نقش و جایگاه حوزههای تمدنی و فرهنگی مشترک در مقابله
با جریانهای سنّتی و نوین افراطگرایی در حوزة جغرافیایی اکو
ولي کوزهگر کالجي

1

 چکیده
منطقۀ خازرمیانه ز مناط پیراموند ن ،نظیر سیای مرکزی ز فقا ز شبه اره ا کانونهاای
ممم پرزرش ز رشد ایراطگراید در دزران معاصرند .طد چند دهۀ گذشته ،یمور جریانهای
ایراطد نظیر طالبان ز القااده ییای سیاسد ،اجتمااد ز امنیتد ایغانستان ز پاکستان را سخ
تد

تأثیر رار داده اس  .در میان جریانهاای اساالمد ،دااای ا نظار ایاوگیری ز نیاز

گسترش دامنۀ یعالی های خود ،توجه زیژهای به منطقاۀ فقاا باا اناوان "اماارت اساالمد
فقا " ز منطقۀ سیای مرکزی ،ایغانستان ز پاکستان تد

انوان "خراسان تااریخد" نشاان

داده اس  .در چنین شرایطد که موج ترزریسم ز ایراطگراید ،تماع ملا هاای منطقاه را باا
تمدید جدی مواجه کرده اس  ،میراث تمادند ز یرهن اد مشاترک میاان  11کشاور ایاو
سا مان همناری ا تصادی (اکو) که در طول تااریخ ز زرای مر هاای سیاساد ز جغراییااید
کنوند کشورهای ایو شنو گریته اس  ،مدتواند به انوان ااملد در جم
رز به گسترش ترزریسم ،خشون

مقابله با رزناد

ز ایراطگراید در سطح منطقه مورد توجه رار گیرد.

واژگان کلیدی:
اکو ،حو ههای تمدند ز یرهن د مشترک ،ایراطگراید
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 1پژوهشگر ارشد معاونت پژوهشهای روابط بینالملل ،مرکز تحقیقات استراتژيك مجما تشخیص مدلحت نظام و
انشجوی کتری مطالعات منطقهای ،گرايش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ر انشگاه تهران
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مقدمه
مساحت حوزة جغرافیايي سازمان همکاری اقتدا ی (اکو) ،شامل  11کشور ايتران،
پاکستان ،ترکیه ،آذربايجان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستتان ،ازبکستتان ،قزاقستتان و
افغانستان با جمعیتي بال بر  771میلیون نفر به بیش از  1میلیتون و  621هتزار و 603
کیلومتر ميرسد پیشینة کهن تمدني و تاريخي اين منطقه موجب شده است کته حتوزة
فرهنگي اکو ر شعاعي به مراتب وسیاتتر از حتوزة جغرافیتايي و سیاستي اعضتای ايتن
سازمان باشد فر وسي ،شاعر بزر

ايراني سرو ه است «چو ايران نلاشد تن متن ملتا /

بدين بوم و بر زنده يك تن ملا » و مرا او از ايتران ،مرزهتای مشتخص جغرافیتايي بته
تعلیر امروزی نیست؛ بلکه هدف ،فاع از هويت و کیان ايران فرهنگي و تمدني است کته
همواره مرزهای فرهنگي آن از مرزهای جغرافیايياش فراتر بو ه است
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتدا ی (اکو) با برخور اری از چنتین پیشتینه و
ظرفیت غني تاريخي ،تمدني و فرهنگي با چالشها و مشکالت متعد ی رو به رو بو هاند
اختالفات سیاسي ،قومي ،مذهلي و مرزی ،عدم همکاریهای کامتل و مناستب تجتاری و
اقتدا ی و انلوهي از مشکالت امنیتي نظیر تروريسم ،افراط گرايي ،جرايم سازمان يافتتة
فراملّي ،تجارت موا مخدر ،قاچاق انسان و اسلحه و نیز مهاجرت غیرقانوني و همة اينهتا،
بر روند همکاری و همگرايتي میتان کشتورهای عضتو و تلتديل اکتو بته ستازمان موفتق
منطقهای تأثیر منفي نها ه است ر اين بین ،چالش افراطگرايي يني و تروريسم که ر
جغرافیای اکو عمدتاً با فعالیت گروههايي چون القاعتده و طاللتان محتدو بته و کشتور
افغانستان و پاکستان بو  ،ر چند سال گذشتته بتا شتکلگیتری بحترانهتای جديتد ر
سوريه و عراق و ظهور جريانهای نتوين افتراطگرايتي نظیتر اعتش ،ابعتا جغرافیتايي
وسیاتری يافته و کمابیش همة کشورهای عضو اکو را تحت تأثیر قرار ا ه است

مقاالت 019 /

بتته منظتتور مقابلتته بتتا تهديتتدات ناشتتي از جريتتانهتتای تروريستتتي و افتتراطگتترا،
همکاریهای و جانله و چندجانلة متعد میان نها های امنیتتي و انتظتامي کشتورهای
عضو اکو شکل گرفته است تا ر چهارچو نظامي مشتر

و هماهنگ ،با عامتل تهديتد

امنیت و ثلات ر منطقه مقابله شو ؛ هر چند که اختالفات و تفاوتهايي ر نوع نگترش
به پديدة افراطگرايي يني و نحوة مقابله با آن میان برخي از کشورهای عضو اکو وجتو
ار و ايتتن وضتتا ،بتتر ايجتتا ستتازوکار مطلتتو و هماهنتتگ ر ملتتارزه بتتا تروريستتم و
افراطگرايي تأثیر گذاشته است
ر اين بین ،موضوعي که کمتر به آن توجه شده است ،نقش و جايگتاه حتوزههتای
تمدني و فرهنگي مشتر

