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  چکیده

هاي تروریستی در غرب آسیا و به آشـوب   تحوالت جدید به خصوص قدرت گرفتن گروه
کشیدن کشورهایی همچون سوریه وعراق، شرایط نوینی را رقم زده که موجب بروز تغییـر  

گرایـی و تروریسـم    در سیاست کشورهاي آسیاي مرکز نسبت به مسئله افـراط و تحوالتی 
شده است. یکی از این تحوالت جدید، امکان ظهور و بروز گـروه داعـش در کشـورهاي    
آسیاي مرکزي است. با توجه به اهمیت مسئله، نوشتار حاضر در پی پاسـخگویی بـه ایـن    

 آسـیاي  اي ظهـور و بـروز داعـش در   ها و پیامدهایی بر چه زمینه«اساسی است که  سؤال
به منظور پاسخگویی به این پرسش، ضـمن بررسـی عوامـل    » توان متصور بود؟ مرکزي می

ایـن گـروه   هاي  بر ظهور و بروز داعش در منطقه پیامدهاي فعالیت مؤثرداخلی و خارجی 
  اند.   تروریستی نیز واکاوي شده

  
  کلیدي واژگان 
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  مقدمه
 تاجیکسـتان،  ترکمنسـتان،  کشـورهاي  حاضـر  حـال  در کـه  مرکـزي  آسـیاي  منطقه

 در را نفـر  میلیـون  60 به نزدیک و دارند قرار آن در قزاقستان و قرقیزستان ازبکستان،
 و ادیـان  مهـد  همـواره  تـاکنون  کهـن  دوران از مـذهبی،  لحاظ از داده، جاي خود

 مختلـف  ادیـان  متمادي، هاي قرن طول در که نحوي به است؛ ودهب متعدد مذاهب
 جلـب  خـود  سوي به را مردم و اند شده ترویج منطقه این در دیگري از پس یکی
 طـول  در... و مسـیحی  یهـودي،  مزدکـی،  مانوي، زرتشتی، بودایی، ادیان. اند کرده
 قرن در اسالم ظهور بین این در. اند داده تشکیل را منطقه این مردم مذهب تاریخ،
 مـذهب  بـه  پـس  آن از و داد تغییـر  را مرکزي آسیاي مذهبی چهره میالدي، هفتم
  . شد تبدیل منطقه این اصلی
 جملـه  از مرکـزي،  آسـیاي  در مسـلمانان  و اسـالم  با مرتبط مباحث رو این از
 آیـد؛  مـی  شـمار  به منطقه مردم فرهنگ و هویت بررسی در اساسی و مهم مسائل
 که شود می محسوب مرکزي آسیاي مردم فرهنگ از بخشی تنها هن اسالم دین زیرا

 آسـیاي  مردمان هویت از قسمتی بلکه داشته، منطقه این تاریخ در مؤثري عملکرد
 نقـش  هـا،  جمهـوري  ایـن  اسـتقالل  از پـس  و قبل که آید می شمار به نیز مرکزي
  . است کرده ایفا مردم ملی و قومی وحدت در را مؤثري

هاي تروریستی در  ت جدید به خصوص قدرت گرفتن گروهدر این بین تحوال
غرب آسیا و به آشوب کشیدن کشورهایی همچون سوریه وعراق، شرایط نـوینی  
را رقم زده که موجب بروز تغییر و تحوالتی در سیاست کشورهاي آسیاي مرکـز  

گرایی و تروریسم شده است. یکی از این تحوالت جدیـد،   نسبت به مسئله افراط
  ظهور و بروز گروه داعش در کشورهاي آسیاي مرکزي است. امکان 

آنچه در گام نخست، احتمال بروز و ظهور داعش در منطقه آسیاي مرکـزي را  
کند، وجود اتباع کشورهاي این منطقه در صف جنگجویان ایـن گـروه    می تشدید

تروریستی در سوریه و عراق است که حکایت از وجـود و فعالیـت قابـل توجـه     
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 و اعضا که افراطی هاي شبکه جذب آن در منطقه دارد. بنابراین فعالیتي ها شبکه
 نقـش  از کننـد،  هاي تروریستی همچون داعـش مـی   جذب گروه را خود هواداران
. اسـت  در احتمال بروز نا امنی در منطقه آسیاي مرکزي برخـوردار  اي کننده تعیین

 مبارزه سوریه در که اهل کشورهاي آسیاي مرکزي پیکارجویان از چنانکه بسیاري
انـد. بـا    بـوده  ارتباط در ها هاي جذب این گروه شبکه با خود کشور در کردند، می

اي ایـن سـاختارهاي    هاي مختلف جذب، فعالیت سـلولی و شـبکه   توجه به شیوه
هاي زیادي براي کشورهاي آسـیاي   تواند در آینده چالش افراطی و تروریستی می

تواننـد بـه جـاي انتقـال اتبـاع       هاي جذب می همرکزي بوجود آورد. در واقع شبک
آسیاي مرکزي به خاورمیانه، از آنها در داخل قلمرو سرزمینی کشور خود و حتـی  

توان گفت که گروهی  سراسر منطقه آسیاي مرکزي استفاده کنند. بر این اساس می
هاي گذشته از امکان قابل تـوجهی بـراي جـذب نیـروي      همچون داعش در سال

توانـد یکـی از    اي مرکزي برخوردار بوده اسـت و چنـین امـري مـی    بومی در آسی
  عوامل ظهور و بروز این گروه در آینده منطقه باشد. 

چـه  « مطرح است کـه  سؤالداده، این  رخ تحوالت با توجه به مباحث فوق و
توان متصـور   مرکزي می آسیاي ها و پیامدهایی براي ظهور و بروز داعش در زمینه
هاي اساسی، در وهلـه اول   سؤالر به منظور پاسخگویی به این نوشتار حاض» بود؟
هاي داخلی و خارجی ظهور و بروز داعش در آسیاي مرکزي مورد واکـاوي   زمینه

  گیرد و سپس پیامدهاي چنین رویدادي بررسی خواهد شد.  قرار می
  
  داخلی ظهور داعش در آسیاي مرکزيهاي  زمینه

هـاي داخلـی بـروز و ظهـور      ، بررسـی زمینـه  گرایی با توجه به فراگیر شدن افراط
گروهی تروریستی و افراطی همچون داعش در منطقه آسیاي مرکزي حائز اهمیت 

هاي داخلی در هر کشور یا منطقه، محـیط مناسـبی بـراي     است. زیرا وجود زمینه
  کند.  گروهی همچون داعش ایجاد می
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  گرایی در منطقه   هاي افراط وجود گرایش .1
هـاي افراطـی در میـان مسـلمانان      پس از فروپاشی شوروي، گـرایش هاي  طی سال

، رئـیس  2008آسیاي مرکزي با رشد قابـل تـوجهی مواجـه بـوده اسـت. در سـال       
درصد مسـلمانان   30دولت قرقیزستان اعالم کرد که  کمیسیون امور ادیان وابسته به

، نهادهاي 2009دهند. در سال ـ وهابی تشکیل می این کشور را پیروان جریان سلفی
نفـر معرفـی    200هـاي تاجیـک را حـدود     ــ وهـابی   امنیتی تاجیکستان تعداد سلفی
هـزار نفـر صـحبت     20ها از رقمـی بـاالي    ـ وهابی کردند؛ در حالی که خود سلفی

هـاي قزاقسـتان خبـر دادنـد کـه در اسـتان       ، رسانه2011کردند. در اواسط سال  می
ایـن   انـد.  ـ وهـابی شـده   ، پیرو جریان سلفیآموزنفر دانش 360این کشور » ژامبول«

نتیجه هنگامی مشخص شد که در یک نظرسنجی، نوجوانان قزاقستان تعلق خـود  
در زمینه اعتقادات مذهبی خویش را اعالم کردند و حتی معلوم شد که تعدادي از 

تبعیـت از     آموزان را بـه معلمان مدارس نیز از پیروان سلفی ـ وهابی بوده و دانش 
کـه در قزاقسـتان تعـداد پیـروان     درحـالی  کردنـد. رهاي این جریان تشویق میباو

رسد، کمیته امنیت ملی این کشور، از وجود چندین هزار نفر می ـ وهابی به سلفی
گیرد، ابراز نگرانی کـرده  نفر را فرا می 495جماعت تندرو سلفی ـ وهابی که   24

گري از اهمیت زیـادي در   ی) رشد گرایش مردم به افراط1392 (محمداف، است.
توانـد آینـده منطقـه آسـیاي      هاي سیاسی و اجتماعی برخوردار است و مـی حوزه

