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مقدمه
ایاالتمستقیمحضورچونتحوالتی. استجدیدتحوالتیپیازجدیدکريتفداعش

بهمنجرنهایتدرکهعربی،اسالمیرژیمدوکردنساقطوعراقوافغانستاندرامریکامتحده
حضورحاصلکهسیاسیثباتیبی. شداسالمجهانهايملتبیندرامریکاازتنفرافزایش

اوبامادولتجدیداستراتژيوبوشدورهپایاندرکشورایندرتقافولهمراهبهامریکائیان
منطقههايملتاعتراضاتبروززمینهبود،افغانستانوعراقازامریکاییسربازاننشینیعقبدر
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اینوشدمسلمانهايملتمضاعفسرخوردگیبهمنجرغرب،توسطهاانقالباینمهندسی
دوربهورادیکالحرکتیآغازباکهشودمیمشاهدهخوبیبهداعشتوسطهاحقارتوعقده

.   شدمنجرجهاننقاطاقصیدرمسلمانجوانانگستردهجذببهمنطقوعقلاز
حمالتبا2013سالدربغداديابوبکررهبريبهتکفیري- تروریستیگروهاینکهزمانی

کرد،اعالمسالمیادولتیتشکیلراخودهدفوموجودیتاعالمسوریهوعراقدرگسترده
مرکزيآسیايویژهبهجهانمناطقدیگردربتواندگروهاینکهکردمیفکرکسیکمترشاید
دارايوعراقبعثیرژیمافسرانازبرخیوعراقالقاعدهازمتشکلکهگروهاین. کندنفوذ

بهاسالمازراچهرهترینخشنتاکنوناستاسالمازگرایانهافراطووهابی- سلفیایدئولوژي
باکهاستبنیادگراییوگراییافراطازايگستردهنمادداعشاقدامات. استگذاشتهنمایش
جنگیکسمتبهخاورمیانهگفتتوانمیاقداماتاینباوگیردمیصورتدینازاستفاده

.رودمیپیشايفرقه
اکثردروکندمییارگیريدنیاسراسرازگراافراطوتروریستیگروهیکعنوانبهداعش

کردهنفوذنیزجاآندربلکهجذبراآنافرادتنهانهباشدداشتهوجودگراییافراطکهمناطقی
کرده،نفوذویارگیريجاآندراخیراداعشکهمناطقیازیکی. داردپایگاهایجاددرسعیو

بعدبه1990دههازمشخصطوربهمنطقهایندرگراییافراطسابقه. استمرکزيآسیايمنطقه
ایندیگريزمانهرازبیشگراییافراطداعش،تکفیريوتروریستیگروهظهورباامااست،
داعشبهمرکزيآسیايگرایانافراطاززیاديتعدادکهجاییآناز. کندمیتهدیدرامنطقه

اسالمیبنیادگراییوگراییافراطازايهسابقداراينیزمنطقهاینو) Cilluffo, 2015: 6(اندپیوسته
تواندمیچیزيهرازبیشگراییافراطگفتتوانمیاست،بودهشورويفروپاشیازبعدویژهبه
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افراطبغرنجشرایطبهتوجهبادیگرعبارتبه. کنددیگريعرصهواردرامذکورمنطقهمعادالت
وجودومرکزيآسیايبهنزدیکوهمسایهشورکدوعنوانبهپاکستانوافغانستاندرگرایی
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.آوردوجودبهرا
آید؛میپیشسواالتیمنطقهاینازیارگیريومرکزيآسیايدرگروهایننفوذوحضوربا

اینازايعدهجذبومرکزيآسیايدرداعشنفوذوظهورموجبعواملیچهاینکهجملهاز
مرکزيآسیايدرداعشنفوذهايزمینهوبسترهادیگرعبارتبهاست؟شدهگروهاینبهمنطقه

ایندرنفوذبرايگروهاینعالقمنديعلتوکزيمرآسیايدرنفوذازداعشهدفچیست؟
شدهتعریفوطراحیداعش) Plan B(بعديپالنعنوانبهمرکزيآسیايآیاچیست؟منطقه
احتمالاینسوریهوعراقدرداعششکستباکهباورنداینبرگرانتحلیلازبسیارياست؟
جملهازکهدهدقرارخودهايعالیتفمحوررامرکزيآسیايداعشدالیلیبهکهداردوجود
مرکزيآسیايدربسترهاییوعواملوجود: ازعبارتنداست،نوشتاراینفرضیهکهآندالیل

میاندراسالمیگراییافراطوجوداقتصادي،وسیاسیثباتیبییافتگی،توسعهعدمفقر،نظیر
کشوردووجودمنطقه،ایندرغنییمعدنمنابعوجودوسویکازمنطقهاینمسلمانانازبرخی

کشوربهنزدیکی،)پاکستانوافغانستان(منطقهاینکشورهايهمسایگیدربنیادگرامسلمان
بهکیانگسیناستاندرچینغربمسلمانانهمسایگیایران،اسالمیجمهوريوروسیه

موردمنطقهاینتااستشدهموجبخودکردنالمللیبینهمچنینومرکزيآسیايکشورهاي
.گیردقرارتکفیري- تروریستیگروهاینتوجه

چگونگیوابعادوالمللبینروابطدرنوايپدیدهعنوانبهداعشموضوعبهپرداختن
اجتماعیپدیدهاینکهچرا. داردضرورتبسیارعقیدتیتروریستیحرکتاینرشدوظهور

بین. استیافتهگسترشورشدجهانجايجايدربلکهنگرفتهقرارافولشرایطدرتنهانه
راستاهمیندرواستتروریستیگروهایناصلیهايویژگیازکردنالمللیبینوشدنالمللی

. گیردقرارتوجهموردآنايبرنامهتبیینویابداهمیتبایستمیداعشبهنگاه

خودکردنالمللیبیندرداعشاستراتژي
مطلوبنظمیکاستقراردنبالبهکهاستسیاسی-عقیدتیوریستیترگروهیکداعش
دارايتکفیري- سلفیتفکرازمنبعثدینیهايگزارهنظم،ایناساسبر. استخودساخته
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ورعبایجادومحدودمضیق،حقوقیقواعدازايپیچیدهحکومتینظاموبودهاولویت
دنبالبهسلفیتفکرازگیريبهرهباداعشدیگرسوياز. باشدمیمتصورمردمبیندروحشت

ایندر. استتکفیري-سلفیرویکرديباکشوریکاستقراربرايدنیادرسلفیفعاالنجذب
بواسطههمآنخود،کردنالمللیبیناست،داعشرهبرانتوجهموردهمهازبیشآنچهراستا

المللیبیندیگرعبارتبه. استجهاننقاطاقصیازمسلمانتروریستیوسیاسیفعاالنجذب
رویکرداینطبعاوبودهداعشتروریستیحرکتاولیههايویژگیازشدنالمللیبینوکردن
وشاممردمبیندرداعشنفوذگسترششاهدماابتدادر. باشدمیمتعدديزمانیفازهايداراي
قفقاز،مرکزي،آسیاي،افریقاهمچونجهاندیگرمناطقدرحرکتاینسپسوبودهعراق

المللیبینابعادبایدداعش،المللیبینرویکردبهتوجهباحال. یابدمیادامهآسیاشرقیجنوب
.گیردقرارتوجهموردنیزرویکرداین

نیجریه،الجزایر،لیبی،مصر،مثلآفریقاییکشورهايهمچونمناطقیدرگروهاینحضور
آسیايهمچنینوافغانستانپاکستان،عربستان،قفقاز،ا،آسیشرقیجنوبوجنوبمغرب،
برايتالشدرخودکهداردداعششدنالمللیبینازنشان) Gambhir, 2015: 2-3(مرکزي
وصلیبیجرمبهراجهانکشور70"دابق"خودمجلهدرگروهاینهمچنین. استآنرسیدن

