاری  اند که 

س از فروپاشی شوروی و  (. پ۸۸:  13۸6  شود ادامه یابد )رفیع پور،برفی که به بهمن تبدیل می 

مسلمان کشور  پنج  فرهنگی  تشکیل  و  اقتصادی  سیاسی،  نظر  از  که  میانه  آسیای  در  نشین 

دهد،  ای یافتند، ایران تالش کرد با الگوی خاصی که از انقالب اسالمی ارائه میموقعیت ویژه

زایش دهد.  فوذ خود را افاز رهگذر ارتباط و تماس مستقیم با کشورهای این منطقه، حضور و ن
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این  نمایندگیاز  تأسیس  به  امور  رو  وزارت  در  نهادی  و  کشورها  این  در  خود  سیاسی  های 

دنبال   جدی  صورت  به  پخش  موضوع  بود  قرار  اقدامات،  این  قالب  در  کرد.  اقدام  خارجه 

تبی و  مراها معموال از سه طریق پخش جابجایی، سلسلهبا توجه به اینکه بازتاب انقالب گردد.

رو برای صدور انقالب بر اساس  گردد موانع پیش گیرد در ادامه تالش میصورت میسرایتی  

 این سه راه تبیین گردد. 

 

 یی جابجا  پخش  و   ی اسالم   انقالب  ر یتاث  -الف

های دارای یک ایده مخصوص به طور  دهد که افراد یا گروه پخش جابجایی زمانی رخ می

ها در سرزمین  این طریق ابداعات و نوآوریکت کنند و به  فیزیکی از مکانی به مکان دیگر حر

)برزگر،   یابد  از شخصیت37:  1391جدید گسترش  تاجیکستانی،  (. دعوت  های ترکمنستانی، 

هیئت اعزام  تهران،  به  ازبکستانی  و  بورسیه  قزاقستانی  اعطای  میانه،  آسیای  به کشورهای  هایی 

نمونه طالب،  یا  دانشجویان  به  ازتحصیلی  جابجایی    هایی  می پخش  طور  محسوب  به  شوند. 

توانند  شان و یا در رفت و آمدهای خود به سوی مرزها، میطبیعی آنان در بازگشت به سرزمین

پیام ارزشحامل  و  اندیشهها  و  ایده  پخش  عامل  به  و  باشند  اسالمی  انقالب  و    های  اسالمی 

شخصیت مسافرت  میزان  درخصوص  متاسفانه  شوند.  تبدیل  علانقالبی  برجسته  و  های  می 

می و  دارد  وجود  که  آنچه  نیست.  دست  در  آماری  هیچ  منطقه  این  کشورهای  تواند مذهبی 

مورد استناد قرار گیرد آمار تعداد دانشجویان است که در نوع خود بسیار گویاست. متاسفانه  

غم  ر دهد که علیآمار منتشر شده درباره دانشجویان خارجی تحصیل کرده در ایران نشان می

ف بسیار  ر تشابهات  ایران  در  میانه  آسیای  دانشجویان  تعداد  تاریخی،  مشترک  پیشینه  و  هنگی 

 (. 70: 1391اندک بوده است )ذاکر صالحی و صالحی نجف آبادی، 

دانشجویان، حضور شخصیت  بر  می عالوه  نیز  میانه  آسیای  در  ایرانی  و  های  کار پخش  تواند 

تادن بازیگران، هنرمندان، خوانندگان و... اشاره  توان به فرس ی جابجایی را انجام دهد از جمله آنها م 

دهند، از جمله نهادهایی نظیر  کرد. همچنین نهادها و مجاری دیگری هم کار پخش را صورت می 

های فرهنگی )وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات(  ها یا رایزنی سپاه پاسداران، سفارتخانه 

های علمیه و صدا و سیما. اما با وجود  دهایی نظیر حوزه انی و نیز نها جهاد سازندگی، وزارت بازرگ 
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اینها در این نوع پخش مشکالتی برای ایران وجود دارد. ازجمله اینکه به غیر از ترکمنستان، ایران با  

سازد.  هیچ یک از کشورهای آسیای میانه مرز خشکی ندارد و این امر کار جابجایی را دشوارتر می 

های الزم برای این  غات منفی علیه انقالب ایران در این کشورها جذابیت ین مساله تبلی گذشته از ا 

برد. همچنین وجود مراکز علمی، مذهبی و تفریحی بیشتر در کشورهای ترکیه و  سفرها را از بین می 

های  کند. عربستان سعودی از سال عربستان، عماًل این کشورها را به مقاصد اصلی سفر تبدیل می 

های مورد نظر  های آسیای مرکزی مبالغ هنگفتی در راستای ترویج سنت مهوری زین استقالل ج آغا 

اعزام   رسمی،  نهادهای  و  مساجد  احیای  قرآن،  توزیع  است.  کرده  هزینه  مناطق  این  در  خود 

