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مر ر زهای گذشته شاهد این بومیم که ایاالت متحده امریکا به ریاست جمهوری م نالد ترامپ تصمیم گرفت تا نیر های خوم
را از سوریه خار کمد تصمیما که موجن اختفی مر مر ی کا سنید شد مرنتی ه ی مدین م ا رسما ایاالتمتحده
امریکا از م ا خوم استعنا کرمند یها معت د بومند که مین تصمیما برخفی مماف ایاالتمتحده امریکا است هم مین
متحدای ار یایا امریکا نیی به این تصمیم ااترات کرمند این تصمیم با است ا ایرای ر سیه ر بهر شد همین امر باا
شد که امده تح ی گرای تصور کممد که تصمیم اتخادشده توسم م نالد ترامپ یرفاد یف تصمیم شخصا بومه

فا د

هرگونه یوتوانه استراتمیف ما باشد مین استداللا به نمر یحی ما رسد که را ایاالت متحده ما بایستا یا از یری
هییمه های بسیار مر کوور سوریه حمایت از نیر های مموکراتیف سوریه اکموی ی ها را رها کرمه با جوم تأکید بر م اب ه
با ایرای از سوریه خار شوم؟ برای یاسخ مامی به این مسئ ه ضر ری است تأکید کمیم که برای تح ی این ا دا بایستا
ام ایاالتمتحده را نه بهاموای ا دا یف بازییر سیستم خا رمیانهه ب که بهاموای کارکرم بخش کمتر کممده این سیستم
مید
برای مرک مین مسئ ه ای ییش از هر یی الز است که مر خصوص مناهیم سیستم کمتر مر سیستم توضی مهیم

سمتا سیستم ها از م مواه از اا ا

ما توای هر یدیده ای را به اموای یف سیستم مر نمر گرفت بر اساس تعاری

توکی شده اند که مارای کمش مت اب با یکدییر هستمد اما بااین حا یف سیستم یدیده ای متنا ت از اجیای سازنده خوم
سیستم است به همین ملی ما ر ابم بین الم

کمش مت اب بین بازییرای را به اموای یف سیستم تعری

بررسا رار ما مهیم براین نکته تأکید ما کمیم که سیستم ر ابم بینالم

کرمه مورم

متنا ت از بازییرای حاضر مر این سیستم

است
مر این بین هر یدیده ای به اموای یف سیستم نیازممد ااما کمتر برفرایمدهای مر نا خوم ما باشد تا بتواند به کارکرم
یحی خوم امامه مهد بد ی جوم یف کمتر مویر کار مده سیستمها از متهییرهای مو وف خوم فای ه گرفته ممکن
است با نابومی ر بهر شوند این ضعیت مو وف مر سیستم های بین الم ا حنص ی

میای بازییرای ای ا م لتها مر

این جوم ر ابت میای ی ها است مر همین حا هر ه سیستم ها یی یده میوونده مانمد سیستم های بین الم اه سووح
کمتر

یها نیی یی یده تر شده

مد سوحا ماشوم

سیستم های یی یده ش که های مرهم تمیده از م مد کمتر بهره ممد هستمد یکا از انوا کمتر رای مر سیستم که
توسم بازییرای ممنرم به کار گرفته ما شومه کمتر های سووح یایین است مر این ر ز بازییرای برای بیویمه کرمی
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مماف خوم یا رسیدی به اهدای مورم نمر از ری بازخورای یاخورایه با ا داماتا هم وی بازمارندگاه تهدید
تحریف سعا میکممد که ر ند فرایمدهای سیستم را به سوم خوم تهییر مهمد نکته اساسا مر کمتر سو یایین این است
که این نو از کمتر به یورت اننرامی ااما ماشوم
مر م اب این شیوه از کمتر گونه مییری از کمتر

جوم مارم که نه توسم بازییرای ممنرم که ب که به یورت کمش جمعا

یها مر شک کمتر اش وی یا کمتر سو باالی سیستم هور میکمد هدی از این نو کمتر نه حنص مماف فرمی یف
بازییر یا م مواه ای از بازییرای که مر مرجه ا

حنص ب ا یا کارکرم یحی سیستم است مر این مد کمتر ک یه کمتر

های یورت گرفته مر سووح یایین از ری کمش جمعا مت اب هماهمی میووند مر جهای

یعا میتوانیم از ان رات

جاندارای بهاموای نمونه ای از این کمتر یامکمیم زمانا که یف گونه جانوری به تخرین محیم ا رای خوم از ری

لومگا

یا بهره برماری بیش از حد از مماب ر ی ما رم اکمش سیستم محد م کرمی شرایم مسااد ضر ری برای زیست ی
موجوم نابوم سازی ی استه مر حالا که یا از ی سیستم م دما خوم را احیا میکمد مر سیستم های بین الم ا نیی
مین شرایوا از ری محد م سازی امکانات رشد افیایش درت مر سیستم برای یف بازییره کاهش ف ای ر ابته فوار
جمعا بر ر ی یف بازییر هر شک از محد م سازی که بازییر یا بازییرای را تحت فوار رار مهد ان ا می ذیرم

ییش از تصمیم ترامپه مر خا رمیانهه بحرای سوریه به ن وه ای رسیده بوم که سیستم امکای گسترز ف ای ر ابت خوم را از
مست مامه بوم امکای برخورم بین بازییرای مرگیر مر بحرای به حداکتر خوم رسیده بوم به یورتا که گسترز هریف از
بازییرای به برخورم شدید با سایر بازییرای ختم میود هم مای که ترکیه نیر های سوری مر شر فرات با ح ور امریکا
به اموای مان ام یات نماما خوم ر به ر شده انده مر املن ارتش سوریه با خور برخورم با ارتش ترکیه ر به ر است تمش
بین ایرای رییم یهیونیستا به ا

