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چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نابودی تام گرایی کمونیستی ،زمینه بررای توویرد دموکرا ری در
جمهوری های تازها تواللیافته مهیا شد .تدوین قوانین ا ا ی مبتنیبر انتخابرا ززاد ،از اتمرام دورا
اقتدارگرایی در این جمهوریها حکایدداشد اما در فاصله الهای  1991تا  ،0222الگویی جدید از
اقتدارگرایی در منطوه تکوینیافد بهطوریکه در زغاز هزاره وم ،شکلی نوین از اقتردارگرایی در هرر
پنج جمهوری ز یای مرکزی ،حاکم شدهبود؛ اکنو با گذشد بیش از دو دهه از ا توالل این کشورها،
روند یادشده ،همچنا تداومدارد .این مواله با برر ی الگویِ جدیرد اقتردارگرایری در ز ریای مرکرزی
درپی پا خ به این پر ش ا د که «ریشه های درونری نواقتردارگرایی در ز ریای مرکرزی ؟یسرد »؛
«نواقتدارگرایی در ز یای مرکزی ،پدیدهای ؟ندوجهی ا د که پر زمینرههرای یا ری ،اقتدرادی و
اجتمرایی دارد»؛ هریررا از ابدرراد یادشررده ،برره ؟نررد زیرشررا ه توسرریمبنرردی و بررا ا ررت اده از ن ریرره
نئوپاتریمونیالیسم برر یشدها د .با توجه به اینکره ازبکسرتا و ترکمنسرتا  ،و ریمتررین وعردید
اقتدارگرایانه را در ز یای مرکزی دارند ،در مواله پیشرو بر ایرن دو کشرور ،بیشرتر تمرکزشردها رد.
روش ایررن پرر،وهش ،توصرری ی -تحلیلرری برروده ،بررا ا ررت اده از منرراب کتابخانررهای و فضررای مزررازی
تدوینشدها د.
واژگان کلیدی :نواقتدارگرایی ،نئوپاتریمونیالیسم ،دموکرا ی ،ز یای مرکزی.
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مقدمه
تا پیش از دهه  1992میالدی ،اندیشمندا یلوم یا ی ،بهندر

در دوص ماندگاری رژیمهای

کمونیستی پر شی مطرحمی کردند؛ به همرین دلیرل زمرانیکره ن رام ( یسرتم) دوقطبری فروپاشرید و
جمهوری های شوروی ابق بها تواللر یدند ،مت کرا

یا ی برای توعیح وقرای مرذکور بره ر

ن ری (تئوریا) د؟ار شدند؛ به همین بب ،پیشبینی صحیح تحوال

پیشرو ،نرهتنهرا دشروار برود

(شیر انی و داناپولوس )99 :1711 ،بلکه در بر ی موارد با زش تگی تحلیل و پیشبینیهرای ناصروا
همراه شد .پایا ن ام دوقطبی ،بهزیم بسیاری از تحلیلگرا بهمنزله پیروزی قطدی دموکرا ی مدر و
یستم بازار ززاد بر ا تار کمونیستی محسو میشد؛ حتی بر ری از اندیشرمندا  ،فروپاشری اتحراد
جماهیر شوروی را ؟یزی فراتر از پیروزی بلوک غر
در کتا

میدانستند .فرانسی

فوکویاما 1در رال 1990

پایان تاریخ و واپسین انسان 2ادیاکرد که الگوی لیبرال دموکرا یِ غربی ،رنوشرد محتروم

همه ن ام های یا ی و کل بشرید ا د؛ دراثنای ؟نین وشبینیهایی بود که جمهوریهای ز ریای
مرکزی برای اولینبار در تاریخ ود بهصور
تدوین قوانین ا ا ی مبتنیبر انتخابا

کشورهای مستول متولدشدند.
ززاد در ز یای مرکرزی ،از زغراز رونردی غیراقتدارگرایانره

نشا داشد کره روشبینری هرای ن رری را دربراره توویرد دموکرا ری در منطوره توویردمریکررد؛
از ویدیگر ،نابودی تامگرایی کمونیستی 7از من ر کارگزارا بینالمللی ،نویدبخشِ گذار به دموکرا ی
غربی 4در جمهورهای تازها توالل یافته بود؛ به همین دلیل ،بسریاری از کشرورهای قدرتمنرد غربری و
ازما های بین المللی برای تو ده و تثبید دموکرا ی در ز یای مرکزی کماهایی ا تدراصدادنرد
) (Starr, 2006: 6اما تحوال

بددی در طول دهه  ،1992روندی مدکوس را از زنچه انت رارمیرفرد،

نشا می داد بهطوریکه در زغاز هزاره وم ،کشورهای ز یای مرکزی ازلحاظ وعردید دموکراتیرا و
ززادیهای یا ی -مدنی در وعدیتی مطلو

قرارنداشتند و اکنو برا گذشرد بریش از ربر قرر از

ا توالل زنها نهتنها اقتدارگرایی در این کشورها ریشهکن نشده بلکه به شکلی نوین درزمدها د اگر؟ه
مشخده بارز همه کشورهای ز یای مرکزی ،حالد نواقتدارگرایانه زنها د ) (Spechler, 2008: 28اما
........................................................................................................................
1. Francis Fukuyama
2. The End of History and the Last Man
3. Communist totalitarianism
4. Transition to democracy
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درجه نواقتدارگرایی رایج در این کشورها یکسا نیسد .به گزارش مؤ سه غیرانت رایی انره ززادی

1

در ال  0212قزاقسرتا و تاجیکسرتا در وعردید غیررززاد 0،ازبکسرتا و ترکمنسرتا در وعردید
بدترین ها7و قرقیز تا (بهینوا یا ا تثنا در ز ریای مرکرزی) در شررایط برهنسربد ززاد 4قرراردارد
).(Freedom house, 2015
البته بر الف وشبینی های اولیه که در دوص رشد دموکرا ی در ز یای مرکزی وجودداشد،
بایداذیا کرد که ظهور نواقتدارگرایی در ایرن منطوره ،؟نردا هرم دور از انت رار نبرودها رد .رلطه
طوالنیمد

رژیمهای رکوبگر ،ا تارهای یا ی -اقتدادی عدیف در کنار ند و فرهنگ بومی

منطوه ،بایث تدمیق ت کر اقتدارگرایانه در ز یای مرکزی شدهانرد؛ بنرابراین منطوره یادشرده ،برهلرزوم،
بستری منا ب برای ظهور دموکرا ی در م هوم غربی ز نیسد.
با توجه بره نکرا

براال انتخرا

ن ریره ای منا رب کره برا وعردید کشرورهای ز ریای مرکرزی

تنا ب داشته باشد ،بسریار عرروری ا رد .برا راس ن راام نواقتدارگرایانره حراکم برر ایرن کشرورها،
نگارندگا تالشمیکنند ،در ؟ار؟و