مفتی  و  دشواری روحانیون  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  کشور  این  جدی  توجه  مورد  های  ها 

توانست  های مالی عربستان برای کشورهای منطقه می ی، کمک از جنگ تحمیل  اقتصادی ایران پس 

 (.  2۵۸:  1392جاذبه بیشتری داشته باشد )کوالیی و خوانساری،  

در این میان ایران تنها توانست از فرصت حضور دانشجویان و طالب که با بورسیه ایران در  

روه نیز بواسطه عدم  (. این گMesbahi, 1994: 123برداری کند )کردند بهرهتهران تحصیل می 

بورسیه اعطای  در  اجتماعی دقت  شرایط  به  توجه  عدم  نیز  و  آنها،    -ها  کشورهای  اقتصادی 

کشور   در  ایران  اسالمی  انقالب  مُبلغ  لبنانی  یا  عراقی  افغان،  همتایان  مشابه  نتوانستند  هیچگاه 

شرایط   نکرد  توجه  آن  به  ایران  که  مهمی  بسیار  نکته  باشند.  تجربهخود  او    -قتصادی  های 

بیان   به  بود.  میانه  انقالبی در  هانتر  نیری ش اجتماعی و سیاسی جوامع آسیای  به اسالم  ، گرایش 

ناموفق سیاست  تجربه  پی  در  ایران  مثل  و دشواریکشورهایی  های  های غربی شدن حکومت 

ایدئولو به  نسبت  آن  به  مربوط  ایدئولوژیک  و خالء  آن  از  ناشی  اقتصادی  و  های  ژیسیاسی 

و مسیر    غربی  این  در  حرکت  به  مایل  را  میانه  آسیای  اگر  حتی  است.  یافته  گسترش  شرقی 

گرایش این جمهوریبدانیم،  در  غربی  از  های ضد  یک  هیچ  در  است.  نگرفته  قوت  هنوز  ها 

اجتماعی تجربه نشده    -های آسیای میانه هنوز پیامدهای مدل غربی توسعه اقتصادیجمهوری

بنابراین ا توانند داشته باشند. از  کشورهای حامی اسالم انقالبی را نمیحساس و ادراک  است. 

سیاست تجربه  آنها  دیگر  در  سوی  رایج  منفی  برآورد  و  ندارند  را  غرب  استعماری  های 

نکرده تجربه  را  انقالبی  اسالم  خاستگاه  زمینهکشورهای  ترتیب،  این  به  برای  اند.  الزم  های 

گیری  قه فراهم نیست، اگر هم اسالم مبنای شکلان در این منطتوسعه مدل اسالمی انقالب ایر
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(. لذا طبیعی  Hunter, 1992: 57  -71نظام سیاسی قرار گیرد با گرایش ضد غربی نخواهد بود )

ایران می به  یا دانشجویانی که  و  بازمیبود که طالب  و  بود نقش پخش  آمدند  قرار  گشتند و 

اسال  اندیشه  به  کنند  ایفا  را  آنچجابجایی  انقالبی  نشان م  گرایش  بود  مرسوم  ایران  در  که  نان 

 (.  26۴-26۵: 1393ندهند )کوالیی، خوانساری، 

میانه   ایران و کشورهای آسیای  بین  باید اشاره کرد که اگرچه تشابهات فرهنگی  همچنین 

کرد. به عنوان مثال  وجود داشت اما این تشابهات گاه به جای نقش مثبت، نقش منفی ایفا می

ادبی  وجو مفاخر  سوی  د  از  خسرو  ناصر  و  رودکی  چون  شاعرانی  ملیت  مصادره  و  مشترک 

و   مناقشه  محل  همواره  ازبکستان  سوی  از  خوارزمی  و  قزاقستان  سوی  از  فارابی  تاجیکستان، 

شده تثبیت  هویت  هنوز  که  کشورها  این  استقالل،  از  پس  شرایط  در  است.  بوده  ای  اختالف 

ویت خود را اثبات سازند برای این کار توسل به  جعل، تاریخ ه   کوشیدند تا از راهنداشتند می

مورد   همواره  و  نشد  پذیرفته  هیچگاه  ایران  در  تمایل  این  اما  بود.  طبیعی  امری  ادبی  مشاهیر 

های آمریکا و ترکیه و دامن زدن به جو  زا گاه سوء استفادهاعتراض بود. در این فضای اختالف

سازی  (. اقداماتی مانند پاکDemir, 2009: 91کرد )بود بدتر می  تبلیغاتی منفی، فضا را از آنچه 

های درسی آسیای  های فارسی، تحریف تاریخ در کتاب های سمرقند و بخارا از کتابکتابخانه

دانش  ذهن  در  ایران  از  تجاوزطلب  و  مخدوش  تصویری  ایجاد  دانشجویان  میانه،  و  آموزان 

   آسیای میانه در چنین فضایی شکل گرفتند.

