
 

 

 

 

 در مقابله های تمدنی و فرهنگی مشترک  نقش و جایگاه حوزه

 اکوافیایی جغر ةگرایی در حوز تی و نوین افراطهای سنّ با جریان
  1گر کالجي ولي کوزه

 

 چکیده 

هاای  نظیر  سیای مرکزی ز  فقا  ز شبه  اره ا  کانون ،خازرمیانه ز مناط  پیراموند  ن ۀمنطق

های گذشته، یمور جریان ۀطد چند ده ند.گراید در دزران معاصرممم پرزرش ز رشد ایراط

امنیتد ایغانستان ز پاکستان را سخ  ایراطد نظیر طالبان ز القااده ییای سیاسد، اجتمااد ز 

دااای ا  نظار ایاوگیری ز نیاز  ،هاای اساالمد جریان در میان رار داده اس . تأثیر تد  

اماارت اساالمد "اناوان  باا فقاا   ۀای به منطقا های خود، توجه زیژه یعالی  ۀگسترش دامن

نشاان  "تااریخدخراسان " سیای مرکزی، ایغانستان ز پاکستان تد  انوان  ۀز منطق " فقا 

هاای منطقاه را باا ، تماع ملا گراید  داده اس . در چنین شرایطد که موج ترزریسم ز ایراط

کشاور ایاو  11میاان  مشاترک دز یرهن ا دتمادن اس ، میراث کردهتمدید جدی مواجه 

سا مان همناری ا تصادی )اکو( که در طول تااریخ ز زرای مر هاای سیاساد ز جغراییااید 

تواند به انوان ااملد در جم  مقابله با رزناد و شنو گریته اس ، مدکنوند کشورهای ای

 گراید در سطح منطقه مورد توجه  رار گیرد.  رز به گسترش ترزریسم، خشون  ز ایراط
 

 :واژگان کلیدی

 گراید های تمدند ز یرهن د مشترک، ایراط اکو، حو ه

                                                           
 16/1/1701تاريخ پذيرش مقاله   22/11/1700 تاريخ  ريافت مقاله 

الملل، مرکز تحقیقات استراتژيك مجما تشخیص مدلحت نظام و  های روابط بین پژوهشگر ارشد معاونت پژوهش  1

  انشگاه تهران   مرکزی و قفقاز  ر العات آسیایگرايش مط ای،  انشجوی  کتری مطالعات منطقه
Vali.kaleji@ut.ac.ir 
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 مقدمه

کشور ايتران،  11 شامل ،و(جغرافیايي سازمان همکاری اقتدا ی )اک ةحوزمساحت 

پاکستان، ترکیه، آذربايجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستتان، ازبکستتان، قزاقستتان و 

 603هتزار و  621میلیتون و  1به بیش از  میلیون نفر 771با جمعیتي بال  بر  افغانستان

 کته حتوزة کهن تمدني و تاريخي اين منطقه موجب شده است ةپیشین  رسدکیلومتر مي

جغرافیتايي و سیاستي اعضتای ايتن  ةتتر از حتوزوسیابه مراتب  ينگي اکو  ر شعاعفره

/ ملتا چو ايران نلاشد تن متن » سرو ه است سازمان باشد  فر وسي، شاعر بزر  ايراني 

از ايتران، مرزهتای مشتخص جغرافیتايي بته  اومرا  و « بدين بوم و بر زنده يك تن ملا 

فاع از هويت و کیان ايران فرهنگي و تمدني است کته بلکه هدف،   ؛تعلیر امروزی نیست

 فراتر بو ه است  اش  ی فرهنگي آن از مرزهای جغرافیاييهمواره مرزها

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتدا ی )اکو( با برخور اری از چنتین پیشتینه و 

 ند ا رو به رو بو هها و مشکالت متعد ی ظرفیت غني تاريخي، تمدني و فرهنگي با چالش

تجتاری و  های کامتل و مناستب همکاریاختالفات سیاسي، قومي، مذهلي و مرزی، عدم 

 ةيافتت جرايم سازمان گرايي،ط م، افراانلوهي از مشکالت امنیتي نظیر تروريساقتدا ی و 

 و همة اينهتا،اسلحه و نیز مهاجرت غیرقانوني  تجارت موا  مخدر، قاچاق انسان و، يفراملّ

موفتق  ستازمانمگرايتي میتان کشتورهای عضتو و تلتديل اکتو بته بر روند همکاری و ه

گرايي  يني و تروريسم که  ر است   ر اين بین، چالش افراط نها همنفي تأثیر ای  منطقه

هايي چون القاعتده و طاللتان محتدو  بته  و کشتور  جغرافیای اکو عمدتاً با فعالیت گروه

هتای جديتد  ر گیتری بحترانکلافغانستان و پاکستان بو ،  ر چند سال گذشتته بتا شت

گرايتي نظیتر  اعتش، ابعتا  جغرافیتايي های  نتوين افتراطسوريه و عراق و ظهور جريان

 قرار  ا ه است  تأثیر کشورهای عضو اکو را تحت  کمابیش همةتری يافته و وسیا
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گتترا، هتتای تروريستتتي و افتتراطبتته منظتتور مقابلتته بتتا تهديتتدات ناشتتي از جريتتان

متعد  میان نها های امنیتتي و انتظتامي کشتورهای  ةانله و چندجانلهای  و ج همکاری

با عامتل تهديتد  ،مشتر  و هماهنگ نظاميعضو اکو شکل گرفته است تا  ر چهارچو  

هايي  ر نوع نگترش اختالفات و تفاوتکه امنیت و ثلات  ر منطقه مقابله شو ؛ هر چند 

میان برخي از کشورهای عضو اکو وجتو  مقابله با آن  ةگرايي  يني و نحوافراط ةبه پديد

بتتر ايجتتا  ستتازوکار مطلتتو  و هماهنتتگ  ر ملتتارزه بتتا تروريستتم و  و ايتتن وضتتا، ار  