ن ریه نئوپاتریمونیالیسم( 2پدر االری جدید) بره ایرن پر رش

پا خدهند که «ریشههای درونی نواقتدارگرایی در ز یای مرکزی ؟یسد »؛ «رژیمهای مبتنیبر الگروی
نئوپاتریمونیالیستی در ز یای مرکزی پدیدهای ؟ندوجهی ا د که پ زمینههای یا ری ،اقتدرادی و
اجتمایی دارد»؛ برای ززمو فرعیه باال هریا از ابداد رهگانره ( یا ری ،اقتدرادی و اجتمرایی) در
قالب ؟ند مؤل ه جداگانه برر یشدها د .تببین مسئله نواقتدارگرایی در ز یای مرکرزی ،بره نگرشری
؟ند ببی نیازدارد زیرا متغیرهایی متددد در شکل گیری و تداوم پدیده مذکور در منطوه د یل هسرتند.
در پ،وهش پیشرو تدردادی از مهرمتررین یوامرل دا لری برر ریشردهانرد؛ البتره یرالوهبرر یوامرل
(فاکتورهای) دا لی ،نوش یوامل ارجی نیز در تووید اقتدارگرایی در ز ریای مرکرزی ،قابرلتوجره
ا د که به برر ی مززا نیازمند ا د .نمودار در تی زیر ،ریشههای هگانه نواقتدارگرایی در ز ریای
مرکزی و زیرشا ههرای ز را نشرا مری دهرد؛ درادامره ،هریرا از ایرن مؤل رههرا برهطرور جداگانره
برر یشدها د.
........................................................................................................................
)1. Freedom House (non- profit
2. Not Free
3. Worst of the worst
4. Partly Free
5. Neopatrimonialism
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نمودار  :1ریشههای داخلی ئنوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی

(منبع :نگارندگان)

الف -چارچوب نظری
 -1نئوپاتریمونیالیسم (پدرساالری جدید)
پاتریمونیالیسم ،اصطالحی ؟ندبُددی و میا رشتهای 1ا د .در این پ،وهش برای اثبرا

فرعریه از

؟شمانرداز جامدرهشنا ری یا ری بره ن ریره نئوپاتریمونیالیسرم پردا ترهشردها رد .ریشره م هروم
وبر 0از انواع مشررویید جسرتزوکرد؛ وی ره

نئوپاتریمونالیسم را باید در توسیمبندی هگانه ماک

نوع مشرویید نتی ،کاریزماتیا و قانونی (بوروکراتیا) را از یکدیگر ت کیامی کنرد (وبرر:1714 ،
 .)42به ن ر وبر ،بارزترین نمونه مشرویید نتی در رژیمهرای پاتریمونیالیسرد نمودیافترها رد کره
اصلیترین مشخده های ز  ،ن وذ ویشاوندا و بستگا حاکم در د تگاههرای حکرومتی ،برین مری
ن ام ( یستم) دولد و اقدام های فراقانونی ا د؛ البته ممکن ا د دریمل ،ترکیبهرایی گونراگو از
این ه نوع مشرویید شکلبگیرد (بشیریه 29 :1731 ،و)12؛ برای نمونره ،مشررویید کاریزماتیرا و
قانونی با یکدیگر ترکیربشروند؛ برپایره همرین امرر ،در رال  ،1917شرمولل زیزنشرتا  7در کترا
........................................................................................................................
1. Multidimensional and multidisciplinary
2. Max Weber
3. Shmuel Eisenstaedt
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پاتریمونیالیسم نتی و نئوپاتریمونیالیسم مدر  1،فرق نئو پاتریمونیالیسم برا پاتریمونیالیسرم رنتی ز
ا د که اولی واژه ای مرکب برای توصیف حکومد هایی با مشرویید ترکیبی ا د زیرا از این واژه
مرکب برای توصیف حکومدهایی با مشرویید ترکیبری ا رت ادهکررد ) (Eisenstaedt, 1973زیررا در
رژیم های نئوپاتریمونیالیستی ،یناصری از مشرویید نتی و بوروکراتیا با یکدیگر ترکیربشردهانرد
)(Erdmann & Engel, 2007: 98؛ این در حالی ا د که رژیمهای پاتریمونیالیستی ،برهطورصررف بره
مشرویید نتی متکی هسرتند؛ بنرابراین نئوپاتریمونیالیسرم ،م هرومی پسراوبری 0محسرو مری شرود
).(Erdmann & Engel, 2006: 17
امولل هانتینگتو  3وی،گی برجسته ن امهای نئوپاتریمونیال را تمرکز قدر
و بر ز ا د که ایمال قدر

در فرمانروا مریدانرد

در اینگونه ن امها ،به نزدیکی به فرمانروا و بهرهمنردی از پشرتیبانی او

بستگیدارد (هانتینگتو  )91 :1712 ،البته در رژیمهای نوپدر االر (برر الف پدر راالری کال ریا)،
حکومد وراثتی نیسد دریینحال ،یکی از وی،گی های اصلی ز  ،تداوم زمامداری یا فرد برر دولرد
ا د .زمامداری دالمی نوپدر االرا بیش از اینکه ناشری از ایردلولوژی یرا قرانو باشرد ،از حمایرد
شبکهای ازطرفدارا شخدی نشأ گرفتها د )(Snyder, 1992: 379؛ البته قانو (قوانین تحریف یرا
تغییریافته) و ایدلولوژی نیرز در ترداوم زمامرداری حکرام بریترأثیر نیسرتند .دولردهرای اقتردارگرایِ
نئوپاتریمونیال ،ا تار اداری مدر دارند و تدمیمهای گرفتهشده در شبکه غیرر می طررفدارا  ،از
جانب نیروهای امنیتی و د تگاه قضایی پشتیبانیمیشوند )(Lewis, 2012: 8؛ بر همرین پایره ،در ایرن
نوع رژیم ها (برر الف رژیرمهرای پاتریمونیرال) برهظراهر ،حروزه یمرومی و دوصری از یکردیگر
ت کیاشدهاند اما در موام یمل ،ت کیکی دالمی میا این دو حوزه وجود ندارد.
از دیگر وی،گی هرای نئوپاتریمونیالیسرم ،ابهرام در رابطره را تار-کرارگزار ا رد لرذا در ؟نرین
ن امهایی ،نویی احساس یدم اطمینا درباره یملکرد نهادها و کرارگزارا وجروددارد
)Engel, 2007: 105؛ یزل و ندب موامها و نحوه توزی ثرو

& (Erdmann

در اینگونه رژیمهای یا ی ،تاحدی

زیاد به میل شخدی حکام بستگیدارد و ا تارهای ر می ،در این امور ،؟نردا نورشندارنرد؛ البتره
بر الف رژیمهای پاتریمونیال ،ا تارها بهطورکامل ،بیتأثیر نیسرتند ) (Nawaz, 2008: 2و مریتروا
نوشی حداقلی برای زنها قایل شد .یکی از وی،گریهرای مشرترک پاتریمونیالیسرم و نئوپاتریمونالیسرم،
........................................................................................................................
1. Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism
2. Post-Weberian
3. Samuel Huntington
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حامیگرایی 1ا د اما نوع و هردف حرامیگرایری در زنهرا مت راو

ا رد .در پاتریمونیالیسرم رابطره

طرفدارا و شخص حاکم ،بیوا طه ،اما در نئوپاتریمونیالیسم ،غیرمستویم و باوا طه ا د؛ همچنرین
هدف از رابطه در نئوپاتریمونیالیسم ،فوط کاالها و دما
مهمتر را نیز دربرمیگیرد که با مناف بلندمد

شخدی نیسرد بلکره ردما

پیچیرده و

حامیا  ،مرتبط ا د ).(Erdmann & Engel, 2006: 20

بهطورکلی ،نئوپاتریمونیالیسم را میتوا پدیدهای دووجهی 0نامید زیرا ترکیبی نراموزو از م راهیم
دوگانه ای همچو  :دموکرا ی/ا تبداد ،مدرنیسم /ند و عابطه/رابطه ا د؛ از ایرن م هروم ،ازا راس
برررای تبیررین رابطرره میررا حکومرردهررای پساا ررتدماری بررا فسرراد و اقترردارگرایی نخبگررا
ا ت ادهشدها د که بیشتر در دوص کشورهای جهرا