 حـالی در  هـاي افراطـی در   مرکزي را دستخوش تحوالت گوناگون کند. گـرایش 
 بخشی آگاهی عدم و خأل وجود دلیل به اند که کشورهاي آسیاي مرکزي رشد کرده

 از و مـذهبی  انحرافـی  مختلـف  هـاي  جریان یقطر از را اسالم مردم مذهبی، الزم
 تقریبـاً  استقالل از پیش منطقه مردم اینکه به توجه با. گیرند می فرا وهابیت جمله
 از پـس  دوران در و نداشـتند  خـود  مـذهب  و اسـالم  مـورد  در اطالعی نوع هیچ

 هـاي  شخصـیت  و هـا  گـروه   بـه  نسبت خود هاي دولت اعتمادي بی با نیز استقالل
 رشـد  بـراي  زمینه که گرفتند قرار نوینی شرایط در شدند، مواجه بومی و اسالمی
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 انحـاء  بـه  توانستند تدریج بهها  جریان این. بود مساعد مذهبی افراطی هاي جریان
بـه   را آنها عقاید و افکار و نمایند رسوخ و نفوذ منطقه مردم باورهاي در مختلف

هـاي گذشـته، تمایـل بـه      لاین امر باعث شده که در طـول سـا   .انحراف بکشانند
هاي افراطی مذهبی در میـان مـردم آسـیاي مرکـزي بـا رشـد        عضویت در جریان

  چشمگیري مواجه شود. 
هاي افراطی در کشورهاي مختلف آسـیاي   ها و گروه در این بین وجود جریان

توانـد حضـور و نفـوذ داعـش در      مرکزي، یکی از مهمترین مباحثی است که مـی 
هاي افراطـی بـا    هاي گذشته، گروه به خصوص که طی سال منطقه را تسهیل کند.

هـاي   تري نسـبت بـه گـروه    تر و گسترده هاي تروریستی از حضور فعال خط مشی
هایی کـه در   ترین گروه . از جمله مهماند بودهرو و معتدل در منطقه برخوردار  میانه

ی قـرار  هاي افراطی در منطقه مـورد شناسـای   هاي گذشته به عنوان گروه طول سال
التحریـر اسـالمی، جماعـت     توان به جنبش اسالمی ازبکستان، حزب گرفته اند می

  تبلیغ و جنبش اسالمی ترکستان شرقی اشاره کرد. 
هـاي   از سوي دیگر یکی از مباحث مهمی که احتمال رادیکـال شـدن جریـان   

اسالمی را در منطقه آسیاي مرکزي قوت بخشـیده، ممانعـت از فعالیـت احـزاب     
و و قانونی در کشورهاي این منطقه است. نمونه مهم چنـین امـري، حـزب    ر میانه

توانـد مـردم را بـه     نهضت اسالمی تاجیکستان است که ممنوعیت فعالیت آن مـی 
  هاي افراطی و زیرزمینی سوق دهد.  سوي جریان

هاي اسـالمی کـه از سـوي     هاي افراطی یا جریان به هر روي ممنوعیت جریان
شوند، امکان هرگونـه فعالیـت آشـکار آنهـا را      ی نامیده میهاي منطقه افراط دولت

هاي زیرزمینی و مخفیانه منجـر   کند. این امر به شیوع و گسترش فعالیت سلب می
هاي خشونت آمیز و گرایش به مبارزه مسلحانه براي دستیابی به  شود و به ایده می

عش که داراي هایی همچون دا زند. در چنین شرایطی، گروه آزادي بیشتر دامن می
ایدئولوژي جذابی براي افراد سرخورده در جوامـع اسـالمی و حتـی غیراسـالمی     
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هاي اسالمی فعال در آسـیاي   نزدیکی گروه توانند محملی براي جذب و بوده، می
  مرکزي به خود باشند. 

 شـوروي  فروپاشـی  ابتـداي  همـان  از کـه  عالوه بر این، از دیگر عوامل مهمی
 فـراهم  را افراطـی  هاي گروه دم کشورهاي آسیاي مرکزي بهمر اقبال زمینه تاکنون
 فسـاد، بیکـاري،   فقـر،  قبیـل  از مسائلی ویژه به و اقتصادي نابسامان اوضاع کرده،
به نحوي که شرایط اقتصادي نـامطلوب  . بوده است اجتماعی عدالتی بی و تبعیض

ی هـاي منطقـه جهـت سـامان دادن بـه آن باعـث بـروز نارضـایت         و ناتوانی دولت
  هاي مستقر شده است.  اجتماعی و قطع امید از دولت

بـه دلیـل اعتقـادات خـود جـذب       خالف این ادعاي مرسوم که افراد صرفاً بر
آسیاي  منطقه مردم خصوص چنین امري در کم دست شوند، هاي افراطی می گروه
در عضـویت در   را مـذهبی  هـاي  انگیـزه  تـوان  نمـی  چـه  اگر. است اشتباه مرکزي
 بـراي  جنـگ  کـه  اسـت  آن واقعیـت  اما گرفت، همچون داعش نادیدههایی  گروه
 بـه  قریـب  اکثـر  زیـرا . است پیچیده بسیار قضیه یک ظاهري صورت فقط مذهب
 نصیبشان کار این از که سرشاري درآمد و مالی هاي انگیزه دلیل به افراد این اتفاق
  . اند هاي افراطی همچون داعش پیوسته به صفوف گروه شود، می

هـاي   کشـورهایی کـه حـامی گـروه     اطالعـاتی  هـاي  سـرویس  اسـاس  نای بر
 وضـعیت  در کـه  کنند می استخدام را نیروهایی تروریستی همچون داعش هستند،

 افـراد  ایـن  اطالعـات،  و آمـار  از برخی با مطابق. ندارند قرار مناسبی چندان مالی
 حضـور  اب متناسب دستمزد این. گیرند می حقوق دالر 250 الی 100 حدود روزانه
 آنکـه  ضمن. است متفاوت پشتیبانی امور در مشارکت یا و نبرد مقدم خط در فرد
 عنـوان  به آورند، می بدست مختلف مناطق در خود پیشروي از نیروها این چه هر

 و دالیـل  از یکـی  درآمد کسب نتیجه در. گیرد می تعلق آنها خود به جنگی غنایم
 مشـکالتی  بـا  خـود  کشـورهاي  در اعموم که است افرادي براي قوي هاي انگیزه
  .هستند مواجه بیکاري و فقر نظیر
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  هاي ضعیف و شکننده وجود دولت .2
هـایی   دولت شکننده یا فرومانده از جمله اصطالحاتی است که در تعریف دولـت 

  شـود. در واقـع دولـت    که قادر به تأمین امنیت اولیه خود نیستند، به کار برده مـی 
تها قادر بـه تـأمین امنیـت اولیـه و اعمـال کنتـرل بـر         شکننده، دولتی است که نه

 باشـد.  مرزهاي خود نیست، بلکه فاقـد قابلیـت بازتولیـد حاکمیـت موجـود مـی      
)Sonali, 2008, p.1 هـاي دولـت    ) کشورهایی که نظام سیاسی آنها واجد ویژگـی

یابی بازیگران غیردولتی از  شکننده باشد، محیط مناسبی براي ظهور، رشد و قدرت
 کشورها پذیري شود. بر این اساس آسیب هاي تروریستی محسوب می له گروهجم
 و مقاومـت  میـزان  توانـد  مـی  کـه  اسـت  مبـاحثی  جملـه  ازها  دولت شکنندگی و

 از ناشــی تهدیــدهاي جملــه از مختلــف تهدیــدهاي بــا کشــور یــک رویــارویی
 قابـل  و دارد گونـاگونی  ابعاد پذیري دهد. آسیب نشان را تروریسم و گرایی افراط
 اجتمـاعی،  اقتصـادي،  عوامـل  .نیسـت  خـاص  عامل چند یا یک به شدن محدود
 دخیل زمینه این در جغرافیایی یا و جمعیتی همچنین و تاریخی فرهنگی، سیاسی،

. برخوردارند مشابهی تقریباً مشکالت وها  ویژگی از پذیر آسیب هستند. کشورهاي
 اجـراي  بـراي  ضـعیفی  ظرفیـت  شـکننده،  اقتصـاد  بـا  کشـور  یـک  یا منطقه یک

 جامعـه  بـا  سازنده تعامل توسعه توانایی فاقد و دارد خود حاکمیتیهاي  مسئولیت
 و درونیهاي  شوك در مقابل شکننده اقتصاد با کشورهاي همچنین. است مربوطه
. دارند بیشتري پذیري آسیب طبیعی بالیاي یا اقتصاديهاي  بحران همچون بیرونی

