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مقدمه
ب��ا لغ��و تحریم ه��ای بین الملل��ی علی��ه ایران، 
چش��م اندازهای جدی��دی در روابط با چین، نه 
تنه��ا در زمینه ه��ای اقتصادی و تج��اری، بلکه 
در زمین��ه تهدیدهای جدید مانند تروریس��م و 
افراط گرایی و خشونت طلبی به وجود می آید. 
هر دو کش��ور ایران و چین عمیقاً نگران شرایط 
موجود س��وریه هستند و راه حل سیاسی را تنها 
راه واقعی برون رف��ت از این موقعیت می دانند. 
آنها س��عی دارند هماهنگ ب��ا هم صدای خود 
را به گوش جهان برس��انند و نسبت به خطرات 
ناشی از وخیم تر شدن و بی ثبات تر شدن شرایط 
در س��وریه هش��دار بدهند و از س��ایر دولت ها 
بخواهن��د که به صورت مس��ئوالنه و س��ازنده 
وارد عم��ل ش��وند و بدون توس��ل ب��ه زور، بر 
سر یک راه حل سیاس��ی به اجماع برسند. این 
نگرانی مش��ترک فقط به خاطر اهداف و نیات 
انسان دوستانه نیست بلکه ریشه در یک نگرانی 
واقعی و عین��ی دارد که همانا تهدید گروه های 
تکفیری مانند داعش/القاعده می باش��د. چنین 
گروههایی از بی ثباتی های موجود سود می برند 
و هم ایران و هم چین را به صورت مس��تقیم و 

غیرمس��تقیم تهدید می کنند. تهدید افراط گرایی و بی ثباتی در خاورمیانه 
هم در غرب ایران وجود دارد و هم دقیقاً در همس��ایگی ایران و چین در 
آسیای غربی؛ منطقه ای که داعش جبهه جدیدی به نام استان خراسان باز 
کرده اس��ت. هر دو کشور در صدد هس��تند مانع از آن شوند که داعش 
در افغانس��تان جای پای مس��تحکمی برای خود پیدا کند. ایران هیچگونه 
شورش��ی را در مرزهای ش��رقی خود تحم��ل نخواهد ک��رد و چین نیز 
نگران گس��ترش افراط گرایی در میان جمعیت ناآرام اویغور1 در اس��تان 
شین جیانگ2 می باش��د3. به همین دلیل است که چین کمک های امنیتی 
به افغانس��تان می کند و زمینه را برای شروع گفتگوهای صلح بین دولت 

افغانستان و طالبان فراهم می آورد.
مرک��ز بین المللی مطالع��ات افراط گرایی کالج کین��گ در لندن4 که 
مس��ائل مربوط به افراط گرایی خش��ونت طلبانه را در سراس��ر جهان دنبال 
می کند، تعداد خارجیانی را که به سازمان ها و تشکیالت های سنی نظامی 
در س��وریه یا عراق پیوسته اند، حدود 20۷30 نفر تخمین می زند. این عدد 
نش��ان می دهد که از نیمه سال 2014 به بعد، تعداد افراد ملحق شده به این 
گروه های سنی افزایش یافته است.5 یک پنجم از این افراد مقیم کشورهای 

1. Uyghur 
2. Xinjiang

3. پس از اعالم موجودیت حامیان گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان، دولت 
چین در مورد برقراری ارتباط این گروه تروریستی با اویغورها نگران است و به همین 

منظور در روند صلح دولت کابل و طالبان نقش تسهیل کننده اختیار کرده است.
4. The International Center foe the study of Radicalization at 
King›s College in London
5. Peter R. Neumann, The International Center foe the study 
of Radicalization at King's College in London

جلوگیری از افراط گرایی: فرصتی 
در روابط ایران- چین

چین یکی از کش�ورهایی اس�ت که از لغو تحریم های بین المللی علیه ایران در ۱6 ژانویه 20۱6 در پی پایبندی این 
کشور به معاهدات هسته ای منتفع می شود زیرا پکن و تهران روابط دیرین خود را در این شرایط گسترده تر خواهند 
ساخت. چین در دوره تحریم های بین المللی علیه ایران با حمایت های اقتصادی از این کشور، پشتیبانی کرد و با در 
اختیار گذاشتن فن آوری های نظامی، تهران را در مدرن  سازی تجهیزات و سخت افزارهای نظامی خود یاری نمود. از 
این رو روابط دوجانبه ایران- چین، چه ماهیت اقتصادی داشته باشد چه ماهیت نظامی، همچنان در زمینه های توسعه 

زیرساخت ها، انرژی و همکاری های امنیتی منطقه ای رو به گسترش خواهد بود.