تبل  از  خوشجدای  آن،  تاثیرات  و  منفی  واقعیغات  عدم  و  جمهوری  بینی  مسئوالن  بینی 

وجود همه    اسالمی و عدم وجود طرح و برنامه مناسب برای حضور و نفوذ فرهنگی گسترده به

تاثیر نبوده  تاریخی با این منطقه نیز در کاهش بازتاب انقالب اسالمی بی  –های فرهنگی  قرابت

ابت  در  ااست.  استقالل  خوشدای  نگاهی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  کشورها  این  ین  بینانه، 

شکل مستعد  را  نظامکشورها  میگیری  خود  نظام  سیاق  و  سبک  به  اسالمی  دانست.  های 

ای معکوس داد و موجبات بدبینی سران و نخبگان این  هایی نیز صورت گرفت که نتیجهفعالیت

 (.  ۴7: 139۵منطقه را موجب شد )حجتی، 

  

 مراتبییر انقالب اسالمی ایران و پخش سلسلهتأث  -ب

پدیده پخش،  نوع  این  نوآوریدر  و  سلسلهها  قالب  در  منظم  ها  توالی  طریق  از  و  مراتب 
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ها از یک فرد مهم به فرد دیگر یا از یک یابد. ایدهها و طبقات، منتقل شده و گسترش میدسته

های انقالب  (. وقایع و پیام37:  1391یابد )برزگر،  مرکز شهری مهم به مرکز دیگر گسترش می

برای مسلمانان شورروی که تحت سیطره کمونیسم بودند جذابیت فراوانی داشت و شخصیت  

کاریزماتیک امام خمینی )ره( تاثیر عمیقی بر مسلمانان این منطقه گذاشت، آنها امیدوار بودند  

کا ایستادگی کنند، آنها نیز بتوانند  در مقابل آمریبخشی از انقالب ایران که توانسته است با الهام

در مقابل روسیه مقاومت کنند. انقالب اسالمی همچنین پیام آزادی و رهایی را به مسلمانان این  

 کشورها منتقل کرد.

سال آن  ویژگیدر  عمل  ها  و  پیام  کالم،  قدرت  و  )ره(  خمینی  امام  شخصیتی  مهم  های 

انسان اعم  ایشان، تأثیر عمیقی بر میلیون به  از مسلمان و غیرمسلمان در این مناطق گذاشت.  ها 

رسد آنچه که برای این مردمان از شخصیت امام خمینی )ره( جذاب بوده است عرفان  نظر می 

به اسالم و قرآن در دوره ایشان و توجه  مانع اجرای  و جایگاه مذهبی  ای است که کمونیسم 

صلی که وجود دارد این است که در اینجا  است. اما مشکل ا فرایض دینی در این کشورها بوده

ساز نشده است. به عبارت  ها به صورت شخصی و پراکنده باقی مانده و جریاناین ابراز عالقه

هایی همچون آیت اهلل حکیم در عراق، سید حسن نصراهلل در لبنان، احمد دیگر، ما شخصیت

ه پیام مبارزه با استبداد و استکبار را از انقالب ایران و  شاه مسعود در افغانستان و... را نداریم ک

علت   برآیند.  جامعه  اصالح  درصدد  و  باشند  داده  حزب  یا  تشکیل جریان  و  گرفته  آن  رهبر 

های اسالمی متاثر  گیری جنبش و نهضتمراتبی به عدم شکلاصلی عدم موفقیت پخش سلسله

 گردد. از ایران در این منطقه بازمی

فرو از  فعالیتپس  میانه  در آسیای  اتحاد شوروی، سه جنبش  را گسترش  پاشی  های خود 

دادند: نهضت اسالمی تاجیکستان، جنبش اسالمی ازبکستان و حزب التحریر. ریشه همه آنها به  

( آبادی  اسد  الدین  اسالمی سید جمال  بیداری  بازمی 1۸2۸-1۸9۸نهضت  و  (  گشت )کوالیی 

احزاب  2۵0:  1392خوانساری،   این  دین (.  فضای  از  متاثر  دوران  عموما  در  شدید  ستیزی 

دولت هویت  اسالم،  بر  تکیه  با  و کوشیدند  برآوردند  سر  تازهکمونیسم  را شکل  های  تاسیس 

دهند. وابستگی فکری این جریانات به وهابیت در عربستان و تعلق داشتن آنها به مذهب اهل  

ن شکل دهند و حامل پیام انقالب ایران  تسنن موجب گردید تا نتوانند پیوندهای قوی را با تهرا
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گرا و مشی تند آنها خیلی سریع  های شدید آنها با احزاب سیاسی ملیگردند. همچنین رقابت

سپتامبر و    11واکنش دولت تاجیکستان و ازبکستان را برانگیخت و منجر به سرکوب آنها شد.  