خوم رسیده است حتا ممکن بوم ر سیه نیی یا از سرنیوی شدی هواییمای خوم به

این تمش ارم شوم
مر شرایوا فع ا تما بازییرای ف ای سیستما مورم نیاز برای ر ابت مر سوریه را استنامه کرمه انده نیر های نیابتا
بازییرای ای ا اکموی به حدی به یکدییر نیمیف هستمد که مر موارمی هم وی شر فراته این بازییر ای ا است که
ت دی به بازییر نیابتا برای یراکسا خوم شده است به بیانا مییر ر ند های سیستم ر ابتا به بن بست رسیده مر این
شرایم تمش موجوم مر سیستم بازییرای را به سمت برخورم های امدی یا غیر امدی سو میدهد برخورمهایا که ممکن
است حتا ناشا از ارزیابا غ م بازییرای از اکمش یکدییر باشد
از این ر یمده سیستم را ما توای به سمت بر ز جمی ترسیم کرم جمیا که هدی از ی ااما نواا از کمتر سو باال یا
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اش وی کمتر مر سیستم است که یا از ی با ت عی

بازییرای رفیت ف ای ر ابت بار مییر مر سیستم افیایش میابد

اما مر م اب جمیه کمتر سو باالی سیستم میتواند بازییرای را امار به همکاری نیی کمد بازییرای مر این شرایم به
ضعیت خویر سیستم یا می رند با مرک خور جمیه با همکاری با یکدییر فوارهای موجوم برر ی سیستم را کاهش
میدهمد ر ابت خوم را تع ین میکممد از نوانه های مین همکاریه ما توای به افیایش سنرهای می ماتیف مر سو
ممو ه شدت گرفتن م اح

نوست های ح بحرای مر الن نوست ی

یمنه افهانستای نوست تد ین کمیته انوی

اساسا سوریه اشاره کرم
مر تصمیم اخذ شده ما توای ر ندی را مید که مر ی ر مامهای اممیتا خا رمیانه با من ا کرمی همیرایا مر یف راستا
رار گرفته همیا مر شک تفز برای شک مها به ی ه تش با مذاکرات موابه ت ا کرمند اما بااینحا این ر ند
به این معما نیست که بازییرای مرگیر مر بحرایه شیوه تعام خوم را تهییر خواهمد مام ب که این امر به این معما است که
بازییرای از ری کاهش تمش بین خوم هم مین یرهیی از برخورم مست یم از شدت فوار بر سیستم ما کاهمد ی ها
مرک میکممد که ا دامات ی ها به تامین مماف م ا مورم نمرشای کمف نمیکمد ب که یرهیی از جمی مر این حا امامه
ر ابت فص موترک خواسته این بازییرای است از این ر با ا دا مسته جمعاه به حنص مماف جمعا کارکرم سیستم

کمف میکممد
مر یایای باید گنت که امامه ر ند سیستم خا رمیانه ماتواند یدید ر مدین سماریو باشد
 -1افیایش ف ای ر ابت مر سیستم افیایش ن ش بازییرای نیابتا با کاهش ن ش ر سیه امریکا
 -2ت نی همکاری ر ابت مر بین بازییرای ناسازگار
 -3شک گیری ف ای جدید برای ر ابت مر سیستم گسترز سیستم مر مما

همجوار هم وی افری ا

سیای مرکیی

 -4بر ز تمش مر ن اط جدید ییوین سیستم بین بازییرای ای ا مر یورت ناتوانا بازییرای نیابتا تکرار فوار بر ر ی
سیستم خا رمیانه به بنبست رسیدی ر ابت بازییرای
نتای هر سماریو برای ایرای یست
ییامدهای افیایش ف ای ر ابت مر سیستم افیایش ن ش بازییرای نیابتا همراه با کاهش ن ش ر سیه امریکا
 -1افیایش خور مرگیری بین ایرای یا نیر های نیابتا ی با رییم یهیونیستا
ممکن است به ملی خور تمش احتما برخورم میای ر سیه امریکا این م بازییر م داری از یحمه ن رم ا ن نویما
کممد از خور برخورم مست یم میای خوم یا خورات ناشا ح ور مر نواحا برخورم بازییرای نیابتا فای ه بییرند مر این
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یورت این م بازییر ر ابت سخت میای خوم را به بازییرای نیابتا اگذار ما کممد تا از این ری هم زمای از برخورم میای
خوم م ری کممد مراینحا ر ابت موجوم را نیی امامه مهمد
مر این شرایم ممکن است این زیر سماریو مورح شوم که هدی از ا ن نویما امریکا از سوریه این امر بومه است که مر کمار
مدیریت تمشه زامی ام رییم یهیونیستا را برای حم ه به ساختارهای نماما مرت م با ایرای مر سوریه یا ل مای
هم مین گر ه حماس مر ف سوین افیایش مهد با خر

از سوریه از خورات جان ا ناشا از افیایش تمش میای ایرای

رییم یهیونیستا م ری کمد امری که افیایش تمش مر خم مرزی ل مای با ف سوین هم مین مر نوار غیه کرانه باختری
ممکن است نوانهای برای ی باشد
 -2نهامسازی مر سوریه
ممکن است امریکا به جای من ا کرمی ر یکرم سخت ا یه ایرایه یف ر یکرم ت نی ا را مر یا بییرم از یف سو با خار
شدی از سوریهه راه را برای نهامسازی سیاسا مر این کوور باز کمد به یورتا که کوورهای ارف ا دا به یذیرز
اامی سازی جاییاه سوریه کممد رییم یهیونیستا به من ا این باشد تا با حمفت خوم هییمه ح ور ایرای مر سوریه را
افیایش مهد ایرای را امار به خر