 در تغییـرات  اجتمـاعی،  تغییـر  حـال  در انتظـارات  و نیازها تر، منعطف کشورهاي
 مـدیریت  را رشـد  حـال  در ساختاريهاي  پیچیدگی و سیاسی توافقات و نخبگان

  سازند. می سازگار آن با را خود و کنند می
 پـذیر  آسـیب  هاي شکننده آن است که کشورهاي نکته قابل توجه درباره دولت

 دلیـل  همین به. دارند قرار غرافیاییج منطقه یک در در همسایگی یکدیگر یا غالباً
 وضـعیت  این. دهد می قرار تأثیر تحت را همدیگر آنها مشکالت موارد، برخی در



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شما
ره 

پ، 3
اپی

 ی
75

، پاییز 
1397

  
   

 

 

 48  

 کشـورها  این تمام که نحوي به. دارد وجود نیز مرکزي آسیاي کشورهاي میان در
دارند و در عین حـال   قرار نامطلوبی وضعیت در شکنندگیهاي  شاخص لحاظ از

  پذیري قابل توجهی از هم هستند.تأثیرداراي  اکثر این کشورها
 شـاخص  براسـاس  کشـورها  رتبـه  کـه  1»صـلح  بنیاد« ساالنه مطابق با گزارش

کند، کشورهاي آسیاي مرکزي در وضـعیت چنـدان    می منتشر را کشور شکنندگی
هاي آسیاي مرکزي  مساعدي قرار ندارند. جدول زیر ترتیب قرار گرفتن جمهوري

و همچنین احتمال بروز ناامنی در  2017نده جهان در سال در بین کشورهاي شکن
  دهد. آنها را نشان می

  
  هاي شکننده جایگاه کشورهاي آسیاي مرکزي در میان دولت

)GLOBAL DATA,OVERALL TREND, 2017(  
  قزاقستان  ازبکستان  تاجیکستان  قرقیزستان  ترکمنستان کشور

 خطر نظر از جهان در رتبه
 113  63  61  65  86  کشور 178 میان در تهدیدات

تا  0(باالترین درجه از  درجه
به معناي بیشترین تهدید  120

  است)
74,4  80,3  81,8  81,5  65,9  

هشدار   هشدار  میزان تهدید
  شدید

هشدار 
  شدید

هشدار 
  شدید

هشدار 
  کم

  
دهد که میزان تهدید شکنندگی دولت در تمام کشـورهاي   روند فوق نشان می
دارد. البته این شکنندگی در برخی از کشـورها همچـون    فوق در حد هشدار قرار

قزاقستان در حد هشدار کم و در سایر کشورها در سـطح هشـدار شـدید وجـود     
دهـد کـه از لحـاظ     دارد. با این حال بررسی کلی تمام کشورهاي منطقه نشان مـی 

  در یک سطح قرار دارند.  تقریباًمیزان شکنندگی، 

                                                                                                                                         
1. The Fund for Peace 
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   ندگی دولت در میان کشورهاي آسیاي مرکزيمقایسه روندهاي کلی شاخص شکن
)GLOBAL DATA,OVERALL TREND, 2017(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هـاي   دولـت  بـراي  جدي تهدید موارد، بیشتر در که دهند می نشانها  برآورد این

دارد و احتمال بروز ناامنی در این کشورها بـا درجـه هشـدار     وجود آسیاي مرکزي
بررسی مسائل داخلی و خارجی کشـورهاي آسـیاي   باال مواجه است. بر این اساس 

هاي مشترك قابـل توجـه میـان آنهاسـت کـه       مرکزي بیانگر وجود برخی از ویژگی
هایی که کشـورهاي   رغم تفاوت گذار باشند. در واقع بهتأثیرتوانند بر آینده منطقه  می

ـ    ها کـامالً  آسیاي مرکزي با یکدیگر دارند، در برخی از ویژگی ه مشـترك هسـتند. ب
 جامعه ماندگی عقب سیاسی، نهادهاي ثباتی بی عنوان مثال، همه کشورهاي منطقه از

برنـد کـه    رنج مـی  قدرت تمرکز قدرت و مکانیسم مشخص در انتقال فقدان مدنی،
 صـورت جـدي،   بـه  توانـد  مـی  نخبگـان  بـین  توافق عدم صورت ها در این ویژگی

 ماننـد  برخـی از کشـورها   ررا در پی داشته باشد. به خصوص که د سیاسی ثباتی بی



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شما
ره 

پ، 3
اپی

 ی
75

، پاییز 
1397

  
   

 

 

 50  

 و هاي غیرقـانونی مسـبوق بـه سـابقه بـوده      روش طریق از قدرت تغییر قرقیزستان،
و  نیسـت  عمـومی  اداره بـراي  پایـدار  و مؤثر سیستم یک ایجاد به قادر هنوز دولت
چنـین   )Иванов, 2013, C. 33( .کنـد  کنتـرل  خـود را  قلمرو مناطق همه تواند نمی

ستان نیز وجود دارد و دولت این کشور از تسـلط کـافی بـر    در تاجیک تقریباًوضعی 
  بدخشان برخوردار نیست. 

تر در این خصوص، دره فرغانه است که به صورت مشـترك میـان    نکته جالب
هـاي   سه کشور تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به محل ناامنی و رشد جریـان 

هاي آسیاي مرکـزي در   افراط گرا تبدیل شده است. در این بین جایگاه جمهوري
و تروریسـم را بـه تهدیـدي جـدي      گرایی تواند افراط هاي شکننده می میان دولت

هـایی کـه از    و تروریسم براي کشور گرایی علیه آنها تبدیل کند. زیرا تهدید افراط
هـاي شـکننده قـرار     برنـد و در رده دولـت   هاي داخلی متعـددي رنـج مـی    چالش
تـوان شـاهد تبـدیل     هـد بـود. بـه طـوري کـه مـی      گیرند، به مراتب بیشتر خوا می

بود. بر این اساس کشورهاي » هاي شکست خورده دولت«به » هاي شکننده دولت«
توانند قلمروي ایده آلی  آسیاي مرکزي به دلیل مواجه بودن با وضعیت شکننده می

داعـش را  هاي تروریستی نظیر داعش باشند. بـه خصـوص کـه     براي تثبیت گروه
اند قدرت خـود را   اي دانست که نتوانسته هاي شکننده ل ناتوانی دولتتوان محصو می

بر تمامی مناطق سرزمینی خود اعمال کنند و مردم را تحت یک هویت ملی یکپارچه، 
گرایـی و   گرایی، قوم طور جدي با مناقشات ناشی از فرقه متحد سازند. این کشورها به

ها و شـرایط   ن مناقشات داخلی، زمینهکنند و ای و پنجه نرم می  یابی دینی دست هویت
  کند. هایی همچون داعش فراهم می مناسب را براي ظهور گروه

  
  خارجی ظهور داعش در آسیاي مرکزيهاي  زمینه

اي  منطقهو فرااي  منطقههاي پس از فروپاشی شوروي، برخی از بازیگران  طی سال
ت بـه کشـورهاي   هاي مذهبی تندروانه نظیر وهابی تالش زیادي جهت صدور ایده
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هـاي   سلطه هفتاد ساله اتحاد جماهیر شوروي و سیاسـت  .اند کردهآسیاي مرکزي 
ها سلطه روسیه تزاري بـر   شدید دین زدایی دولت کمونیست که خود در پی سال

منطقه شکل گرفته بود، هرگونه ارتباط مشخص و مستمر میان مسلمانان منطقه و 
اي را براي تلفیـق   برد و همین امر، زمینه عرصه گسترده تر جهان اسالم را از میان

اسالم با خرافات، عرف و آداب و سنن و نیز باورهاي غلط به وجـود آورد. ایـن   
زمینه سست اعتقادي سبب شد تا پس از فروپاشی شوروي، اسالم افراطی مـورد  

بتواند در منطقه نفوذ کند و پیروانی در هـر  اي  منطقهحمایت برخی کشورهاي فرا
شورها جذب کند. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، عامـل محـرك   یک از ک

اي بخشـید.   هاي افراطی در آسیاي مرکزي جان تـازه  بسیار مهمی بود که به گروه
گرا از پاکستان و ترکیـه و  هاي اسالمهاي عربستان و دیگر گروهپس از آن، وهابی

کـت کردنـد.   نشـین شـوروي سـابق حر   سایر کشورها به سمت منـاطق مسـلمان  
هـاي سـابق شـوروي بـه     عربستان، به منظور جذب مسلمانان روسیه و جمهوري

افکار سلفی ـ وهابی، مبلغان زیادي را به این منطقه اعـزام کـرد. بـه ایـن ترتیـب       
ظهور و گسترش وهابیت در تمام کشورهاي منطقه با رشـد چشـمگیري مواجـه    

هاي افراطی در افغانستان  روه) عالوه بر این مجاورت با گMudallali, 2012( شد.
همچـون  اي  منطقـه پذیري از آنها به همراه سیاست برخـی از بـازیگران فرا  تأثیرو 

در آسیاي مرکزي داشته اند  گرایی آمریکا نیز نقش غیرقابل انکاري در رشد افراط
قابل تـوجهی در بـروز و ظهـور داعـش در منطقـه       تأثیرتوانند  و در آینده نیز می

بر ظهور و بروز داعـش   مؤثراز این رو بررسی نقش عوامل خارجی  داشته باشند.
تواند زوایاي مختلف این مسئله  در منطقه آسیاي مرکزي داراي اهمیت است و می

 را روشن کند. 