 است   گذاشتهتأثیر گرايي  افراط

هتای نقش و جايگتاه حتوزه ر اين بین، موضوعي که کمتر به آن توجه شده است، 

نظیتر گرايتي نتوين افتراطهتای ستنتي و جريتان ر مقابله با  تمدني و فرهنگي مشتر 

اکوست  اهمیتت و ضترورت توجته بته ايتن جغرافیايي  ة ر حوزعده و  اعش اطاللان، الق

ظرفیتت بستیار  ،اکتوة فرهنگي و تمتدني منطقت سابقةشو  که موضوع از آنجا ناشي مي

هتای گرايانته و بر اشتتاز گسترش و نفوذ تللیغات و تفکرات افتراط جلوگیریبااليي  ر 

از عضويت شتهروندان کشتورهای عضتو  جلوگیری رست از  ين اسالم و نیز سطحي و نا

 ر   با عنايت به اهمیت و ضرورت اين موضتوع،  ار گرا افراطتروريستي و های  ر جريان

مشتتر   ر  يو فرهنگت يتمتدن هتایحوزه گاهينقش و جا کهشو   کوشش ميمقاله اين 

مطالعته و بررستي  اکو ييایجغراف ة ر حوز گراييافراط نيو نو يسنت هایانيمقابله با جر

  به  ست آيدتا شناخت و  ر  بهتری از اين ظرفیت نهفته  شو ،

  

 اکوگرایی در حوزه جغرافیایی های سنتی و نوین افراطجریان

"گراييبنیا "معا ل 
بته معنتای بازگشتت بته اصتول و  ،"ةصولیاأل" ر زبان عربي  1

نیا گرايي  ر ا يان و مکاتب مختلف بشری وجو   ار  ب  (61  1716ملاني است )بابايي، 

بنیتا گرايي استالمي تعلیتری  2از جمله اسالم نیستت  به خدوصيآيین  خاصّ  ين وو 

                                                           
1. Foundementalism  

و  يخيتار یهابافت به ست و تا حدّ چشمگیریا اصطالحي نو شو ، يگونه که امروزه به کار بر ه مآن ،ييا گرایبن  2

 یهتا(  ر ستالنيتتر یپرستلا یسای ر کل انيو نوگرا انيا گرایبن نیبه عنوان میال جدال ب) سمیپروتستان يفرهنگ
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ای برتتر بترای زنتدگي  شتیوه هد و آن را حداکیری و ايدئولوژيك از  ين اسالم ارائه مي

ا گذشته از آنکته بتر پیونتد کند  از اين منظر، بنیا گراهفر ی و اجتماعي بشر قلمدا  مي

ورزند و خواهتان برقتراری حکومتت استالمي هستتند، بتا میان  ين و سیاست اصرار مي

سکوالريسم، لیلرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم نیز سر نازسازگاری  ارند  بنیا گرايي 

ز ای ا عتده شامل ،از بنیا گرايي اسالمي یمعطوف به عمل است  نوع  يگر ةاسالمي، ارا 

ال ن بتن ،تندرو نیز وجو   ار  که القاعده و رهلر کاريزماتیتك آنهتا ةمسلمانان سرخور 

"گرايتانافراط"توان آنها را مي و است آنآشکار  ةنمون
گرايتي افتراط" را آنهتا طريتقو  1

"اسالمي
 ( 101  1701، و  يگران )موحد خواند 2

ای جديد و ناشتناخته پديده ،"ياسالم گراييافراط"يا  "بنیا گرايي اسالمي" ةپديد

چنتد ستال اخیتر   رکته  ،جغرافیايي اکو نیستت و بتر ختالف ستوريه و عتراق ة ر حوز

 ةوسیعي از حوزهای  های افراطي و تروريستي شده است، بخش ستخوش فعالیت جريان

تری  ر ايتن به مراتب طوالني ای هبه ويژه پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی سابق ،اکو

را  م  زمینته 1011ة   اشغال افغانستان از سوی اتحا  جماهیر شوروی  ر  ه ارند زمینه

  از ستوی  يگتر، آور القاعتده فتراهم  ،ظهتور جريتان طاللتان و  ر مقتاطا بعتدی برای

نیتز  م  1001ة  هت آغتازفروپاشي شتوروی و استتقالل کشتورهای آستیای مرکتزی  ر 

کته  ر بطتن ختو  تحتر   شدن منطقه خیزش و فعالیت اسالم سیاسي  ر اي ساز زمینه

"جنلش اسالمي ازبکستان"های افراطي متعد  نظیر جريان
"حز  التحرير"و  7

هتا و  ه 0

"توبته" 1،"تللیت " 3،"لشکريان استالم" 6،"عدالت" 1،"اکرامیه"تر نظیر گروه کوچك
و  1

                                                                                                                                        
،  ر بتارة برختي گتري  یکشتورها  راصتطالح  نيتا ،از آن زمان به بعد  شو  يم مربوطمتحده  االتيام  1021 ة ه

    است رفته و اسالم به کار  تيهو ي سم،ئیاز جمله بو اپیروان ا يان مختلف 
1. Foundementalist  
2. Islamic Fundamentalism 
3. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 
4. Hezbu Tahrir 
5. Akromides 
6. Adolat 
7. Islam Lashkarlari 

8. Tablih 
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"نور"
و آستیای های افراطتي يتا  شتده  ر افغانستتان رو، جريانرا  ر پي  اشت  از اين 2

گذشته بر رونتد  ةچند  ه  ر انست که  "گراييتي افراطهای سنّجريان"مرکزی را بايد 

 اند   اشته شگرفتأثیر تحوالت اين مناطق 

های نوظهتور جريان"گیری  های اخیر  ر عراق و سوريه موجب شکلاما تحوالت سال

 شیج ر،يراق، حز  التحرع ي، ارتش اسالمهرتش اندار السنا کشور شد   ر اين  و "افراطي

 همحمد )الحق(، جلهت شی(، جةاهل السن مناصروااهل سنت ) اراني، گروه هالمندور ةالطائف

 يفت ةاالستالمی ةالدولت= عتراق و شتام ) اسالمي  ولت ،همه از ترألهل الشام و مهم ةالندر