یا رری

روم برهویر،ه در زمریکرای الترین و زفریورا

ایمالشدها د 7.بهرغم ت او ها یی کره ز ریای مرکرزی برا زفریورا و زمریکرای الترین دارد ،یکری از
پیامدهای بارز فروپاشی شوروی ،حرکد رو به جلروی جمهروری هرای ترازها رتواللیافتره بره روی
دموکرا ی بود؛ هر؟ند این حرکد ،دیرتر از زمریکای التین و زفریوا زغازشدها د و برا نو را هرا و
نار اییهایی همراه بودها د اما بههرحال ،کشورهای ایرن منطوره را در مسریر گرذار قرراردادها رد؛
بنابراین با توجه به وعدید حاکم در ز یای مرکزی ،این ن ریه درباره کشورهای ایرن منطوره قابلیرد
کاربردی دارد ).(Fisun, 2012: 91-92

 -2نئوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی
در رژیم های مبتنیبر الگوی نئوپاتریمونیالیستی ،رهبری موتردر از تمرام ابزارهرای غیردموکراتیرا
........................................................................................................................
 . 1من ور از حامیگرایی) ،(Clientelismشکلی از رابطه اجتمایی میا شخص حاکم و شبکهای ازطرفدرا او رد کره
فراتر از عوابط قانونی ا د.
2. Hybrid phenomenon

 . 7در این زمینه میتوا به زثار زیر اشارهکرد:

) Neopatrimonialism in Africa and beyond (2014

) Patrimonialism and neopatrimonialism: comparative trajectories and readings (2011
) Social theory, Latin America and modernity (2006
) Political corruption in South Africa (1998
) The Presidentialist Tradition in Latin America (2005
) Neo-patrimonialism and the discourse of state failure in Africa (2012
) Neopatrimonialism in Latin America (2010
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برای د تیابی به اهداف تو ده ا ت ادهمری کنرد؛ قرانو و ن رم نیرز مطرابق برا میرل حراکم اصرالح و
اجرامیشود ) .(Li, 2015: 31در نگاهی موایسهای ،مؤل ههای تشرکیلدهنرده نواقتردارگرایی ،در میرا
دموکرا ی و اقتدارگرایی کال یا جایمیگیرند؛ مؤل ههای یادشده در جدول زیر نمایشدادهاند.
جدول :1مقایسه سه الگوی حکومتی

)(Source: Li, 2015: 32

مطالده ن ام یا ی نئوپاتریمونیالیستی در کشورهای ز یای مرکزی ،بسیار پیچیدهترر از رفتارهرای
اقتدارگرایانه کال یا در کشورهای پادشاهی ا د زیرا بهرغم وجود ن ام یا ری غیرایردلولوژیا و
بهظراهر دموکراتیرا در ایرن جمهروریهرا ،رفتارهرای اقتدارگرایانره یرا شربهاقتدارگرایانره 1همچنرا
جریا دارند؛ برهیبرار دیگرر ،دوگانره متنراق

دموکرا ری و اقتردار گرایری در ؟رار؟وبی مشرترک

قرارگرفته اند؛ برای نمونه ،تکیه بر مسند ریا ردجمهروری در ایرن کشرورها (برهغیرراز قرقیز رتا )،
مادامالدمر (همیشگی) شدها د و ت کیا قوای مشخدی وجودندارد؛ مبنای مشرویید نیرز برا راس
الگرروی نئوپاتریمونیالیسررتی بررهصررور

التورراطی ا ررد .ررایر مؤل ررههررا نیررز کرره در جرردول برراال

مشاهدهمیشوند ،حالد ترکیبی دارند.
مؤل ه هایی که در جدول باال به زنها اشارهشد ،بهطورکلی در ه بُدد یا ی ،اقتدادی و اجتمرایی
جایمی گیرند .گذار از میراث باقیمانده از دورا اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای ز یای مرکرزی
نیز دربرگیرنده ه روند بهطورکامل درهمتنیده یا ی ،اقتدادی و اجتمایی ا رد :در بُدرد نخسرد،
........................................................................................................................
1. Semi authoritarian
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گذار از توتالیتریانیسم به ن ام هرای یا ری براز ،مطررح ا رد؛ در بُدرد اقتدرادی ،گرذار از یسرتم
و یالیستی به بازار ززاد ،مدن ر ا د ) (Khazanov, 2010: 19و درزمینه اجتمایی -فرهنگی ،مسرئله
هوید و ملد ازی ،برجسته میشود .وعردید کنرونی کشرورهای ز ریای مرکرزی در حالرد گرذار
قررراردارد لررذا وی،گرری کشررورهای ایررن منطورره را مرریترروا در میانرره جرردول برراال یدنرری حالررد
نئوپاتریمونیالیستی جایداد .مزمویهای از یوامل که درادامره برر ریشردها رد ،بره توویرد حالرد
نواقتدارگرایانه در کشورهای ز یای مرکزی و کُندی حرکد زنها بره روی ن رامهرای ( یسرتمهرای)
دموکراتیا منزرمیشود.

ب -ریشههای سیاسی نئوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی
مؤل ههای یا ی ،مهم ترین یامل در بازتولید روح اقتدارگرایی در ز یای مرکرزی هسرتند کره در
قالب شا ده های زیر مطرح شده اند .شایا اشاره ا د که بارزترین وی،گی یا ی نواقتدارگرایی در
ز یای مرکزی ،ریا دجمهوریهای مادامالدمر ا د.

 -1محتوا و ساختار قانونی
در قزاقستا  ،تاجیکستا  ،ازبکستا و ترکمنستا  ،رؤ ایجمهور با ربکی اقتدارگرایانره در ر س
حکومد قراردارند؛ تنها ا تثنای ز یای مرکزی در این مورد ،قرقیز تا ا رد کره برا راس رفرانردم
اصالح قانو ا ا ی در ال  0212از ن ام ( یستم) ریا تی به پارلمانی تغییریافد ).(Giersch, 2012
در قانو ا ا ی اولیه جمهوریهای ز یای مرکزی ،مد

زما ریا دجمهوری محردود برود امرا در

اوا ر دهه  1992اصالحاتی در قانو ا ا ی ایرن کشرورها صرور گرفرد کره برا راس ز  ،امکرا
نامزدشد رؤ ای جمهور وقد در انتخابا

بددی مهیا شد و همین اشخاص ،همواره پیروز انتخابرا

بودهاند.
مؤ سه انه ززادی ،توسیمبندیای را ارالهدادها د که برا راس ز  ،پرنج نروع رژیرم یا ری در
طح بین المللی از یکدیگر ت کیراشرده انرد کره شرامل دموکرا ری هرای ا رتوار 1،دموکرا ریهرای
نیمها توار 0،حکومد های در حال گذار یا رژیمهای دورگه 7،رژیمهای شربهاقتردارگرا 4و رژیرمهرای
........................................................................................................................
1. Consolidated Democracy
2. Semi-Consolidated Democracy
3. Transitional Government or Hybrid Regime
4. Semi-Consolidated Authoritarian Regime
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تماماقتدارگرا 1هستند؛ با توجه به را تار یا ری کشرورهای ز ریای مرکرزی ،همگری زنهرا برهجرز
قرقیز تا در حالد تماماقتدارگرا قراردارند و در میا زنها برا اس شا صهای یددی ،ترکمنستا و
ازبکستا در بدترین وعدید قراردارند ).(Freedom House, 2016a
گویا فوط مرگ ،قادر واهدبود که رؤ ایجمهور ز یای مرکزی را از قدر

جداکنرد .؟نرا کره

ص ر مراد نیازاف 0در ترکمنستا و ا الم کریموف 7در ازبکستا تا پایا یمرر رود ،رلری جمهرور
ماندند .کریموف در  09مارس  0212با کسب  92درصد زرا برای ؟ندمینبار رلی جمهور ازبکسرتا
شد )(OECD, 2015: 11؛ وی در ال  0211درگذشد.
در ترکمنستا نیز ص ر مراد نیازاف پ

از شانزده ال ریا دجمهوری در ال  0221ازدنیارفد

و بردی محمداف ،جانشین وی شد که ایشا نیز پ
محتوا و ا تار قانونی قدر

از ده رال ،همچنرا در ر س قردر

هسرتند.