ر مقابله با جريتانهتای ستنتي و نتوين افتراطگرايتي نظیتر

طاللان ،القاعده و اعش ر حوزة جغرافیايي اکوست اهمیتت و ضترورت توجته بته ايتن
موضوع از آنجا ناشي ميشو که سابقة فرهنگي و تمتدني منطقتة اکتو ،ظرفیتت بستیار
بااليي ر جلوگیری از گسترش و نفوذ تللیغات و تفکرات افتراطگرايانته و بر اشتتهتای
سطحي و نا رست از ين اسالم و نیز جلوگیری از عضويت شتهروندان کشتورهای عضتو
ر جريانهای تروريستي و افراطگرا ار با عنايت به اهمیت و ضرورت اين موضتوع ،ر
ر

اين مقاله کوشش ميشو که نقش و جايگاه حوزههتای تمتدني و فرهنگتي مشتتر

مقابله با جريانهای سنتي و نوين افراطگرايي ر حوزة جغرافیايي اکو مطالعته و بررستي
شو  ،تا شناخت و ر

بهتری از اين ظرفیت نهفته به ست آيد

جریانهای سنتی و نوین افراطگرایی در حوزه جغرافیایی اکو
معا ل "بنیا گرايي" 1ر زبان عربي "األصولیة" ،بته معنتای بازگشتت بته اصتول و
ملاني است (بابايي )61 1716 ،بنیا گرايي ر ا يان و مکاتب مختلف بشری وجو

ار

و خاصّ ين و آيین به خدوصي از جمله اسالم نیستت  2بنیتا گرايي استالمي تعلیتری
1

. Foundementalism

 2بنیا گرايي ،آنگونه که امروزه به کار بر ه ميشو  ،اصطالحي نو است و تا حدّ چشمگیری به بافتهای تاريخي و
فرهنگي پروتستانیسم (به عنوان میال جدال بین بنیا گرايان و نوگرايان ر کلیسای پرستلای تترين) ر ستالهتای
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حداکیری و ايدئولوژيك از ين اسالم ارائه مي هد و آن را شتیوهای برتتر بترای زنتدگي
فر ی و اجتماعي بشر قلمدا ميکند از اين منظر ،بنیا گراها گذشته از آنکته بتر پیونتد
میان ين و سیاست اصرار ميورزند و خواهتان برقتراری حکومتت استالمي هستتند ،بتا
سکوالريسم ،لیلرالیسم ،ناسیونالیسم و سوسیالیسم نیز سر نازسازگاری ارند بنیا گرايي
اسالمي ،ارا ة معطوف به عمل است نوع يگری از بنیا گرايي اسالمي ،شامل عتدهای از
مسلمانان سرخور ة تندرو نیز وجو

ار که القاعده و رهلر کاريزماتیتك آنهتا ،بتنال ن
1

نمونة آشکار آن است و ميتوان آنها را "افراطگرايتان" و طريتق آنهتا را "افتراطگرايتي
اسالمي" 2خواند (موحد و يگران)101 1701 ،
پديدة "بنیا گرايي اسالمي" يا "افراطگرايي اسالمي" ،پديدهای جديد و ناشتناخته
ر حوزة جغرافیايي اکو نیستت و بتر ختالف ستوريه و عتراق ،کته ر چنتد ستال اخیتر
ستخوش فعالیت جريانهای افراطي و تروريستي شده است ،بخشهای وسیعي از حوزة
اکو ،به ويژه پاکستان ،افغانستان و آسیای مرکزی سابقهای به مراتب طوالنيتری ر ايتن
زمینه ارند اشغال افغانستان از سوی اتحا جماهیر شوروی ر هة  1011م زمینته را
برای ظهتور جريتان طاللتان و ر مقتاطا بعتدی ،القاعتده فتراهم آور از ستوی يگتر،
فروپاشي شتوروی و استتقالل کشتورهای آستیای مرکتزی ر آغتاز هتة  1001م نیتز
زمینهساز خیزش و فعالیت اسالم سیاسي ر اين منطقه شد کته ر بطتن ختو تحتر
جريانهای افراطي متعد نظیر "جنلش اسالمي ازبکستان" 7و "حز التحرير" 0و ههتا
گروه کوچكتر نظیر "اکرامیه"" 1،عدالت"" 6،لشکريان استالم"" 3،تللیت "" 1،توبته" 1و
هة 1021م اياالت متحده مربوط ميشو از آن زمان به بعد ،ايتن اصتطالح ر کشتورهای يگتر ،ر بتارة برختي
پیروان ا يان مختلف از جمله بو ائیسم ،يهو يت و اسالم به کار رفته است
1

. Foundementalist
. Islamic Fundamentalism
3
). Islamic Movement of Uzbekistan (IMU
4
. Hezbu Tahrir
5
. Akromides
6
. Adolat
7
. Islam Lashkarlari
8. Tablih
2