و  يافراطت هتایگروه نيدتريو جد نترياز جمله مهم ، اعش یالعراق والشام( با نام اختدار

از منطقه افغانستان، پاکستتان و  يعیوس اربسی بخش هاآن تیفعال ة امن وهستند  يستيترور

ايتن   قرار  ا ه استتأثیر را تحت  قايو شمال آفر يعرب ةانیو قفقاز تا خاورم یمرکز یایآس

جذ  و عضوگیری و انجام عملیتات تروريستتي و  ةز نظر نوع نگرش و بینش، نحوا ها، گروه

بتا اند  و  ر مدت کوتتاه فعالیتت توانستته  ارندخاص، جديد و متفاوت  يهاياری، شیوهانتح

ای به سترعت ای و فرامنطقهحمايت سیاسي، نظامي و اقتدا ی برخي از کشورهای منطقه

 د  نعمل خو  را گسترش  ه ةحوز

به ويژه قفقاز شمالي )چچن، اينگوش و  اغستتان(، از ستال  ،قفقاز ة ر سطح منطق

"امارت اسالمي قفقاز"تحت عنوان  م  تشکیالتي 2113
لحتاظ تشتابه  شکل گرفت و به 7

عملیات تروريستي، به سرعت به همکاری بتا  ةهای سلفي و تکفیری و نیز سابق ر  يدگاه

روی آور   به همتین  الندره و  اعش ةجلهسلفي و تروريستي نظیر  یهای تندروجريان

 ةجلهتبه عضتويت  ،قفقاز ةمنطق ر لفي و تکفیری از عناصر س توجهيقابل  شمار، سلب

 و عربستتاني اتلتاع از پ  ها قفقازی ،همنتشر های آمدند  برابر گزارش و  اعش  ر ةالندر

 از یهتای بتارز نمونته و  اشتتند را ستوريه  ر تلفاتحضور و  باالی آمار سومین مدری،

                                                                                                                                        
1. Tobe 
2  Nur 
3. Islamic Caucasus Emirate (ICE) 
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تحتوالت میتداني  ةصحن قفقاز  ر ةحضور گستر ه و قابل توجه نیروهای افراطي از منطق

   توان ذکر کر  را ميعراق و سوريه 

فعالیت و حضور شتهروندان آستیای مرکتزی و قفقتاز عضتو  اعتش و ستاير  ة امن

تروريستتي بته  ةهای تروريستي و افراطي به ترکیه نیز کشیده شد و  ر جريان حمل گروه

از مهاجمتان از  يکتي ،هیتترک يتیمنابا امن بر بنا، م  2116اه استانلول  ر جوالی فرو گ

 زستتانیقرقاز کشتور  یعامتل انتحتار نیاز ازبکستان و ستوم ي اغستان،  وم یجمهور

تغییتر  ا ،  ر قلتال ستوريه و روستیه را ترکیه سیاست خارجي خو   از آنکهند  پ  بو 

هتا و انفجارهتای فعالیتت ة، بیشتر نیز شتد و  امنتهای تروريستي و افراطي فعالیت گروه

    رسیدتروريستي به شهرهای مختلف ترکیه به ويژه  و شهر استانلول و آنکارا انتحاری و 

تي هدف به صورت سنّ ،مذهلي شیعي -برخور اری از نظام سیاسي سلبايران نیز به 

شتها ت  ،بتارز آن ةنمونت  های سلفي و تروريستي نظیر طاللان و القاعده بو ه استتجريان

 م 1001متل طاللتان  ر ستال عوا ر مزار شريف به  ستتنگار ايراني  ها و روزنامه يپلمات

هتای نوظهتور  جريتاني گیری کامالً ضدّ ايراني و ضدّ شیعجهت  ،ای نهی  با چنین پیشاست

ابي و سلفي مور  حمايت عربستان تفکرات وهّ با ،ةتروريستي و افراطي نظیر  اعش و الندر

عراق و سوريه و مشارکت نظامي های حاکم  ر حمايت ايران از  ولت بديهي است سعو ی، 

 ،هتای تروريستتيمستقیم با جريان ةعملیاتي و مقابل ةو مستشاری ايران و روسیه  ر صحن

ي به مراتب يهاانگیزه ،گروه افراطي  اعش  ر قیاس با طاللان و القاعدهتا موجب شده است 

بته تعلیتر  يتا -شیعي باشد   ر واقا، ايران  اشتهباالتر برای تهديد، حمله و آسیب به ايران 

نیروهتای بتا های اخیر به مقابلته سال  رکه  -"ايران رافضي"های سلفي و تکفیری جريان

هتايي چتون  اعتش سلفي و تکفیری  ر عراق و سوريه پر اخته استت، از  يتدگاه جريتان

مستوجب انتقام هستند  بتا ايتن وجتو ، اشتراف اطالعتاتي و نظتامي ايتران و شناستايي و 

هايي چون  اعش  ر گروه ةمانا از تحقق اهداف تروريستي و خرابکاران ،امل آنهاباز اشت عو

 ايران شده است  
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گتروه  اعتش بته افغانستتان و آستیای  ،از سويي  يگر، به لحاظ فکری و عقیتدتي

نظرهتای  ز اظهارنگر   امور  نظر خو  مي "خراسان تاريخي"مرکزی به عنوان بخشي از 

 ،عنتوان متدعي خالفتت استالمي ستنلاط کتر  کته  اعتش بتهتوان چنین ا پراکنده مي

وجیه ايتدئولوژيکي خالفتت را  ر ت "خراسان تاريخي"تواند افغانستان يا بهتر بگويیم  نمي

پیتاملر ای اخلار و روايتات منستو  بته  بر پاره ، بنانا يده بگیر   خراسان خويش ا عايي