در کشورهای ز یای مرکزی ،نویی دموکرا ینما 4ا رد کره کراروی،ه

اصلی ز  ،مشروع جلوهداد قدر

موامها و بهوی،ه رلی جمهور ا د ) .(Melvin, 2004: 131اصول

دموکراتیا در قانو ا ا ی اولیه جمهوری های ز یای مرکزی بهتدریج رنرگبا تره و م راد قرانونی،
توجیهگر اقتدارگرایی موامهای منطوه شدهاند.

 -2کیش شخصیت

5

بارزترین نمود رواج کیش شخدید در کشورهای ز ریای مرکرزی ،الورا

و ینراوینی ا رد کره
1

رهبرا این منطوه به ود ا تداصدادهاند .رلی جمهور دالمی تاجیکسرتا امرامدلی رحمرا  ،لورب
«ابَرمرد تاجیا» را یدکمی کشرد (شریرمحمدی و طرالدی .)0211 ،شخدریدپر رتی در تاجیکسرتا
تاحدی رواجدارد که کارمندا یالیرتبه و ایضای دولد ،هنگام بریهدهگرفتن پسدهای مهرم بره نرام
رلی جمهور ،وگند یادمیکنند (روزنامه جمهوری ا المی ایررا  .)0 :1792 ،نور رلطا ن ربرایف،
رلی جمهور قزاقستا به «پدر ملد و قهرما

1

لق» مدروف ا د .در ترکمنستا ص ر مرراد نیرازاف،

........................................................................................................................
1. Consolidated Authoritarian Regime
2. SaparmuratNiyazov
3. Islam Karimov
4. Facade Democracy
5. Personality cult
6. EmomaliRahmon
7. NursultanNazarbayev

9

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان (9316پیاپی )99

به «ترکمن باشی» 1مدروف بود؛ جانشین وی ،قربانولی برردی محمرداف 0برا انتورال مزسرمه طالیری
نیازاف به حاشیه پایتخد ،مزسمه طالیی ود را در مرکز یشقزبراد ندربکررد .محمرداف بره لورب
«حامی» 7مدروف ا د ).(Bohr, 2012: 552
کاریزمای ا الم کریموف در ازبکستا در دورا حیاتش بهحدی بود که تدری

کتا هرای ادبری

وی در مدارس ،همچنا الزامی ا د؛ نمونههای باال نشا میدهند که موامهای ز یای مرکزی بریش از
اینکه مشرویید ود را از طریق ا تارهای قانونی کسبکردهباشند ،از طریق کیش شخدرید بردا
د دیافته اند .اگر؟ه در مشرویید کاریزماتیا از وی،گی های شخدی رهبررا ا رت ادهمریشرود ،برا
توجه به ماهید نئوپاتریمونیالیستی کشورهای منطوه ،در کنار وی،گی شخدی ،ا تارهای قانونی نیرز
برای توجیه مشرویید رهبرا بهکارگرفتهمیشوند.
بنابراین ،برا اس ن ریه نئوپاتریمونیالیسم ،جایگاه رؤ ایجمهور ازبکستا و ترکمنستا با ترکیبی
از مشرویید کاریزماتیا و بوروکراتیا شکلگرفتها د .برا اس ن ریره یرادی رازی کاریزماتیرا

ماک

4

وبر ،مشریید کاریزماتیا رهبرا از ه طریق «طراحی 2،کاریزمای ارثی 1یا کاریزمرای اداری»1

حاصلمیشود .پ

از درگذشد ص ر مراد نیرازاف ،رایر نخبگرا

یا ری ،نورش کاریزمرای برردی

محمرداف را در ترکمنسررتا برررای وی تدیررینکردنرد .قسررمد بوروکراتیررا مشرررویید وی در یررا
انتخابا

طراحی شرد کره ؟هرار ن رر دیگرر نیرز کاندیدداشرد کره از زنهرا برهینروا یرو راهرای

یمهشببازی یادمیشود؛ لذا راهکار نخسد ،یدنی طراحری در دروص مشررویید رلری جمهرور
کنونی ترکمنستا  ،قابلایمال ا د .درحالیکه مشرویید ا الم کریمروف ،از نرویی کاریزمرای ارثری
ناشیبودها رد کره پر

از دورا اتحراد جمراهیر شروروی ،وی وارث ز

شرد (Isaacs, 2015: 58-

).66بهن رمی ر د که بدد از درگذشد ا الم کریموف ،مشرویید یا ی جانشین وی ،یدنی شروکد
میرعیاییف 3همانند الگوی محمداف در ترکمنستا مبتنیبر راهکار اول شکلبگیررد .دو یندرر کریش
شخدید و ا تارهای قانونی ،نوش همتکمیلی در شکلگیری نواقتدارگرایی در ز یای مرکزی دارند
........................................................................................................................
 . 1مدنی تحدالل ی این یبار  ،یدنی «رلی

ترکمنهای جها »
2. GurbangulyBerdimuhamedow

 . 7این واژه ترجمه تحدالل ی «زرکداق» ا د.
4. Charismatic Routinisation
5. Designation
6. Hereditary charisma
7. Charisma in office
8. ShavkatMirziyoyev
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بهطوریکه «کیش شخدید» توجیهکننرده ریا ردجمهروری مرادامالدمرر ا رد و ریا ردجمهروری
مادامالدمر نیز ،شخدیدپر تی در ز یای مرکزی را رواجدادها د.

 -3شبکه طرفداران

1

یوالنید رایج در یلوم یا ی ،مدتود ا د که ح ر ثبرا
اریا

در کوتاهمد

یا ری برا ا رت اده از ابرزار زور و

و حداکثر در میا مد  ،امکا پذیر واهردبود؛ براوجوداین ،حکومردهرای نرو

اقتدارگرای ز یای مرکزی ،بیش از رب قر ا د که ثبا

یا ری رود را ح ر کرردهانرد؛ بنرابراین

به احتمال ،غیراز ابزار زور و لطه ،یاملی دیگرر در ترداوم رژیرمهرای اقتردارگرا در ز ریای مرکرزی
تأثیرگذار بوده ا د؛ به ن ر نگارندگا  ،یکی از این یوامل ،شبکه طرفدارا در جمهوریهای ز ریای
مرکزی ا د .ازجمله م اهیم محوری در نئوپاتریمونیالیسم ،حامیگرایی ا رد؛ حرامیگرایری ،نرویی
رابطه اجتمایی دو ویه میا حامی و پیرو ا د که برا راس ز  ،امروال و منراف یمرومی دررا رتای
اهداف شخدی مدادرهمیشود .با قرارگرفتن افراد پیرو در کنار یکدیگر (حاصل جم پیروا ) ،شربکه
طرفدارا شکلمیگیرد ).(Laruelle, 2012: 305
یکری از نمودهرای حرامیگرایری در جریرا انتخابرا
نئوپاتریمونیال ،تحوق ویده نامزدها نهتنها درصور
محوق شود؛ یدنی کاندیداها باید برای جذ

برهتدویرکشریدهمریشرود .در رژیرمهرای

پیروزی در انتخابا

بلکه باید پیش از انتخابرا ،

زرا به ر یدهندگا پاداش دهنرد و برهیبرارتی ،طررفدار

ریداریمیکنند (Nawaz, 2008: 2-4)0؛ همین امرر ،پر

از انتخابرا

ترداوممرییابرد و حلورهای از

اشخاص محدود در اطراف موامها قرارمی گیرند که واها امتیازهای وی،ه اقتدادی و یا ی هستند.
حامیپروری در جها
ثرو

و قدر

وم و به دوص در ز یای مرکزی ،پدیردهای رایرج ا رد .توسریم نایادالنره

بدو توجه به شایستگی و تواناییهای اشخاص ،بایث حاکمشرد روح اقتردارگرایی

در بدنه جوام ز یای مرکزی شدها د.