مقاالت 011 /

"نور" 2را ر پي اشت از اينرو ،جريانهای افراطتي يتا شتده ر افغانستتان و آستیای
مرکزی را بايد "جريانهای سنّتي افراطگرايي" انست که ر چند هة گذشته بر رونتد
تحوالت اين مناطق تأثیر شگرف اشتهاند
اما تحوالت سالهای اخیر ر عراق و سوريه موجب شکلگیری "جريانهای نوظهتور
افراطي" ر اين و کشور شد ارتش اندار السنه ،ارتش اسالمي عراق ،حز التحرير ،جیش
الطائفة المندوره ،گروه ياران اهل سنت (مناصروا اهل السنة) ،جیش محمد (الحق) ،جلهته
الندرة ألهل الشام و مهمتر از همه ،ولت اسالمي عتراق و شتام (= الدولتة االستالمیة فتي
العراق والشام) با نام اختداری اعش ،از جمله مهمترين و جديدترين گروههتای افراطتي و
تروريستي هستند و امنة فعالیت آنها بخش بسیار وسیعي از منطقه افغانستان ،پاکستتان و
آسیای مرکزی و قفقاز تا خاورمیانة عربي و شمال آفريقا را تحت تأثیر قرار ا ه است ايتن
گروهها ،از نظر نوع نگرش و بینش ،نحوة جذ و عضوگیری و انجام عملیتات تروريستتي و
انتحاری ،شیوههايي خاص ،جديد و متفاوت ارند و ر مدت کوتتاه فعالیتت توانستتهاند بتا
حمايت سیاسي ،نظامي و اقتدا ی برخي از کشورهای منطقهای و فرامنطقهای به سترعت
حوزة عمل خو را گسترش هند
ر سطح منطقة قفقاز ،به ويژه قفقاز شمالي (چچن ،اينگوش و اغستتان) ،از ستال
 2113م تشکیالتي تحت عنوان "امارت اسالمي قفقاز" 7شکل گرفت و به لحتاظ تشتابه
ر يدگاههای سلفي و تکفیری و نیز سابقة عملیات تروريستي ،به سرعت به همکاری بتا
جريانهای تندروی سلفي و تروريستي نظیر جلهة الندره و اعش روی آور به همتین
سلب ،شمار قابل توجهي از عناصر سلفي و تکفیری ر منطقة قفقاز ،به عضتويت جلهتة
الندرة و اعش ر آمدند برابر گزارشهای منتشره ،قفقازیها پ

از اتلتاع عربستتاني و

مدری ،سومین آمار باالی حضور و تلفات ر ستوريه را اشتتند و نمونتههتای بتارزی از
1

. Tobe
Nur
3
). Islamic Caucasus Emirate (ICE
2
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حضور گستر ه و قابل توجه نیروهای افراطي از منطقة قفقاز ر صحنة تحتوالت میتداني
عراق و سوريه را ميتوان ذکر کر
امنة فعالیت و حضور شتهروندان آستیای مرکتزی و قفقتاز عضتو اعتش و ستاير
گروههای تروريستي و افراطي به ترکیه نیز کشیده شد و ر جريان حملة تروريستتي بته
فرو گاه استانلول ر جوالی  2116م  ،بنا بر منابا امنیتي ترکیته ،يکتي از مهاجمتان از
جمهوری اغستان ،ومي از ازبکستان و ستومین عامتل انتحتاری از کشتور قرقیزستتان
بو ند پ

از آنکه ترکیه سیاست خارجي خو را ر قلتال ستوريه و روستیه تغییتر ا ،

فعالیت گروههای تروريستي و افراطي ،بیشتر نیز شتد و امنتة فعالیتتهتا و انفجارهتای
انتحاری و تروريستي به شهرهای مختلف ترکیه به ويژه و شهر استانلول و آنکارا رسید
ايران نیز به سلب برخور اری از نظام سیاسي -مذهلي شیعي ،به صورت سنّتي هدف
جريانهای سلفي و تروريستي نظیر طاللان و القاعده بو ه استت نمونتة بتارز آن ،شتها ت
يپلماتها و روزنامهنگار ايراني ر مزار شريف به ستت عوامتل طاللتان ر ستال 1001م
است با چنین پیشینهای ،جهت گیری کامالً ضدّ ايراني و ضدّ شیعي جريتانهتای نوظهتور
تروريستي و افراطي نظیر اعش و الندرة ،با تفکرات وهّابي و سلفي مور حمايت عربستان
سعو ی ،بديهي است حمايت ايران از ولتهای حاکم ر عراق و سوريه و مشارکت نظامي
و مستشاری ايران و روسیه ر صحنة عملیاتي و مقابلة مستقیم با جريانهتای تروريستتي،
موجب شده است تا گروه افراطي اعش ر قیاس با طاللان و القاعده ،انگیزههايي به مراتب
باالتر برای تهديد ،حمله و آسیب به ايران اشته باشد ر واقا ،ايران شیعي -يتا بته تعلیتر
جريانهای سلفي و تکفیری "ايران رافضي" -که ر سالهای اخیر به مقابلته بتا نیروهتای
سلفي و تکفیری ر عراق و سوريه پر اخته استت ،از يتدگاه جريتانهتايي چتون اعتش
مستوجب انتقام هستند بتا ايتن وجتو  ،اشتراف اطالعتاتي و نظتامي ايتران و شناستايي و
باز اشت عوامل آنها ،مانا از تحقق اهداف تروريستي و خرابکارانة گروههايي چون اعش ر
ايران شده است

مقاالت 011 /

از سويي يگر ،به لحاظ فکری و عقیتدتي ،گتروه اعتش بته افغانستتان و آستیای
مرکزی به عنوان بخشي از "خراسان تاريخي" مور نظر خو مينگر از اظهار نظرهتای
پراکنده ميتوان چنین استنلاط کتر کته اعتش بته عنتوان متدعي خالفتت استالمي،
نميتواند افغانستان يا بهتر بگويیم "خراسان تاريخي" را ر توجیه ايتدئولوژيکي خالفتت
ا عايي خويش نا يده بگیر خراسان ،بنا بر پارهای اخلار و روايتات منستو بته پیتاملر
اسالم (ص) و ر بر اشتي آخرالزماني ،جايگاه آغاز قیتام بترای احیتای خالفتت استالمي
خواهد بو