یتام بترای احیتای خالفتت استالمي آغاز قجايگاه و  ر بر اشتي آخرالزماني، )ص( اسالم 

های آتتي انتشتار  ستال  ر ختو ، ای که  اعش از متدرفات احتمالي  ر نقشه خواهد بو  

هتايي از آستیای  بخششتامل تنهتا  نته ،جغرافیايي خراستان بتزر  ةمحدو  ، ا ه است

زيتر  ة  نقشتپیش رفته استهند  ةقار  ، بلکه تا عمق شلهاستمرکزی، افغانستان و ايران 

  هد نشان مي منسو  به گروه  اعش ة ر نقشرا  يخيخراسان تار ييایجغراف تیقعمو

 
 منسوب به گروه داعش ةموقعیت جغرافیایی خراسان تاریخی در نقش

بر اشتت ، "خراستان تتاريخي" ستخن بتر سترای و با وجو  انتشتار چنتین نقشته

ملتاني  ،از سوی  اعش آغاز قیام برای احیای خالفت اسالمي از اين منطقه و آخرالزماني

نظر از ملاني فکری و عقیدتي، گروه  اعش صرف 1 روشني ندار فکری و عقیدتي چندان 

                                                           
انديشه شیعي به طور ستنتي موضتوع ظهتور امتام   اين موضوع از آنجا حائز اهمیت است که از منطقة خراسان  ر 1

شو   حال آنکه جايگتاه خراستان تتاريخي  ر ملتاني فکتری و يا  مي های سیاهخراساني با پرچم دقیام سیّغائب و 



 0931 بهار، 66، ش 01ی، س / فصلنامه تاریخ روابط خارج 011
 

حتافظ بتا انتدتا   بر اشتت؛ همچتون عملي بترای احیتای خراستان تتاريخي يهايگام

بته  علدالرئوف خا مبه عنوان رئی  شورای خراسان و حاکم واليت خراسان و  دخانیسع

از ستران و رهلتران طاللتان يت  هر  و فر  مندتو  گتروه  اعتش عنوان معاون اين وال

 1اند جدايي از طاللان به گروه  اعش ملحق شده اند و پ  از بو هپاکستان 

ايتران،   کشتور عضتو اکتو 11 همتةآيد، ه از ملاحث يا  شده بر ميبنابراين، چنانک

ازبکستتان، قزاقستتان و پاکستان، ترکیه، آذربايجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستتان، 

هتای مختلف و  ر ستطوح متفتاوت  ر معترج تهديتد جريتانهای  افغانستان به صورت

    افراطي و تروريستي قرار  ارند

 

 گراییتی و نوین افراطهای سنّجریانتعامل و تقابل 

بته لحتاظ فکتری و  ةالندترنظیتر  اعتش و  ،های نوظهتور افراطتيهر چند جريان

هايي بتا  اند و از جنلهپذيرفتهتأثیر تي چون طاللان و القاعده ای سنّهتشکیالتي از جريان

به لحاظ عقیتدتي های آنان  تفاوتفکری و عملي  ارند، اما  ر عین حال  های آنها شلاهت

 تي و نتوينهتای ستنّ جريتانتعامل و تقابل  قابل توجه است و اتفاقاً همینعمل  ةو شیو

 ر ستطح را و تروريستم گرايتي  افراط ارزه بتاشتناخت و ملتاست کته رونتد  گراييافراط

تر  پیچیتدهمناطقي چون آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان  ر قیاس با سوريه و عراق 

 است   کر ه

استت کته هويتت ملتنتي بتر  بر اين نظتربه لحاظ ملاني فکری و عقیدتي،  اعش 

قدرت  و ساختاربه رسمیت شناخته شو  و نظم  "ارزش"شريعت جها گرا بايد به عنوان 

 و زاستت   ماهیت اين رونتد، فتي نفسته بحترانجامعه نیز صرفاً ملتني بر آن شکل گیر 

                                                                                                                                        
جريان تندروی سني و سلفي نظیر  اعش چیست؟ موضوعي است که ماهیت و ابعتا  آن چنتدان شتناخته  عقیدتي

 و بررسي مستقل است  شده نیست و نیازمند مطالعه
افغانستتان  ر  بته کتايآمر هواپیماهای بدون سرنشینحمالت جريان و مال علدالرئوف خا م  ر  خان دیحافظ سع  1

 کشته شدند   م  2116آگوست 
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شتو   ناشتي متيزمینه گرايان از اين سازی افراطای و شلکهبخش مهمي از قدرت شلکه

مشتر ، ايتدئولوژی افراطتي، استالم سیاستي را يکتال جهتان  ةباور به سرنوشت و آيند

المللتي متر م های بینشابه از شرايط موجو ، وابستگي به شلکهوطن،  ر  مشتر  و م

 استتگرايتان  اعشتي ترين عناصر هويتي افتراطنها  و استقالل مالي و ما ی، جزو مهم

 ( 166  1707 يگران، )يز اني و 

هايي، جريان افراطي  اعش از نظر نوع جهان بینتي و با برخور اری از چنین ويژگي

تتر استت و  ر مقابتل میتان  اعتش و طاللتان ن القاعتده نز يتكرويکر  عملي به جريتا

های فکتری،  اعتش ريشته  ر و بنیان عقیدتيشو   به لحاظ مي  يده مهميهای  تفاوت

 ر  " يوبنتدی" ةاما جريان طاللتان از انديشت ،ابي خاورمیانه  ار وهّگری و جريان سلفي

  هاستتنیروها و اعضای اين گتروهمهم  يگر، ترکیب  ةپذيرفته است  نکتتأثیر شله قاره 

تتأثیر  تحتت ستختکته  ،محوريت قوم پشتون و باطاللان جرياني است عمدتاً قوم محور 

شرايط اجتماعي و اقتدا ی مناطق مختلف افغانستان و پاکستان قترار  ار  و بته همتین 

 امتا ترکیتب نیروهتای  شتو از طاللان افغان و طاللان پاکستان نیز نتام بتر ه متي سلب،