  
  جواري با افغانستان   هم .1
خیز بـا کشـورهاي آسـیاي مرکـزي      جواري افغانستان به عنوان کشوري بحران هم
ظهور و بروز گروه داعش در این منطقه باشد. افغانسـتان از   تواند یکی از علل می
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هایی همچون القاعده و پایگـاهی   زمان روي کار آمدن طالبان به مأمنی براي گروه
براي ایجاد ناامنی در کشورهاي منطقه و حتی جهان تبدیل شد. با وقـوع رخـداد   

ي نـابود  در آمریکا و لشگرکشی ایـن کشـور و متحـدانش بـرا     2001سپتامبر  11
  اي دیگر از جنگ و خونریزي شد.  کردن طالبان، افغانستان وارد دوره

با این حال سرنگونی طالبان نیز به برقراري ثبات در این کشور منتهی نشد. به 
نحوي که پناه بردن اعضاي این گروه به منـاطق کوهسـتانی در مـرز افغانسـتان و     

یروهاي امنیتی و ارتش دولت پاکستان موجب تداوم جنگ با نیروهاي خارجی و ن
 نـاامنی  نوپاي افغانستان شد. این جنگ همراه با خود پیامدهایی همچون گسترش

هاي بعد نیز  را در پی داشت که در سال مخدر مواد قاچاق و فقر، بیکاري افزایش
  ادامه یافت.

هـاي پـس از    هاي تروریستی در سال بحران ناشی از تروریسم و فعالیت گروه
انستان توسط آمریکا با رشد چشمگیري مواجه شـده اسـت. در حـالی    اشغال افغ

 با مبارزه نظامی معادله نتوانسته هاي مختلف تاکنون در انتخابات مشارکت سیاسی
 مـردم  بسـیج  در افغانستان نیز هـم  دهد که دولت تغییر دولت نفع به را تروریسم

 بــا روریســمت بـا  نظــامی مبــارزه در هـم  و دولــت از جانبــه همـه  حمایــت بـراي 
   .مواجه است زیادي هاي دشواري و ها پیچیدگی

بحران تروریسم و معظل مبارزه جدي با آن موجب شده که عـالوه بـر طالبـان،    
 بـه  زمـانی  کـه  افغانستان گسترش یابد. به نحوي که نفوذ داعش نیز در داعش نفوذ

 یتمسئول گروه این و است گسترش حال در شد، می محدود ننگرهار شرقی والیت
  گیرد.   حمالت تروریستی بیشتري را در نقاط مختلف افغانستان بر عهده می

 در 2015 ژانویـه  در خـود  »خراسـان  شـعبه « براي اولین بار با تأسیس داعش
 کنتـرل  شد موفق این سال اول نیمه کرد و در پیدا گسترش عرب جهان از خارج
 1.گیـرد  دست در را افغانستان ننگرهار والیت شرق هاي سرزمین از بزرگی مناطق

                                                                                                                                         
 بـه  نزدیکـی  دلیـل  به یکی: شد تبدیل نستانافغا در داعش مرکز به عمده دلیل دو به عمالً منطقه این. 1
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 هلمنـد،  جمله از افغانستان، والیت پنج در حداقل هفته چند از کمتر این گروه در
 قلمروهـاي  تثبیـت  خـود را بـراي   ظهور کرد و تالش ننگرهار و لوگر فراه، زابل،

 عمـده  گـروه  اولـین  حضور، این با داعش .آنها متمرکز کرد دادن بسط و کوچک
 بـه  را محلـی  هـاي  شـورش  بـر  افغانسـتان  طالبان تسلط مستقیماً که شد پیکارجو
 منطقه از افغانستان طالبان جنگجویان راندن بیرون داعش اول هدف. کشید چالش

 یـا  کـرده  پاکسـازي  منطقـه  از را القاعـده  تـا  داشـت  امیـد  داعـش  همچنین بود.
 منـاطق،  بعضـی  در موفـق شـده   اینکـه  کمـا  .کند جذب خود به را جنگجویانش
  .کند همراه و جذب را نطالبا فرماندهان

 جـاي  کردن پیدا براي رسد استراتژي اصلی داعش در افغانستان، تالش به نظر می
 و مرکـزي  آسـیاي  بـه  تا از این طریق بتوانـد خـود را   این کشور است شمال در پایی

 در داعـش  کوچـک  هـاي  گروه اگر چه وجود .کند متصل 1چینی اویغور پیکارجویان
، امـا   شـده  گـزارش  هم شمالی هاي والیت از کمی تعداد در همچنین و غزنی و زابل

هنوز این گروه نتوانسته حضور و نفوذ خود را در ایـن بخـش افغانسـتان بگسـتراند.     
 گـروه  ایـن  افغانسـتان،  در داعش ظهور زمان علت اصلی چنین امري این است که از

 ارتش با یهاي زمین درگیري و آمریکا هوایی حمالت در را تن از اعضاي خود صدها
 در داعــش اعضــاي از تــن صــدها حــال همــین در. اســت داده دســت از افغانســتان
 شـاخه  ارشـد  رهبر ده همچنین حدود .اند شده کشته افغانستان طالبان با هایی درگیري
 فرمانـده  خـان،  سعید حافظ گذارش پایه رهبر جمله از گروه، این ـ پاکستان  افغانستان
    .اند شده کشته افغانستان در معاونانش، از يتعداد و پاکستان، طالبان سابق

 تا 1000 از افغانستان در داخل داعش عددي توان درباره ها با این حال تخمین
                                                                                                                                        

 بـه  دیگـري  و آید می شمار به داعش خراسان اصلی رهبران پایگاه که) فتا( پاکستان نشین قبیله مناطق
  .آیند می حساب به تکفیري هاي ه دیدگا حامی که منطقه این در افراد از برخی حضور خاطر

 موضـوعی  توانـد  نمـی  دلیل چند به چین به اتصال ثبح افغانستان، در داعش استراتژي ادعاي درخصوص. 1
 جـدي  شـکل  به را کشور این بتواند داعش که است بعید چین، قدرت به توجه با آنکه نخست: باشد جدي
 بـه  جریـان  ایـن  سـرایت  بـا  داعش، گسترش در اي منطقه کارگزار عنوان به پاکستان آنکه دوم. کند تحریک
 در چـین  اقتصـادي  هـاي  طرح و ها پروژه از بسیاري صورت این رد زیرا. کرد نخواهد موافقت چین سمت
 .  نیست خوشایند آباد اسالم براي وجه هیچ به امر این که شد خواهند معلق پاکستان
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 ارشـد  فرمانـده  نیکلسـون،  جـان  بـه عنـوان مثـال، ژنـرال     .است متغیر نفر 5000
 1500 تـا  1000 بـین  کـه  زنـد  مـی  تخمـین  افغانستان، در ناتو و آمریکا نیروهاي
بـه   نیروهـا  ایـن  تعـداد  به اعتقاد او،. دارند حضور افغانستان در داعش جنگجوي
 شـد،  مـی  زده تخمـین  کـه  نفري 3000 از شده، انجام هاي نظامی عملیات واسطه
 ایـن  درصـد  70 حـدود  وي همچنـین  .اسـت  رسـیده  نصـف  بـه  و شـده  کاسته

 از یبرخـ  داند و معتقد است کـه  پاکستان می طالبان گروه را متعلق به جنگجویان
 در شمالی وزیرستان نشین قبیله منطقه در پاکستان ارتش عملیات آغاز از بعد ها آن
   )1tvnews.af, 2016( .اند آمده افغانستان به 2014 سال