ر نقشهای که اعش از متدرفات احتمالي ختو  ،ر ستالهای آتتي انتشتار

ا ه است ،محدو ة جغرافیايي خراستان بتزر  ،نته تنهتا شتامل بخشهتايي از آستیای
مرکزی ،افغانستان و ايران است ،بلکه تا عمق شله قارة هند پیش رفته است نقشتة زيتر
موقعیت جغرافیايي خراسان تاريخي را ر نقشة منسو به گروه اعش نشان مي هد

موقعیت جغرافیایی خراسان تاریخی در نقشة منسوب به گروه داعش

با وجو انتشتار چنتین نقشتهای و ستخن بتر ستر "خراستان تتاريخي" ،بر اشتت
آخرالزماني و آغاز قیام برای احیای خالفت اسالمي از اين منطقه از سوی اعش ،ملتاني
فکری و عقیدتي چندان روشني ندار  1صرفنظر از ملاني فکری و عقیدتي ،گروه اعش

 1اين موضوع از آنجا حائز اهمیت است که از منطقة خراسان ر انديشه شیعي به طور ستنتي موضتوع ظهتور امتام
غائب و قیام سیّد خراساني با پرچمهای سیاه يا ميشو حال آنکه جايگتاه خراستان تتاريخي ر ملتاني فکتری و
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گامهايي عملي بترای احیتای خراستان تتاريخي بر اشتت؛ همچتون بتا انتدتا حتافظ
سعیدخان به عنوان رئی

شورای خراسان و حاکم واليت خراسان و علدالرئوف خا م بته

عنوان معاون اين واليت هر و فر مندتو گتروه اعتش از ستران و رهلتران طاللتان
پاکستان بو هاند و پ

از جدايي از طاللان به گروه اعش ملحق شدهاند

1

بنابراين ،چنانکه از ملاحث يا شده بر ميآيد ،همتة  11کشتور عضتو اکتو ايتران،
پاکستان ،ترکیه ،آذربايجان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستتان ،ازبکستتان ،قزاقستتان و
افغانستان به صورتهای مختلف و ر ستطوح متفتاوت ر معترج تهديتد جريتانهتای
افراطي و تروريستي قرار ارند
تعامل و تقابل جریانهای سنّتی و نوین افراطگرایی
هر چند جريانهای نوظهتور افراطتي ،نظیتر اعتش و الندترة بته لحتاظ فکتری و
تشکیالتي از جريانهای سنّتي چون طاللان و القاعده تأثیر پذيرفتهاند و از جنلههايي بتا
آنها شلاهتهای فکری و عملي ارند ،اما ر عین حال تفاوتهای آنان به لحاظ عقیتدتي
و شیوة عمل قابل توجه است و اتفاقاً همین تعامل و تقابل جريتانهتای ستنّتي و نتوين
افراطگرايي است کته رونتد شتناخت و ملتارزه بتا افراطگرايتي و تروريستم را ر ستطح
مناطقي چون آسیای مرکزی ،افغانستان و پاکستان ر قیاس با سوريه و عراق پیچیتدهتر
کر ه است
به لحاظ ملاني فکری و عقیدتي ،اعش بر اين نظتر استت کته هويتت ملتنتي بتر
شريعت جها گرا بايد به عنوان "ارزش" به رسمیت شناخته شو و نظم و ساختار قدرت
جامعه نیز صرفاً ملتني بر آن شکل گیر ماهیت اين رونتد ،فتي نفسته بحترانزاستت و
عقیدتي جريان تندروی سني و سلفي نظیر اعش چیست؟ موضوعي است که ماهیت و ابعتا آن چنتدان شتناخته
شده نیست و نیازمند مطالعه و بررسي مستقل است
 1حافظ سعید خان و مال علدالرئوف خا م ر جريان حمالت هواپیماهای بدون سرنشین آمريکتا بته افغانستتان ر
آگوست  2116م کشته شدند

مقاالت 013 /

بخش مهمي از قدرت شلکهای و شلکهسازی افراطگرايان از اين زمینه ناشتي متيشتو
باور به سرنوشت و آيندة مشتر  ،ايتدئولوژی افراطتي ،استالم سیاستي را يکتال جهتان
وطن ،ر

مشتر

و مشابه از شرايط موجو  ،وابستگي به شلکههای بینالمللتي متر م

نها و استقالل مالي و ما ی ،جزو مهمترين عناصر هويتي افتراطگرايتان اعشتي استت
(يز اني و يگران)166 1707 ،
با برخور اری از چنین ويژگيهايي ،جريان افراطي اعش از نظر نوع جهان بینتي و
رويکر عملي به جريتان القاعتده نز يتكتتر استت و ر مقابتل میتان اعتش و طاللتان
تفاوتهای مهمي يده ميشو به لحاظ عقیدتي و بنیانهای فکتری ،اعتش ريشته ر
سلفيگری و جريان وهّابي خاورمیانه ار  ،اما جريان طاللتان از انديشتة " يوبنتدی" ر
شله قاره تأثیر پذيرفته است نکتة مهم يگر ،ترکیب نیروها و اعضای اين گتروههاستت
طاللان جرياني است عمدتاً قوم محور و با محوريت قوم پشتون ،کته ستخت تحتتتتأثیر
شرايط اجتماعي و اقتدا ی مناطق مختلف افغانستان و پاکستان قترار ار و بته همتین
سلب ،از طاللان افغان و طاللان پاکستان نیز نتام بتر ه متيشتو امتا ترکیتب نیروهتای
القاعده و اعش ،چند ملّیتي است و محدو و منحدر به قومي خاص نیست ر ترکیتب
نیروهای اعش ر عراق و سوريه بین  31تا  111ملیت از سراسر جهان حضور ارند
جدای از بنیانهای عقیدتي و فکری و ترکیب نیروها ،رويکر عملي و امنة اهتداف
و مأموريتهای اين و جريان افراطي نیز قابل توجه است؛ به گونهای که جريتان اعتش
ر کنار يگر جريان افراطي فعّال ر افغانستان يعني القاعده قرار ميگیر تفتاوت میتان
طاللان و اعش از آنجا ناشي ميشو که طاللان ر واقتا گروهتي محلتي استت و هتی
وقت مدّعي سرنگوني حکومتهای اسالمي و تشکیل حکومت جهاني اسالم نلو ه استت،
اما اعش و نیز القاعده ،گروههای جهتاني هستتند و هتدف اصتلي آنهتا احیتای خالفتت
اسالمي است و به همین سلب ،شمنان خويش را بته و ستتة ور و نز يتك تقستیم
کر هاند به نظر القاعده و اعش ،نخست بايد ولتهای حاکم بتر کشتورهای استالمي را
سرنگون کر و سپ