 ر ترکیتب   خاص نیست قوميمحدو  و منحدر به  و یتي استالقاعده و  اعش، چند ملّ

    ملیت از سراسر جهان حضور  ارند 111تا  31نیروهای  اعش  ر عراق و سوريه بین 

اهتداف  ةرويکر  عملي و  امن ،تي و فکری و ترکیب نیروهایدهای عقبنیان از یجدا

ای که جريتان  اعتش ؛ به گونهنیز قابل توجه استي های اين  و جريان افراطموريتأو م

  تفتاوت میتان گیر  ميال  ر افغانستان يعني القاعده قرار  ر کنار  يگر جريان افراطي فعّ

محلتي استت و هتی   يطاللان  ر واقتا گروهتشو  که طاللان و  اعش از آنجا ناشي مي

 اسالم نلو ه استت، های اسالمي و تشکیل حکومت جهاني مدّعي سرنگوني حکومتوقت 

های جهتاني هستتند و هتدف اصتلي آنهتا احیتای خالفتت  گروه ،القاعدهنیز  اعش و  اما

 ور و نز يتك تقستیم  ةرا بته  و  ستت خويش ،  شمنانسلباسالمي است و به همین 

 راکشتورهای استالمي  های حاکم بتر  ولتبايد  نخست ،القاعده و  اعشبه نظر اند   کر ه

اولويت آنها  بنابراين، ؛مريکا رفتآسراغ کشورهايي میل اسرائیل و سرنگون کر  و سپ  
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طاللتان بتا آنچته ايتن تلقتي  کنند  نمي  که احکام اسالم را اجرا های اسالمي است  ولت

  (1700مالزهي، کند، متفاوت است  ) اعتقا   ار  و آن را  ر افغانستان  نلال مي بدان

عمتل طاللتان از پاکستتان و افغانستتان  ةگذشته، حوز ة و  ه  ر ،بر همین اساس

اما جريان القاعده و  اعش  ر جغرافیای بسیار وسیعي از جنو  شرق آستیا،  ،فراتر نرفته

افغانستان و پاکستان و مناطق مختلف خاورمیانه تا شمال آفريقا و حتتي اروپتا گستتر ه 

لقاعتده متتهم اعضای گتروه ا ،نیز م  2111م سپتاملر سال ياز ه ةاست   ر جريان حا ث

اياالت متحده بته افغانستتان بته  ةاصلي عملیات تروريستي  ر آمريکا اعالم شدند و حمل

  و رهلران القاعده به آمريکا صورت پذيرفت  گروه طاللان از تحويل اعضا خو  اری سلب

گروه نوظهور  اعش نیتز عمتالً  ر مستیر القاعتده گتام بر اشتته و عملیتات انتحتاری و 

، هتر از چنتدی ی آن  ر نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای اروپتاييتروريستي اعضا

  ر صدر اخلار و حوا   بو ه است 

 

 اکو  ةدر منطق گراییهای نوین افراطجریانها و تهدیدهای پویش چالش

تترين تي و نتوين آن، از جتدیگرايي  ر اشکال ستنّافراط ةگیری و رشد پديدشکل

ستت، زيترا جغرافیتايي اکو ةبته ويتژه  ر حتوز ،بشتری ةجامعت ها و تهديدها برایچالش

های افراطي و تروريستي است  طلیعي است کانون فعالیت گروه ،هايي از اين حوزه بخش

 از جملته تهديتدهای ترور عام افرا  بیگناه و ترويج خشونت وثلاتي و قتلکه ناامني و بي

هتا و شتناخت چتالش ر ،اهمیتت  اآنچته  ر ايتن مقطتا   های افراطي استجريانبارز 

 ر ا امته بته  کتهست اکو ةنظیر  اعش  ر منطق گراييهای نوين افراطجريانتهديدهای 

 شو    مي ترين موار  آن اشارهمهم برخي از

رو،  کشور عضو سازمان همکاری اقتدا ی )اکو( مسلمان هستتند و از ايتن 11 همة  1

طاللتان، القاعتده و بته ويتژه  اعتش، هايي چتون ترين آسیب اقدامات غیرانساني گروهمهم

غتر  بته ويتژه  ر جهتان  ،المللتي ر سطح بین است و اسالم و مسلمانان خدشه به اساس

هتای جديتد و شیوه  اين امر با توجه به  هد تدوير اين  ين و پیروان آن را مشوّه جلوه مي
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قف ، استتفا ه  نظیر سوزاندن زنده افرا   ر ،متفاوت کاربر  خشونت و ترور از سوی  اعش

و انتشتار  ستر بريتدنهای مرتفا، ن از ساختمانااز کو کان برای اعدام افرا ، پرتا  محکوم

آن، تخريب مساجد و کلیستاها، نتلش قلتر بزرگتان ا يتان مختلتف و  و تداوير وسیا فیلم

و  ر قیتاس بتا اقتدامات  خاص و فتوری  ار اهمیت  ،تخريب وسیا آثار باستاني و تاريخي

   کر ه استبه اسالم و مسلمانان وار   تر ويرانهای به مراتب القاعده، آسیب طاللان و

 ،های اسالمي نیتزجريانبا رويکر  نامناسب برخي از کشورهای منطقه  ر مقابله   2

 میتان  قیقتي مرزبنتدی و منطقتي سفانه تفکیكأچالش و تهديد بسیار مهمي است  مت

معتتدل  ر  ستنتي و اسالم و  اعش و القاعده طاللان، نظیر بنیا گرا اسالمي هایجنلش

های     ر صورتي که وجو  احزا  و جريانوجو  ندار سطح بسیاری از کشورهای منطقه 

هتای و قانوني و  ارای شناسنامه و هويت مشخص و نیز قائتل بته رقابتتاسالمي معتدل 

یتز افترا  و آمجذ  و هدايت  موکراتیك و مستالمت ةتواند زمینمي ،سیاسي و انتخابات

های  يني را  ر ساختار سیاسي و اجتماعي کشورهای منطقه فتراهم کنتد   ر ايتن گروه

ابیت خو  را برای شهروندان کشورهای های افراطي  يني، جذّصورت است که  يگر گروه

    منطقه از  ست خواهند  ا 

 اجلاری ريتش متر ان، تراشیدنو اقداماتي چون  ضدّ  ينيهای تشديد سیاست  7

بترای حضتور های عربي به ويژه محمد، اعمال محدو يت ممنوعیت نامگذاری افرا  به نام

سفر حج و اقداماتي از اين  ست، نه تنهتا کمکتي بته   ر مساجد، به ويژه برای جوانان و