اشاره:

دکتر شهربانو تاج بخش *
ترجمه: پریسا کریمی نیا **

تحلیل

* عضو مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس
** کارشناس ارشد زبان انگلیسی



58

جلوگیری از افراط گرایی: 
فرصتی در روابط ایران- چین

اروپای غربی بوده اند یا ملیت اروپایی داش��ته اند، 11000 نفر از خاورمیانه 
و 3000 نفر از کشورهای شوروی سابق )غالباً از آسیای مرکزی و چچن( 
بوده ان��د. این مرکز مطالعات��ی تخمین می زند که 300 نف��ر نیز از چین به 

داعش ملحق شده اند و از ایران هیچ فردی به این گروه نپیوسته است.
افراط گرایی، با ماهیت خشونت طلبی، یک مشکل جهانی، منطقه ای 
و ملی است که هر دو کش��ور ایران و چین را تحت تأثیر قرار می دهد. 
به همین دلیل اس��ت که همکاری بین آنها باید بر اصل پیشگیری مبتنی 
باشد. افراط گرایی یک پدیده خارجی نیست بلکه یک واقعیت داخلی 
می باشد. این دو کش��ور می توانند نیروهای خود را مشترکاً علیه عوامل 
بی ثبات کنن��ده خارجی در خاورمیانه و به طور اخص در افغانس��تان به 
کار گیرند. آنها می توانند با گس��ترش روابط دوجانبه خود یا با حضور 
گسترده تر در نشست های چندجانبه در این راستا قدم بردارند. همچنین 
آنها می توانند از روابط دوجانبه برای پرداختن به ش��رایط و مش��کالت 
داخلی خود که ریش��ه اصی افراط گرایی، خش��ونت طلبی و تروریس��م 

می باشد، بهره بگیرند.

تهدید افراط گرایی خشونت طلبانه1
ب��رای مبارزه با پدیده افراط گرایی خش��ونت طلبانه ابت��دا باید ماهیت آن 
درک ش��ود. باید دانس��ت که افراط گرایی به چه چیزی گفته می شود و 
به چه چیزی گفته نمی ش��ود. دقیقاً مانند تروریس��م، ب��رای این پدیده نیز 
ی��ک تعریف واحد در سراس��ر جه��ان وجود ندارد. ب��رای توصیف آن 
بای��د عناصر متعدد را به طرق مختلف گردآوری کرد و مدنظر داش��ت. 
تعریف غالبی که از افراط گرایی خشونت طلبانه ارائه می شود، عبارتست 
از: انحراف از هنجارهای س��نتی و پذیرفته شده جامعه )وضع موجود(2 و 
حرکت به سوی دیدگاه های افراطی، که می تواند به خشونت منجر شود 
یا نشود. وضع موجود می تواند از نظم و سیاق سیاسی)یعنی قانون اساسی 
کش��ور، نظام حکومت داری معین، یا کاًل دولت(، مذهب و مناس��ک و 
آیین مذهبی )یعنی پایبندی به آنچه که طبق دین و مذهب به عنوان مسیر 
درست شناخته می شود یا تحمل وجود پیروان مذاهب دیگر(، یا ارزشهای 
محوری و هنجارهای اجتماعی )مانند نحوه نگرش به حقوق بشر، حقوق 
زنان، تکثر زبان ها و قوم ها( برخوردار باش��د. این نقطه نظرات و نگرش ها 
می تواند زیربنای خش��ونت طلبی را تشکیل بدهد یا ندهد. همچنین، الزم 
است مشخص شود که خش��ونت طلبی )R( چه چیزی نیست: R مساوی 
با تروریس��م نیست و یقیناً معادل اسالم گرایی نیست. توضیح بیشتر اینکه، 
افراط گرایی خش��ونت طلبانه معنی رادیکالیسم اسالمی نیست. دین لزوماً 