میشیگان،(متحدهایاالتازشهرهاییمچنینهگروهاین. استکردهتهدیدشدتبهبودنمرتد
درژاپندیپلماتیکهیئتدبی،وجاکارتادرپانامادیپلماتیکهیئتو) نیویوركوآنجلسلس

موردراهرزگویینبوسنیآلبانی،درعربستاندیپلماتیکهیئتنیزواندونزيومالزيبوسنی،
اقداماتاینباداعشکهمعتقدندنیزبرخی). 1394: نیوزشیعه(استدادهقرارخودهدف

که) Salama, 2016: 55(استتروریستیحمالتانجامبراياشخارجیهايشبکهبسیجدرصدد
.شودمیانجامآنکردنالمللیبینراستايدرخود

انجاموخودحمالتباوکردهنفوذنیزجهانکشورهايازدیگرشماريدرگروهاین
نیزراکشورهااینخاكازبخشیحتیوتهدیدرانظرموردکشورهايانتحاري،عملیات
چنددرخودايرسانهوفیزیکیحضورونفوذباگروهایننمونهبراي.  استکردهتصرف

اعالمراخودموجودیتطرابلس،وبنغازيازهاییبخشوفزاندرنه،برقه،ویژهبهلیبیازشهر
بهمتعلقراهااستانوشهرهااینالبغداديابوبکرگروهاینبررهزمانهمیندر. استکرده
درخودموضوعهشتمینانتشارباداعش). Engel, 2015: 1(دانستاسالمیدولتوخلیفه
کشورهايازدیگربرخیولیبی»کردخواهدحکومتآفریقادرشرعتنها«عنوانبادابقنشریه

صحنه«عنوانبهايمقالهدرحتیداعش. استدادهقرارخودنفوذوحملههدفراآفریقایی
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برايویژهبههجرتبرايمطلوبسرزمینیراکشوراینوکردانتقادلیبیدولتمرداناز»لیبی
جاییآنازکلیطوربه). Schnitt, 2015: 9-10(دانستبروند،سوریهبهتوانندنمیکهکسانی

آسیببهتوجهباو) Allison, 2014: 3-4(دارندوجودداعشگروهدرآفریقاییهزارانکه
ایندرچشمگیريرشدتواندمیگروهاینداردوجودآفریقاییکشورهايدرکههاییپذیري

: ازعبارتنداستکردهنفوذآنهادرداعشکهآفریقاییکشورهايدیگراز.باشدداشتهقاره
.نیجریهمغرب،الجزایر،مصر،

براينیزايرسانهابزارهاياز) خودکردنالمللیبین(خودهدفبهرسیدنيبراگروهاین
از. کندمیاستفاده) تروریستیهايگروهسایرخالفبر(خوداقداماتبهبخشیدنمشروعیت

کهطوريبهاست،کردهیارگیريجهانمناطقسراسرافرادوگراافراطنیروهايازدیگرسوي
حداقل(غربیکشورهايحتیملیت،90ازخارجینیروهايهزار20ورحضازهاگزارشبرخی

برايداعش.  انددادهخبرداعشنیروهايبیندر) باشندمیغربیکشورهايازآنهاازنفرهزار4
خوداعضايبرايماههردردالرهزار5ماهیانهحقوقویژهبهاقتصاديهايفرصتازکاراین

مناطقوکشورهادرحکومتایجادبرايتالشدرگروهاینمچنینه. استکردهاستفاده
). Cilluffo, 2015: 5-6(باشدمیلیبیوسوریهعراق،جملهازجهانمختلف

آنگیريشکلچگونگیوداعش
میبرعراقدرالزرقاويابومصعبهايفعالیتبهداعش،بهموسومگروهتشکیالتیپیشینه

ازبعد. داشتحضورنیزافغانستاندربود،ارتباطدرطالبانوالقاعدهگروهباکهزرقاوي. گردد
کردایجادعراقدروندرراالقاعدهازدیگرايشعبهوبازگشتعراقبهافغانستانبهامریکاحمله

)kirdar, 2011: 1 .(جنگهايجبههدروداشتحضورافغانستاندرالدنبنباهمراهکهوي
راالجهادوالتوحیدجماعتگروه1999سالدرجنگید،میشورويعلیهمجاهدینباهمراه

گذاريبمبوانتحاريعملیاتطراحیباوشدعراقوارد2003سالدرزرقاوي. کردتاسیس
گفتهبه). Zelin, 2014: 1-2(کرداقدامگرایانافراطسازماندهیوجذببهعمومیهايمکاندر

پاولکالینکهطوريبه. بودارتباطدرنیزعراقسابقجمهوررئیسحسینمصدابااوبرخی،
بهزرقاويازدعوتبهحسینصدامکهکردادعاسخنرانییکطیدرامریکاخارجهوزیر

ازبعدحتی. استمنطقهدرآنانهايفعالیتوعملیاتگسترشوالقاعدهحفظصدددرعراق،
ویژهبهافراطیهايگروهبابعثینیروهايهماهنگیدربارهمتفاوتیتاظهاراعراقبهامریکاحمله

گفتهبه. گرفتصورتالبغداديابوبکروالبغداديابوعمرزرقاوي،باحسینصداممالقات
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راندنعقبمنظوربهامریکابرابردرمقاومتاستراتژيتاخواستآنانازحسینصدامبرخی،
). 51- 56:1394مصطفی،(ندگیرپیشدرراعراقازآنها

اینبهعراق،بهمتحدهایاالتحملهدرمذهبسنیجهاديهايگروهازبسیاريترتیب،بدین
زمانایندر. بودندالقاعدهاعضايازآنهااززیاديشمارکهکردندموجودیتاعالمورفتهکشور

. بپردازدخودنیروهايزماندهیسابهآمدهوجودبهمرجوهرجدرتایافتمناسبیفرصتزرقاوي
امریکامنافععلیهوپرداختندفعالیتبههاگروهاینگرفتشکلعراقدرموقتدولتکهزمانی

حملهشیعیانمقدساماکنوعمومیمراکزبهودادهانجامانتحاريعملیاتوتروریستیحمالت
رهبريبهعراقالقاعدهنامبهعدهالقاازدیگريشعبهگیريشکلها،گروهاینحاصل. کردندمی

). Abu hanieh & Abu rumman, 2015:35-40)بود2004سالدرزرقاويابومصعب
جملهاز(افغانستاندردیدهآموزشسنیجهادينیروهايازمتشکلهاگروهاینواقعدر

دروشدهپراکندهعراقدرامریکا،حملهازپسکههستندبعثیارتشنیروهايو) القاعده
درراتروریستیهايعملیاتهدایتوکردهشرکتافراطیهايگروهاعضايآموزشفرآیند
کهصداماطالعاتیسرویسسرهنگ،بکرحاجی). Tonnessen, 2015: 48-49)گرفتنددست
ایجادبهافراطیهايگروهوزرقاويشخصباآشناییازبعدباشد،میافراداینازیکی

درداعشمتفکرمغزعنوانبهرافرداینکهطوريبه. پرداختامریکاعلیهحاريانتحمالت
2006سالدرامریکایینیروهايتوسطشخصاین. دانندمیسوریهشمالمناطقتصرف
). Eleftheriou-Smith:2015(شدزندانیبوکاکمپدرسال2مدتبهودستگیر
دولتمجاهدین،شورايزرقاوي،ابومصعبگمرازپسماهچهارتنهاو2006سالدر

تشکیلرا) عراقاسالمیدولترهبراولین(البغداديابوعمررهبريبه) داعش(عراقاسالمی
وجودازعراقالقاعدهگروهکهبودمهمنظرایناززرقاويمرگ). Freedman, 2016: 13)داد