 اعضـاي  از توان بقیه نیروهاي داعش در افغانستان را بخشـی  به این ترتیب می
محسـوب   تـازه  عضوهاي و افغان طالبان سابق اعضاي ازبکستان، اسالمی جنبش
اعضاي داعش در افغانستان را افراد بومی  تقریباًدهد که  این برآورد نشان می .کرد
دهند و هنوز تعداد زیادي از جنگجویان داعش در عراق و  تشکیل میاي  منطقهیا 

 عناصري سوریه به این گروه در افغانستان نپیوسته اند. این در حالیست که وجود
 عناصـر  همچنـین  و هـا  تاجیـک هـا،   ـ افغان عرب یغورها،ا ها، ازبک ها، چچنی از

 با ایجاد کرده که مناسبی فرصت عراق، و سوریه نبردهاي در افغانستان از تکفیري
 از جدیـدي  نظـامی  پایگـاه  عراق، و سوریه مرزهاي ازها  تروریست این بازگشت
 دانیمی عناصر از تواند می داعش واقع در. شود سیسأت افغانستان در داعش سوي
 تحرکـات  بـه  دسـت  و یاري گیـرد  دوباره داشتند، حضور مناطق این در که خود

  . بزند جدیدي
بر این اساس اگر داعش موفق شود بخشـی از نیروهـاي خـود را از عـراق و     
سوریه به افغانستان منتقل کنـد، آنگـاه داراي ظرفیـت و اسـتعداد قابـل تـوجهی       

تسلط خود در آورد. در عین حـال  تواند مناطق بیشتري را تحت  خواهد شد و می
اگر قلمرو تحت تسلط داعش در افغانستان به هر دلیلی از کنترل این گروه خارج 
شود، به احتمال زیاد به تکرار سناریوهاي خود در عراق و سـوریه روي خواهـد   
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 به منظور جبران یا تالفی مناطق از دست رفته احتماالً آورد. به این معنا که داعش
 از اسـتفاده  و منـد  هـدف  هاي قتل انتحاري، حمالت مانند چریکی هاي تاکتیک به

تواند بر پیچیدگی اوضاع  خواهد شد که این امر می متوسل اي کنارجاده هاي بمب
هـاي   همچنین داعش در صورت از دست دادن سرزمین .امنیتی افغانستان بیافزاید

در آسـیاي مرکـزي   تواند راهی مناطق مجـاور   تحت کنترل خود در افغانستان می
  افزاید. هاي امنیتی موجود در منطقه می شود که این امر نیز بر پیچیدگی

  
  هاي بزرگ تداوم رقابت قدرت .2

هاي بـزرگ کـه داراي منـافع و نفـوذ در آسـیاي مرکـزي هسـتند،         رقابت قدرت
تواند به ظهور و بروز داعش در این منطقه یاري رساند. به خصوص که آسیاي  می

 یالمللـ  بینتحوالت  تأثیربه بعد، تا حد زیادي تحت  2010هاي  سالمرکزي طی 
 و آسـیا  غـرب  جمله از جهان نقاط سایر در تنش و ثباتی بی دائمی منابع ظهور و

هاي اولیه استقالل کشورهاي آسیاي  در حالی که در سال .است آفریقا بوده شمال
هـاي اخیـر از    لمرکزي به هدف توسعه و نفوذ غرب تبدیل شـده بودنـد، در سـا   

 اهمیت این منطقه نزد آمریکا و اتحادیه اروپا کاسته شده است. هم اکنون روسـیه 
 اقتصـادي  اتحادیـه  ایجاد با منطقه در مهم و گذارتأثیر قدرت دو عنوان به چین و

 شـرکاي  بـه  ابریشـم،  جـاده  اقتصادي کمربند دهی به تالش براي شکل و اوراسیا
 متحده ایاالت که است حالی در این و اند شده یلمنطقه تبد کشورهاي دار اولویت

مشـخص   هـاي  برنامـه  و اقتصـادي  کـار  دسـتور  فقـدان  دلیـل  به اروپا اتحادیه و
  اند به صورتی قوي عمل کنند. نتوانسته

هـاي   اي و قـدرت  با این حال واقعیت آن است که رقابت بـازیگران فرامنطقـه  
هد یافـت. اگرچـه ایـن منطقـه     بزرگ در منطقه آسیاي مرکزي همچنان ادامه خوا

هاي ابتدایی فروپاشی شوروي را براي آمریکـا از دسـت داده امـا در     اهمیت سال
شـود کـه    سیاست خارجی آمریکا همچنـان بـه عنـوان جغرافیـایی نگریسـته مـی      

گذاري باالیی بر کنتـرل و مـدیریت روسـیه باشـد. از     تأثیرتواند داراي قابلیت  می
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ضور و نفوذ اقتصادي خود را در منطقـه گسـترش   سوي دیگر چین تمایل دارد ح
دهد و بیش از گذشته بر بازارها و منابع انرژي کشورهاي آسیاي مرکـزي تسـلط   
پیدا کند. همچنین چین به این منطقه همچون یـک مسـیر ترانزیتـی مهـم جهـت      

ترین قدرت  نگرد. روسیه نیز به عنوان مهم اتصال خود به خلیج فارس و اروپا می
منطقه همچنان تمایل دارد نفوذ سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی و امنیتـی     سنتی در 

هاي بزرگ، روسیه  خود را در کشورهاي آسیاي مرکزي حفظ کند. در میان قدرت
و چین در پی حفظ وضع موجود و آمریکا طی شـرایطی کـه از روي کـار آمـدن     

  . متحدان خود در این کشورها مطمئن باشد، خواهان تغییر وضع موجود است
هـاي بـزرگ بـراي افـزایش نفـوذ در آسـیاي        سو تالش قدرت بنابراین از یک

این منطقـه را همچنـان بـه عنـوان      مرکزي و از سوي دیگر رقابت آنها با یکدیگر
هاي بزرگ  یکی از مناطق مهم در جهان حفظ خواهد کرد. همچنین رقابت قدرت

منطقـه بـه اسـتفاده از     تواند آنها را ترغیب کند که براي افزایش نفوذ خـود در  می
ترین مثال در ایـن مـورد،    هاي تروریستی بپردازند. روشن ابزارهایی همچون گروه

هاي ایاالت متحده آمریکاست که در گذشته هـم بـراي پیشـبرد منـافع و      سیاست
هاي تروریستی استفاده کرده است. در شرایط فعلی نیز  اهداف خود بارها از گروه
توانـد در راسـتاي    همچون داعش در آسیاي مرکزي می استفاده ابزاري از گروهی

منافع و اهداف ایاالت متحده باشد؛ زیرا چنین اقدامی به معناي درگیر کردن ایران 
و روسیه در منطقه و همچنین فرصتی براي افـزایش حضـور نظـامی یـا مداخلـه      

 شـده  ایجـاد  جویی آمریکا در کشورهاي آسیاي مرکزي خواهد بود. زیرا ناآرامی
 و حضـور  بـراي  مناسبی بهانه تواند می مرکزي آسیاي در تندرو هاي گروه توسط
 وعـده  دادن بـا  یـا  آمریکا راستا این در. نماید ایجاد منطقه در امریکا نظامی نفوذ

 نظـامی  و امنیتـی  قراردادهـاي  انهـا  با منطقه، هاي دولت به امنیت و نظم برقراري
 بـه  بنیـادگرایی  و تروریسم با مبارزه نهبها به یا و کرد خواهد منعقد مدت طوالنی
   .افتاد افغانستان در که اتفاقی شبیه درست نماید؛ می لشگرکشی کشورهاي این
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 افغانستان از خود نیروهاي از بخشی خروج دلیل  به آمریکا که برد یاد از نباید
 فعالیـت  تشـدید   بـه  نیـاز  منطقه، در خود نظامیان حضور حفظ ضرورت القاي و

 از یکـی  زمینـه  ایـن  در. داشـت  خواهـد  مذهبی افراطی و تروریستی ايه جریان
 و افراطـی  اعمـال  بـا  تـا  بـود  خواهـد  وهـابی  جریان عهده بر محوري هاي نقش

 و آمریکـا  این، بر عالوه. نماید فراهم منطقه در را امریکا حضور بهانه تروریستی،
 بـه  مرکـزي، آسـیاي   کشورهاي در مذهبی افراطی هاي جریان وجود از متحدانش
 و ملـی  امنیـت  توانـد  مـی  نیـز  امـر  ایـن  کـه  کنند می استفاده نیز فشار ابزار عنوان

  . افکند مخاطره به با را کشورها این ملی حاکمیت
آسـیاي   افراطـی  هاي جریان میان مستقیم ارتباط و افزون بر موارد فوق، پیوند

 سـوریه  نبـرد  میـدان  در آنها همچنین حضور و وهابی و تکفیري مراکز با مرکزي
 چنـین . شود منجر منطقه در تروریسم المللی بین حامیان نفوذ افزایش به تواند می
 بلکه دهد، می افزایش اوراسیا در را تروریسم المللی بین حامیان نفوذ تنها نه امري
 زیرا حامیان. شود می نیز منطقه کشورهاي خارجی سیاست بر تاثیرگذاري موجب
 اهـداف  و مقاصد جهت در محلی گرایان افراط از وانندت می تروریسم المللی بین
هـاي بـزرگ و اختالفـات     با این اوصاف، تداوم رقابت قدرت .کنند استفاده خود

هاي ظهور و بروز داعش در آسیاي مرکزي اسـت   موجود میان آنها، یکی از زمینه
یـا  در منطقه بتواننـد نفـوذ خـود را حفـظ کننـد و       مؤثرتا از این طریق بازیگران 

  گسترش دهند. 
  