 -4وضعیت انتخابات پارلمان و کابینه
برا اس قانو در ا تار یا ی کشورهای منطوه ،پارلما نوشی قابلتوجه دارد اما پارلما هرا در
اغلب موارد به نهادی نمایشی برای تأیید ن رهای رلی جمهور ،ماهید ود را تغییردادهاند (یزیرزی،
........................................................................................................................
1. Patronage Network
2. Disbursement of patronage
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1794الف .)4 :نمایندگا پارلما  ،بهطورمدمول ،از ثروتمندا وابسته به انردا حراکم هسرتند بررای
مثال در انتخابا

پارلمانی  0224در قرقیز تا  ،تنها ه رد کر ری از  12کر ری بره مخال را دولرد

ا تداصیافتهبود و بیشتر راهیافتگا نیز از ررمایهدارا وابسرته بره انردا یسرگر زقرایف 1بودنرد
) .(Beacháin, 2009: 3329بسریاری از وزرای کابینره در دولردهرای ز ریای مرکرزی ،فاقرد قردر
تدمیم گیری هستند؛ حتی در بر ی موارد ،وزرا بازیچه د د رلی جمهرور برودهانرد؛ بررای نمونره،
نیازاف برای نشا داد اقتدار ود به تحویر و ا راج وزرا در برنامههای زنده تلویزیونی اقداممریکررد
) .(Kuru, 2002: 56فودا وجود نمایندگا مستول و وزرای قدرتمند ،بایث تشدید رونرد رفتارهرای
اقتدارگرایانه رهبرا در منطوه شدها د.
برا اس اصالحا

ال  0222در ازبکستا  ،ن ام ( یستم) دوپارلمانی در این کشور برقرار و موام

نخسدوزیری تدیینشد؛ دوره تددی موام ریا دجمهوری نیز از ه د بره پرنج رال کراهشیافرد
ود ،مثبداند و قوانین ازبکستا هم از انتخابا

)(omelicheva, 2016: 13؛ این تغییرها در ذا

ززاد

و یادالنه حمایدمیکند اما در یرصه یمل ،ات اقها بهگونهای دیگر رقممری ورنرد .؟هرار دیدره
اصلی انتخابا

در ازبکستا که دررا تای تووید الگوی نواقتدارگرایانه یرمیکنند ،به شررح زیرنرد:

نخسد ،همه احزا

یا ی به شخص رلی جمهور و دولد وفادارند کره ماحدرل ز ترداوم وعر

موجود ا د؛ دوم ،قانو انتخابا
فوط احزا

در ازبکستا به هیچ نامزد مستولی اجازه نمریدهرد ،کاندیدشرود و

می توانند که کاندید مدرفیکنند؛ وم ،ابهام یا ی و ایدلولوژیا نامزدهرای انتخابراتی و

یدم ت او های ا ا ی میا زنها ،تدمیم ر یدهندگا را دشوار و بیهدفکرردها رد و ؟هرارم ،در
بسیاری از مناطق ،نامزدها تبلیغ ندارند و بنابراین ر یدهندگا تا روز برگرزاری انتخابرا  ،نامزدهرا را
نمیشنا ند؛ مزمویه این یوامل ببشردها رد کره رازما امنیرد و همکراری اروپرا 0،انتخابرا
پارلمانی ازبکستا را «انتخابا

بدو انتخا » 7بنامد ).(BTI, 2016a: 7

؟هار دیده ای که در دوص انتخابا

پارلما در ازبکستا بیا شد ،راج بره ترکمنسرتا نیرز

صدقمی کند؛ اگر؟ه به دلیل تدداد محدود احزا

در ترکمستا  ،کنترل ز

هلتر از ازبکستا ا رد.

با رویکارزمد بردی محمداف ،فضای یا ی ترکمنستا بهطورنسبی ،بازتر شدها د؛ برای مثرال در
قانو انتخاباتی ال  0217که یا ماه پیش از برگرزاری انتخابرا

پارلمرانی تدرویبشرد ،بر ری از

........................................................................................................................
1. AskarAkaev
)2. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE
3. Elections with no choice
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توصیه های دفتر مؤ سا

دموکراتیا و حووق بشر 1وابسته به ازما امنید و همکاری اروپا مردن ر
این کشور ،همچنا از ا تانداردهای جهانی ،بسریار

قرارگرفد؛ باوجوداین ،به ایتواد ناظرا  ،انتخابا
فاصلهدارد ).(OSCE, 2014: 5

 -5جایگاه احزاب
یکی از ارکا اصرلی دموکرا ری هرا فدالیرد احرزا

در رسهر یا ری کشورها رد اگر؟ره در

طبوهبندیهای رایرجِ یا ری ،جمهروری هرای ز ریای مرکرزی در شرمار کشرورهای غیردموکراتیرا
جایمی گیرند اما شرایط در حال گذار کشورهای منطوه ،زنها را واجد بر ی وی،گیهرای دموکراتیرا
(هر؟ند بهصور
ز یب اصلی احزا

یا ی ،یکی از این وی،گیهای صوری ا رد .پرنج

صوری) قراردادها د؛ احزا

یا ی در ز یای مرکزی به شرح زیرند:

الف -حکومد های منطوه «احزا

مدنویی» 0بهوجرودمی زورنرد؛ ایرن احرزا

د تر یدارند و در رقابدهای انتخاباتی زرا را به ن

حامیا دولد جذ میکنند.

 حکومدهای منطوه ،قوانین مربوط به انتخاباکه به پیروزی احزا

بره منراب دولتری

و احزا

یا ی را بهگونهای تغییرمریدهنرد

طرفدار زنها منزرشوند.

ج -کنترل دولتی بر ر انه ها بایث جهددهی افکار یمرومی بره رمد احرزا

طررفدار دولرد

میشود.
یا ری را از ثبردنرام در انتخابرا

د -رژیم های یا ی منطوه به دالیل واهری ،بر ری احرزا
محروممیکنند.
ه -درنهاید اگر اقدامهای باال کافی نباشند ،انتخابا
احزا

بهگونرهای برگزارمریشرود کره بره پیرروزی

حامی دولد منزرشود ).(Bader, 2010: 5-6

بهطورکلی در ن امهای ( یستمهای) نئوپاتریمونیال ،حز
انحدار ر رانههرای یمرومی،

7

حاکم از همره ابزارهرای فشرار ازقبیرل

وءا رت اده از قرانو و قروه قضرالیه ،زنردا  ،تحرریم و فشرار مرالی

ا ت ادهمیکند تا رقبای ود را شکسددهد ).(Nawaz, 2008: 4
یالوهبر نکا

باال «حز

در ز یای مرکزی ،مندک کننده گرروهبنردیهرای قبیلرهای و منطورهایٍ

........................................................................................................................
)1. Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR
2. Satellite Parties
3. Monopolizing public media
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جامده ای نتی ا د .پیوندهای انوادگی و منطوهای ،پایه و ا اس ن امهای رپر تی و حمرایتی را
تشکیلمیدهند» ) .(Olcott, 1992: 256رهبرا ز یای مرکزی میداننرد کره دوام و بورای شربکههرای
قبیلهای ،نهتنها میتواند بب افزایش ثبا
شکلگیری احزا
وجود احزا

و میا مد

شود بلکره مریتوانرد از

یا ی در کوتاهمد

رقیب قدرتمند جلوگیریکند .درحالیکه یکی از ملزوما

دموکرا یهرای واقدری،

قدرتمند ا د ،فودا این پیشنیاز در ز یای مرکزی و مماندد از شکلگیری ز تو ط

رهبرا حاکم ،به تثبید رفتارهای اقتدارگرایانه در منطوه پ

از فروپاشی شوروی منزرشدها د.