سراغ کشورهايي میل اسرائیل و آمريکا رفت؛ بنابراين ،اولويت آنها
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ولتهای اسالمي است که احکام اسالم را اجرا نميکنند ايتن تلقتي بتا آنچته طاللتان
بدان اعتقا

ار و آن را ر افغانستان نلال ميکند ،متفاوت است (مالزهي)1700 ،

بر همین اساس ،ر و هة گذشته ،حوزة عمتل طاللتان از پاکستتان و افغانستتان
فراتر نرفته ،اما جريان القاعده و اعش ر جغرافیای بسیار وسیعي از جنو شرق آستیا،
افغانستان و پاکستان و مناطق مختلف خاورمیانه تا شمال آفريقا و حتتي اروپتا گستتر ه
است ر جريان حا ثة ياز هم سپتاملر سال  2111م نیز ،اعضای گتروه القاعتده متتهم
اصلي عملیات تروريستي ر آمريکا اعالم شدند و حملة اياالت متحده بته افغانستتان بته
سلب خو اری گروه طاللان از تحويل اعضا و رهلران القاعده به آمريکا صورت پذيرفت
گروه نوظهور اعش نیتز عمتالً ر مستیر القاعتده گتام بر اشتته و عملیتات انتحتاری و
تروريستي اعضای آن ر نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای اروپتايي ،هتر از چنتدی
ر صدر اخلار و حوا

بو ه است

چالشها و تهدیدهای پویش جریانهای نوین افراطگرایی در منطقة اکو
شکلگیری و رشد پديدة افراطگرايي ر اشکال ستنّتي و نتوين آن ،از جتدیتترين
چالشها و تهديدها برای جامعتة بشتری ،بته ويتژه ر حتوزة جغرافیتايي اکوستت ،زيترا
بخشهايي از اين حوزه ،کانون فعالیت گروههای افراطي و تروريستي است طلیعي است
که ناامني و بيثلاتي و قتلعام افرا بیگناه و ترويج خشونت و ترور از جملته تهديتدهای
بارز جريانهای افراطي است آنچته ر ايتن مقطتا اهمیتت ار  ،شتناخت چتالشهتا و
تهديدهای جريانهای نوين افراطگرايي نظیر اعش ر منطقة اکوست کته ر ا امته بته
برخي از مهمترين موار آن اشاره ميشو
 1همة  11کشور عضو سازمان همکاری اقتدا ی (اکو) مسلمان هستتند و از ايتنرو،
مهمترين آسیب اقدامات غیرانساني گروههايي چتون طاللتان ،القاعتده و بته ويتژه اعتش،
خدشه به اساس اسالم و مسلمانان است و ر سطح بینالمللتي ،بته ويتژه ر جهتان غتر
تدوير اين ين و پیروان آن را مشوّه جلوه مي هد اين امر با توجه به شیوههتای جديتد و

مقاالت 060 /

متفاوت کاربر خشونت و ترور از سوی اعش ،نظیر سوزاندن زنده افرا ر قف  ،استتفا ه
از کو کان برای اعدام افرا  ،پرتا محکومان از ساختمانهای مرتفا ،ستر بريتدن و انتشتار
وسیا فیلم و تداوير آن ،تخريب مساجد و کلیستاها ،نتلش قلتر بزرگتان ا يتان مختلتف و
تخريب وسیا آثار باستاني و تاريخي ،اهمیت خاص و فتوری ار و ر قیتاس بتا اقتدامات
طاللان و القاعده ،آسیبهای به مراتب ويرانتر به اسالم و مسلمانان وار کر ه است
 2رويکر نامناسب برخي از کشورهای منطقه ر مقابله با جريانهای اسالمي نیتز،
چالش و تهديد بسیار مهمي است متأسفانه تفکیك منطقتي و مرزبنتدی قیقتي میتان
جنلشهای اسالمي بنیا گرا نظیر طاللان ،القاعده و اعش و اسالم ستنتي و معتتدل ر
سطح بسیاری از کشورهای منطقه وجو ندار