کند، بلکه بهترين توجیه و بهانته را گرايي  يني  ر سطح منطقه نميمقابله با مو  افراط

   آور   های افراطي نظیر  اعش فراهم مير جريانبرای عضوگیری و حضو

هتای جغرافیتايي اکتو  ر گتروه ةجوانتان کشتورهای حتوز ةحضور نسلتاً گستر   0

 بنااست  ها و تهديدات جدی منطقه تروريستي و افراطي نظیر  اعش نیز از جمله چالش

تتا  11عمدتاً بین  های تروريستي و افراطيبه گروه پیوستهي افرا  میانگین سنّ ،آمارهابر 

 ةنیز عمدتاً جوانتان عضتو  اعتش و الندتر را سال است  بسیاری از حمالت انتحاری 71

  عتتواملي چتتون بحتتران هويتتت جوانتتان  ر کشتتورهای منطقتته، وجتتو   هنتتد انجتتام مي
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هتای ستطحي و های سیاسي، اجتماعي و اقتدا ی، بر اشتهای طلقاتي  ر حوزه شکاف

های اجتماعي و فضای مجازی سترسي جوانان منطقه به شلکهنا رست از ملاني اسالم،  

، از کنتد های افراطتي را بته آستاني فتراهم ميکه امکان آشنايي و عضويت آنان  ر گروه

هتای جغرافیايي اکتو  ر گتروه ةحضور جوانان کشورهای حوز ةزمین مهم  رجمله موار  

  تروريستي و افراطي نظیر  اعش است

گرايي نظیتر  اعتش و برختي تعتامالت و های نوين افراطيانجر فعالیتظهور و   1

های سنتي مانند القاعده و  اعش، با خرو  بخش اعظم نیروهای های آنان با جريانتقابل

 2110ستال کشور عضو نتاتو و ايستاف از افغانستتان  ر پايتان  01آمريکايي و نیروهای 

 هتا،ترين نگرانييکي از مهم  (021  1700گر کالجي، )کوزه میال ی هم زمان شده است

 م   ر افغانستتان 2110 قدرت پ  از هايي چون  اعش  ر فضای خألگروه  تحر ةزمین

ثلتاتي، موجتب گستترش متو  بتي ايتن کشتور،ثلتاتي  ر تواند عالوه بر بياست که مي

جغرافیايي اکو شتو   برختي از  ةگرايي به ساير کشورهای منطقه و حوزتروريسم و افراط

 ر مناطقي چتون قنتدوز و بدخشتان بته  ظهور  اعش  ر افغانستان و تحوالتران از ناظ

   اند کر هعنوان شاهدی بر اين روند يا  

 مال اختر محمتد مندتور عمر و های اخیر، اختالفات بر سر جانشیني مالسال  ر  6

 موجتب ريتزش و جتدايي برختي از ،و نیز طرح مذاکرات صلح طاللان با  ولت افغانستان

های نوظهور افراطتي بته ويتژه جريان و پیوستن بهجوان آن  ةاعضای طاللان به ويژه بدن

بارز آن جدايي معاون طاللان پاکستان از اين جريتان و انتختا   ةنمون   اعش شده است

 اعش بو    ر واقا، جريان افراطي  سرکر ةوی به عنوان رئی  شورای خراسان از سوی 

هتای تجتذابیّ ،خشتونت و تترور ر های جديد و متفاوت شیوهی چون  اعش با نوظهور

تحتر  و نفتوذ  ةاست و همین امتر زمینت ايجا  کر هطاللان  ةبرای بخشي از بدن خاصي

 بیشتر  اعش  ر افغانستان را فراهم ساخته است  

 ،ملارزه با عناصر تروريستي و تکفیری  ر ستوريه ة ر جله ،ايران و روسیه اتحا   3

هتای ی  يدگاه و رويکتر  مشتتر   و کشتور نستلت بته تهديتد جريتانبه روشني گويا
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فعالیتت  ة امنتو روستیه، گستترش ايتران  بترایتروريستي و تکفیری است  خطر اصلي 

خراستان "و  "امارت اسالمي قفقاز"گرايي نظیر  اعش تحت لوای های نوين افراطجريان

مرزهای  و کشتور استت   ون ربه مناطق پیراموني و  ر مراحل بعدی نفوذ  ر  "تاريخي

بترای ضتربه بته منتافا ايتران و روستیه  قابل توجهيهای انگیزه ،های افراطياين جريان

 اکنتون ،های طوالني با مسلمانان چچن و  اغستانتقابل ةسابق با ،مسیحي ة  روسی ارند

 ر ستوريه  ،فراتر از مرزهای ختو   ر کشوریبرای نخستین بار پ  از فروپاشي شوروی، 

ايتران "هتای ستلفي و تکفیتری بته تعلیتر جريتان -ايران شتیعي داخلة نظامي کر ه وم

نیروهای سلفي و تکفیری  ر عراق و ستوريه با های اخیر به مقابله طي سال  ر -"رافضي

مستتوجب انتقتام هستتند  هايي چون  اعش، اين کشور از  يدگاه جريان ؛است برخاسته

 ةمتوجه ايران و روسیه  ر صتحنهای مشتر  که يدترين تهدترين و جدیمهم بنابراين،

هتای نوظهتور تحوالت مناطق آسیای مرکزی و قفقاز است، مو  رو به گستترش جريتان

گرايي و تروريسم را از عراق و سوريه بته ستطح افراطمرزهای  ةکه  امن استگرايي افراط

 کشانده است  ق پیراموني ايران و روسیه مناط

 