ه را فراهم ساخت تا بدون مشکل و های آسیای میانمبارزه با تروریسم نیز بستر الزم برای دولت

دردسر این احزاب را از سر راه خود برداشته و غیرقانونی اعالم نمایند. بدین ترتیب آنچه که  

اندیشهمی و  افکار  طریق  از  از  توانست  عماًل  کند  رشد  مناطق  این  در  )ره(  خمینی  امام  های 

( کوالیی  پژوهش  نتایج  که  است  خاطر  همین  به  شاید  رفت.  نیز 201-22۴:  13۸۴دست  و   )

( دمیری  و  می1-39:  1393آقایی  نشان  تاثیر  (  تحت  بیشتر  مناطق  این  در  اسالمگرایی  دهند 

 تحوالت افغانستان و منطقه بوده است تا ایران.  

مراتبی موثر بوده است را نکته دیگری که کمتر به آن توجه شده و در نارسایی پخش سلسله 

انقالب اسالمی جستجو کرد. اساسًا اگرچه انقالب ایران ُبعد توان در فضای حاکم بر گفتمان  می 

های امام خمینی ضد استبدادی، ضد استکباری و ضد امپریالیستی داشت اما این ابعاد در سخنرانی 

مورد  بیشتر  آنچه  عوض  در  نکرد.  پیدا  میانه  آسیای  در  مصداق چندانی  ایرانی  مقامات  و  )ره( 

ه فلسطین و نابودی اسرائیل بود. برای مثال امام خمینی )ره( توجه قرار گرفت آزادی قدس، مسال 

از همان ابتدا مساله فلسطین را در صدر توجه قرار دادند و معتقد بودند در صورت اتحاد جهان 

های امام خمینی )ره( در صحبت  (. 139:  13۸۵اسالم، امکان نابودی اسرائیل وجود دارد )خمینی،  

نظام  از  بیشتر  سیاسی خود  می   های  سخن  عرب  جهان  در  آن مرتجع  اصالح  خواستار  و  گفتند 

بودند. اما این توجه و رویکرد ویژه به آسیای میانه هیچگاه وجود نداشت. رویکرد ایران به این 

منطقه به طور چشمگیری از تاثیرهای ایدئولوژیک به دور بود و تمرکز ایدئولوژی ایران به طور 

 . (Hunter, 2003: 133-148)نه وجود داشت  جدی در مناطق دیگر بویژه خاورمیا 

 

 تاثیر انقالب اسالمی و پخش سرایتی   -پ

ایده عمومی  گسترش  پخش،  نوع  این  سلسلهدر  گرفتن  نظر  در  بدون  صورت  ها  مراتب 

بیماریمی اشاعه  مانند  میگیرد؛  منتشر  مستقیم  تماس  با  پخش  چون  مسری،  این  های  شود. 

فاصله ق تاثیر  به شدت تحت  افراد و فرایند  به  نسبت  نزدیک  نواحی  افراد و  بنابراین  رار دارد؛ 

بیشتری دارند )برزگر، (. ایران اگرچه با ترکمنستان  3۸:  1391نواحی دوردست احتمال تماس 
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دولت با  اما  داشت  دریایی  مرز  قزاقستان  با  و  خشکی  و مرز  ازبکستان  تاجیکستان،  های 

حتی در دو مورد نخست نیز ارتباطات عموما  قرقیزستان هیچ ارتباط زمینی و دریایی نداشت.  

از نوع اقتصادی بودند تا سیاسی و ایدئولوژیک. لذا چند عامل مانع از ایفای نقش صحیح این  

 شد. الگوی پخش در این مناطق می

بعد مسافت و عدم دسترسی مستقیم ایران به برخی مناطق بود. دوری مسافت و   مساله اول 

ما  جغرافیایی  پیوستگی  می عدم  آن  از  موفق نع  میانه  آسیای  به  انقالب  صدور  در  ایران  که  شد 

-به موانع منطقه ای و بین المللی پیش روی ایران برای صدور انقالب بازمی دوم    مساله باشد.  

بسیار   انعکاس   درواقع؛   گشت.  نسبت صداهای مخالف  به  میانه  در آسیای  ایران  انقالب  صدای 

انقالب شوروی وجود داشت هم در خارج از منطقه.    ضعیف بود. این صداهای مخالف هم در 

نگرانی رهبران اتحاد شوروی را از انتقال اندیشه سیاسی دینی تشدید  1979اسالمی ایران در سال 

در اطراف اتحاد شوروی از همین دوره مطرح   19۸0کرد. ایده ایجاد کمربند سبز از آغاز دهه  

های اسالمگرا در پیرامون اتحاد ز تشکیل حکومت ها برای پایان دادن به هراس خود اشد. روس 

را  این کشور  ارتش سرخ، خاک  با حضور  افغانستان  بر  ایران  تاثیر تحوالت داخلی  و  شوروی 

براگس آپ،   و  )بنینگسن  انقالب 1۸2-1۸3:  1370اشغال کردند  مهار  به جای  اشغال  این  اما   .)