با وجود فدالید بر ی نهادهای غربی مانند مؤ سه ملی دموکراتیا( 1وابسته به حرز
ایاال

متحده زمریکا) برای ترویج تحز

دمروکرا

در جمهوریهای ز یای مرکزی ،ترکمنستا مرزهرای رود

را روی فدالید ؟نین نهادهایی بستها رد ) .(Bader, 2010: 2در دو دهره ا یرر ،حرز

دموکراتیرا

ترکمنستا  0،تنها نیروی یا ی مسلط بر این کشور بودها د .بهرغم همه محدودیدهرایی کره بررای
فدالید احزا

یا ی در ترکمنستا وجودداشتها د ،در ال های ا یر ،گشایشی هر؟ند نراقص در

این امر حاصلشرد .در زگو رد  0210در پا رخ بره در وا رد رلری جمهرور بررای ایزراد ن رام
؟ندحزبی ،اتحادیه صندتگرا و کارزفرینا  ،حزبی با همین نرام تأ ری کردنرد (حرز

صرندتگرا و

کارزفرینا ) 7؛ هدف ایالمشده این حز  ،حماید از برنامههای دولد برای تووید بخرش دوصری
ا د؛ در انتخابا

پارلمانی  ،0217رلی

این حز  ،اولین و تنها راهیافته حز

بره پارلمرا شرد .در

ترکمنستا انزمن های یمومی وابسته به دولد ،هماننرد اتحادیره تزرار  ،اتحادیره زنرا و اتحادیره
جوانرا  ،بیشرتر از احرزا

مسرتول نورشدارنرد ) .(OSCE, 2014: 3-4ترکمنسرتا ازلحراظ تحرز ،

بستهترین کشور در ز یای مرکزی ا د .در ازبکستا  ،پنج حز
حز

دموکراتیا لق ازبکستا  2،حز

دموکراتیا تزدید حیرا

دموکرا  1و جنبش محیط زیسد ( بز) » 3در انتخابا
پنج حز

یادشده با درجا

4

با نامهای «حز

لیبرال دمروکرا ،

ملری 1،حرز

یردالد و ریال

شرکدمیکنند )(Globalsecurity, 2013؛ هرر

مت او  ،حامی دولد هستند .حز

دموکراتیا لق به ریا د شرخص

........................................................................................................................
)1. National Democratic Institute (NDI
2. Democratic Party of Turkmenistan
3. The Party of Industrialists and Entrepreneurs
4. Liberal Democratic
5. People's Democratic Party of Uzbekistan
6. Democratic National Rebirth Party
7. Adolat (Justice) Social Democratic Party
8. Ecological (Green)Movement
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ا الم کریموف ،همواره پیروز اصلی انتخابا
اصلی احزا

ریا دجمهوری و پارلما برودها رد؛ رایر ایضرای

دیگر نیز از موامهای دولتی شکلگرفتهاند ).(Bader, 2010: 7

درنهاید بایداذیا کرد که احزا

در جوام مدنی و حکومدهای ز یای مرکزی ،بیشتر برهینروا

نویی طرح (ایده) انتزایی مطرح هستند تا واقدیتی یا ی -اجتمایی .شکلگیری احرزا
حکومد به پشتوانه ای برای اقدام های اقتدارگرایانه رهبرا

وابسرته بره

یا ی جمهوری های منطوه بدلشدها د؛

این احزا  ،بیش از زنکه منتود برنامههای دولد باشند و برنامههای پیشنهادی رود را ارالرهکننرد ،بره
نیروهایی برای تأیید برنامههای دولد و شخص رلی جمهور تبدیلشدهاند.

ج -ریشههای اقتصادی نئوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی
ازجمله دالیل اصلی نواقتدارگرایی در ز یای مرکزی ،مدضال

اقتدادی ا د کره در ؟رار؟و

الگوی نئوپاتریمونیالیستی قابلبرر ی ا د؛ البته این م هوم ،کمیدپذیر نیسد و به همین دلیل ،کمترر
به مباحث ن ری یلم اقتداد راهیافتها د اما ؟نا که بیا شد ،نئوپاتریمونیالیسم ،م هومی میا رشرتهای
ا د که برای تبیین بر ی موعوعهای اقتدادی که ازا اس ،ماهیتی انسانی و غیرکمی دارند ،منا رب
بهن رمی ر د .رانتیریسم ،فودا ش افید ،فساد اقتدادی و شکاف طبواتی از دالیل اقتدرادی بازتولیرد
اقتدارگرایی در ز یای مرکزی هستند که درادامه برر یشدهاند.

 -1اقتصاد رانتی

1

اقتداد همه کشورهای ز یای مرکزی ،رانتی ا د اما همه زنها از مناب

امفروشری مرواد مدردنی

(اولی بیشتر زلومینیوم و دومی ،بیشتر طال) تأمینمیشوند؛ ازبکستا نیز موادیری قابلتوجره ،اورانیروم،
پنیه ،طال و ذ ایر گازدارد .منب اصلی درزمدهای قزاقستا و ترکمنستا هم امفروشری ن رد و گراز
ا د ) .(Laruelle, 2012: 312با یناید به ا تار تامحدولی و رانتری کشرورهای منطوره ،مشرکل
ا ا ی کشورهای مزبور ،توزی منا ب درزمدها بهگونهای ا د که از نارعایتی یمومی و بروز بحرا
جلوگیریکنند ( ریف زاده .)09 :1712 ،درزمردهای رانتری دولرد بایرث تضردیف جامدره مردنی در
کشورهای منطوه شدها د .یدم وجود ن ام مالیاتی مشخص و حتی اراله دما

(ز  ،بررق و گراز)

رایگا به شهروندا  ،بایث رکود نهادهای مدنی و تووید رفتارهای اقتدارگرایانه حکام شدها د.
........................................................................................................................
1. Renterism
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 -2پایینبودن شفافیت اقتصادی

1

پایین بود یا فودا ش افید اقتدادی در کشورهای منطوه ازجمله دیگر یواملی ا د که درحوزه
اقتداد ،بر اقتدارگرایی در ز یای مرکزی ،تأثیرگذار ا رد .ترکمنسرتا از ارالره زمارهرای ر رمی بره
نهادهای منطوهای و بینالمللی ودداریمیکند (اُمیدی و همکارا  .)11 :1794 ،در بر ی از کشرورها
ازجمله ازبکستا  ،دراصل ،زمارهای مستند از وی دولد منتشرنمیشوند و زنچه انتشارمییاید ،اغلب،
بهصورتی قابلتوجه با واقدید فاصلهدارد .یواید اقتدادی حاصل از فودا شر افید ،برهطورمسرتویم،
ندیب دولد میشود و به تووید روندهای اقتدارگرایی کمرامریکنرد (یزیرزی)1 : 1794 ،؛ زیررا
موام ها بدو دغدغه از تأثیر زمار و ارقام اقتدادی بر افکار یمومی جامده یملمیکنند و بهطورطبیدی،
نیازی به پا خگویی در موابل شهروندا احساسنمری کننرد امرا برا راس گرزارش بر ری مؤ سرا
بینالمللی می توا اطالع نسبی از میزا ش افید اقتدادی در این کشورها بهد دزورد .طبرق گرزارش
مؤ سه غیرانت ایی انه ززادی ،ترکمنستا در میا  113کشور ازلحاظ ش افید اقتدادی در رتبه 124
قرارگرفتها د ) (Freedom House, 2016b: 9و ازبکستا نیز با کسب امتیاز من ی  1712از  ،1در رتبه
 127دنیا جایگرفتها د ).(Freedon House, 2016c: 10