  پیامدهاي ظهور داعش در آسیاي مرکزي
هایی همچون داعش در افغانستان، پاکستان  بحث انتقال تروریسم و گسترش گروه

و آسیاي مرکزي از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است. در وهلـه نخسـت   
باید توجه داشت که با شکست داعش در سوریه و عراق، احتمال کـوچ اعضـاي   

ه تروریستی به افغانستان و پاکستان و سپس انتشار آن در آسیاي مرکـزي  این گرو
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هـاي داعـش در   وجود دارد. در این بین مسئله مهـم، احتمـال تجمـع تروریسـت    
مناطق شمالی افغانستان و سپس تقویت آن بـراي گسـیل داشـتن بـه دره فرغانـه      

ع شـده و بـه   است که بین سه کشور یعنی تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واق
آیـد.  هاي افراطی و محل تجمع آنها به حساب مـی طور سنتی، پایگاه عمده گروه

هاي تروریستی نظیر داعش را در افغانستان، پاکسـتان و   آنچه مسئله حضور گروه
ها است. بـه نحـوي    کند، اهداف این گروه تر میکشورهاي آسیاي مرکزي پیچیده 

یشینیان خود که داعیه دار ایجاد خالفت هاي تروریستی جدید برخالف پ که گروه
هـاي تحـت کنتـرل خـود و      در جغرافیاي محدود بودند، در پی گسترش سرزمین

  ایجاد خالفت جهانی هستند
مرکزي  کشورهاي آسیاي آینده تهدیدهاي از یکی با این اوصاف ظهور داعش

 از عظیمـی  خیـل  کـه  شـود  مـی  تـر  جـدي  این معضـل هنگـامی  . آید به شمار می
 تشـکیل  مرکـزي  آسـیاي هـاي   جمهوري اتباع را تروریستی گروه این ویانجنگج
هاي قابـل تـوجهی مواجـه     اگر چه داعش در سوریه و عراق با شکست. دهند می
 و اسـالمی هاي  دولت تمام براي ایدئولوژیک جدي چالش همچنان یک اما شده،

 برتري ادعاي اسالمی، خالفت یک عنوان به زیرا است؛ مرکزي آسیاي کشورهاي
 بـه  را افغانسـتان  و مرکـزي  آسـیاي  خاص، طور به و دارد را اسالم جهان کل در

همچنـین داعـش موفـق شـده نظـر       .اسـت  کرده معرفی» خراسان والیت« عنوان
هاي فعال در آسیاي مرکزي همچون اتحادیـه   مساعد و حتی بیعت برخی از گروه

  جهاد اسالمی را نیز به خود جلب کند. 
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 المی داعشخالفت اس نقشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جویـان   براین اساس گروه تروریستی داعش با توجه به پتانسیل مهاجرت سـتیزه 
تواند امنیت کشورهاي آسیاي مرکزي را با تهدید مواجه کند. زیرا ستیزه جویـان   می

زیادي از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکسـتان وارد  
برابر داعش بـه   10اند. هرچند بر اساس برخی برآوردها طالبان  دهسوریه و عراق ش

دالر) امـا بـه گفتـه والـري      70دالر در برابر  700( دهد جنگجویان خود حقوق می
هـزار جنگجـوي    3تـا   2روسـیه، حـدود    مسلح نیروهاي ستاد رئیس گراسیموف،

که بـا پایـان   رسد  اند و به نظر می حضور داشته 2015داعش در افغانستان طی سال 
هاي داعشی در ایـن کشـور بـا افـزایش      بحران در سوریه و عراق، تعداد تروریست

چشمگیري مواجه شود. چنین امري بـه معنـاي قـوت یـافتن احتمـال تهدیـدهاي       
پیرامون  امنیتیهاي  چالش از تروریستی در آسیاي مرکزي است. بر این اساس یکی

در این منطقـه را تقویـت کـرده،     که ظهور و بروز داعش کشورهاي آسیاي مرکزي
در افغانستان که به یک امر پایدار تبـدیل   بحران است. وجود افغانستان در وضعیت
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هـا   تهدید علیه منطقه آسیاي مرکزي در کـانون توجـه   ترین شده، به عنوان خطرناك
 شـمال  در جویـان  سـتیزه  تمرکـز  2014قرار گرفته است. به خصوص کـه از سـال   

  افزایش یافته است. ) ازبکستان ترکمنستان، تاجیکستان، با زمر در( افغانستان
 مرکزي آسیاي کشورهاي براي اولیه امنیتی مشکل یک صرفاً افغانستان در ناامنی

 به افغانستان شمالهاي  هراس دارند که ناامنی منطقه زیرا رهبران. شود محسوب می
 اهمیـت  داراي تجهـ  ایـن  از امـر  این .تسري یابد مرکزي آسیاي کشورهاي داخل
 مرکـزي  آسـیاي  در ابتـدا  کـه  است تروریستیهاي  گروه میزبان افغانستان که است
. هسـتند  اسـالمی  خالفـت  تشکیل نظیر بزرگیهاي  طلبی جاه داراي و گرفتند شکل
 نظـامی هـاي   موفقیت که دهد می نشان افغانستان در جنگی اقدامات تحلیل و تجزیه
 جویـان  سـتیزه . اسـت  شده مرکزي آسیاي طی درهاي افرا گروه تشویق باعث طالبان
هـاي   مـاه  در شـود،  مـی  تشـکیل  قرقیزهـا  وها  ازبک از عمدتاً که بخاري، امام گروه

 همچنـین حمـالت   .دادنـد  انجـام  موفـق  حمـالت  سـري  یک 2017 سال نخست
 صـورت  افغانسـتان  شهرهاي در مرکزي هاي آسیاي افراطی سوي از آمیزي موفقیت
 ایجـاد  بـراي  جویـان  سـتیزه  این تالش ازهایی  نشانه که است یحال در این و گرفته
   .است شده مشاهده نیز مرکزي آسیاي کشورهاي در ثباتی بی

 6500، حــدود 2015براســاس آمــار شــوراي امنیــت ســازمان ملــل در مــارس 
اي از آنهـا را   تروریست خارجی در افغانستان حضور داشته انـد کـه تعـداد عمـده    

جویان افغان  اند. در این بین اگر ستیزه زبکستان تشکیل دادهاعضاي جنبش اسالمی ا
هـزار تروریسـت در    50نیز به مبارزان خارجی در افغانستان اضافه شوند، بـیش از  

 تنهـا  نـه  تهدید تروریستی از سوي افغانستان، این کشور وجود خواهند داشتد. این
 ابعـاد و پیامـدهاي   داراي بلکـه  اسـت،  رادیکـال  و افراطی اسالم جانب از تهدیدي
  )Kazantsev, 2016( .باشد براي کشورهاي آسیاي مرکزي می نیز نظامی

 تقویـت  مرکزي، آسیاي کشورهاي سران بین در اصلی در حال حاضر نگرانی
 ایـن  بـه  افغانسـتان  از نـاامنی  سـرایت  طریـق  از منطقـه  این در تروریسم نفوذ و
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 بـه  سـوریه  و عـراق  در شداعـ  بـه  پیوسته اتباع بازگشت همچنین وها  جمهوري
 است. در این بین افغانستان ناآرامی و گرایی افراط تهدید تقویت و تولید و منطقه
 و العبـور  صعبهاي  راه وجود مقتدر، مرکزي دولت فقدان نظیر مختلفی دالیل به