ا بعد  کرد.  فراهم  را  شوروی  اتحاد  فروپاشی  بستر  و ایران  ترس  اگرچه  شوروی  فروپاشی  ز 

های روسیه از انقالب ایران با سیاست عملگرایانه دولت ایران کمتر شده اما از بین نرفته نگرانی 

که  داشت  خود  داخل  در  مسلمان  توجهی  قابل  جمعیت  هنوز  روسیه  صورت  هر  در  بود. 

در  می  رادیکال  اسالمی  جریانات  گسترش  و  میانه  آسیای  حوادث  از  متاثر توانستند  منطقه  این 

 :Ibrahimov, 2017روسیه در عمل نشان داد که از گسترش اسالمگرایی در هراس است )   گردند. 

(. روسیه در مواردی نیز با اعزام نیروهای نظامی خود به سرکوب نیروهای محلی مبادرت کرد، 1

ر حمایت از به منظو   1993تا    1992برای مثال ارتش روسیه در جنگ داخلی تاجیکستان از پاییز  

)یزدانی، گروه  کرد  نظامی  مداخله  اسالمگرا  نیروهای  با  مقابله  و  تاجیکستان  کمونیستی  های 

اقتصادی و نظامی، هم درصدد 20۵:  13۸۴ انعقاد قراردادهای مختلف  با  (. روسیه حتی کوشید 

ق تحت احیای اقتصاد بیمار خود برآید و هم اینکه ایران را برای صدور انقالب خود به این مناط

توان گفت در این سیاست نیز تا حد زیادی موفق بود. مهمترین حوزه فشار قرار دهد. تقریبًا می 
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برداری از نیروگاه تأثیرگذاری بر سیاست خارجی ایران، کمک روسیه در ساخت، تکمیل و بهره 

رد تا مسکو تعهد ک   1992میلیون دالر در سال    ۸00ای بوشهر است که در قراردادی به مبلغ  هسته 

(. ایران دومین وارد کننده سالح از 1۵7:  13۸2اندازی کند )جاللی،  آن را راه   2003پایان سال  

)کرمی،   گردید  هند  از  پس  با 1۴3:  13۸۸روسیه  زرهی  نیروهای  و  هوایی  پدافند  بخش  و   )

 های روسیه احیا شد. کمک 

شد. درست در  دود نمیاما مخالفین صدور انقالب ایران به آسیای میانه تنها به روسیه مح 

زدایی در  کوشید تا به غرب نزدیک گردد و دست به ایدئولوژیمی  ن یلتس یهایی که  همان سال

نشر  آمریکا  نگاه  از  بود.  میانه  آسیای  در  خود  حضور  تقویت  حال  در  آمریکا  بزند  روسیه 

می منطقه  این  به  ایران  سازدانقالب  مواجه  با خطر جدی  را  این کشور  منافع  . هدف  توانست 

کالن آمریکا در آسیای میانه، حفظ وضع ناپایدار موجود، حضور و نفوذ سیاسی، اقتصادی و  

امنیتی درازمدت در منطقه و مقابله با نیروهایی است که در راستای منافع آمریکا قرار ندارند.  

می دنبال  نیز  را  اجرایی  اهداف  آنها  اهداف کالن  این  کنار  عبارتند  در  اهداف  این  از:  کنند. 

و   منطقه  بازارهای  به  دستیابی  آن،  صدور  و  استخراج  کنترل  و  گاز  و  نفت  منابع  به  دستیابی 

در   منطقه  کشورهای  مدنی  نهادهای  تقویت  و  موجود  وضع  حفظ  آن،  در  تجارت  گسترش 

از   حمایت  و  چین  با  رقابت  و  ایران  روسیه،  نفوذ  با  مقابله  خود،  درازمدت  اهداف  راستای 

سپتامبر رنگ و    11(. این منافع پس از  Oliker & Shlapak, 2005: 23-30گسترش نفوذ ترکیه ) 

های  بوی امنیتی نیز پیدا کرد. آمریکا آسیای میانه را در کنار افغانستان و پاکستان یکی از منشاء 

رادیکالیسم مذهبی می این کشورها کوشید  ظهور  نظامی خود در  با تقویت حضور  دید. پس 

ها از روسیه و وابسته کردن آنها در بعد امنیتی  های سیاسی این دولتعالوه بر دور کردن نظام

های نظامی آمریکا در قرقیزستان  به خود، مهار جریانات اسالمی را نیز در دست بگیرد. پایگاه

فعال از  ازبکستان در حال حاضر  پایگاهو  منطقه محسوب میترین  شود که  های واشنتگتن در 

ن کشور را بر عهده دارند. حضور مکرر و مستمر مقامات نظامی  های نظامی ای هدایت عملیات

آمریکا در منطقه و دیدار آنها با مسئوالن قرقیزستانی و ازبک گویای اهمیت این منطقه و نقش  