 -3گستردهبودن فساد اقتصادی

2

اگر؟ه فساد اقتدادی ،مووله ای مختص به رژیم های نواقتدارگرا نیسد ،در این د د کشورها کره
وی،گی نئوپاتریمونیال دارند ،فساد اقتدادی ،حالرد هرمری و لسرلهمراتبری 7بره رود گرفترها رد
)(Laruelle, 2012: 305؛ بهیبار دیگر ،فساد اقتدادی در زنها نهادینه شدها د .شخدی که در ر س
هرم قرارگرفتها د ،درزمدهای رانتی را از طریق وا طه ها4و بیتوجره بره شایسرتگی و توانراییهرای
اشخاص در میا پیروا

ویش در جامده توزی میکند ).(Muno, 2010: 5

هما گونهکه در باال بیا شد ،همه جمهوریهای ز یای مرکزی ،اقتداد رانتی دارنرد .نحروه توزیر
درزمدهای رانتی در رژیم های نئوپاتریمونیال بهصورتی اص انزاممری گیررد کره دررا رتای توویرد
شبکه حامیا ا د؛ در این نوع رژیمها توزی بخش ای م ثرو

در شبکههای غیرقانونی و رارج از

........................................................................................................................
1. Economic Transparency
2. Economic Corruptions
3. Hierarchical and Pyramidal Fashion
4. Brokers
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ا تار ر می دولد صور میگیرد؛ این شبکهها بیشتر متشکل از نزدیکا و دو تا

یا دمردارا

قدرتمنررد ا ررد ) .(Nawaz, 2008: 2برا رراس اطالیررا

فرراششررده از رشررماری ررال  0210در

ترکمنستا  4 ،درصد جمدید ترکمنستا  42 ،درصد ثرو

این کشور را درا تیاردارد .دالرهای رانتری

حاصل از فروش گاز ،تو ط تددادی مددود از نخبگا

یا ری ایرن کشرور در بانرا هرای رارجی

پ اندازمیشود ) .(Freedom House, 2016b: 9طبرق گرزارش بانرا جهرانی 1،کشرورهایی برا ن رام
نئوپاتریمونیالیستی ،بیشترین شکاف را در عریب جینی 0دارند که نشا دهنده توزی نرابرابر ثررو

در

زنها د ).(Milanovic, 2003: 7-14

د -ریشههای فرهنگی نئوپاتریمونیالیسم در آسیای مرکزی
کارل ویت وگل 7از مدروفترین نویسرندگانی ا رد کره در دروص ریشرههرای اقتردارگرایی در
جوام شرقی صحبدکردها د؛ وی در کتا

ود با ینوا استبداد شرقی 4در کنار یوامل اقتدرادی

و جغرافیاییِ ا تبداد ،به بر ی از ریشههرای فرهنگری ا رتبداد در جوامر شررقی نیرز اشرارهمریکنرد
) .(Wittfogel, 1967نواقتردارگرایی در ز ریای مرکرزی ،یرالوهبرر ریشرههرای یا ری و اقتدررادی،
ریشههای فرهنگی نیز دارد که در قالب وفاداریهای قومی و بحرا هوید ،قابلبرر ی ا د.

 -1ساختار قومی و قبیلهای
هر پنج کشور ز یای مرکزی در مناطوی از کشور ود ،دارای اقلید های قومی هستند که ازلحراظ
ن،ادی با کشورهای همسایه تشابهدارند و برا زنهرا همبسرتگی احسراسمری کننرد؛ مدضرل یادشرده در
یا د های قومی دورا اتحاد جماهیر شوروی ریشهدارد؛ این موعوع ،بب تمایل حکومد مرکزی
کشورهای منطوه برای تمرکزگرایی و کنترل هر؟ه بیشتر اقوام شدها رد .کنتررل شردید اقروام در دو
طرف مرزها و اقدام هرایی ماننرد بسرتن مرزهرا ،جلروگیری از زمروزش اقلیردهرا بره زبرا مرادری و
مشارکدنداد زنها در پسدهای مهم حکومتی ،به بازتولید اقتدارگرایی در بلندمد

منزرمیشود.

........................................................................................................................
1. World Bank
2. Gini coefficient
3. Karl Wittfogel
4. Oriental Despotism
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 -2بحران هویت
ز یای مرکزی از دیرباز ،یکی از مراکز مهم تمدنی جها بهشمارمیزمدها رد و اهمیتری بسرزا در
تحوال

دورا با تا و دههای میانه داشتها د؛ این منطوره ،حکومرد امسراتروری ایرانری ،ریطره

مغرروال و حاکمیررد ترکررا  ،ررلطه امسراترروری رو رریه تررزاری و ررس

حکومررد ه تاد رراله ن ررام

و یالیستی شوروی را به ود دیدها د؛ هریا از حکومدهای باال ،تأثیر اص رود را برر مرردم
این منطوه و هوید و باورهای زنا نهادها د (یطایی .)192 :1731 ،مردم مسلما ز یای مرکرزی در
دورا کمونیسم ،بهطورمستمر تحد تأثیر تبلیغهای شدید عرد ا رالم قرارداشرتند کره نوطره اوج ز ،
یا دهای ا المزدایی ا تالین بود اما هدف ا تالین ،هیچگاه بهطورکامرل محورق نشرد
)1996: 2؛ البته درنتیزه این اقدامها مناب هویرد رنتی برهشرد

(Lipovski,

ز ریبدیرد و هرویتی جدیرد نیرز

جایگزین ز نشد؛ بهاینترتیب ،بحرا هرویتی شرکلگرفرد (کراظمی و ن رامی )110 :1791 ،لرذا برا
فروپاشی شوروی ،مردم منطوه ،توجه به ا الم را بهینوا بخشی قدیمی از هوید ود زشکار ا تند؛
این در حالی ا د که رهبرا این منطوره ،همچنرا  ،ا رالم یا ری را رقیرب رود برزوردکرردهانرد
(کوالیی)020 :1734 ،؛ باوجوداین ،انکار کامل ا الم بهینوا یکری از منراب هرویتی مردمرا منطوره،
امری امکا ناپذیر ا د لذا برا اس الگوی نئوپاتریمونیالیستی ،مبرانی ن رری هویرد مداصرر در ایرن
کشورها ترکیبی از ا الم ،لیبرالیسم و کمونیسم ا د؛ بهیبار دیگر ایرن کشرورها هنروز ،زیر یسرتم
هویتی مشخدی برای ود تدریفنکردهاند و بهتب ز نتوانستهاند ،مناف ملی ود را کره دربرگیرنرده
هوید ملی و ایدلولوژیا زنا ا د ،بهطور ازما یافته بازتدریفکنند (زدمی)12 :1734 ،؛ بره همرین
دلیل ،نوش رهبرا

یا ی در کنترل مناب هرویتی کشورهایشرا دررا رتای منراف برهاصرطالح ملری،

برجسته میشود که اغلب ،بهصور

اقتدارگرایانه و در جهد تووید یرا تضردیف یرا بُدرد از منراب

هویتی ایمالشدها د.