 صـدور  بـراي  هاي قابـل تـوجیهی   داراي ظرفیت دولتی کنترل بدون و کوهستانی
 هاي آسیاي مرکزي است. ایـن در حـالی اسـت کـه     شورک تروریستیهاي  فعالیت

 تروریسـتی  گسـترده  امـواج  بـا  مقابلـه  براي قوي هایی ارتش از منطقه کشورهاي
 در گرایـی  افـراط  پیشینی هاي ظرفیت وجود با و شرایط این تحت. نیستند برخوردار
 جـدي  تهدیدي با را منطقه این در ثبات تواند می گرایی افراط هرگونه مرکزي، آسیاي

 نظـر  از افراطـی در آسـیاي مرکـزي   هـاي   به خصوص که گروه کند. مواجه بنیادي و
. هسـتند  شـیعیان  بـا  شدید خصومت نیز و جهانی خالفت تشکیل پی در ایدئولوژیک

 حمایـت  جذب عمدتاً مرکزي، آسیاي در تندرو اسالمیهاي  جریان این اصلی هدف
 توجـه  توانسـته  بعضـاً  آنهـا  هـاي  ایده اما است، بیکار مردان و زنان و سواد بی جوانان
 )Yemelianova, 2007, pp. 87-88( .کنـد  جلـب  نیز را تري گسترده ناراضی هاي گروه

 زمـره  در و دارنـد ها  سلفی وها  وهابی با نزدیکی ارتباطاتها  گروه این اکثر همچنین
 و عقایـد  باورهـا، . شـوند  مـی  محسـوب  افغانسـتان  در القاعـده  و طالبـان  حامیان

 در »وهـابیون « اصطالح حاضر حال در که است نحوي بهها  جریان این تباطاتار
هایی  گروه و افراد به اشاره باشد، مذهبی معناي داراي آنکه از بیش مرکزي آسیاي
 برخوردارند دینی دولتی ادارات و مرکزيهاي  دولت به نسبت واگرایی از که دارد
  . هستند خویش اهداف هب رسیدن براي آمیز خشونت اقدامات به حاضر و

ها  گروه این طلبانه خشونت و تندروانه اعمال پیشتر که شرایطی در روي هر به
 گیري شکل به سوریه بحران وقوع بود، خودشان سرزمینی حوزه به محدود عمدتاً
. داشت مرکزي سیايآ از تروریست صدور از حکایت که شد منجر جدیدي روند
 360 تاجیکسـتانی،  190کـه  زد تخمـین  سـوریه  اعظم مفتی ،2013اکتبر اواخر در

 همچنـین  )2013بهـرام،  ( .کننـد  مـی  نبرد سوریه در قزاقستانی 250 و ترکمنستانی
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 از تـن  40 تـا  30 کـه  کردنـد  بـرآورد  2013 سـال  در قرقیزسـتان  امنیتـی  مقامات
 ) در2013 (سـلطانوف و سـعدي،   دارند. حضور سوریه در کشور این شهروندان

 کشـور  این جنوب مساجد قرقیزستان، پارلمان نماینده یک ،2013 سال آوریل ماه
 سـال،  همـان  سـپتامبر  مـاه  در بعـد،  مـدتی . کرد متهم سوریه در جهاد تبلیغ به را

 آن از پـس . شـد  منتشـر  سـوریه  در ترکمنسـتان  تبعـه  شـش  حضور از ویدئویی
 در کشـور  این اتباع از شماري حضور از تاجیکستان جمهوري ریاست سخنگوي

 150 حضـور  از ویـدئویی  سپس. داد خبر سوریه در دولت مخالف مبارزان صف
 مرد از افراد، از جمعی که شد منتشر »یوتیوب« سایت در سوریه در قزاقستان تبعه
 نفره 150 »خانواده« یک عنوان به خود معرفی با که داد می نشان را کودك و زن و

   1.گفتند می سخن یهسور دولت علیه »جهاد« براي »شام« به سفر از قزاق،
هـاي   حضور داعش در آسیاي مرکزي صرفا به معناي اقدام آنهـا علیـه دولـت   

تواند منافع سایر بازیگران را نیز تهدید کند. به عنوان مثال،  مستقر نیست، بلکه می
 ارتباط اتهام به را مظنون 12 که کردند اعالم 2018نوامبر  13 تاجیکستان مقامات

 شـهر  نزدیکـی  در روسـیه  نظـامی  پایگـاه  بـه  حمله براي زيری برنامه و داعش با
 گردشـگران  بـه  2018 جوالي ماه در مثالی دیگر، حمالت. کردند دستگیر دوشنبه
تمایـل دارنـد بـه شـکل      داعـش  هـواداران  تاجیکستان نشان داد کـه  در خارجی
آینده به اقدامات تروریستی خود ادامه دهند. از سـوي دیگـر    اي در طلبانه فرصت

کـه بـه واسـطه تعـامالت اقتصـادي و       مرکـزي  آسـیاي  در هـا  چینی حضور درش
 جـذب  توانـایی  توانـد  حاصـل شـده، مـی    ابریشـم  جـاده  جدیـد  خصوصا پروژه

 سـتیزه  همـدردي  احتمـال  همچنـین  .دهـد  افـزایش  را منطقه این به گرایان افراط
 غورهااوی و قرقیزستان قزاقستان، مسلمان اقلیت هاي گروه با مرکزي آسیاي جویان
به این  .است زیاد بسیار شوند، می نگهداري کیانگ سین آموزشی هاي کمپ در که

                                                                                                                                         
 از برخـی  بـود،  شـده  فیلمبرداري نامعلوم اي نقطه در بزرگ ویالي یک در که اي دقیقه 20 ویدئوي این در. 1

 .کردند می معرفی خود براي دینی اي وظیفه را آن و گفته سخن سوریه در نبرد به پیوستن دلیل از گروه افراد
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 رونـد  و مرکـزي  آسـیاي  منطقـه  مقامات سرکوبگرانه هاي سیاست ادامه ترتیب با
 رخـداد  احتمـال  کـه  گفـت  تـوان  می اقلیت هاي گروه حذف براي چین پاکسازي
 بـاال  بسـیار  کشـورها  ایـن  در خـارجی  کشورهاي منافع علیه تروریستی عملیات
 عنـوان  بـه  روسـیه  دولـت  توسط که کریمه تاتارهاي عالوه بر این، فعاالن .است

 منطقـه  در خرابکارانه اقدامات انجام بر عالوه شده است، مطرح ممنوعه سازمانی
 ازبکستان کشور به ویژه مرکزي آسیاي منطقه به را خود فعالیت حوزه خاورمیانه،
 بـه  اشـاره  بـا  2017 ژوئـن  در روسـیه  ل است که مقاماتبه همین دلی .اند کشانده
 هـاي  پایگاه در امنیت که داشتند اظهار افغانستان در امنیت وخامت به رو وضعیت
  )Scarfo, 2018( .کرد خواهند تقویت را تاجیکستان و قرقیزستان

 پراکندگی و تعداد حسب بر مرکزي آسیاي در تندروها آنکه رغم  به مجموع در
 تقسـیم  متقـاوتی  هـاي  گـرایش  و هـا  گـروه  بـه  و دارند قرار اقلیت در جغرافیایی

هاي  چالش با مدت کوتاه در مرکزي آسیاي هاي دولت رسد می نظر به اما اند، شده
 کشـورهاي  اتباع حضور و سوریه بحران بین این در .شوند مواجه متعددي امنیتی
   .است افزودهها  لشچا این بر نیز اسد دولت علیه نبرد میدان در مرکزي اسیاي

دهد کـه در   گذار موجود نشان میتأثیرروند تحوالت و همچنین بررسی عوامل 
هاي افراطی مذهبی همچنان ادامه خواهد یافـت. زیـرا    آینده گرایش مردم به جریان

هاي مذهبی، نتیجه عکس  هاي منطقه جهت کنترل جریان هاي مذهبی دولت سیاست
انـد. ایـن در    ت درسـت از اسـالم قـرار نگرفتـه    داده و جوامع نیز در مسـیر شـناخ  

 محسـوب  هـاي افراطـی   جریـان  بـراي  جذاب کشوري حالیست که آسیاي مرکزي
 هـا  پتانسیل ها، ظرفیت بسترها، هویتی، و مذهبی قومی، هاي شکاف چرا که شود؛ می
. اسـت  کـرده  ایجـاد  افراطـی  تفکـرات  رشـد  و ورود بـراي  مناسبی هاي جذابیت و
 بـراي  را فضـا  و نزننـد  مناسـب  تدابیر اتخاذ به هاي منطقه دست دولت اگر شک بی
 این در بیشتري شتاب با رادیکال هاي گرایش نکنند، باز سنتی و رو میانه اسالم رشد
تواند آسیاي مرکزي را از لحاظ امنیـت   اي می چنین مسئله .کرد خواهند رشد کشور
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  آمیز نظیر ترور مواجه کند. و اعمال خشونت گرایی هایی نظیر افراط داخلی با چالش
  