 گراییدر مقابل جغرافیای بدون مرز افراط هنگی مشترکهای تمدنی و فرحوزه

  اوری  ر بتتا فتتارغ از  ،عقیتتدتيفکتتری و  جريتتانيگیتتری و ظهتتور اصتتوالً شتتکل

 ،شتهيتفکتر و اند  ستتین يو ناگهتان يآنت ای دهيپدفکری و میلت و منفي آن، های  بنیان

و  ياجتمتاع طيهتا و شترانتهیشتدن زم مبر اثر فراه يطوالن  ر  ورانياست که  يانيجر

هتای افراطتي جريتان  (1731ي، عتارف) شتو يمت ظتاهرو  يافتهانسجام  جيبه تدر يزمان

طاللان، القاعده و  اعش نیز از ايتن امتر مستتیني نیستتند و  ر بستتر شترايط مختلتف 

 اند  سیاسي، اقتدا ی و اجتماعي شکل گرفته و توسعه يافته

های افراطي، از میتان بر اشتتن و ا جريانبنابراين، راهکار بنیا ين و اصولي مقابله ب

  گستترش آنتان استت گیری وهای اجتماعي و فرهنگي شکليا  ست کم تضعیف زمینه

هتای ملتت میان مشتر  يو فرهنگ يتمدن هایحوزهتوجه به  که رسدميبه نظر  چنین
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  اهمیتت و ضترورت ايتن موضتوع از ترين اقدامات ممکن استت ، يکي از اساسيعضو اکو

جغرافیتای بتدون "های تروريستي و افراطتي، های گروهويژگيتری روست که از اصلي آن

ترور، خشونت و از  "جغرافیای بدون مرز"که  ر مقابل اين  اين استپرسش   است "مرز

حتل  است که هر نوع راه بسیار بهتر؟ يافتتوان حل جايگزيني ميافراط چه گزينه و راه

با پیامتدهای  بشو باشد تا  "جغرافیای بدون مرز"ژگي  ر بطن خو  واجد وي ،پیشنها ی

 کر  های افراطي و تروريستي مقابله گروه بدون مرز های منفي و مخر  فعالیت

 يتدگاه و  اختتالف  رهای موجو  سیاسي و جغرافیايي و نیتز با توجه به مرزبندی

هتای حوزه" ،ایبا مسائل منطقه ربطجغرافیايي اکو  ر  ةرويکر  برخي از کشورهای حوز

ظرفیتت  "مرز بدون یایجغراف"با برخور اری از ويژگي بارز  "فرهنگي و تمدني مشتر 

گرايي و تروريسم  ر سراستر منطقته افراطبه گسترش  ای مقابله با مو  روبر چشمگیری

های فارسي، ار و، پشتون، ترکي کته ريشته زبانای عمیق و مشتر  میان   پیونده ارند

کهن ا بیات و آثار مکتو  و تاريخ شفاهي کشتورهای منطقته اکتو  ار ،  ر تاريخ بسیار 

پیونتدهای  ينتي و همچنتین  ،های مشتر  اجتمتاعي و فرهنگتيرسوم و ارزش و آ ا 

و همزيستتي را  امدار که مفاهیم ارزشمندی چون صلح ومذهلي و به ويژه جريان عرفان 

توان برای مقابلته بتا  است که مي های بسیار مناسلي د، از جمله ظرفیتن ر بطن خو   ار

 های افراطي و تروريستي از آن بهره بر    تفکرات جريان

های ستطحي و بنابراين، زماني که گروه تروريستي و افراطي چون  اعش با بر اشت

نا رست از اسالم و با هدف احیای خالفت اسالمي و تاريخي مور  نظر ختو ، جغرافیتای 

تتأثیر  کیه تا افغانستان، پاکستان و آستیای مرکتزی را تحتتوسیعي از عراق، سوريه و تر

ترين راه حل، احیای نقش و جايگاه بزرگاني چون موالناست کته  ر  هد، مناسبقرار مي

يا فتارابي کته بند ؛  چشم از جهان مي قونیهو  ر  کند علور ميايران  ازشو ، بلخ زا ه مي

تا ايران و عراق  ر  وران حیات خو  را ی قزاقستان امروز ر جغرافیای وسیعي از فاريا  

هتای فرهنگتي و های موجو   ر حتوزهکید بر ظرفیتأبديهي است که ت کر ه بو  تجربه 

توانتد بته متوازات اقتدامات اطالعتاتي و متي "رويکر  ايجابي"تمدني مشتر  به عنوان 
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ز فعالیتت هتا و تهديتدات ناشتي ا ر مقابله بتا چتالش "رويکر  سللي"امنیتي به عنوان 

   باشد بر اری های افراطي و تروريستي مور  توجه و بهرهگروه

 

  نتیجه

کشور عضو سازمان همکاری اقتدا ی )اکو(  ر سطوح مختلف و به اشکال  11 همة

های افراطي و تروريستي هستند  تعامتل و ها و تهديدات گروه ر معرج چالش گوناگون

هتای نتويني چتون یر طاللان و القاعده با جريتاننظ ،گراييهای سنتي افراطتقابل جريان

چه بیشتر تحوالت منطقه شده است  عضتوگیری  اعتش از   اعش، موجب پیچیدگي هر

به ويژه مناطق آسیای مرکزی و قفقاز بترای حضتور  ر ستوريه و  ،منطقهاين شهروندان 

تروريستتي های های اجتماعي، انجام عملیاتبه ويژه از طريق شلکه ،عراق، جذ  جوانان

از  ،المللتياسالم  ر سطح بین ةجغرافیايي اکو و تخريب چهر ةو انتحاری  ر سرتاسر حوز

هايي است که امنیت، ثلات و آرامش کشتورهای عضتو و چالش ترين تهديدهاجمله مهم

 است   کر هاکو را با تهديد مواجه 

از ويژگي با برخور اری  "های فرهنگي و تمدني مشتر حوزه" ر چنین شرايطي، 

-افراطرای مقابله با مو  روبه گسترش ب توجهيظرفیت قابل  "مرز بدون یایجغراف"بارز 

توانتد  پیشنها ی زير ميهای   ر اين زمینه، راه  ارند گرايي و تروريسم  ر سراسر منطقه 