قدرتعراقدولتاسالمیگروهوشدهضعفدچارومحرومقدرتمندوکاریزماتیکرهبري
درابوعمرالبغداديرهبريبهمصريابوایوب2006نوامبردرنهایتدر1.یافتمیبیشتري
هايگروهتماموعراقالقاعدهگروهکهکرداعالموکردوفادارياظهارعراقاسالمیدولت
وزیرعنوانبه2009ات2007سالازنیزخودشخصاین. بپیوندندعراقاسالمیدولتبهدیگر

اصلیهايبدنهازیکیگفتتوانمیواقعدر. شدمنصوب) داعش(عراقاسالمیدولتجنگ

با تشکیل دولت اسالمی . بعد از مرگ زرقاوي، ابو ایوب مصري، جانشین او به رهبري گروه القاعده عراق منصوب شد. 1
و در نهایت عراق،  کاریزماتیک نبودن شخصیت رهبر جدید القاعده عراق و نارضایتی اعضاي آن دچار سستی و درگیري

بود ابو محمد الجوالنیاز جمله این افراد . هاي دیگر پیوستندبرخی از افراد مهم از این گروه جدا شده و به گروه. زوال شد
.که به جبهه النصره پیوست
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نیزالبغداديابوعمربسیاريعقیدهبهکهطوريبهبودعراقالقاعدهگروهعراق،اسالمیدولت
). Tonnessen, 2015: 49-50(استبودهعراقالقاعدهازعضوي
بهمنجرکههواییشدیدحمالتازبردندربهسالمجانوزندانازبکرحاجیآزاديازبعد
بااوشد،) البغداديابوعمرومصريابوایوب(اسالمیدولتاصلیفرماندهانازتندومرگ

درهمچنینپرداخت؛همکاريبهالبغداديابوبکررهبريبهعراقیافسرانازکوچکگروهی
مهمینقشگروهاینرهبريبهالبغداديابوبکرانتخابوعراقاسالمیتدولهايفعالیتتوسعه

بعد،سالدو. گرفتعهدهبهرانظامیامورفرمانده،ارشدمشاورمقامدرخودسپسو1کردایفا
شاموعراقاسالمیدولتتاسیسنقشهاجرايمنظوربهراسوریهبهلشکرکشیوحملهطرحاو
مناطقیازسلفیوتکفیريگرايافراطنیروهايسایرازحملهایندرکهساختعملی) داعش(

تسخیربهوکرداستفاده... وتونسازبکستان،عربستان،همچونکشورهاییوچچناروپا،در
اختالفبهمدتیازبعدالقاعدهائتالفاما). 57:1394مصطفی،(پرداختسوریهشرقیشهرهاي

ابوبکررهبريبهعراقالقاعدهحال،ایندرکهشدمنجرآنمختلفهايگروهمیانداخلی
بهراگروهدوهرافرادازبسیاريشدنکشتهدرگیري،اینکهشددرگیرالنصرهجبههباالبغدادي

القاعدهازجانبداريباوشدحکمیتبهمجبورالظواهريایمندرگیري،اینبا. داشتهمراه
القاعدهگروهازوکردنقضالظواهريایمنباراخودپیماناديالبغد،)النصرهجبهه(سوریه
کشاندنباالبغدادي،ابوبکر2013سالدرسرانجام). 12:1393نژاد،ابراهیم(شدخارججهانی

والنصرهجبههانحاللسالهمانآوریل8درايبیانیهطیسوریه،بهخودنیروهاياززیاديشمار
).1394:72مصطفی،(کرداعالمرا) داعش(شاموقعرااسالمیدولتتاسیس

اینبهامریکاحملهراعراقدرداعشرشدوپیدایشمهمعللازیکیگرانتحلیلازبرخی
وگسیختگیهمازباعثامریکاحملهکهمعتقدندآنها). Afrasiabi, 2014: 3(2دانندمیکشور

حملهایندر. بوددیدهآسیبتحریموجنگثرابرنیزقبلهاسالکهشدعراقجامعهتضعیف
بیندرراقدرتشدیدمبارزهوگرفتشکلقدرتیخالیکشد،منحلنیزعراقبعثارتشکه

ازبسیارينتیجهدر. آوردوجودبهالقاعدهجملهازغیردولتیبازیگرانوجهاديهايگروه
کهآنبرعالوهدیگرسوییاز. پیوستندعراقالقاعدهجملهازهاگروهاینبهعراقیبعثیافسران
نیزايعدهدانند،میعراقالقاعدهوبعثیرژیمارتشادغامنتیجهوجمعحاصلراداعشبرخی

تحلیلگرجرجیسفوازمثالعنوانبه. استدولتینهادهايشکستازايجلوهداعشمعتقدند
.الزم به ذکر است که یکی از شرایط رهبري دولت اسالمی این است که شخص مورد نظر باید از بغداد باشد. 2

، ظهور و پیدایش داعش را یکی از نتایج ناخواسته حمله 2015راك اوباما خود نیز در طی یک سخنرانی در مارس با. 2
).Ali, 2015: 6(امریکا به عراق دانست 
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»جهادگراییسومموجوداعش«خودمقالهدرغربجهانواسالمالقاعده،خاورمیانه؛مسائل
کهداندمیخاورمیانهدرگراییفرقهآتشگسترشودولتنهادهايشکستازايجلوهراداعش

).      Gerges, 2014: 339(نداردوجودآنازشدنخالصبرايسریعیوسادهحلراههیچ
مذهبی- قومیعمیقهايکافشوجودآمدنبهمعلولداعشوجودنظرنداینبرنیزايعده

کهمعتقدندآنها. باشدمیامنیتیخالهمراهبهمنطقهکشورهايقدرتجنگوخاورمیانهدر
داخلی،هايدرگیريآنبرعالوهواستشدههاشکافاینشدنترعمیقموجبمذکورعوامل

بهترینبهرامنطقه)سوریهوعراقکشوردودرویژهبه(مذهبیوقومیهايتنشوگراییفرقه
تبدیلداعشویژهبهگراافراطوتروریستیهايگروهوگراییافراطپرورشورشدبرايمکان
دودرداعشگروهتحلیلگران؛ازعدهایندیدگاهاز). 1- 3:1393سادات،هوشی(استکرده

ازهاهبمذسنیشدنمحروموحکومتازداخلینارضایتیدلیلبهکهسوریهوعراقکشور
گراییفرقهوشیعهوسنیتعارضاتوداخلیثباتعدم،)80:1394السمیري،ونظري(قدرت

شدهذکرعواملوايمنطقههايقدرتبینرقابتازوکردهپیدابیشتريحضورآمد،وجودبه
.استبردهخودمنافعجهتدررااستفادهبیشترین

متشکل) داعشبهموسوم(شاموعراقاسالمیتدولگروهکهگفتچنینتوانمیبنابراین
وبودهعراقبعثیارتشو) بودمرکزيالقاعدهازايشعبهخودکه(عراقالقاعدهنیروهاياز

از. استکردهموجودیتاعالمسالهدهفرآینديطیدرکهاستوهابی- سلفیایدئولوژيداراي
خودکردنجهانیدنبالبهگروهاین. ستاخودکردنالمللیبینگروهایناصلیهايمشخصه

متعددمناطقدرنفوذوحضورپیدروکندمییارگیريجهانمناطقاکثرازراستاایندرواست
.   باشدمی

داعشنفوذبرايمرکزيآسیايدرموجودبسترهايوهازمینه
وازبکستانتان،ترکمنسقرقیزستان،قزاقستان،شاملکشورپنجازمتشکلمرکزيآسیاي
جادهدارمیراثکهشودمیشناختهجهانمناطقترینمهمازیکیمنطقهاین. استتاجیکستان