 (. ۴6: 13۸۴ها در ترتیبات جدید امنیتی آمریکا است )کوالیی، این دولت

منا این  در  را  منفی  و  شدید  تبلیغات  آمریکا  ادامه  همچنین  همچنان  و  انداخته  راه  به  طق 
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دارد؛ محور اصلی این تبلیغات تالش ایران برای تقویت شیعیان و تضعیف اهل تسنن و مداخله  

هایی در دستگاه حاکمیتی  ها حتی منجر به نگرانیها است. این تالشدر امور سیاسی این دولت

های استقالل یافته  جمهوری  (. اکثر رهبران کشورهایBlank, 2005: 29این کشورها گردید )

شدت   به  اسالم  گسترش  و  نشر  از  که  بودند  کمونیسم  حزب  به  سابق  وابستگان  شوروی،  از 

می اسالم کریمکردند.  احساس خطر  قزاقستان،  و  ترکمنستان  ازبکستان،  اف،  رؤسای جمهور 

د  رئیس حزب کمونیست در کشورهای خو  صفر مراد نیازاف و نورسلطان نظربایف، به ترتیب

حزب   سابق  رسمی  مقامات  از  اف،  رحمان  علی  امام  تاجیکستان،  جمهور  رئیس  بودند. 

این کشور بود. تنها رئیس جمهور سابق قرقیزستان، عسکرآقایف،    1کمونیست در منطقه کلیب 

دیدند. به  . آنها اسالم را نیرویی برای بسیج سیاسی مخالفین میدمتعلق به حزب کمونیست نبو

اقدا با  خاطر  منطقه  همین  این  مردم  زندگی  در  اسالم  نقش  ساختن  محدود  به  خود  مات 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: پرداختند از جمله این اقدامات می

شدند،    فراخوانده  تاجیکستان  به  کشورها  سایر  از  دینی  علوم  دانشجویان  تاجیکستان  در 

آموزان  جاب برای دانش های اسالمی ممنوع اعالم شد و ممنوعیت ح نامگذاری کودکان به نام

ها دست به ایجاد  اجرا شد. در قزاقستان نیز با داشتن حجاب مخالفت شد. همچنین این دولت

های مذهبی و اسالمی زدند. بعنوان مثال در ازبکستان در ماه مه  موانع قانونی برای فعالیت گروه

کرد.  را محدود می  ها و تشکیالت مذهبیقانونی به تصویب رسید که که فعالیت سازمان  1991

از رهبران حزب جنبش اسالمی را که    ینمنگان   جمعهو    لداشفی  طاهردولت،    2000در سال  

بدنبال برقراری نظم و قانون از راه شریعت بودند به اتهام بمبگذاری در تاشکند محکوم و سایر  

ه  (. همچنین حزب تحریر ک2۴-1:  13۸۴رهبران و اعضای حزب را بازداشت کرد )شیرازی،  

غیرقانونی   قرقیزستان  و  ازبکستان  در  سیاسی  حزب  تا  است  ایدئولوژیک  جریان  یک  بیشتر 

آبادی،   تاجیکستان حزب نهضت    201۵(. در سال  ۸9:  13۸7خوانده شد )سلیمی و هفت  در 

بنابراین   بازداشت رهبران آن زد.  به  اسالمی یک گروه تروریستی خوانده شد و دولت دست 

ارگرایی نه تنها فرصت مناسبی برای صدور انقالب خود در این منطقه  ایران در این شرایط اقتد

اندیشی فرو رفت. وضعیت سیاسی نامناسب کشورهای  به دست نیاورد بلکه بیشتر در الک حزم

ایران را از نوع نظام سیاسی و طول مدت حکومت رهبران   انقالب  میانه برای پذیرش  آسیای 
 

1. Kuliab 
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 توان فهمید. بی میآنها که در جدول ذیل آمده است به خو
 

 های سیاسی کشورهای آسیای میانه: نظام 1جدول شماره 

 مدت حکومت  رهبران بعد از استقالل نوع نظام سیاسی  کشور 

 ازبکستان
جمهوری ریاستی و 

 تمرکزگرا
 سال  27 اسالم کریم اف

 سال 2۵ امامعلی رحمان اف  ریاستی و تمرکزگرا  تاجیکستان 

 ترکمنستان 
و تک ریاستی، تمرکزگرا 

 حزبی
 سال  1۵ صفرمراد نیازف 

 سال 26 نورسلطان نظربایف  جمهوری ریاستی  قزاقستان 

 قرقیزستان
جمهوری و بعد   2010تا سال 

 از آن پارلمانی
 سال  1۴ عسکر آقایف

 ( 1396)گرداوری شده توسط نویسنده،  منبع:

 

ری از اسالم را در  گذشته از اقدامات فوق، ایاالت متحده کوشید تا در کنار ایران، الگوی دیگ 

اساس   بر  که  بود  ترکیه  سیاسی  نظام  آنها  مطلوب  الگوی  کند.  معرفی  و  برجسته  منطقه  این 

می  پیش  و  سکوالریسم  عربستان  حمایت  مورد  بنیادگرایی  یعنی  سوم  الگوی  اگرچه  آنها  رفت. 