 فرهنگي اکو قرار گیر    ةمؤسسبه ويژه اکو، مور  توجه مقامات سازمان 

 ر طول  و  هه فعالیت سازمان همکاری اقتدتا ی )اکتو(  مطرحيکي از مسائل   1

ازمیر تعیین شتده استت، بتا  ةچنانکه  ر معاهد ،اين است که آيا پیشلر  اهداف سازمان

شو  يتا بتا تمرکتز بتر آن؟ )شتهابي و شتیخ االستالمي، مین ميأگسترش سازمان بهتر ت

 ةای  ر حتوزطقتهمن يکته اکتو ستازمان از ايتن روستتاين پرسش و ابهام   (61  1711

فرهنتگ و  و هتای  يگتری چتون سیاستت مقولهاين اساس نلايد  ر  اقتدا ی است و بر

 بترای برقتراری ای  يگترمنطقته سازماناست که  ر غیا   اينامنیت وار  شو   واقعیت 

کشور  11میان های سیاسي، فرهنگي و امنیتي همکاری و هماهنگي  ر حوزه های زمینه
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 ر چهارچو  سازمان همکتاری اقتدتا ی  های  يگر اری  ر زمینههمکای جز ، چارهعضو

 نیست )اکو( 

بته عنتوان بختش فرهنگتي ايتن  "فرهنگي اکتو ةمؤسس"رو، نقش و کارکر  از اين

هتای حتوزه"کیتد بتر أاستت  ت قابتل توجتهاکتو  اعضایسازمان  ر نز يکي و هماهنگي 

-از مهتم "مرز بدون یایغرافج"با برخور اری از ويژگي بارز  "فرهنگي و تمدني مشتر 

تواند برای مقابله با مو  رو بته گستترش فرهنگي اکو مي ةمؤسسترين اقداماتي است که 

     ر مرکز توجه قرار  هد ،گرايي و تروريسم  ر سراسر منطقهافراط

رو، وظیفه و مستالولیتي کشور عضو سازمان اکو، مسلمان هستند و از اين 11هر   2

هتای  يگتر گروه مخدوش و غیرانستاني  اعتش و تدوير  د تا  ر برابر ارناخالقي و  يني 

اقتدامات  افراطي از  ين اسالم بايستند و مقابله کنند   ر چارچو  مؤسسة فرهنگي اکو،

ای، تللیغاتي، علمي و  يني ملتنتي بتر  يتدگاه مشتتر  شتیعه و ستني  ر نفتي رسانه

هتايي چتون  اعتش ات غیرانساني گتروه ر رابطه با اقدام به ويژه ،گراييخشونت و افراط

  الزم است 

های افراطي نظیر  اعش قرار جريان کانون جذ اکو  ر  ةجوانان کشورهای حوز  7

همین جوانان صتورت  به  ست ارند و بخش مهمي از عملیات انتحاری و تروريستي نیز 

اطي و حضتور های افرپ  از پیوستن به  اعش و ساير گروه بسیاری از جوانان،گیر   مي

ها و تللیغات  روغتین عملیاتي عراق و سوريه، متوجه ماهیت واقعي اين جريان ة ر صحن

هتا، عمتالً امکتان بازگشتت جوانتان با توجه به کنترل امنیتي اين گروه اما  شوندآنها مي

 ر موار  متعد ، اين  سته از جوانان بته  ستت عوامتل وجو  ندار ؛ به ويژه که پشیمان 

 ةمؤسستبا توجه به اهمیت و حساسیت اين موضتوع،  بنابراين،اند  دام نیز شده اعش، اع

جوانتان کشتورهای عضتو از  آگتاهيويژه و هماهنگ برای  ای نامهبايد بر ميفرهنگي اکو 

های افراطي چون  اعش و نیز آشنايي با ملاني واقعي و صتحیح  يتن ماهیت واقعي گروه

  ر پیش گیر  اسالم 
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نوظهتور افراطتي نظیتر هتای  گروه ةگستر  بر اریمهم  يگر، بهرهموضوع بسیار   0

ای از تللیغتات، شناستايي، عضتوگیری، که طیف گستتر ه ، اعش از فضای مجازی است

اعالم بیعت، هدايت عملیات تروريستي و انتحاری و انتقال اعضای جذ  شده بته ستوريه 

متديريت  بترایويتژه  ای نامتهبربه همین سلب، الزم است کته گیر   و عراق را  ر بر مي

 تدار  شو  فرهنگي اکو  ةمؤسسهای اجتماعي از سوی فضاهای مجازی و شلکه

های افراطي و تروريستي  ر شهرهای کوچك، ای از عضوگیری گروهبخش عمده  1

گیر ؛ مناطقي که بته ای کشورهای عضو اکو صورت ميروستاها و مناطق مرزی و حاشیه

هتای و رفاه مناسب و نیز سطح پايین آگاهي، مستعد حضور گروهاز امکانات  سلب  وری

های عضو اکو به شهرهای کوچك، روستاها عالوه بر توجه  ولت بنابراين،افراطي هستند  

هتای فرهنگتي و تمتدني حتوزه"هتای  ای، الزم استت ظرفیتتو مناطق مرزی و حاشتیه

هتای ن بخشتي از کنفتران توا، ميزمینه ر اين مناطق معرفي شوند   ر اين  "مشتر 

 ةمؤسستي های علمي، فرهنگي، اجتماعي و  ينتهای فرهنگي و  يگر برنامهعلمي، هفته

روستتاها و  ها و شتهرهای بتزر ،  ر شتهرهای کوچتك،پايتختفرهنگي اکو را به جای 

   کر  ای برگزار مناطق مرزی و حاشیه
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