از این کوور کمد

ت نی همکاری ر ابت مر بین بازییرای ناسازگار
ممکن است خورات ناشا از تمش مر بین بازییرای م لتا محد میت ف ای ر ابت م لت های ممو ه ای مرگیر مر بحرای
سوریه را نیرای کرمه باشد به من ا خار شدی امریکا از سوریهه این بازییرای نیی به من ا این باشمد تا از تمش میای خوم
کاسته ر ابت خوم را با مدیریت تمش همراه کممد ازاین ر یا از خر
خوم

امریکا از سوریهه ترکیه برای یاسخگویا به نیرانا

هم مین ج وگیری از ت ییه کوور سوریه به شما این کوور حم ه

نیر های  YPGرا سرکوف خواهد کرم

یا از ی از این ممو ه خار ما شوم هم مین کوورهای ارباه ایرای ترکیه با کاستن از بعد سخت نماما ر ابت خوم
به میدای سیاسا ارمشده

برسر نهامسازی م لت سوریه به ر ابت خواهمد یرماخت حای موف یت مین ر یکرمی

ما تواند یف نما سیاسا مانمد نماما سیاسا ل مای باشد ن ه برای ایرای مر این مرح ه سرنوشت ساز است این امر است
که ایرای تا ه مییانا ما تواند نیر های نیابتا خوم را به اموای جریانات مور

سیاسا ارم یمده کوور سوریه کمد یا

بتواند به بدی ا هم وی حیفاهلل ل مای مر این کوور شک مهد
شک گیری ف ای جدید برای ر ابت مر سیستم گسترز سیستم مر مما
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مر این سماریو با خر

امریکا از سوریه

محد میت ر ابت مر هسته مرکیی خا رمیانه ممکن است ر ابت بازییرای به

مما ا هم وی افری ا شر خا رمیانه (افهانستایه یاکستای) کویده شوم هم مای که مامه های موجوم نوای ما مهد مر
و سا گذشته ر ند ساخت یاییاه های خارجا مر شما افری ا تسری شده است
ترکیهه اربستای سعومیه ینه فرانسه

اکموی بازییرای بسیاری هم وی

لمای مر این ممو ه ا دا به ساخت یاییاه نماما کرمه اند هم مین ر ندهای

اممیتا افهانستای نیی نوای ما مهد که خوونت های سا  2112مر افهانستای موجن افیایش سرزمین تحت کمتر

ال ای

شده استه خوونتهای یاکستای افیایش یافته است کمشهای می ماتیف ا فااتا کوورهای ممو ه ای مر خصوص
افهانستای از رشد اب توجها برخورمار بومه است
مر این سماریو توانایا ایرای برای کمتر بحرای های شر خا رمیانه مدیریت گر ه ال ای هم مین سم ش ضر رت ر م
یا اد

ر م این کوور به افری ا از اهمیت باالیا برخورمار است درت گیری ال ای از یف سو ما تواند موجن گسترز

با ی اتا مر ممو ه شوم از سوی مییر ما تواند رح های ترانییت جامه ای انریی ممو ه ای خار از ایرای را که متوجه
افهای یاکستای است را با الش ر به ر سازم از سوی مییر مر خصوص افری ا این مسئ ه ضر رت مارم که یا ر م ایرای به
افری ا از مماف این کوور حمایت ماکمد یا موجن ای ام هییمههای غیر اب توجه خواهد شد

بر ز تمش مر ن اط مخت

سیستم بین بازییرای ای ا مر یورت ناتوانا بازییرای نیابتا

تکرار فوار بر ر ی سیستم

خا رمیانه به بنبست رسیدی م دم ر ابت بازییرای
این امکای جوم مارم که بازییرای ممو ه ای به جای مدیریت تمش به ر ابت مدیریت نوده ای ر ی بیا رند که تحت تأییر
ناتوانا ی ها مر تس م بر مییری بها ارت مییر موازنه واه این بازییرای نیی مر ر ابت خوم م ار بن بست شوند تحت این
شرایم بار مییر ف ای ر ابت مر سیستم خا رمیانه محد م خور جمی بین ایرای متحدای ممو ه ای امریکا مر ممو ه
افیایش بیابد
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بررسی امدهایدم ه ای ام ارتاطا نارر لد د

ر سد 8102

آسیای میانه بیش از دو دهه است که به شدت تحت تأثیر فعالیت و حضور گروه طالبان قرار داشته است .این گروه که در ابتدا از
مناقشه میان بغوب شرق و شرگ و در بینااه موابغه امری ا با حضوری شوروی در اف ان تان
خود مورد ح غه امری ا قرار گرفت تضعی

شد و اکنون

از ح غه  11سپتامبر

ور کرد

از  11سال مددداق قدرت خود را بازیافته است .بر اسا

روند

دادههای مودود طالبان توان ته است به قدرت و مناطر تحت ن وی خود در اف ان تان بد افیاید .در د این افیایش قدرت طالبان
طوالند شدن دنغ اف ان تان و بد نتیده بودن آن و احت ال تضعی

بیشتر دولت اف ان تان امری ا و مد و ه ای از بازیاران

منطوه ای و بین ال غغد به این نتیده رسیده اند که طالبان را به نوان یک بازیار مشروع در اف ان تان به رس یت بشناسند و
گ تاوهای حغب با ددیت دنبال شود .گ تاوهاید که دولت اف ان تان به دنبال آن است که تا یش از انت ابات ریاست
د وری سال  9112به بار بنشیند .این گیارا به دنبال رسیدن به این اس است که افیایش قدرت طالبان ه سناریوهاید را در
یش روی منطوه خاورمیانه و آسیای مرکیی قرار مددهد.