از. شودمیمحسوبآسیاقارهجنوبوشمالوشرقیآسیايواروپامیانارتباطیپلوابریشم
اهمیتگازونفتجملهازانرژيزیرزمینیمنابعکشفدلیلبهاخیرهايسالدردیگرسویی
اتحادسلطهزیر1992سالازقبلتاکهمنطقهاین). 89:1389بهمن،(استکردهپیدازیادي

برآمدمستقلیهویتکسبپیدرشوروي،فروپاشیباداشت،قرارسابقشورويجماهیر
قدرتمندکشورهايتوجهموردمنطقهاینکهشدباعثفروپاشیاینولی). 173:1387فرجی،(
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استراتژیکژئوهايجنبهدارايمنطقهاینسویکازچونگیرد،قرارآنهارقابتانونکدرو
،)هنداقیانوسوقفقازاروپا،چین،روسیه،کشورهايبهانرژياینانتقالوانرژيمنبعدلیلبه(

قدرتخالبادیگرسوییازو) 94- 95: 1389بهمن،(استشدهاکونومیکژئووپولیتیکژئو
عنوانبهخوداعالموداعشحضوربرايالزمبستريخودنوبهبهعاملاین. استروهبرو

.استآوردهوجودبهرا) خلیفه(برترقدرت
واقعبا. داردجهانیهايسیاستدرمهمینقشاشجغرافیاییموقعیتدلیلبهمنطقهاین

کهاستشدهموجبهانجدرترانزیتهايشاهراهازیکیعنوانبهاوراسیاقلبدرشدن
هند،ترکیه،روسیه،ایران،اسالمیجمهوري(المللیبینوايمنطقهمهمکشورهايازبسیاري

بپردازندیکدیگربارقابتبهمناطقایندرنفوذوتسلطبراي) امریکامتحدهایاالتوچین
)Afzal: 2003: 1 .(کهکردهفراهمتجارازبرخیبرايرامناسبیفرصتترانزیتیموقعیتاین

عبارتبه. بپردازند... ومخدرمواداسلحه،تجارتجملهازپرسودوقاچاقکاالهايتجارتبه
بسترمخدرموادواسلحهتجارتویژهبهتجارتاصلیمسیردرمنطقهاینقرارداشتندیگر

وبسترواندتمیعاملاینواستکردهفراهمغیردولتیبازیگرانرقابتبرايرامناسبی
.باشدمنطقهایندرداعشحضوربرايمحرکی

عواملدیگرازاقتصاديوسیاسیثباتیبیفقیر،وضعیفهايحکومتدولتی،فسادگسترش
بهداعشویژهبهتروریستیهايگروهنفوذوگراییافراطگسترشموجبکهاستهاییزمینهو

کهگفتبایدعواملاینکناردر). Dyner, Legiec & Rekawek, 2015: 1-2(استشدهمنطقهاین
ازناشیمذهبیبنیادگراییوگراییافراطوسواديبیبیکاري،فقر،دچارکلیطوربهمنطقهاین
مردمبیندرايگستردهصورتبهسواديبیفقر؛برعالوهمنطقهاینکشورهايدر. استآن

به. داردوجودنیزروحانیونحتیومردمدردینازبرداشتدرجهلوسواديبی. داردوجود
احساساتازراحتیبهضعفنقطهاینازاستفادهباوفریبباگرایانافراطازبسیاريکهايگونه
). 41:1391کبریایی،(کنندمیاستفادهخودهايگروهبهآنانجذبوعضوگیريبرايمردمدینی

وزداییاسالمدرصددکار،اینازجلوگیريرايبکشورهاایندولتمردانراستاایندر
وعالئممنعبارحمانامامعلیمثالعنوانبه. هستنداجتماعیوسیاسیامورکردنسکوالریزه

آنهامجازاتصورتاینغیردرومردانریشبلندنبودنجملهازاسالمیهاينشانه
(Guardian(A): 2015)،دکانکوبرايعربیگذارياسمممنوعیت)Trilling: 2015 (درصدد... و

اینکهرودمیاحتمالمنطقه،اینمردمِبودنمذهبیبهتوجهباواستمردمبیندراسالمتضعیف
مردمپیوستنوداعشحضورآنراسدروگراییافراطبرايرازمینهدیگرايگونهبهاقدامات
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.کندفراهمویتیهسردرگمیازفراروخودهویتاحیايبرايآن،به
اقتصاديگستردهفقروجودتوانمیرامرکزيآسیايدرداعشحضوربسترهايدیگراز

شکننده،وضعیفاقتصاديشاهداستقاللازپسمنطقهاینکشورهايکهگونهبدین. کردبیان
واهقیمتآزادسازيازناشیتورمباهمراهشدیدتولیدکاهش. هستند... وفقرباال،تورم

1شدکشورهااینبیندرفقرتوجهقابلافزایشبهمنجرمالیبزرگکسريازدرآمدکسب
)Tu Dang, 2009: 21-23 .(ازبسیاريذهنکهاستايگونهبهمنطقهاینکشورهايبیندرفقر

جملهاز. اندپرداختهپژوهشبهزمینهایندروکردهجلبخودبهرانویسندگانوگرانتحلیل
). 33:1385کوالیی،(داردوجودزیاديبیکاريوفقرآندرکهاستازبکستانکشورهاینا

دارايدوهراستمنابعیچنینفاقدکهتاجیکستانوزیرزمینیغنیمنابعداشتنباقزاقستان
استزمینهایندربیشتريشدتدارايتاجیکستانکهچندهرهستند،فقیرجمعیتی

(Chapman: 2011: 2 .(
کهاستفقیرجمعیتیدارايمرکزيآسیايکشورهايدیگرمانندهمقرقیزستانجمهوري

نوبهبهفقراین). Babu & Reidhead, 2000: 647(اندمواجهتغذیهسوءوغذاکمبودباآنمردم
کمبسیاردرآمدبهتوجهباواستداشتههمراهبهکشورهااینبرايزیاديپذیريآسیبخود
اینبیندرجديضعفنقطهوآسیبصورتبهپدیدهاینبریم؛میپینکتهاینبهرهاخانوا

بسیاريپیوستندرراآنگستردهپیامدکه) Tu Dang, 2009: 35(استدادهنشانراخودکشورها
مهمازیکیبیکاريوفقرکهدلیلاینبه. دیدتوانمیداعشگروهبهمنطقهاینفقیرمردماز

.استداعشگروهبهجوانانویژهبهمنطقهاینمردماززیاديعدهجذبعواملترین
شکلکند،ایجادجوامعایندرتواندمیفقرکهجديهايآسیبازیکیدیگرعبارتبه
دیگرعبارتبه. استمنطقهایندرگراافراطهايگروهبهفقیرافرادجذبوگراییافراطگیري

هايبرنامهاجرايبراينیزگراافراطهايگروهومذهبیهايسازمانکشورها،ایندرفقروجودبا
واستفادهوضعیتاینازمنطقهدرحاکمسکوالرهايحکومتبامبارزهجملهازخودسیاسی
اسالمیگرايافراطهايگروهاینجملهاز. کردندجذبخودسمتبهرامردمازبسیاري

. شدندمیمالیپشتیبانیالدنبنتوسطکهکرداشارهالتحریرحزبواسالمیجنبشبهتوانمی
اینباودانندمیخودبرايتهدیديراهاگروهاینفعالیتووجودمنطقهاینکشورهايتمامی

با این وجود باید گفت که اگرچه در بین این کشورها از لحاظ غنی بودن منابع تفاوت قابل توجهی وجود دارد، به عبارت .4
الی که قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان از وضعیت منابع زیرزمینی و ثروت خوبی برخوردار هستند، تاجیکستان دیگر در ح