 -3جامعه مدنی
یا د گال نو د و پرو تریکای گوربا؟ف در اوا ر یمر اتحاد جمراهیر شروروی ،بسرترهای
اولیه شکلگیری جامده مدنی را در ز یای مرکزی فراهمکرد ) .(Sirojjon, 2015: 151بهترین اصطالح
برررای توصرریف جامدرره مرردنی کشررورهای ز رریای مرکررزی در یدررر حاعررر ،پسرراتامگرایرری 1ا ررد.
........................................................................................................................
1. post-totalitarian
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روشنفکرا بهینوا بدنه اصلی جامده مدنی در ز یای مرکزی بیش از زنکه نگراه ملری داشرتهباشرند،
قومی میاندیشند؛ انتوادهای جستهوگریخته این طیف بهجایاینکه به ا تارهای حکومتی توجرهکنرد،
بیشتر درباره شخدید موامهای حاکم ا د ) .(Khazanov, 2010: 20-21تاکنو دو موج اصلی کنترل
جوام مدنی در ز یای مرکزی از وی حکام ات اقافتادها د :نخستین موج ،پ

از وقوع انوال های

رنگی در گرجستا  ،اوکراین و به دوص قرقیز تا ات اقافتاده و موج دوم از ال  0212بره بدرد و
درنتیزه تحوال

مو وم به بیداری ا رالمی و تررس از شریوع ز در منطوره ر دادها رد

(Ziegler,

).2016: 2
اگر؟ه برا اس قرانو  ،ززادی ر رانه هرا و ززادی اجتمراعهرا در ترکمنسرتا برهر رمیدشرنا ته
شدها د ،ر انههای موجود در ترکمنستا  ،بهطورکامل دولتری هسرتند و دولرد ،ر رانههرایی ماننرد
اینترند را محدود و کنترلمیکند .تدداد بسیار مددودی از ازما های مردمنهاد در ترکمنسرتا فدرال
هستند و ازما هایی با اهداف یا ی اجازهندارند ،فدالیدکنند ) .(GAN, 2016اگر؟ه یشرقزبراد از
ا الم بهینوا منبدی هویتی در دورا پ

از ا توالل ا ت ادهکردها رد ،حکومرد ترکمنسرتا  ،نهراد

دین را بهینوا یکی از پایه های جامده مدنی تحد کنتررلدارد؛ رلری جمهرور ایرن کشرور از طریرق
شورای امور مذهبی 1،موامهای ارشد اجتماعهای دینی را تدیینمیکند؛ همچنین ،این شورا ،مکتو هرا
و برنامههای ا المی را کنترل و از گسترش دانش ا المی در جامده جلوگیریمیکند ).(BTI, 2016b: 7

کشورهای ز یای مرکزی ،جوام مدنی بسته ای دارند؛ عدف جامدره مردنی در ایرن کشرورها در
« ندهای پدر االرانه ،اطاید بیقیدوشرط همگرانی 0،احتررام بره اقتردار و اطایرد از برزرگترهرا»
ریشهدارد؛ وی،گیهای باال بههمراه اقتداد رانتیر ببشدها رد کره ازبکسرتا و ترکمنسرتا  ،جامدره
مدنی بسته ای داشتهباشند .اقتداد تا محدولی ازبکستا (پنبه) در دورا شوروی یاملی بود که زنا
و کودکا برای کار در مزارع گماردهشوند و از تحدیل محرومبمانند ).(Ziegler, 2010: 800

نتیجهگیری
ز یای مرکزی در حال گذار از ا تارهای نتی بره مردر ا رد؛ بره همرین دلیرل ،مؤل رههرای
یا ی ،اقتدرادی و اجتمرایی ز در وعردیتی بینرابینی بره ررمیبرنرد .دورا گرذار اگر؟ره بایرث
فاصلهگرفتن کشورهای منطوه از الگوهای کال یا اقتدارگرایانه شردها رد ،شرکلی نروین از پدیرده
........................................................................................................................
)1. Council for Religious Affairs (CRA
2. Popular submissiveness
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اقتدارگرایی را نیز ایزادکردها د .دکتر ید حسرین ریفزاده ،انرواع اقتردارگرایی را در کشرورهای
ز یای مرکزی و ق واز بدین شکل توسیمبندیکرردهانرد :دیکتراتوری مدرلح (گرجسرتا  ،ارمنسرتا و
قرقیز تا ) ،اقتدارگرایی رمانتیرا (زذربایزرا و ازبکسرتا ) ،اقتردارگرایی پاتریمونیرال (قزاقسرتا و
ترکمنسررتا ) و اقترردارگرایی مابوکراتیررا (تاجیکسررتا )؛ اگر؟رره ایشررا  ،تدری رری مشررخص از انررواع
اقتدارگراییهای که از زنها نامبردهاند ،ارالهنکردهاند ،همه زنها را واجرد وی،گریهرایی مشرترک ازقبیرل
قوم گرایی ،انواده االری و رجحا منطوهگرایی بر ارزشهای ملی مریداننرد؛ برا راس همرین امرر،
میتوا همه زنها را در زیرمزمویه نواقتدارگرایی جایداد که تحد تأثیر مزمویهای از یوامل دا لری
و ارجی قراردارند؛ در مواله پیشرو تالششد ،زمینرههرای دا لری نواقتردارگرایی در ایرن کشرورها
برر یشوند« .ریشه های دا لی نواقتدارگرایی در ز یای مرکزی ،شامل مزمویهای از یوامل یا ری،
اقتدادی و اجتمایی ا د»؛ در این نوشتار ،مهمترین شا دههای یوامرل رهگانره براال برر ریشرد.
جمهوری های تازها توالل یافته پ

از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برا میراثری ه تاد راله ،مواجره

بودند که نشانی از دموکرا ی و مشارکد در ز نبود؛ البته تدلیق یا شکسرد گرذار بره دموکرا ری در
منطوه نهتنها کارکرد د تگاه های قدر
به یواملی مانند فرهنگ یا ی ،نخبگا

و باندهای بازمانده از دورا اتحاد جماهیر شوروی ا د بلکه
یا ی ،اقتداد رانتی و فساد مالی برمیگردد؛ بهیبار دیگرر،

ا تارهای حکومتی بهظاهر مدر در ز یای مرکزی ،از میراث ن ام های یا ی اقتردارگرا در قررو
متمررادی متأثرنررد کرره اغلررب برمبنررای انتخررا

شررنا تی نبرروده ا ررد .ررندهررای پدر رراالرانه و

جهدگیریهای قومی -قبیلهای در ا تار اجتمایی مردما این منطوه ،بههمرراه عردف را تارهای
اقتدادی و یا ی ،به بازتولید روح اقتدارگرایی در کالبدی مدر انزامیدها د؛ بهبیانیدیگر ،ذهنیرد
و ا تاری دوگانه پدیدزمدها د که در ز  ،پدر االری و میراث ادوار گذشته در کنرار د رتگاههرا و
امکانا

یدر مدر به حیا

ویش ادامهمیدهند .نواقتدارگرایی کشورهای این منطوه در ؟رار؟و

الگ روی نئوپاتیرمونالیسررتی ،بهتررر قابررلدرک ا ررد .رژیررمهررای نئوپاتریمونیررال ،محدررول همنشررینی
دوگانههایی متناق

 ،مانند «ززادی/محدودید ،دموکرا ی/ا تبداد ،عابطه/رابطه و مدرنیسم /رند» در

کنار یکدیگر هستند؛ هریا از دوگانههرای براال در قالرب محورهرایی ن یرر « را تار قرانونی ،کریش
شخدید ،جامده مدنی ،اقتداد رانتی ،فساد مالی ،قومگرایی ،بحرا هوید و فرهنگ تبدی» قابلتبیرین
ا د؛ بیا این نکته نیز عروری ا د که رقابد قدر های بزرگ در ز یای مرکرزی ،بایرث تشردید
روند نواقتدارگرایی شده ا د .برر ی نوش یوامل ارجی در تشردید رونرد اقتردارگرایی در ز ریای
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مرکزی ،به پ،وهشی مززا نیازدارد که میتواند مورد توجه پ،وهشگرا بددی قرارگیرد.
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