ر صورتي که وجو احزا و جريانهای

اسالمي معتدل و قانوني و ارای شناسنامه و هويت مشخص و نیز قائتل بته رقابتتهتای
سیاسي و انتخابات ،ميتواند زمینة جذ و هدايت موکراتیك و مستالمتآمیتز افترا و
گروه های يني را ر ساختار سیاسي و اجتماعي کشورهای منطقه فتراهم کنتد ر ايتن
صورت است که يگر گروههای افراطي يني ،جذّابیت خو را برای شهروندان کشورهای
منطقه از ست خواهند ا
 7تشديد سیاستهای ضدّ يني و اقداماتي چون تراشیدن اجلاری ريتش متر ان،
ممنوعیت نامگذاری افرا به نامهای عربي به ويژه محمد ،اعمال محدو يت بترای حضتور
ر مساجد ،به ويژه برای جوانان و سفر حج و اقداماتي از اين ست ،نه تنهتا کمکتي بته
مقابله با مو افراطگرايي يني ر سطح منطقه نميکند ،بلکه بهترين توجیه و بهانته را
برای عضوگیری و حضور جريانهای افراطي نظیر اعش فراهم ميآور
 0حضور نسلتاً گستر ة جوانتان کشتورهای حتوزة جغرافیتايي اکتو ر گتروههتای
تروريستي و افراطي نظیر اعش نیز از جمله چالشها و تهديدات جدی منطقه است بنا
بر آمارها ،میانگین سنّي افرا پیوسته به گروههای تروريستي و افراطي عمدتاً بین  11تتا
 71سال است بسیاری از حمالت انتحاری را نیز عمدتاً جوانتان عضتو اعتش و الندترة
انجتتام مي هنتتد عتتواملي چتتون بحتتران هويتتت جوانتتان ر کشتتورهای منطقتته ،وجتتو
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شکافهای طلقاتي ر حوزههای سیاسي ،اجتماعي و اقتدا ی ،بر اشتهتای ستطحي و
نا رست از ملاني اسالم ،سترسي جوانان منطقه به شلکههای اجتماعي و فضای مجازی
که امکان آشنايي و عضويت آنان ر گروههای افراطتي را بته آستاني فتراهم ميکنتد ،از
جمله موار مهم ر زمینة حضور جوانان کشورهای حوزة جغرافیايي اکتو ر گتروههتای
تروريستي و افراطي نظیر اعش است
 1ظهور و فعالیت جريانهای نوين افراطگرايي نظیتر اعتش و برختي تعتامالت و
تقابلهای آنان با جريانهای سنتي مانند القاعده و اعش ،با خرو بخش اعظم نیروهای
آمريکايي و نیروهای  01کشور عضو نتاتو و ايستاف از افغانستتان ر پايتان ستال 2110
میال ی هم زمان شده است (کوزهگر کالجي )021 1700 ،يکي از مهمترين نگرانيهتا،
زمینة تحر

گروههايي چون اعش ر فضای خأل قدرت پ

از  2110م ر افغانستتان

است که ميتواند عالوه بر بيثلتاتي ر ايتن کشتور ،موجتب گستترش متو بتيثلتاتي،
تروريسم و افراطگرايي به ساير کشورهای منطقه و حوزة جغرافیايي اکو شتو برختي از
ناظران از ظهور اعش ر افغانستان و تحوالت ر مناطقي چتون قنتدوز و بدخشتان بته
عنوان شاهدی بر اين روند يا کر هاند
 6ر سالهای اخیر ،اختالفات بر سر جانشیني مال عمر و مال اختر محمتد مندتور
و نیز طرح مذاکرات صلح طاللان با ولت افغانستان ،موجتب ريتزش و جتدايي برختي از
اعضای طاللان به ويژه بدنة جوان آن و پیوستن به جريانهای نوظهور افراطتي بته ويتژه
اعش شده است نمونة بارز آن جدايي معاون طاللان پاکستان از اين جريتان و انتختا
وی به عنوان رئی

شورای خراسان از سوی سرکر ة اعش بو

ر واقا ،جريان افراطي

نوظهوری چون اعش با شیوههای جديد و متفاوت ر خشتونت و تترور ،جتذابیّتهتای
خاصي برای بخشي از بدنة طاللان ايجا کر ه است و همین امتر زمینتة تحتر

و نفتوذ

بیشتر اعش ر افغانستان را فراهم ساخته است
 3اتحا ايران و روسیه ،ر جلهة ملارزه با عناصر تروريستي و تکفیری ر ستوريه،
به روشني گويای يدگاه و رويکتر مشتتر

و کشتور نستلت بته تهديتد جريتانهتای

مقاالت 069 /

تروريستي و تکفیری است خطر اصلي بترای ايتران و روستیه ،گستترش امنتة فعالیتت
جريانهای نوين افراطگرايي نظیر اعش تحت لوای "امارت اسالمي قفقاز" و "خراستان
تاريخي" به مناطق پیراموني و ر مراحل بعدی نفوذ ر رون مرزهای و کشتور استت
اين جريانهای افراطي ،انگیزههای قابل توجهي بترای ضتربه بته منتافا ايتران و روستیه
ارند روسیة مسیحي ،با سابقة تقابلهای طوالني با مسلمانان چچن و اغستان ،اکنتون
برای نخستین بار پ

از فروپاشي شوروی ،ر کشوری فراتر از مرزهای ختو  ،ر ستوريه

مداخلة نظامي کر ه و ايران شتیعي -بته تعلیتر جريتانهتای ستلفي و تکفیتری "ايتران
رافضي" -ر طي سالهای اخیر به مقابله با نیروهای سلفي و تکفیری ر عراق و ستوريه
برخاسته است؛ از يدگاه جريانهايي چون اعش ،اين کشور مستتوجب انتقتام هستتند
بنابراين ،مهمترين و جدیترين تهديدهای مشتر