می  مناطق  این  در  را  نمی پاکستان  انجام  آن  سرکوب  برای  تالش جدی  اما  از دیدند  نظر    دادند. 

می  الگو  این  را  آمریکا  ایران  نفوذ  مطلوب، جلوی گسترش  الگوی  شدن  غالب  زمان  تا  توانست 

با وجود نقش برجسته غرب  (.  36:  1390)فرجی راد و خوانساری،  بگیرد و رقیبی برای ایران باشد  

برنامه  و  اهداف  از  میانه  آسیای  کشورهای  نادرست  برداشت  ایران، در  این   های  برخی  با  حال 

این شرایط ویژه کشورهای منطقه و نبود مسلمانان شیعه و نیز سیاست خارجی    لیلگران معتقدند تح 

سطح   در  ایران  ایدئولوژیک  نفوذ  گردیده  موجب  که  بوده  مرکزی  آسیای  در  ایران  عملگرایانه 

 (.  1:  13۸7منطقه در حد یک الگو و ایده حکومتی باقی بماند )یزدانی و فتاحی،  

های  خش سرایتی انقالب ایران در آسیای میانه تاثیر منفی گذاشت جنبه که در پ   ی سوم  مساله 

 ( بود  ایران  انقالب  شیعی  و  به  Blank, 2014: 1ایرانی  بیشتر  خود  انقالب  صدور  در  ایران   .)

های شیعه همچون عراق، فلسطین، لبنان و بحرین بودند نظر داشت تا  کشورهایی که دارای جمعیت 
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که   میانه  آسیای  مناطق  بیان  حنفی به  به  بودند.  از    : تو ی اسپوز   جان مذهب  ایران  انقالب  اینکه  »با 

اگر نگوییم تاثیر  جهت  ایرانی بودن آن،  اما ویژگی  اثر گذاشته،  بر منطقه و جهان  های گوناگون 

دست  داشته،  آن  کردن  محدود  در  چشم مهمی  و  قالب  ویژه کم  است.  انداز  بخشیده  آن  به  ای 

ی حتی طرفداران جدی انقالب از اینکه انقالب اسالمی به میزان زیادی  بسیاری از اندیشمندان سیاس 

 (.   ۸6:  13۸2مند هستند« )اسپوزیتو،  های شیعی و ایرانی به خود گرفته گالیه خصلت 

ای ایران در آسیای میانه است. ایران قصد صدور ای و فرامنطقهرقبای منطقه  چهارم  مساله

هایی از آن ترک زبان و تمامی آنها اهل تسنن  بخش   انقالب خود به کشورهایی را داشت که

ترکیه بستر مناسبی برای گسترش نفوذ خود   1991بودند. با نابودی اتحاد شوروی در پایان سال 

میانه  آسیای  هستند  -در  زبان  ترک  آن  مردم  بیشتر  ترکیه،    -که  رهبران  نگاه  از  یافت.  فراهم 

میانه از اجزای با آسیای  بر این منطقه محسوب می  پیوند زبانی مشترک  تأثیرگذاری  شد  مهم 

(Winrow, 1997: 109 ترک .)  ها به این منطقه به عنوان فرصتی برای حفظ و نگهداری موقعیت

میبین  خود  بهرهالمللی  بدنبال  که  بود  طبیعی  پس  نزدیک نگریستند.  پیوندهای  از  شدن  مند 

برآیند. قفقاز  و  میانه  آسیای  در  فرهنگی  و  زبانی  سوی    قومی،  از  آنها  سیاسی  الگوی  تبلیغ 

کرد در این راه با فراغ بال حرکت کنند. لذا الگوی غیر مذهبی و  آمریکا نیز به آنها کمک می

به غرب و ترکیه و وعده ارائه  ای که ترکهای سخاوتمندانهتمایل  به شرکای شرقی خود  ها 

ایران و ترکیه دو  مندی زیادی را در این کشورها ایجاد نمود. لذدادند، عالقهمی ا خیلی زود 

انرژی، مسائل فنی و   رقیب جدی، هم در بحث الگوی سیاسی و هم مباحث اقتصادی، انتقال 

 (. Efegil, 2003مهندسی و ... شدند )

نشین آن  همچنین ایران رقیب دیگری را نیز پیش روی خود داشت. چین که استان مسلمان

قرار   منطقه  این  همسایگی  در  کیانگ«  تمایالت  »سین  گسترش  نگران  همواره  گرفته، 

اسالمجدایی احساسات  و  )طلبانه  است.  بوده  خود  کشور  در   -Menon, 2003: 197خواهانه 

نظامی در روابط    –ها بکوشند از اهرم اقتصادی  (. لذا طبیعی بود که آنها نیز مشابه روس198