هر چند که همه این کشورها به نوعی با فقر و ). Chapman,2011:21(دچار کمبود منابع و در نتیجه کشوري فقیر است 
.بیکاري روبرو هستند
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).Afzal: 2003: 7(کنندمیمبارزههاگروه
ازبسیاريدرخودچهاگردارد،وجودمنطقهایندرکهاستهاییپدیدهدیگرازبنیادگرایی

دههاوایلدر. هستنددخیلآنرشدوپیدایشدرنیزبیرونیعواملامااست،فقرزاییدهمواقع
هايدولتبامبارزهاسالم،دامنازتحریفاتزدودنهدفباگراافراطهايگروهازبرخی1990

ازايعده. پرداختندمخفیايهفعالیتبهوکردهظهورفرغانهدرهویژهبهمنطقهایندرسکوالر
ساختارنوعاقتصادي،هاينارساییبرعالوهرامنطقهایندرگراییافراطگسترشعللتحلیلگران

مذهبیشدیدهايمحدودیتوسیاستازدینجداییآن،حاکماناقتدارگراییسیاسی،نظام
اسالمیاحزابحتیوگراطافراهايگروهوجودنیزمنطقهایندرموجودهايدولت. دانندمی

والتحریرحزبجملهازاحزابازبرخیکهطوريبه. کردنداعالمممنوعراآنانبامرتبط
حالاینبا. شداعالمغیرقانونیآنهاحضوروشدندفعالیتممنوعمنطقهایندراسالمیجنبش

گراافراطهايگروهواحزاببهوکنندمیحمایتاحزاباینازجوانانویژهبهمردمازبسیاري
بسیارجهلوسواديبیثروت،توزیعدرعدالتیبیوفقروجودآندلیلمهمترینکهپیوندندمی

گسترشدیگرعبارتبه). 39- 42:1391زاده،کبریایی(استاسالمبهروحانیونحتیمردمزیاد
نیافتنتوسعهازناشیاعشدبهمنطقهاینمسلمانانازبرخیگرایشومرکزيآسیايدرداعش
).1394:مهر(استاسالمیهاياندیشه

نفوذاست،کردهفراهمرامرکزيآسیايبهداعشنفوذوحضورکهبسترهاییازدیگریکی
برايسعوديعربستانتبلیغات. استمنطقهایندرسعوديعربستانتوسطوهابیتاندیشه

مدارسساختنباسعوديعربستانگردد،بازمی1990دههاوایلبهمنطقهایندروهابیتگسترش
بهمرکزيآسیايدرخودمذهبیمیسیونرهايمذهب،سنیمسلمانانبهمالیهايکمکمذهبی،

توانست) ICG, 2003: 7-9(منطقهاینمسلمانانبهحجسفرهايدروهابیتتبلیغوفرغانهدرهویژه
وهابیتاندیشهکهجاییآناز. دهدگسترشمنطقهاینمسلمانانبیندردرراوهابیتاندیشه

تبلیغاتکهگفتتوانمیدارند،همبازیاديهمسانیواستداعشمعرفتیآبشخورهايازیکی
. داردبیشتريهمخوانیوآشناییمرکزيآسیايمردمسويازآنپذیرشوداعش

مرکزيآسیايدرحضورازداعشاهداف
درگروهاینهستند،سوریهدرداعشبامبارزهدرگیرالمللیبینبزرگبازیگرانکهحالیدر

سرمرکزيآسیايدرايگستردهطوربهوافغانستانآسیا،جنوبآفریقا،شمالچونمناطقی
وژئوپلیتیکیلحاظازویژهموقعیتیدارايمرکزيآسیايمنطقهمناطق،اینبیناز. برآورد
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مرکزيآسیايروسیه،خارجهوزارتسخنگوي1زاخاروواماریاگفتهبهواستاستراتژیکی
پاکستانکشوردوگرفتنقرارهمچنین). Newtimes: 2016(استداعشگروه2آرزوهايسرزمین

پیشازبیشتروریستیهايگروهبرايویژهبهآناهمیتبرمنطقه،اینهمسایگیدرافغانستانو
واستکشوردوایندرنفوذمنطقه،ایندرحضورازداعشفاهداازیکیبنابراین. استافزوده

نامبهآسیاغربمنطقهدرخودموردنظروبزرگاستانتاسیسخواهانداعشدیگرعبارتبه
آسیايمنطقهدرحضورباآنتاسیسوباشدمیپاکستانوافغانستانشاملکهاست»خراسان«

استممکنمذکور،کشوردوبرعالوه) خراسان(ستانااینتاسیسحتی. یابدمیامکانمرکزي
). Dyner, Legiec & Rekawek, 2015: 2)شودشاملنیزرامرکزيآسیايازکشورچندکه

آسیا،جنوبوشمالمنطقهسهکهاستپلیعنوانبهمرکزيآسیايمنطقهدیگرسوییاز
ژئوپلیتیکیواستراتژیکینقشیثحاینازوسازدمیمرتبطهمبهراشرقیآسیايواروپا
منطقهایناهمیتبرمناطقایندرگازونفتانرژيمنابعوجودآنبرعالوه. داردمهمیبسیار

ايگونهبهمنطقهایندرمنابعاهمیت). Chapman, 2011: 19،90:1389بهمن،(استافزوده
توانمیبنابراین. استآوردهدوجوبهخوددرراهمسایهوقدرتمندکشورهايرقابتکهاست
داعشتوجهکهاستمهمیعواملازاستراتژیکموقعیتوگازونفتغنیمنابعوجودگفت

منطقهایندرترانزیتوانرژيمنابعکنترلگرفتندستبهواستکردهجلبمنطقهاینبهرا
. باشدمنطقهایندرداعشمهماهدافازتواندمی

روسیه،بهبیشترنزدیکیمرکزي؛آسیايدرحضوربرايداعشهايهدفازدیگریکی
برايداعش. استکشوراینامنیتیمحیطدادنقرارتاثیرتحتنتیجهدروکشورایندرنفوذ
اندازيراهاخیراکه"فراتکانال". استکردهاستفادهنیززبانروسیکانالورسانهازکاراین

زبانروسیجهانسراسردرراخودتبلغاتیدامنهوباشدمیکاراینانجامبراياستشده
اینسويازروسیهقراردادنهدفبهتوجهباوراستاایندر). ECFA, 2015: 9(استگسترانده

از. کندمیفراهمگروهاینبرايراايویژهاستراتژیکیموقعیتمرکزيآسیايمنطقهگروه،
ازکارآمدتروترراحتبسیارمنطقهاینازجدیداعضايبجذوداعشیارگیريدیگرسویی

روسیفرهنگوزبانبهمنطقهاینمردمکهدلیلاینبه. استپاکستانوافغانستانکشورهاي
گرایانافراطوهاتروریستازايعدهمیانایندر). ICG3, 2015: 7(دارندبیشتريآشنایی
روسیه،دادنقرارفشارتحتبهمصممهمهازبیشاندپیوستهداعشبهکهداغستانیوچچنی

.هستندکشورایندرامنیناایجادویارگیري
1. Maria Zakharova.
6. Coveted Territory.
3 . International Crisis Group.
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توانمیایران،اسالمیجمهوريبهمرکزيآسیايکشورهايهمسایگیونزدیکیبهتوجهبا
نایرااسالمیجمهوري. داردکشوراینکردنناامنوتضعیفبرايمدتیبلندبرنامهداعشگفت

ازگراافراطهاياندیشهمخالفوسوریهوعراقحکومتحامیشیعه،زبان،فارسیکشوري
وجوديمشخصاتوایدئولوژيباتنهانهموارداین. استتروریستیوتکفیريهايگروهجمله