شاید بتوان اولین تأثیر افیایش قدرت طالبان را در اک تان د تدو کرد .از ابتدای سال  911۲شاهد افیایش رخدادهای
تروری تد در اک تان ه تیا .بر اسا

دادههای مودود و مناب خبری معتبر تعداد ح

ت تروری تد در اک تان سال  9112به

حدود  01ح غه رسیده است .این در حالد است که در سال  9111اک تان شاهد  9۲ح غه تروری تد و در سال  911۲نیی شاهد
وقوع  9۲رخداد تروری تد بوده است .بر این اسا
ح

در سال  911۲ح

ت تروری تد اک تان در قال

ب

گذاریها ترورها

ت م غحانه به ش روندان و نیروهای ن امد حدود دو برابر افیایشیافته است .ش رهاید که بیشترین رخدادهای تروری تد را

ثبت کردند بارت اند از بنو بادور دره اس ا یل خان خیبر شتون واه یشاور وزیرستان ش الد و دنوبد کویته خرم م ند
و اواران که ه اد در مناطر هادوار اف ان تان قرار دارد.

ن ته ددید ی ت و به ما ه مدگوید:
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افیایش رخدادهای تروری تد در اک تان و مناطر تحت تأثیر طالبان در این کشور با افیایش قدرت طالبان در اف ان تان ه یمان
است .گیارا های دولت امری ا نشان مد دهد که طالبان اف ان تان توان ته است مناطر تحت تصرف خود در اف ان تان را توسعه

ب شیده و تا ماه مد سال  911۲حدود  ۴۴درحد از خاب این کشور را تحت ن وی کامل یا ن بد خود قرار دهد .گیارا های
م تول تأکید مدکند که در ه ین زمان این گروه  ۲1درحد از اف ان تان را تحت کنترل ن بد یا کامل خود داشته است .ه نین
گیارا های مودود تاکید مد کند که دولت اف ان تان تن ا  01درحد از خاب خود را کنترل مد کند و در ه ین حال در شش
ماه اول سال  911۲طالبان م لول  ۴1درحد از تغ ات شیرن امیان بوده است.

در نی ه دوم سال  911۲طالبان توان ت ح
موقت به اش ال خود درآورد .از این تاری ح

ت خود به نواغ م تغ

اف ان تان را گ ترا دهد و ش ر شیند را به به حورت

ت طالبان به ت ها و مورهای نیروهای امنیتد با شدت ادامه یدا کرد .ه نین

در ماه آگوست طالبان توان ت منطوه درزاق را از نیروهای دا ش باز

بایرد.

ه یماند افیایش قدرت طالبان و ناآرامد در اک تان نشان دهنده این است که فعالیت طالبان در اف ان تان توان ته است به تر
امنیتد مناسبد برای گروههای تروری تد حارر در اف ان تان و اک تان ش ل بدهد .این تر امنیتد مود

شده است که در کنار

طالبان گروه حرکت طالبان اک تان و ندین گروه بغوچ از د غه ارتش آزادیب ش بغو تان در این منطوه فعال شوند.
ه نان که رهبر ی د از گروه ای بغوچ در دی ماه سال داری در قندهار اف ان تان توس

اک تان ترور شد.

نااهد به ساختار ادت ا د و گروههای حارر در منطوه تحت تأثیر طالبان:
منطوه تحت تأثیر بحران طالبان از ن ر ادت ا د دربرگیرنده اقوام شتون گارگشت لودی به اتان کرالند و سربان است .این
قبایل در کنار ها کن دراسیون اقوام شتو را تش یل داده اند.در بین این اقوام  110خاندان واب ته به قبیغه سرواند  110خاندان
واب ته به قبیغهای کرالند و  20خواندن واب ته به قبیغه شار گشتد است.

از ن ر هویتد و ویدتد شتون والد در مرکی واید آن ا قرار دارد که در برگیرنده ناحری ون برادری م اننوازی نامو
رستد شدا ت آنارشی ا و خشونت است .شتونوالد بیانار هندارهای زندگد قبایغد شتوها است و احغد ترین قوا د رفتار
در بین شتون ا را مش

مد کند .مووله ای که با تاکید بر شدا ت و خشونت شتون ا را به قومد م غب و خشن تبدیل کرده
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است .ه نین شتون والد توویت کننده صبیت قبیغه ای است امری که شتوها را در برابر د ان بیرون متحد مد کند .حیات
شتوها تن ا به اک تان محدود ن د شود بغ ه آن ها بیرگ ترین قومیت حارر در اف ان تان را نیی تش یل داده اند .ت ین زده

مد شود این قومیت دربرگیرنده بیش از  ۴1درحد د عیت اف ان تان باشد .دربین شتون ها با توده به ماهیت و ساختار زی ت
قبیغه ای آن ا یوند و وفاداری قبیغه ای ب ش اساسد از هندارهای شتوها را تش یل مد دهد امری که آن ا را به زی تد خص انه
در کنار سایر قبایل سوگ مددهد.
ساختار ادت ا د شتوها دایااه ویژه ای به گروه طالبان ب شیده است این گروه از ابتدا دامعه دذق و ایااه ادت ا د خود را
در میان شتو ها قرار داد و اکنون  20درحد از کادر خود را از میان آن ا انت اق کرده است .برتری شتوها در گروه طالبان
مود

شده است که این گروه به شاخه سیاسد و ن امد قوم شتو برای تصرف قدرت تبدیل شود .ه نین این گروه از ساختار

قبایل شتو به سود خود ب ره مد گیرد از این رو صبیت قومد شب ه ادت ا د طالبان را گ ترا داده و دایااه آن را به نوان
یک ب ش ن ادینه شده در دامعه شتو تض ین مد کند و دامعه شتو نیی با فراها کردن یک دامعه ه ان از گروه طالبان
ح ایت می ند.
افیایش قدرت تحرب طالبان نتیده دیاری نیی در د داشته است و به دنبال افیایش ح