که متوجه ايران و روسیه ر صتحنة

تحوالت مناطق آسیای مرکزی و قفقاز است ،مو رو به گستترش جريتانهتای نوظهتور
افراطگرايي است که امنة مرزهای افراطگرايي و تروريسم را از عراق و سوريه بته ستطح
مناطق پیراموني ايران و روسیه کشانده است
حوزههای تمدنی و فرهنگی مشترک در مقابل جغرافیای بدون مرز افراطگرایی
اصتتوالً شتتکلگیتتری و ظهتتور جريتتاني فکتتری و عقیتتدتي ،فتتارغ از اوری ر بتتا
بنیانهای فکری و میلت و منفي آن ،پديدهای آنتي و ناگهتاني نیستت تفکتر و انديشته،
جرياني است که ر وراني طوالني بر اثر فراهم شتدن زمینتههتا و شترايط اجتمتاعي و
زماني به تدريج انسجام يافته و ظتاهر متيشتو (عتارفي )1731 ،جريتانهتای افراطتي
طاللان ،القاعده و اعش نیز از ايتن امتر مستتیني نیستتند و ر بستتر شترايط مختلتف
سیاسي ،اقتدا ی و اجتماعي شکل گرفته و توسعه يافتهاند
بنابراين ،راهکار بنیا ين و اصولي مقابله با جريانهای افراطي ،از میتان بر اشتتن و
يا ست کم تضعیف زمینههای اجتماعي و فرهنگي شکلگیری و گستترش آنتان استت
چنین به نظر ميرسد که توجه به حوزههای تمدني و فرهنگي مشتر

میان ملتتهتای
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عضو اکو ،يکي از اساسيترين اقدامات ممکن استت اهمیتت و ضترورت ايتن موضتوع از
آنروست که از اصليتری ويژگيهای گروههای تروريستي و افراطتي" ،جغرافیتای بتدون
مرز" است پرسش اين است که ر مقابل اين "جغرافیای بدون مرز" از ترور ،خشونت و
افراط چه گزينه و راهحل جايگزيني ميتوان يافت؟ بسیار بهتر است که هر نوع راه حتل
پیشنها ی ،ر بطن خو واجد ويژگي "جغرافیای بدون مرز" باشد تا بشو با پیامتدهای
منفي و مخر فعالیتهای بدون مرز گروههای افراطي و تروريستي مقابله کر
با توجه به مرزبندیهای موجو سیاسي و جغرافیايي و نیتز اختتالف ر يتدگاه و
رويکر برخي از کشورهای حوزة جغرافیايي اکو ر ربط با مسائل منطقهای" ،حوزههتای
فرهنگي و تمدني مشتر " با برخور اری از ويژگي بارز "جغرافیای بدون مرز" ظرفیتت
چشمگیری برای مقابله با مو رو به گسترش افراطگرايي و تروريسم ر سراستر منطقته
ارند پیوندهای عمیق و مشتر

میان زبانهای فارسي ،ار و ،پشتون ،ترکي کته ريشته

ر تاريخ بسیار کهن ا بیات و آثار مکتو و تاريخ شفاهي کشتورهای منطقته اکتو ار ،
آ ا و رسوم و ارزشهای مشتر

اجتمتاعي و فرهنگتي ،همچنتین پیونتدهای ينتي و

مذهلي و به ويژه جريان عرفان که مفاهیم ارزشمندی چون صلح و مدارا و همزيستتي را
ر بطن خو

ارند ،از جمله ظرفیتهای بسیار مناسلي است که ميتوان برای مقابلته بتا

تفکرات جريانهای افراطي و تروريستي از آن بهره بر
بنابراين ،زماني که گروه تروريستي و افراطي چون اعش با بر اشتهای ستطحي و
نا رست از اسالم و با هدف احیای خالفت اسالمي و تاريخي مور نظر ختو  ،جغرافیتای
وسیعي از عراق ،سوريه و ترکیه تا افغانستان ،پاکستان و آستیای مرکتزی را تحتتتتأثیر
قرار مي هد ،مناسبترين راه حل ،احیای نقش و جايگاه بزرگاني چون موالناست کته ر
بلخ زا ه ميشو  ،از ايران علور ميکند و ر قونیه چشم از جهان ميبند ؛ يا فتارابي کته
جغرافیای وسیعي از فاريا