محسوبتروریستیگروهاینگسترشورشدراهدربزرگیموانعبلکهاست،تضاددرداعش
هايحکومتبقايدرمهمیبسیارنقشایراناسالمیجمهورياینکهدیگرمهمنکته. شودمی

نیزدیگرسوییاز. کندمیتعریفآنهانابوديباراخودهویتداعشکهداشتهسوریهوعراق
ايمنطقهسطحدرزیاديرقابتودشمنینیز1ترکیهوعربستانجملهازداعشحامیکشورهاي

یکی. دارندآنتضعیفدرسعیداعشحتیابزاريهرازودارندانایراسالمیجمهوريبا
بهآنمنافعدادنقرارتهدیدموردایران،اسالمیجمهوريبهنزدیکیداعشمهماهدافازدیگر
. استکشورایندریارگیريونفوذحتیایران،امنیتیمحیطکردنناامنمرکزي،آسیايدرویژه

جمهوريمستقیماخوداسالمیدولتازجزئیعنوانبهخراساناستاننکردعنوانباگروهاین
ودانستمیشیعیانراخوداولدشمنزرقاوينیزسوییاز. استدادهقرارهدفراایراناسالمی

وکردتکفیرراشیعیانکلخودفتواهايدرحتیاو. استکردهمعرفیمنافقوخائنراشیعهرسما
در2005سالدرشیعیان،بهنسبتدروغینادعاهايبرعالوهوي. دانستجایزراآنانهمهکشتن

چنینبرعالوهنیزالبغداديابوعمر. کرداعالمراشیعیانعلیه»عیارتمامجنگ«ايبیانیهطی
ونظامیشرعی،عقیدتی،جرایمبهراایرانیانوشکایتایراننفوذازنیزسیاسیزمینهدرمواضعی،

آمدنکاررويوعباسیانسقوطاز(قرننهحدوددرایرانکهشدهمدعیوکردهمتهمیسیاس
نیزالبغداديابوبکر). 66- 72:1393نژاد،ابراهیم(استداشتهرواظلمسنتاهلبر) حالتاصفویه

کردهاعالمشیعیانمتوجهراخودحمالتپیکاننوكپیامیدرودانستهخوداصلیدشمنراشیعه
مهارداعشاهدافمهمترینازیکیکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین). 142:1394غالمی،(است
).Esfandiary & Tabatabai, 2015: 2)استایراناسالمیجمهوريآنراسدروشیعه

درداعشنفوذوحضورازکهدیگريکشورایران،اسالمیجمهوريوروسیهبرعالوه
آسیايهمسایگیبهتوجهبا. استچینگرفته،قرارگستردهدتهدیموردمرکزيآسیاي

گفتتوانمی،»کیانگسین«نامبهآننشینمسلمانوغربیاستانویژهبهوچینبامرکزي
استانویژهبهکشوراینازیارگیريچین،برگذاريتاثیرمرکزيآسیايدرداعشدیگرهدف

در. استچینازبخشاینخودمختاريویجدایحتیو) شرقیترکستان(کیانگسین
1. RT (B): 2016, Tokyay : 2016.
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وکردمتهممسلمانانبرستموظلمبهراچینداعشگروهرهبرالبغداديابوبکر2014جوالي
باچین. Liu: 2016)(»استکردهتصرفزوربهرامسلمانانحقوقچین،دولت«کهکرداعالم

اینجمهوررئیسگفتهبهچونکندمیخطراحساسپیشازبیشمنطقه،ایندرداعشحضور
پیداحضورسوریهدرواندپیوستهداعشبهاویغورهاازنفرهزارازبیش،پینگجیشیکشور
شرقیترکستانطلبیجداییمنطقه،ایندرداعشاهدافدیگراز). Batchelor: 2016(اندکرده

درهاتروریستکهتاسکردهادعانیزچینحکومت. باشدمیاسالمیدولتیکایجادو
).Liu: 2016(هستندکیانگسیناستاندراسالمیدولتیکایجادبرايتالش
درخواهدنمیگروهاینکهگفتتوانمیمختلفمناطقدرداعشحمالتمشاهدهبا
. استگشودهخودرويپیشراجبههچندخوددادننشانبزرگبرايوبجنگدواحدايجبهه

شود،میتضعیفحتیوماندمیسوریهوعراقدرداعشکههابینیپیشزابسیاريبرخالف
دررادیگرايجبههواستکردهنفوذمرکزيآسیايجملهازدیگرمختلفمناطقدرداعش
رامنطقهایندرنفوذوحضوربرايداعشاهدافازیکیحالاینبا. استگشودهخودمقابل

ودانستخوددادننشانقدرتمندیاوبزرگنماییحالتدرخوددنداقراراولوهلهدرتوانمی
دفاعیاومقابلهبرايبهتريمواضعبتواندخودمقابلدردیگرايجبههگشودنباکهایندوم

امکانتهدید،گسترشاستراتژيازاستفادهباداعش. نشودضعفدچاروآوردوجودبه
.سازدمحققراشدهگفتهاهدافسعیوکردهفراهمخودبرايراعملآزادي

درداعشاهدافدیگرازسعوديعربستاننظرموردوهابیتوسلفیگراییاسالمگسترش
آنازحاکیداعششناسیمعرفتمورددرگرفتهصورتتحقیقاتونتایج. استمرکزيآسیاي

16- 22:1394مصطفی،(کندیمتغذیهوهابیتوتیمیهابناندیشهحنبلی،فقهازگروهاینکهاست
آسیايمنطقهدیگرسوییازو) 23:1393کورانی،،133:1393پور،وهابوبهارياحمد،شیخ،

باکهگفتباید). ICG, 2003: 7-9(استوهابیتگسترشازسالهچندینسابقهدارايمرکزي
همسایه،کشورهايبیندراسالمیجمهوريانقالبیتفکرگسترشواسالمیانقالبوقوع

شیعیتفکرازجلوگیريمنظوربهمنطقهکشورهايبیندروهابیتترویجبرايسعوديعربستان
). 129- 133:1389سعدي،حسنی(استکردههنگفتیهزینهایراناسالمیجمهوريانقالبیو

اندیشهازبرگرفتهزیاديحدودتاکهداعشتکفیري- تروریستیگروهبرآوردنسرباامروزه
استدادهقرارخودنظامیومالیهايحمایتموردراگروهاینسعوديعربستاناست؛یتوهاب

)RT(A): 2016 .(راداردسالهچندینسابقهکهمرکزيآسیايدروهابیتاندیشهگسترشبنابراین
.استمنطقهایندرعربستاننفوذرشدبرايايمقدمهخودکهبرشمردداعشاهدافازتوانمی
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بینشد،نیزنوشتاراینابتدايدرواستآنبهدستیابیپیدرداعشکهمهمتريهدفاما
سرزمینحیاتیمناطقتمامیبرنظارتواسالمیخالفتاحیايبرايگروهاین. استشدنالمللی

قدرتیعنوانبهخوددادننشانبهنیازمندباشد،میآناساسیواولیههدفکهاسالمیهاي
کهچیزيآنازبیشراخودجهتهمینبهواستالمللیبینعرصهدرشدهاختهشنوبزرگ
بهخودازايچهرهدادننشانوکردنالمللیبینبرايتالشدرگروهاینلذا. دهدمینشانهست
متفاوتهايزمینهباوجهانیهايتروریستتمامیازداعش. استقدرتمندبازیگريعنوان

گستردهجغرافیايوکندمییارگیريآفریقاییواروپاییآسیایی،عربی،ورهايکشازجغرافیایی
فکرينفوذوتبلیغاتتاثیرتحتراشرقیآسیايدراندونزيولیبیوتونستااردنویمناز