ت این گروه و تضعی

امنیت در

مناطر شتو نشین اک تان گروههای دیاری از د غه گروه ها بغوچ نیی به فعالیت خود شدت ب شیدند .ی د از این گروهها ارتش
آزادیب ش بغوچ است که به دنبال ایداد بغو تاند واحد و م تول است .این گروه که در سال  9111تش یل شده است ا ضای
احغد آن را قبایل ماری و بوگتد تش یل مددهد .این گروه در سال  911۲به کن ول گری ین در ش ر کرا د اک تان ح غه
کرد .در ح غه دیاری که این گروه در  1۴دسامبر اندام داد  ۲نیروی مرزی اک تان کشته و  1۴تن دیار زخ د شدند.
قبیغه بوگتد از  1۲1هیار ضو تش یل شده است و محل س ونت آن ا در دره بوگتد کوه تان بغو تان ل او رئی

ی د از

سیاسد محغد در بغو

تان بود

طوای

بوگتد اکبر بوگتد بوده است .وی در آک ورد تحصیل کرده و حاح

ندین منص

که در سال  911۲در ح غه هواید اک تان کشته شد .دلیل احغد تنش میان این قبیغه و دولت مرکیی اک تان به حر ب ره

برداری و مناف حاحل از ب ره برداری از میدان گازی مودود در بغو تان باز مد گردد .در کنار قبیغه بوگتد قبیغه ماری با 2۲
هیار ضو ب ش دیاری از از ارتش آزادی ب ش بغوچ را تش یل مد دهد و خود را متع د به ک
که هر دوی این قبایل از تغ یر رعی

استو ل بغو تان مدداند.

در ساختار ادت ا د اک تان و ه نین خصومت باال با دولت مرکیی رن مدبرند.
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از سوی دیار در سال داری ح

ت تروری تد در استان سی تان و بغو تان ایران نیی افیایشیافته است .داده های خبری نشان
تان ر داده است این درحالد است که بر اسا

مد دهد که در سال  9 9111ح غه تروری تد در استان سی تان و بغو

گیارا های منتشر شده  1ح غه تروری تد در سال  911۲ر داده است .ت امد این موارد نشان دهنده این است که براسا
روندهای منطوه ای ه یمان با افیایش قدرت طالبان ح

ت تروری تد در کشورهای هادوار اف ان تان یعند ایران و اک تان نیی

رشد یافته است .از این رو در ب ش بعدی این گیارا نااهد خواهیا داشت به سناریوهای منطوهای ناشد از قدرت گیری گروه
طالبان و سپ

یامدهای این سناریوها را برای د وری اس مد ایران طر خواهیا کرد.

در د این روند مد توان طالبان را م لغه ای حل و ب تر ادت ا د آن را محیطد ر الش و ن وی نا ذیر برای بازیاران منطوه ای
دان ن .را که به دلیل دایااه ادت ا د این گروه و دین شدن آن با شتوها ام ان ش

ت آن ودود ندارد .طالبان مدتواند با

ب ره گیری از نیروی ان اند و صبیت ن ته در محی ادت ا د خود را بازساری کند .ه نان ه
امری ا و نیروهای اف ان با این گروه طالبان توان ته است با قدرت به

از حدود  11سال نبرد

غیات های خود ادامه دهد و تواناید این را دارد که ش ر

اف ان تان را حتد برای مدتد کوتاه اش ال کند .ه نین این گروه در حال حارر مد تواند با موفویت به نیروهای امنیتد در
مور های آن ا ح غه کند و نیروهای امنیتد تواناید مناسبد برای دغوگیری از ح

ت طالبان یا مواومت در برابر آن ا ندارند .از این

رو رروری است سناریوهای آینده منطوه را با توده تحوالت حورت گرفته ترسیا کنیا.
از این رو سناریوهای قابل طر در خصوا آینده ناشد از افیایش قدرت طالبان از این قرار است:
ال  :سناریوهای با احت ال باالی ر داد:

 -1دنغ داخغد خشونت بار ه ون سوریه در مناطر شتو نشین اک تان تضعی
داخغد به سایر نواغ این دو کشور و افیایش تروری ا در استان سی تان و بغو

 -9ش

بیشتر دولت اف ان تان و سرایت دنغ

تان ایران.

ت مذاکرات حغب و افیایش تروری ا و خشونت در منطوه

 -۲سرایت بد ثباتد به بغو

تان ایران و ها افیاید با وامل اقتصادی
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سناریوهای م ن:

 -1موفویت مذاکرات حغب و ت ییر ساختار طالبان در د ت حغب طغبد

سناریوهای با احت ال ایین:

 -1ش ل گیری فدارلی ا در دنوق اف ان تان و مناطر شتو نشین این کشور شدت گیری بد ثباتد در اک تان و فدرالی ا در
اک تان.

 -9تدییه اف ان تان یا اک تان در د فدرالی ا یا بدون وقوع فدرالی ا.

سوالد اساسد این است که با توده به سناریوهای مطر شده آینده مطغوق برای ایران ی ت و ه اقداماتد بای تد در این
زمینه حورت بایرد .محت ل ترین آینده یش روی ایران با توده به سناریوهای طر شده در این نوشتار

ور ناآرامد و بد

ثباتد در حوزه مرزهای شرقد ایران است که زمینه ها افیاید با دریانات تروری تد مت رکی بر شرگ ایران را نیی دارد.