کنند. در جدول ذیل رقبای    هایش از اسالمگراها استفادهخود با ایران برای کاستن از حمایت

افتاد  ایران در آسیای میانه که به نوعی منافع آنها با صدور انقالب ایران به این منطقه به خطر می

 و درصدد مهار آن برآمدند آورده شده است. 
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 ای ایران در آسیای میانهای و فرامنطقه : رقبای منطقه 1جدول شماره 

 کشور 
برشاخص میانه  آسیای  اهمیت  قدرتهای  های  ای 

 رقابت کننده

 ایاالت متحده آمریکا

 مبارزه با اسالم گرایی و تروریسم؛-1
 مقابله با نفوذ روسیه، ایران و رقابت با چین؛   -2
 اقتصادی و امنیتی درازمدت؛  -حضور و نفوذ سیاسی -3
 مقابله با نیروهای مخالف منافع آمریکا؛ -۴
 گاز؛  دستیابی، استخراج و کنترل منابع نفت و -۵

 روسیه 

 گرایی و تروریسم در آسیای میانه؛ مقابله با افراط -1
 ترس از گسترس اصولگرایی و اسالمگرایی؛  -2
 حفط امنیت مرزهای روسیه؛  -3
 کنترل منافع استراتژیک و اقتصادی؛  -۴
 تالش برای احیای نفوذ خود در منطقه؛  -۵

 چین

جدایی-1 با  مبارزه  و  اسالمگرایی  با  آسیای  طلبی  مبارزه  در 
 میانه و استان سین کیانگ؛  

 های تندروانه؛ مقابله با رشد اسالمگرایی و اندیشه -2
 دسترسی به منابع انرژی و بازارهای این منطقه؛  -3
 جلوگیری از نفوذ سایر رقبا در منطقه بویژه آمریکا؛   -۴

 ترکیه 

 المللی خود؛حفظ موقعیت بین -1
 مبازره با تروریسم؛ -2
 یران؛  ترس نفوذ ا -3
 حفظ منافع اقتصادی؛  -۴

 عربستان

 ترس از نفوذ ایران؛  -1
 گسترش وهابیت؛ -2
 جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک الگوی سیاسی؛  -3
 کنترل و مدیریت جریانات اسالمگرا  -۴
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 گیری نتیجه
می مجموع  بزرگترین  در  از  یکی  ایران  اسالمی  انقالب  اگرچه  که  نمود  اذعان  توان 

شود و بازتاب فراوانی در سطح ملی و فراملی داشته است  قرن بیستم محسوب میرخدادهای  

اما در برخی از مناطق همچون آسیای میانه نتوانسته است تاثیر چشمگیری داشته باشد. بر اساس  

های جدید از صدور انقالب و  نظریه پخش؛ اوالً در مبدا پخش یعنی داخل ایران ظهور قرائت

ع کشور  داخلی  عملگرایانه  شرایط  خارجی  سیاست  تاثیر  تحت  را  انقالب  بازتاب  امکان  ماًل 

هایی وجود داشتند که متاثر از جو منفی ایجاد شده  دولت قرار داد؛ ثانیاً در مقصد پخش دولت

خود   استبدادی  سیاسی  نظام  ماهیت  بواسطه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اقدامات  علیه 

در کشورهای خود داشتند و کوشیدند تا آن را محدود  های ایران  هایی نسبت به فعالیتنگرانی

بر سازمان  و  با  های اسالمی سختسازند  به لحاظ زمان پخش، هم  ثالثا  نمایند.  بیشتری  گیری 

هراسی متاثر از ایده گذشت زمان انرژی صدور انقالب در ایران فروکش کرده بود و هم اسالم

تمدن بوبرخورد  کرده  سخت  را  آن  تحقق  امکان  جمهوری  ها  پخش،  موضوع  در  رابعاً  د. 

اسالمی ایران جز در ترویج مبارزه با اسرائیل و حمایت از دولت اسالمی و اجرای شریعت کار  

توانست انجام دهد و در دو مورد فوق نیز چندان موفق نبود. به لحاظ نوع  چندان دیگری نمی

رایتی وجود داشت  پخش مشکالت جدی در هر سه شیوه پخش جابجایی، سلسله مراتبی و س

 ای ایران راه را بر حضور پر رنگ تهران در این منطقه بسته بودند.ای و فرامنطقهو رقبای منطقه
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 منابع 
 ی فارس   -الف

  یاسالم   یجمهور  مورد:  یخارج  استی س  در  ییزداتنش »  ،(137۸)  رضا،ی عل  ،یازغند -

 .۴ شماره ،13 سال ، ی خارج  استی س  فصلنامه ران«،یا

جان،   - آن(،  13۸2)اسپوزیتو،  جهانی  بازتاب  و  ایران  اسالمی  محسن  انقالب  ترجمه   ،

 چی، تهران، مرکز بازشناسی اسالم و ایران.مدیرشانه
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