1. VR
2. the status quo

برجس��ته ترین و مهمتری��ن نق��ش را در فرآیند 
افراط گرایی ایفا نمی کند. انگیزه های اقتصادی، 
سیاسی، یا اجتماعی نیز می توانند موجب بسیج 

شدن مردم شوند.

پدیده منطقه ای و جهانی
در کش��ورهای آس��یای مرکزی، افغانستان و 
پاکس��تان، افراط گرای��ی غالب��اً از ایدئولوژی 
سیاسی/ مذهبی سرچش��مه می گیرد، هر چند 
که نارضایتی ه��ای اجتماعی- اقتصادی نیز در 
فراه��م آوردن بس��تر آن نقش ایف��ا می کنند. 
)مانند دولت هایی  خطر، دولت های سکوالر3 
در آس��یای مرک��زی( یا یک دولت اس��المی 
که نهادهای دموکراتیک لیبرال دارند، )مانند 
دول��ت افغانس��تان( را تهدید می کن��د. اما در 
ایران و چین تندروی سیاس��ی ش��کل محلی4 
به خ��ود گرفته و در موقعیت ه��ای جغرافیایی 
خاصی که گروه های سیاسی مختلف تقاضای 
جدایی طلبی دارند یا در تخاصم با سیاست های 
دولت مرکزی می باشند، دیده می شود. برخی 
از جریان های جدایی طلب اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان در ایران، گروه ه��ای جدایی طلب 
جنبش اسالمی ترکستان شرقی5 و تأثیر آنها بر 
اویغورهای استان ش��ین چیانگ چین می تواند 
مثالی براین گفته باش��د. همچنین، پکن نگران 
آن اس��ت که از می��ان 300 جنگجویی که در 
ح��ال حاض��ر در جبهه ه��ای س��وریه و عراق 
توس��ط داعش آم��وزش می بین��د، تعدادی به 
چی��ن بازگردند و در میان جوان��ان بیکار و به 

حاشیه رانده شده، طرفدارانی پیدا کنند.
هر دو کش��ور چین و ایران نگران اظهارات 
جدید داعش مبنی بر تشکیل یک جبهه جدید 
در افغانستان، به نام خراسان وسیع تر، هستند. در 
حال حاضر، داعش با حضور خود در افغانستان 

3. Secular
4. Localized
5. Eas Turkistan Islamic Movement
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در صدد جذب جنگجویانی از آسیای مرکزی 
و برخی نیروهای به حاش��یه رانده ش��ده طالبان 
اس��ت، ولی ممکن اس��ت اف��رادی را از خارج 
از ای��ن منطقه نیز به خ��ود جلب کند. برخالف 
طالبان که فقط به دنبال حکمرانی بر افغاس��تان 
بود، داعش به قلمرویی وس��یع تر می اندیشد که 
تا ش��مال آمودریا در آسیای مرکزی، آن سوی 
خط دیورند1 در پاکس��تان و حتی ایران و چین 
گسترده شده است. حتی اگر آنها نتوانند به این 
قلمرو دست بیایند، حضور آنها تأثیر فیزیکی و 
ایدئولوژیکی خود را بر مردم محروم از امکانات 
و نادیده گرفته شده این مناطق خواهد گذاشت.