این آینده با ودود احت ال باالید که در زمینه تحور ذیری دارد از مطغوبیت الزم برای ایران برخوردار نی ت .در این زمینه
ایران مد تواند از یک سو با اقدامات دافند شیر امل ه ون توویت استح امات مرزی دیده باند و مرزباند هوش ند
اقدامات هوش ند رد ک ین های ن ری و ان داری خطرات سرایت تروری ا به مناطر شرقد ایران را کاهش دهد .از سوی دیار

این م لغه را در یهن داشته باشد که کنترل تروری ا در منطوه شرگ خاورمیانه مد تواند به م تل شدن طرح ای ترانییت و انتوال
انرژی ک ک کند که مدتوانند در آینده مود

ک رنغ شدن دایااه ایران در زمینه انتوال انرژی و خطوغ ترانییتد شوند.
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ه نین در خصوا احت ال حرکت طالبان به س ت رفتارهای حغب طغبانه د وری اس مد ایران بای تد تأثیر این امر را
برروی دایااه استراتژیک خود در اثر ت یل طرح ای اقتصادی منطوه ای ه ون طر تا د و داده ابریشا و معادله ت دید و

فرحت خود در د کاهش تنش ای محیطد متوده امری ا در ن ر داشته باشد و اقدامات الزم را در خصوا توویت یا تضعی
روند مورد ن ر طالبان در یش بایرد .در ن ایت در خصوا سناریوهای با احت ال ایین د وری اس مد بای تد بدون توده به
رفیت غیاتد گروه ای بغوچ در اک تان اقدامات موابغهای خود با این گروه ا را در خاب اک تان شدت بب شد.
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تروری ا در ش ال افریوا لق ت اول گروه بوکوحرام
افریوا ه واره ی د از مناطر بحران خیی د ان بوده است .را که ساختارهای رعی

کنار م ائل فرامنطوه ای و دولت های رعی

اقتصادی سیاسد و ادت ا د این منطوه در

افریوا را م تعد خییا م ائل و بحران ای ندبعدی کرده است .در این بین از

سال  9111و ش ل گیری تحوالت ربد بحران تروری ا در ش ال افریوا وارد مرحغه ددیدی شد .داده های د
توس مرکی افریوا برای مطالعات استراتژیک نیی نشان میدهد که از سال  9111تعداد مرگ و میر ناشد از ح

آوری شده

ت تروری تد در

افریوا افیایش یافته است .تغ اتد که گروه ای بوکوحرام الشباق و دا ش احغد ترین م لول آن ه تند .این تحغیل به دنبال این
است تا در ندین ق ت نااهد ا نااهد به روند تروری ا در افریوا گروه ای احغد تروری تد در افریوا را بررسد کند .اولین
ق ت از این گیارا به بررسد گروه بوکوحرام خواهد رداخت.
نگدیی ب رعنا گرور ررعت ورعرطامی ب

را

ی د از احغد ترین گروه ای تروری تد حارر در افریوا که ش رتد مرگبارتر از گروه دا ش نیی ک

کرده است بوکوحرام

نام دارد .این گروه در ابتدای ش ل گیری خود توان ت به واسطه ف اد و ناکارآمدی در دستااه سیاسد نیدریه دایااه و طبوه
ادت ا د مناسبد ک
ش
غی

اسامه بن الدن داشتند .آشاز فعالیت این گروه به سال  911۲بازمیاردد زماند که ا ضای آن
سرکوق شدند اما موفر شدند توده رسانه ها را به خود دغ

فویر و رعی
برای ک
غی

کند و حغوه اولیه آن را دوانان خانواده های طبوه باال نیدریه تش یل دادند که ارتباطات گ ترده ای نیی با
از درگیری محغد با

کنند .در سال های بعد این گروه با گرد ها آوردن طبوات

نیدریه در ش ر میدگوری توان ت یک دولت محغد شیر رس د در این منطوه تش یل دهد و از مناب مالد خود
محرومیت در بین این طبوه رعی

ب ره بایرد .در این زمان این گروه اقدام به تاسی

کابینه محغد و تش ی ت

دیند کرد .ن ته قابل توده این است که این گروه توس طبوات باالی نیدریه تش یل شد اما در مراحل بعدی فورای

محغد و ناهندگان آوارگان اهل اد به این گروه یوستند .ه نین شواهدی ودود دارد که این گروه در سال  911۲توان ته
است حامیان مالد خود را گ ترا داده و مناب مالد به حورت اا از سرمایه داران رب تاند دریافت کند.

در سال  9112این گروه و دولت نیدریه مدددا وارد درگیری خونیند شدند .غی

در د این درگیری اقدام به گ ترا خشونت

کور غیه افرادی کرد که مضنون به ه اری با بوکوحرام بودند و در این راستا ب یاری از شیرن امیان کشته زخ د زنداند و
ش نده شدند .ه نین اموال افرادی که مش وب به ه اری با بوکوحرام بودن مصادره شد .امری که خود توان ت بعدها به
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تع یر دایااه ادت ا د بوکوحرام و افیایش بدنه ادت ا د آن ک ک کند .به دنبال این سرکوق نیروهای بوکوحرام راکنده و
از نیدریه خارن شدند و ب ش

ده ای از آن ا با س ر به مالد در ک ن های این کشور دوره آموزشد دیدند لشورای امنیت و

در سال  9111به نیدریه بازگشتند .بازگشت این افراد به نیدریه مودمه ای برای شروع دور ددید از
نیدریه شد .خشونت هاید که در ابتدا به حورت

غیات های تروری تد در

غیات ای ری د راکنده بود و در سال  9111با فرارسیدن سال نو با ب

گذاری در بازاری در ابودا ش ل تازه ای به خود گرفت .در این دوره گروه با ح غه به بان ا و سرقت مناب مالد خود را
گ ترا داد.
در سال  9111بوکوحرام اولین ح غه خود به یک هدف بین ال غغد را اندام داد .در این ح غه یک خودروی انتحاری با هدف
قرار دادن مور سازمان مغل  9۲ن ر را کشت .این ح غه توان ت توده های بین ال غغد را به س ت این گروه دغ

کند و به ن ر

میرسد که گروه بوکوحرام به دنبال این بوده است که با است اده از این ح غه خود را به شب ه د اند تروری ا افراطد اس م گرا
متصل کند تا از ح ایت های گروه اید ه ون الوا ده ب ره مند شود .ه نین در سال  9111این گروه ی د از بیرگترین ب
گذاری های خود را اندام داد که با ان دار ب
از سال  9111این گروه بر شدت ح

در ندین ش ر نیدریه  ۴0ن ر دان خود را از دست دادند.