87ازخارجیجنگجويهزارسیتابیستحداقلگروهایندیگرعبارتبه. استدادهقرارخود
). 77:1394السمیري،ونظري(کنندمیمبارزهسوریهوعراقدرکهاستهکردجذبراکشور

المللیبینهمانکهراداعشپازلازايتکهمرکزي؛آسیايدرگروهایننفوذوحضوربنابراین
.کندمیپررااستخودکردن

مرکزيآسیايدرداعشاقدامات
باالمباحثدرکهمرکزيآسیايرهايکشونامناسبفرهنگیواقتصاديوضعیتبهتوجهبا

عاملخوداینوبرندمیرنجهویتیبیفقر،بیکاري،ازمنطقهاینمردمشد،اشارهآنبهنیز
بدیهیازیکیتوانمیداعشگروهظهوربا. باشدمیمرکزيدولتازآنهاناامیديونارضایتی

منطقهاینکشورهاياعضايازونیرگستردهجذبویارگیريراگروهایناقداماتترین
وضعیت. بودندگرفتهقرارداعشنیروهايکناردرعراقوسوریهدرآنهاازبرخیحتی. دانست
نیرويفرماندهکهشدگرفتهجديزمانیمرکزيآسیايازداعشیارگیريکنندهنگران

). Guardian (B): 2015)پیوستداعشبهنیزحلیموفگلمرادنامبهتاجیکستانپلیسمخصوص
جمهوررییس(عبدالرحمانامامعلیاعتمادموردافرادازحلیموفکهاستدرحالیاین

اینکشورهايدیگربلکهتاجیکستانتنهانهداعشبهشخصاینپیوستنبا. بود) تاجیکستان
داعشبهمرکزيآسیايازنفر4000حدوداینکهوجودبا. دیدندتهدیدمعرضدرراخودمنطقه

حکومتستموهویتیبیازراخودکهخواستمردمازپیامیدرنیزحلیموف1اند،پیوسته
اند، آمار دقیقی وجود ندارد در حالی که در خصوص اینکه چه تعدادي از کشورهاي آسیاي مرکزي به داعش پیوسته.1

اند نفر برشمرده4000تعداد را حدود دانند، منابع روس ایننفر می2000ها این آمار را در حدود برخی از جمله امریکایی
)International Crisis Group: 2015:7 (نفر از منطقه آسیاي 4000اند که حدود برخی دیگر از منابع تخمین زده

اند برخی منابع دیگر نیز تخمین زده). Cilluffo, 2015: 6(مرکزي به همراهی داعش در سوریه در حال جنگیدن هستند 
).Newtimes: 2016(اند ار نفر از مردم آسیاي مرکزي و روسیه به داعشهز5که  حدود 
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ومرکزيآسیايمنطقهدرداعشاقداماولینگفتبایدبنابراین. بپیوندندداعشبهوبرهانند
برايمناطقاینازکهکسانیتعدادزیرجدولدر. استجدیدنیروهايجذبویارگیريروسیه
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موجودتروریستیهايگروهوگرایانافراطباپیوندمنطقه،ایندرداعشبعدياقدام
ومنطقهایندرکهجاییآناز. استپاکستانوافغانستانهمچنینومرکزيآسیايدر

وداردوجودزیاديگرايافراطهايگروهموجود،بسترهايبهتوجهباآنهمسایهکشورهاي
پیوندایجادبرايتالشدرداعشدارند،مناطقدیگربهنسبتبیشتريعملآزاديهاگروهاین

: شاملمرکزيآسیايگرايافراطهايگروهترینمهماز. باشدمیآنهاجذبسپسوآنانبا
در(اسالمیجنبشوالتحریرحزب،)تاجیکستان(اسالمینهضتحزبواسالمیاحیايحزب

. استقزاقستاندرآالشو) هستندمرکزيآسیايگراياسالماحزابترینفعالکهازبکستان
خودبهرامذکورهايگروه،1طالبانگروهازبرخیجذبدهماننکهاستدرصددنیزداعش

.    کندجذبونزدیک
آناعمالباگروهاینکهاستتروریستیاقداماتمرکزيآسیايدرداعشاقداماتدیگراز

تروریستیاقداماتانجامبرايزیاديگذاريسرمایهداعش. استخوداهدافبردنپیشپیدر
بهخودعملآزاديوتهدیدگسترشباگروهاینواقعدر. استکردهکزيمرآسیايدرویژهبه

تکنولوژيطریقازخشونتدادننشانوترویجباواستکردهاقدامتروریستیحمالتگسترش
بهتوانمیگروهاینتروریستیحمالتهاينمونهاز. داردخوداهدافبردپیشدرسعیرسانهو

عدهشدنکشتهبهمنجرکهکرداشارهچینکیانگسیندر2014سالدرتروریستیعملیات
داعش،توسطسوریهدرچینیهايگروگانازبرخیشدنکشتهواقداماینپیدر. شدزیادي

آسیايکشورهايدیگروروسیهباشانگهايهايهمکاريچارچوبدررامشترکیمانورچین
). Schweitzer & Einav, 2016: 253-258)دداانجامداعشبامبارزهراستايدرمرکزي

اي از گروه طالبان، حتی برخی از افراد برجسته این گروه را به خود داعش با نفوذ در پاکستان و هم چنین افغانستان عده. 1
).Malik:2014(جذب کرده است 
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دیگروقرقیزستانوازبکستانتاجیکستان،درداعشسويازدیگريتروریستیحمالت
تاجیکستاندولتآنپیدرو) South Front: 2015(استدادهرخنیزمرکزيآسیايکشورهاي

کشورایندرگذاريبمبلیاتعمبرايداعشافرادازايعدهبازداشتاز2016میماهدرنیز
منسوباعضايازنفر1395،7فروردیندرنیزقرقیزستانملیامنیت). Abna 24: 2016)دادخبر

بازداشترابودندکشورایندرتروریستیحمالتایجاددرصددکهراداعشگروهبه
). Middle East Press: 1395(کرد

مرکزيآسیايدرداعشحضورپیامدهاي
باسیاسیواقتصاديفرهنگی،لحاظازمشترکیپیوندهايمرکزيآسیايشورهايک

منافعوایراناسالمیجمهوريباکشورهااینهمسایگیدلیلبهودارندایراناسالمیجمهوري
حضوربا. کندمیدوچندانرامنطقهاینحساسیتواهمیتجمهوري،پنجاینباایرانبینمتقابل
گراییافراطجوگسترشوتبلیغوجوانانبینازویژهبهگروهاینیارگیريمنطقه،ایندرداعش

قدرتافزایشبا. کندجلبخودسمتبهراآنهاعمومیافکارتواندمیمرکزيآسیايدر
قرارخطرمعرضدرایراناسالمیجمهوريملیمنافعکهبراینعالوهمرکزيآسیايدرداعش

جمهوريانقالبیگفتمانوتفکربرراعرصهداعشتکفیريووهابیتتفکربلکهگیردمی
افراطتفکرگسترشبرعالوهمرکزيآسیايدرداعشحضوربنابراین. کندمیتنگاسالمی
جايبرآنملیمنافعوایراناسالمیجمهوريبرايبسیاريمنفیتبعاتتروریستی،وگرایی

.گذاردمی
دروشدهبیشترنیزتروریستیهايگروهدیگرفعالیتمرکزيايآسیدرگروهاینحضوربا

چههرشدنترامنناامرایننتیجه. یابدمیگسترشتروریسمجوداعشبهآنهاپیوستنصورت
درراشماريبیاقتصاديونظامیسیاسی،تبعاتتواندمیکهاستمرکزيآسیايمنطقهبیشتر