  گیري نتیجه

هاي داخلی و همچنین اهداف برخی از کشورهاي خارجی بـراي بـه    با توجه به زمینه
آشوب کشیدن آسیاي مرکزي، احتمال بـروز و ظهـور گروهـی تروریسـتی همچـون      
داعش در منطقه وجود دارد. البته در عین توجـه بـه احتمـال زیـاد ظهـور داعـش در       

  ، در نظر گرفتن چند نکته در خصوص این مسئله ضروري است:آسیاي مرکزي
 شهروندان از برخی میان در اسالمهاي  آموزه از رادیکال تفاسیر رغم آنکه . به1
 و منطقـه  کـل  بـه  امـر  ایـن  دادن تعمـیم  امـا  اسـت  یافته گسترش مرکزي آسیاي
   .نیست صحیح گرایی اسالم و دین به گرایی افراط و تروریسم دادن ربط همچنین

 قدرت مانده مسند بر قومی روابط اساس بر که سکوالريهاي  دولت وجود .2
هاي تروریستی را در راسـتاي پیشـبرد    گرایی مذهبی و فعالیت تواند افراط می اند،

به مثابه دستاویزي براي مبارزه علیه دولت قرار دهـد. در   اي اهداف قومی ـ طایفه 
هاي مرکزي  ي میزانی از نارضایتی از دولتهاي قومی که دارا واقع برخی از گروه
هـاي افراطـی و    توانند براي احقـاق مطالبـات خـود بـه گـرایش      خود هستند، می

  هاي تروریستی روي آورند.  فعالیت
 آسـیاي  اقتصـادي موجـود در کشـورهاي    و هاي اجتماعی، سیاسـی  . شکاف3

فیت در آمیختـه  غیر قابل کنترلی باشند، ظرهاي  توانند حامل بحران که می مرکزي
   هاي افراطی را دارند. شدن با جریان

هـاي   . بخشی از مخالفان سیاسی که به صورت دایمی تحت سرکوب دولـت 4
هـاي افراطـی    منطقه قرار گرفته اند، از زمینه الزم براي گرایش بـه سـوي جریـان   

  جهت تحقق مطالبات سیاسی خود برخوردارند. 
افراطـی   حرکـت  هرگونـه  با مرکزي آسیاي کشورهاي رهبران مواجهه نوع .5
ها داشـته باشـد.    ها و گروه اي در مورد آینده این جریان کننده تواند نقش تعیین می



 ها نهیزم
یو پ

دها
ام

 ي
آس

در 
ش 
داع

ور 
حض

 يای
کز
مر

  ي
 

 

 65  

 داعش مخرب امواج کنترل لزوم بهانه به هاي اخیر گیري سال بر این اساس سخت
 بـا  برخـورد  و مقابلـه  ی کـه موجـب تشـدید   الملل بین تروریسم تهدید افزایش و

شده، بیش از آنکـه بـه جلـوگیري از     مرکزي آسیاي در گرایانه ماسالهاي  فعالیت
رو و  هاي احزاب میانـه  هاي افراطی منجر شود، به ممانعت از فعالیت فعالیت گروه

  تاجیکستان منتهی شده است. اسالمی نهضت معتدل همانند حزب
مطلوبی بـراي نفـوذ در منطقـه     هاي نسبتاً . در عین حال که داعش از فرصت6
توان گفت که حضور داعش در آسیاي مرکـزي، افغانسـتان و    ردار است، میبرخو

هاي منطقه از یک سو و روسیه از سوي دیگر برجسته شده  پاکستان توسط دولت
هـاي منطقـه از    و گاهی نیز با تبلیغات غلوآمیزي مواجه شده است. هدف دولـت 

خالفـان  هـاي مـذهبی و م   برجسته کردن داعش، اعمال سرکوب بیشـتر بـر گـروه   
نمـایی تهدیـدهاي تروریسـتی، تعمیـق      هـا از بـزرگ   سیاسی است و هدف روس

تواننـد   ها از این طریق می حضور امنیتی و نظامی خود در منطقه است. زیرا روس
  هاي منطقه را از لحاظ امنیتی همچنان به خود وابسته نگه دارند.  دولت
، عربستان سـعودي  . نقش بازیگران خارجی به خصوص ایاالت متحده امریکا7

هـاي تروریسـتی همچـون     و رژیم صهیونیستی در پدید آمدن و تداوم حیات گـروه 
اي کـه ایـن    داعش بر کسی پوشیده نیست. با توجـه بـه اهـداف و نیـات خصـمانه     

آفرینی منطقه روسیه در بحران سـوریه دارنـد، ایـن     بازیگران نسبت به ایران و نقش
وریستی همچون داعش بـراي پیشـبرد اهـداف    هاي تر امکان وجود دارد که از گروه

خود سود جویند و این گـروه را جهـت بـه چـالش کشـاندن ایـران و روسـیه در        
افغانستان و کشورهاي آسیاي مرکزي فعال کنند. این امر عـالوه بـر آنکـه موجـب     

شـود،   هاي تروریسـتی مـی   درگیر شدن ایران و روسیه در نقاط مرزي خود با گروه
کنـد.   ه چنین اقداماتی را در داخل این کشورها نیـز فـراهم مـی   امکان گسترش دامن

تواند از تمرکز تهران و مسکو بر تحوالت خاورمیانه بکاهد  همچنین این رویداد می
    که چنین امري نیز در راستاي مقاصد و اهداف جبهه غربی ـ عربی ـ عبري است.
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مرکـزي بـراي ایـران    مذهبی در آسیاي  گرایی در این بین افزایش گرایش به افراط
توانـد   می گرایی ها و تهدیدهایی است. استفاده درست از مسئله افراط حاوري فرصت

هاي منطقه را به افراط گرا بودن کشورهاي عربی و حمایت آنهـا از بنیـادگرایی    دولت
تواند مانع توسعه روابط کشورهاي آسیاي مرکـزي بـا    مذهبی مجاب کند. این امر می

عربی همچون عربستان و امارات شود. عالوه بر این چنین امـري  برخی از کشورهاي 
مذهبی و تروریسم  گرایی تواند ایران را به عنوان کشوري پیشرو در مبارزه با افراط می

هـاي مـذهبی    ناشی از آن معرفی کند. این مسئله دست ایران را بـراي انجـام فعالیـت   
  کند.   یجهت آگاهی بخشی به شهروندان و جوانان منطقه باز م

مذهبی در آسیاي مرکزي حـاوي   گرایی در عین حال افزایش گرایش به افراط
تهدیدهایی نیز براي ایران است. مهمترین تهدید این است که اکثر افرادي کـه بـه   

در  شوند که ماهیتاً هاي تکفیري سنی می آورند، جذب جریان روي می گرایی افراط
توانند به دشمنان ایـدئولوژیک جمهـوري    گیرند و می تضاد با ایران شیعی قرار می

اسالمی ایران تبدیل شوند. تهدید مهم دیگـر در خصـوص افـزایش گـرایش بـه      
هاي منطقـه تحـت    مذهبی این است که احتمال دارد برخی در دولت گرایی افراط
تبلیغــات نادرســت، ایــران را عامــل اصــلی گــرایش شــهروندان خــود بــه  تــأثیر
  تلقی کنند.  گرایی افراط
هـا در   ر این اساس ضروري است به منظور کاستن از تهدیدها و افزایش فرصـت ب

مذهبی، جمهوري اسالمی ایران دیپلماسی فعـالی را در خصـوص    گرایی حوزه افراط
مردان منطقـه در پـیش گیـرد تـا از یـک سـو حامیـان         بخشی به مردم و دولت آگاهی
افشا سـازد و از سـوي    هاي جذب آنها در کشورهاي مختلف را و روش گرایی افراط

هاي افراطی در اذهـان   دیگر تصویر خود را به عنوان کشوري پیشرو در مبارزه با گروه
هـاي اطالعـاتی بـا     مردم این کشورها نهادینه کند. عالوه بـر ایـن افـزایش همکـاري    

ي مـؤثر تواند عامل  مذهبی نیز می گرایی هاي منطقه در خصوص مبارزه با افراط دولت
  ها و کاهش تهدیدهاي ایران در این حوزه به شمار آید.   صتدر افزایش فر
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