ت خود افیود و در نتیده این ح

ت توان ت نوان مرگبار ترین گروه ترروی تد افریوا
غیات های این گروه

را به نام خود ثبت کند  .به حورتد که از سال  9111و ه یمان با تحوالت ربد تعداد تغ ات ناشد از

افیایش یافت و از حدود  9111کشته در سال  9111به  1۲هیار ن ر در سال  9110و اون خود رسید .در ه ین سال نیی این گروه
بیعت خود با گروه تروری تد دا ش را ا م کرد و خود را دولت اس مد شرق افریوا نامید .از ه ین زمان نیی موابغه ددی با این
گروه آشاز شد و داده های مرکی افریوا برای مطالعات استراتژیک نیی نشان دهنده این است که تغ ات ناشد از

غیات های این

گروه از سال  9110کاهش یافته است .ه نین این گروه از سال  911۲به نوان ت دیدی استراتژیک توس ایاالت متحده
امری ا معرفد شده است.
سدخمدر ررعت ب

را

از سال  9112ابوب ر شی ائو م لولیت فرماندهد گروه بوکوحرام را به ده گرفت وی در دوران سغطه خود برگروه از روش ای
خشند برای موابغه با م ال ان و غیات های بوکوحرام ب ره گرفت که در د آن هیاران ن ر کشته شده روبوده و ش نده شدند.
امری که مود

اخت ف در رهبری گروه شد و در د آن ابو مصع
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شاخه توس رهبری دا ش به رس یت شناخته شد اما ش ائو این م لغه را نپذیرفت و از این زمان گروه وارد اخت ف و تنش
داخغد شده است .امری که ه یمان با فشارهای ردتروری تد برروی

غ رد آن نیی تاثیر من د داشته است .اخت ف در شاخه

رهبری بوکوحرام به زماند قبل از دداید گروه در سال های  9110و  911۲باز میاردد .به حورتد که یش از سال  9112رهبری
احغد بوکوحرام گرایش اید نیدیک به طالبان و الوا ده داشت درحال که شی ائو به نوان معاون فرماندهد گروه به گرایش ای
ت یری نیدیک بود .با کشته شدن مح د یوس

فرمانده گروه در سال  9112شی ائو که در بازداشت بود و مدتد بعد از زندان

آزاد شد موفر شد در  9111فرماندهد این گروه را در دست بایرد.
در سال های بعد رقابت میان این گروه برروی رقابت بین مع ن نور طرا ح غه به مور سازمان مغل و ضو شیر نیدریه ای این
گروه و ابوب ر شی ائو در دریان بود .که در این رقابت شی ائو از شیوه های خشن غیه حامیان نور و افرادی که ن بت به آن ا
اح ا

خطر داشت است اده کرد .امری که گروه را به س ت اخت ف و تدییه داخغد هدایت کرد .بعدها در سال  911۲نور که

رهبر ی د از میانه رو ترین شاخه های بوکوحرام بود به وسیغه افراد گروه بوکوحرام ترور شد و در مرحغه بعدی فرماندهد شاخه
های گروه بین شی ائو و برناوی که توس دا ش به رس یت شناخته شد منشع

شد.

در خصوا دم توده دا ش به شی ائو میتوان دو دیدگاه کغد را طر کرد .اولین دیدگاه این که به واسطه خشونت شی ائو
غیه گروه و م غ انان دا ش ت ا کرده بود رهبری میانه رو را برای رهبری بوکوحرام انت اق کند .با این حال این دیدگاه با
توده به خشونت گروه دا ش به س تد قابل ذیرا است .دیدگاه دوم نیی بیانار این است که نااه شی ائو بیش از آن ه مذهبد
باشد از محرب های قومد ریشه میارفت که افراد شیر نیدریه ای را از وی و گروه دور می رد و ه ین امر مود

شد که دا ش

برای فراگیری بیشتر به دنبال فردی باشد که از رفیت ای دذق و نه دف افراد برخوردار است.
هحر هدم ورعرطاد ر ند

ررعت ب

را

ه نان ه گ ته شد یش از این ه فور امغد برای ش ل گیری این حرکت تروری تد باشد .دیدگاه ای سیاسد و ت ا
ا ضای آن با اسامه بن الدن که از خانواده های طبوات باالی نیدریه بودند امغد برای تاسی

بین

این گروه بود .دیدگاه ای

سیاسد که محرب آن نوش اس م در سیاست در برابر ح ومت نیدریه بود که از دیدگاه ا ضای گروه فاسد دان ته میشد.
در مرحغه بعدی فور و وامل ادت ا د به گ ترا دایااه گروه ک ک کرد و توان ت به ضو گیری آن از بین طبوات رعی
ک ک کند .اما ورود آن به فاز ددی ح

ت تروری تد بای تد تحت تاثیر روی ردهای ناکارآمد دولت نیدریه و سرکوق
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خشن و کور این دولت ت یر شود که از یک مبداید شد برای دذق توده های آسی
امغد شد برای ت ا گروه د ت ک