ر قزاقستان امروزی را تا ايران و عراق ر وران حیات خو

تجربه کر ه بو بديهي است که تأکید بر ظرفیتهای موجو
تمدني مشتر

ر حتوزههتای فرهنگتي و

به عنوان "رويکر ايجابي" متيتوانتد بته متوازات اقتدامات اطالعتاتي و
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امنیتي به عنوان "رويکر سللي" ر مقابله بتا چتالشهتا و تهديتدات ناشتي از فعالیتت
گروههای افراطي و تروريستي مور توجه و بهرهبر اری باشد
نتیجه
همة  11کشور عضو سازمان همکاری اقتدا ی (اکو) ر سطوح مختلف و به اشکال
گوناگون ر معرج چالشها و تهديدات گروههای افراطي و تروريستي هستند تعامتل و
تقابل جريانهای سنتي افراطگرايي ،نظیر طاللان و القاعده با جريتانهتای نتويني چتون
اعش ،موجب پیچیدگي هر چه بیشتر تحوالت منطقه شده است عضتوگیری اعتش از
شهروندان اين منطقه ،به ويژه مناطق آسیای مرکزی و قفقاز بترای حضتور ر ستوريه و
عراق ،جذ جوانان ،به ويژه از طريق شلکههای اجتماعي ،انجام عملیاتهای تروريستتي
و انتحاری ر سرتاسر حوزة جغرافیايي اکو و تخريب چهرة اسالم ر سطح بینالمللتي ،از
جمله مهمترين تهديدها و چالشهايي است که امنیت ،ثلات و آرامش کشتورهای عضتو
اکو را با تهديد مواجه کر ه است
ر چنین شرايطي" ،حوزههای فرهنگي و تمدني مشتر " با برخور اری از ويژگي
بارز "جغرافیای بدون مرز" ظرفیت قابل توجهي برای مقابله با مو روبه گسترش افراط-
گرايي و تروريسم ر سراسر منطقه ارند ر اين زمینه ،راههای پیشنها ی زير ميتوانتد
مور توجه مقامات سازمان اکو ،به ويژه مؤسسة فرهنگي اکو قرار گیر
 1يکي از مسائل مطرح ر طول و هه فعالیت سازمان همکاری اقتدتا ی (اکتو)
اين است که آيا پیشلر اهداف سازمان ،چنانکه ر معاهدة ازمیر تعیین شتده استت ،بتا
گسترش سازمان بهتر تأمین ميشو يتا بتا تمرکتز بتر آن؟ (شتهابي و شتیخ االستالمي،
 )61 1711اين پرسش و ابهام از ايتن روستت کته اکتو ستازماني منطقتهای ر حتوزة
اقتدا ی است و بر اين اساس نلايد ر مقولههتای يگتری چتون سیاستت و فرهنتگ و
امنیت وار شو واقعیت اين است که ر غیا سازمان منطقتهای يگتر بترای برقتراری
زمینههای همکاری و هماهنگي ر حوزههای سیاسي ،فرهنگي و امنیتي میان  11کشور
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عضو ،چارهای جز همکاری ر زمینههای يگر ر چهارچو سازمان همکتاری اقتدتا ی
(اکو) نیست
از اينرو ،نقش و کارکر "مؤسسة فرهنگي اکتو" بته عنتوان بختش فرهنگتي ايتن
سازمان ر نز يکي و هماهنگي اعضای اکتو قابتل توجته استت تأکیتد بتر "حتوزههتای
فرهنگي و تمدني مشتر " با برخور اری از ويژگي بارز "جغرافیای بدون مرز" از مهتم-
ترين اقداماتي است که مؤسسة فرهنگي اکو ميتواند برای مقابله با مو رو بته گستترش
افراطگرايي و تروريسم ر سراسر منطقه ،ر مرکز توجه قرار هد
 2هر  11کشور عضو سازمان اکو ،مسلمان هستند و از اينرو ،وظیفه و مستالولیتي
اخالقي و يني ارند تا ر برابر تدوير مخدوش و غیرانستاني اعتش و يگتر گروههتای
افراطي از ين اسالم بايستند و مقابله کنند ر چارچو مؤسسة فرهنگي اکو ،اقتدامات
رسانهای ،تللیغاتي ،علمي و يني ملتنتي بتر يتدگاه مشتتر

شتیعه و ستني ر نفتي

خشونت و افراطگرايي ،به ويژه ر رابطه با اقدامات غیرانساني گتروههتايي چتون اعتش
الزم است
 7جوانان کشورهای حوزة اکو ر کانون جذ جريانهای افراطي نظیر اعش قرار
ارند و بخش مهمي از عملیات انتحاری و تروريستي نیز به ست همین جوانان صتورت
ميگیر بسیاری از جوانان ،پ

از پیوستن به اعش و ساير گروههای افراطي و حضتور

ر صحنة عملیاتي عراق و سوريه ،متوجه ماهیت واقعي اين جريانها و تللیغات روغتین
آنها ميشوند اما با توجه به کنترل امنیتي اين گروههتا ،عمتالً امکتان بازگشتت جوانتان
پشیمان وجو ندار ؛ به ويژه که ر موار متعد  ،اين سته از جوانان بته ستت عوامتل
اعش ،اعدام نیز شدهاند بنابراين ،با توجه به اهمیت و حساسیت اين موضتوع ،مؤسستة
فرهنگي اکو ميبايد برنامهای ويژه و هماهنگ برای آگتاهي جوانتان کشتورهای عضتو از
ماهیت واقعي گروههای افراطي چون اعش و نیز آشنايي با ملاني واقعي و صتحیح يتن
اسالم ر پیش گیر
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 0موضوع بسیار مهم يگر ،بهرهبر اری گستر ة گروههتای نوظهتور افراطتي نظیتر
اعش از فضای مجازی است ،که طیف گستتر های از تللیغتات ،شناستايي ،عضتوگیری،
اعالم بیعت ،هدايت عملیات تروريستي و انتحاری و انتقال اعضای جذ شده بته ستوريه
و عراق را ر بر ميگیر به همین سلب ،الزم است کته برنامتهای ويتژه بترای متديريت
فضاهای مجازی و شلکههای اجتماعي از سوی مؤسسة فرهنگي اکو تدار

شو

 1بخش عمدهای از عضوگیری گروههای افراطي و تروريستي ر شهرهای کوچك،
روستاها و مناطق مرزی و حاشیهای کشورهای عضو اکو صورت ميگیر ؛ مناطقي که بته
سلب وری از امکانات و رفاه مناسب و نیز سطح پايین آگاهي ،مستعد حضور گروههتای
افراطي هستند بنابراين ،عالوه بر توجه ولتهای عضو اکو به شهرهای کوچك ،روستاها
و مناطق مرزی و حاشتیهای ،الزم استت ظرفیتتهتای "حتوزههتای فرهنگتي و تمتدني
مشتر " ر اين مناطق معرفي شوند ر اين زمینه ،ميتوان بخشتي از کنفتران هتای
علمي ،هفتههای فرهنگي و يگر برنامههای علمي ،فرهنگي ،اجتماعي و ينتي مؤسستة
فرهنگي اکو را به جای پايتختها و شتهرهای بتزر  ،ر شتهرهای کوچتك ،روستتاها و
مناطق مرزی و حاشیهای برگزار کر
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