بنیادگرایی،بیکاري،فقر،جملهاززیاديمشکالتبامرکزيآسیايکشورهاي. باشدداشتهپی
داعشحضورکههستندمواجههویتیسردرگمیوفرهنگیوسیاسیثباتعدمها،دولتفساد

خطربهراکشورهااینامنیتوکندمیمواجهچالشباراهادولتاینپیشازبیشمنطقهایندر
کشورهايبامشترکیمنافعداراينیزایراناسالمیجمهوريکهاینبهتوجهبا.  اندازدمیجدي
موارداینشداشارهکههمانطور. افتدمیقرارخطربهمرکزيآسیايدرآنمنافعاست،منطقه

مقدوراتوکندترقويمنطقهایندرراترکیهوسعوديعربستانبیشترچههرنفوذتواندمی
.کندتهدیدومحدودراایرانمیاسالجمهورياستراتژیکیوسیاسی
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بهتروریسمجوگسترشدنبالبهکهمرکزيآسیايدرداعشنفوذوحضوردیگرپیامد
با. استمنطقهایندرمتحدهایاالتوناتوهايپایگاهونیروهاحضورافزایشآید،میوجود
هرگونه) EUCAM Watch, 2012: 2(1امنیتتامینزمینهدرناتوباکشورهااینهمکاريباتوجه
افزایش. باشدداشتههمراهبهرامنطقهایندرناتونیروهايافزایشتواندمیکشورهاایندرناامنی

جایگاهکهشودمیباعثمتحدهایاالتترجديونظامیحضورومنطقهایندرناتونیروهاي
مرکزي،آسیايدرآنحضورایشافزوناتوورود. کندپیداتنزلکشورهاایناقتصاديوسیاسی

دنبالبهراامریکابامنطقهاینکشورهايسويازرازیادينظامیوسیاسیهايتوافقنامهایجاد
وضعیتبهمنطقهکشورهاياستممکنوداردهمراهبهدیگريتبعاتخوداینکهداشته

وتابدنمیبرراافغانستاندراامریکحضورطالباننمونهعنوانبه. شوندتبدیلامروزيافغانستان
امریکامقابلطرفدروداندمیکشوراینازامریکاخروجبهمشروطراخودحمالتتوقف
اهمیتبهتوجهبادیگرعبارتبه. داندمیممکنطالبانتضعیفوسرکوبباراخودخروج
تواندمیداعشگستردهحضور.... وانرژيمنابعوترانزیتیاستراتژیکی،لحاظازمرکزيآسیاي

غیردولتیودولتیبزرگبازیگرانجدالعرصهبهمنطقهاینوباشدناتوحضوربرايايبهانه
. برودپیشدیگرايخاورمیانهسمتبهمنطقهوشودتبدیل
سرمایهافتادنخطربهشود،میمربوطمرکزيآسیايتوسعهوچینبهکهپیامدهادیگراز

تسهیلوانرژيانتقاللولهخطوطوانرژيامنیتکاهشمرکزي،آسیايدرچینهايگذاري
).3:1394زارع،(است... وچینغربیامنیتیمحیطدرامریکاگستردهحضورفرآیند
قطعحتیوکمرنگمنطقهدرایراناسالمیجمهوريحضورتنهانهشرایطیچنیندر

هايپذیريآسیباستممکنمنطقهاینکشورهايباآنپیوندهايبهتوجهبابلکهشودمی
. بگیردقرارتهدیدمعرضدرنیزخودوکندسرایتایراناسالمیجمهوريبههاآنازناشی

سويازمنطقهدرتريقويدیپلماسیکارگیريبهوجديوموثراقداماتکهاستالزملذا
.آیدعملبهایراناسالمیجمهوري

ن در سال هال اخیر عالقه خود را براي افزایش همکاري با ناتو نشان به عنوان مثال امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستا. 1
.داده است
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گیرينتیجه
درشدهشناختهتروریستیگروهترینمتفاوتوجدیدترینداعشتکفیري- تروریستیگروه

وخوددادنجلوهبزرگدرسعیايرسانهابزارهايوتکنولوژيازاستفادهباکهاستجهان
خالفتواسالمیدولتیتشکیلکهگروهاین. داردجهانسراسردرگستردهخشونتهمچنین

خودهايحمایتگسترشباداردسعیاست،کردهاعالمخوداساسیيمحورهارااسالمیصدر
ازیارگیريمتعدد،هايجبههکردنبازبهمرکزيآسیايجملهازمختلفجغرافیاییمناطقدر

واقعدر. بپردازدخودقدرتافزایشوآنهاتهدیدوبزرگکشورهايدرامنیناوجهانسراسر
. استخودکردنالمللیبیندنبالبهگراافراطوتروریستیهايهگرودیگرازمتفاوتگروهاین

شود،شناختهکوچکگروهیعنوانبهخواهدنمیکهاستآنداعشاستراتژيدیگرعبارتبه
قدرتمندکشورهايحتیگوناگونمناطقبهحملهوخشونتبیشترهرچهترویجبهدلیلهمینبه

.استخودکردنالمللیبینودادنجلوهبزرگراستايدرخودکهپردازدمی
گذاريبمبلیبی،جملهازآفریقاشمالکشورهايسوریه،وعراقدرناامنیوجودباداعش

درترجديطوربهوپاکستاندریارگیريونفوذبالکان،بهتوجهاروپایی،کشورهايدر
هايثباتیبیجملهازبسترهاییلدلیبهمنطقهاین. استآوردهرويمرکزيآسیايبهافغانستان،

برداشتواسالمیهاياندیشهضعفبیکاري،فقر،ها،دولتناکارآمدياقتصادي،وسیاسی
آسیايبراین،عالوه. استآوردهفراهمگروهایننفوذوحضوربرايرازمینهاسالمازسطحی
گروهایننزددرنفوذوحضوربرايزیادياهمیتداردکهمزایاییوهاپتانسیلدلیلبهمرکزي

گستردهمنابعوجودباکهاستجهانترانزیتیهايشاهراهمهمترینازمنطقهاین. استکردهپیدا
بهمنطقهایندیگرسوییاز. استشدههاابرقدرترقابتبرايايزمینهپیشهامدتاززیرزمینی

مخدر،موادمثلقاچاقکاالهايرتتجابرايمناسبیفرصتتواندمیترانزیتیاهمیتدلیل
نزدیکیداعش،برايمنطقهاینهايجاذبهدیگراز. کندفراهمداعشگروهبرايرا... واسلحه

ونفوذبرايچینهمچنینودشمنعنوانبهایراناسالمیجمهوريوروسیهبهجغرافیایی
.استافغانستانوپاکستانبانزدیکیکیانگ،سیناستاندریارگیري

گروهاینکهشدباعثمرکزيآسیايکشورهايدرناکارآمدمدیریتوسیاسیهايسیستم
هايکانالحتیداعش. نمایدترمستحکمراخودجایگاهروزهروکندنفوذمنطقهایندربتواند

اینمردمانبیندرخودایدئولوژيواندیشهتبلیغحالدروکردهایجادمنطقهایندرزبانروسی
ارائهوبیکاريوفقرجملهازکشورهااینداخلیمشکالتبهتوجهبا. استروسیهحتیومنطقه

اینمردمپیوستنمورددرراايکنندهنگرانوضعیتداعش،سويازکنندهوسوسهماهیانهحقوق
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پیشترکهمرکزيآسیايبسترهايبهتوجهباکلیطوربه. استآوردهوجودبهگروهاینبهمنطقه
شرایطاینکهکردبینیپیشمنطقهایندرراداعشافزونروزنفوذوحضورتوانمیشدذکر
.آوردوجودبهرادیگرايخاورمیانهوشدهمنطقهدرداخلیهايجنگبهمنجرتواندمی
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