دیده به گروه بوکوحرام و از سوی دیار

ح ایت های بین ال غغد شب ه د ادی اقدامد که از طریر ح غه به مور سازمان مغل و

رسانه ای شدن اقدامات گروه حاحل شد.
این م لغه از آن رو اه یت دارد که نشان میدهد تروری ا به نوبه خود نه ناشد از محرومیت که ناشد از دیدگاه های سیاسد و
برداشت ن بت به محرومیت مودود است .ه نان ه د عیت فویر و تحت محرومیت نیدریه اقدام به تش یل نین حرکت
سیاسد و ن امد ن ردند بغ ه این طبوات باال و تحصیل کرده دامعه بودند که با ت یه بر ایدئولوژی و ارتباطات خود به حورت
خاا با اسامه بن الدن به س ت نین حرکتد رهن ون شدند.
این فرض فراتر از این امر مع ول رفته که فور را امل خشونت سیاسد بداند .فور امغد است برای تحریک و توویت خشونت و
حرکات سیاسد اما تدربه گروه اید ون الوائده و بوکوحرام نشان میدهد که حغوه اولیه نین گروه اید بیشتر تحت تاثیر
برداشت های ایدئولوژیک بوده اند.
اسمراوژطهدم ع ن نم رط وا ب

را

گروه بوکوحرام در ابتدای ش ل گیری خود یک حرکت سیاسد و ادت ا د بود که

رشا ت ایل برای مبارزه با دولت از

قدرت نرم برای گ ترا ن وی خود ب ره میارفت .قدرت نرمد که مت د به ک ک ها ادت ا د و اقتصادی به فورا و تش یل یک
دولت رفاه شیر رس د در منطوه تحت کنترل خود بود .اما سرکوق شدید این گروه ابتدا گامد شد در د ت رادی الییه شدن آن
به حورتد که افراد باقد مانده و فراری در کشورهای م تغ

وارد ک ن های الوا ده شدند و از آموزا ن امد ب ره گرفتند.

ه نین تاب تیک های به کار گرفته شده در د ت مبارزه با تروری ا از طریر ا دام های دسته د عد تداوز ربایش و
خشونت ریان مود
و شنوندگان بیشتری ک

شد که د عیت یرامون بوکوحرام نیی افراطد تر شده و گروه بتواند خشونت خود را مشروع دغوه داده
کند.

به نو د میتوان گ ت سرکوق ا ال شده توس دولت مود

شد که ب ش میانه روی گروه بوکوحرام سرکوق شود و به

دنبال ابوب ر شی ائو بتواند رهبری گروه را به دست گرفته و با مشرو یت ناشد از خشونت دولت گروه را به س ت اقدامات
تروری تد تر و خشونت آمیی هدایت کند .در ه ین حال خشونت گروه از سال  9112و مود

شد که محبوبیت گروه نیی به

مرور زمان کاهش بیابد به حورتد ارزیابد موس ه  PEWدر سال  911۴نشان میدهد که  ۲9درحد از د عیت نیدریه نااهد
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من د به گروه داشته اند .این مودار در بین مغ انان  ۲1و در بین م یحیان  ۲۲درحد بوده است.
با این حال ی د از کارآمدترین ابیارهای به کار گرفته شده توس دولت نیدریه تش یل گروهد تحت نوان Civilian Joint

 Task ForceاستCJTF .که بیش از  91هیار ضو دارد در اسا
ح

ب شد از ش ار یان نیدریه ای و دوانان ه تند که به دلیل

ت گروه ای تروری تد ش ل خود را از دست داده اند و در طول سال ای گذشته توان ته اند نوش م د در آزاد سازی

ندین ش ر نیدریه از اش ال بوکوحرام داشته باشند.
این گروه با فعالیت خود اقدام به د

آوری م ال ین گروه بوکوحرام و سازماندهد آن ا می ند .ه نین ی د از روی ردهای

این گروه است اده از سرباز کودک ا بود که مناب

ضو گیری گروه بوکوحرام را را محدود می رد .با این حال این گروه با هدف

توویت روی رد خود غیه بوکوحرام در انت ای سال  911۲بیش از  ۲11کودب سرباز خود را آزاد کرد .این اقدام گروه CJTF
نشان دهنده این است که این گروه

رشا داشتن سابوه ای ه ون نوض حووگ بشر است اده از کودکان به نوان سرباز قتل

ام دسته د عد و تداوز به اه یت امری تحت نوان بازار سیاسد د برده است .این گروه ن یتواند اقداماتد مشابه بوکوحرام را
به کار بایرد اما در ین حال خواهان دغ
از سوی دیار اح

ه اری ومد باشد.

شیوه های این گروه مشرو یت دولت نیدریه را نیی افیایش میدهد .در طول سال ای گذشته این گروه

توان ته است به ب ش اساسد از شب ه محغد دولت نیدریه برای موابغه با تروری ا تبدیل شود .آن ا به دولت در مبارزه با
تروری ا د

آوری اط ات ک ک می نند .ه نین موفویت آن ا و افیایش مشرو یت آن ا میتواند به افیایش س ا آن ا در

بازار سیاسد مودود در نیدریه ک ک کند و از این طریر مود

شود که س ا گروه بوکو حرام در ضو گیری از بین دوانان

نیدریه ای کاهش بیابد و در موابل گروه CJTFو ارتش تواناید خود را برای ضو گیری و ن وی در بین د عیت هدف افیایش
دهند.
در موابل در حورت است اده این گروه از شیوه های تروری تد این خطر ودود دارد که د عیت خن د منطوه به دلیل آسی

دیدن

به س ت گروه بوکوحرام گرایش یدا کنند و یا ه اری خود با دولت و گروه CJTFرا کاهش دهند .امری که تواناید غیاتد

و اط اتد دولت نیدریه را کاهش میدهد.
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ه نین به ن ر میرسد دولت نیدریه برنامه ای را در دست دارد که براسا

آن در آینده

از بوکوحرام گروه CJTFتبدیل به

ب شد از نیروهای امنیتد رس د نیدریه میشود .از این رو رروری است که این گروه یش از ورود به آن مرحغه دامعه ذیر

شود.
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