ورود بالق��وه داع��ش به منطق��ه به دالیل 
مختلف نگران کننده است که کم اهمیت ترین 
این دالیل فراهم آوردن زمینه خشونت فرقه ای 
بالقوه )شیعه-سنی( یا اختالفات درون فرقه ای 
س��نی )حنفی در برابر س��لفی( می باش��د. در 
جوالی 2014، رهب��ر داعش ابوبکر البغدادی 
از مسلمانان خواس��ت که برای احقاق حقوق 
پایمال ش��ده خود به او بپیوندند و قسم خورد 
که »برادران« س��رکوب ش��ده خود را رهایی 
بخش��د. چین در می��ان کش��ورهایی که مردم 
آنها نیاز به آزادس��ازی دارند، در صدر لیست 
بغدادی قرار داشت. مقامات پکن مدت هاست 
که در حال رویارویی با شورشیان جدایی طلب 
خود در منطقه خودمختار شین جیانگ هستند 
ک��ه در آنج��ا خش��ونت قومی ش��دیدی بین 
چینی ه��ای اویغ��ور و هان2 جری��ان دارد. در 
نتیجه، یک��ی از نگرانی های عمده این اس��ت 
که آسیای مرکزی و افغانستان می تواند توسط 
اس��الم گرایان افراطی به عنوان بس��تر مناسبی 
ب��رای دامن زدن ب��ه بی ثباتی ه��ای موجود در 

استان شین جیانگ مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت تس��لط افراط گراها در آس��یای 
مرک��زی، ممکن اس��ت یک بحران انس��انی به 

1. Durond Line
2. Han

وج��ود بیاید و ایران و چین را تحت تأثیر ق��رار دهد. زیرا در این صورت 
ه��زاران نفر در صدد فرار از مناطق تحت کنترل گروههای تندرو خواهند 
ب��ود که با بروز این امر، ایران و چین با پناهندگی های بالقوه کنترل نش��ده 
مواجه خواهند شد. در هر حال، گروه های افراطی خشونت طلب می توانند 
ثبات زیرس��اخت های اقتصادی مانند جاده ه��ا و خط لوله ها را به مخاطره 

بیاندازند.

خطر داخلی
افراط گرایی بدون ش��ک ی��ک پدیده جهانی می باش��د. تح��رک و پویایی 
افراط گراها و تندروها با اس��تفاده از ش��بکه های جهانی، مافیاهایی که پول در 
اختی��ار دارند، امکان برق��راری تماس و همچنین تجهیزات مختلف تس��هیل 
شده است. نشس��ت عمومی اخیر برنامه اقدام برای جلوگیری از افراط گرایی 
خش��ونت طلبانه )A/۷0.6۷4( که توس��ط س��ازمان ملل در 24 دسامبر 2015 
برگزار شد، به وضوح می گوید: »هیچ کشور یا منطقه ای از تأثیر افراط گرایی 
خشونت طلبانه در امان نیست. به همین دلیل باید یک رویکرد منطقه ای و جهانی 
برای ممانعت از تندروی و مقابله با آن اتخاذ شود زیرا تندروی فرآیندی است 
که می تواند حتی مرزهای مس��دود شده با سیم خاردار را هم زیر پا بگذارد«. 
ام��ا اینکه بخواهیم صرفاً افراد خارج��ی جذب کننده و دعوت کننده نیروهای 
س��تیزه جو، ایدئولوژی خارجی مانند س��لفی گری3، س��رمایه های خارجی و 
گروه های سیاسی مخالف که از خارج از کشور جهت ایجاد بی ثباتی حمایت 
می ش��وند را عامل اصلی گس��ترش افراط گرایی معرفی کنیم، اش��تباه محض 
خواه��د ب��ود. هرچند که افراط گرایی ه��ای مخرب و ویران گر غالباً توس��ط 
عوامل خارجی تس��هیل و حمایت می ش��وند، اما الزم است که به چاشنی ها و 
محرک های داخلی که موجب شکل گیری چنین پدیده ای می شوند نیز توجه 

کرد. چین و ایران نیز در این زمینه آسیب پذیر هستند. 
در ایران و چین نیز افراط گرایی بالقوه به عوامل و عناصر تسریع کننده 
و پیش برنده ای بس��تگی دارد که در بس��یاری از کشورهای دیگر نیز به 
چش��م می خورد. انگیزه های چنین افراط گرایی می تواند مواردی از این 
قبیل باش��د: تعصب مذهبی افراطی؛ ملی گرای��ی یا حس برتری قومی و 
نژادی؛ نارضایتی های اجتماعی- اقتصادی و سیاس��ی به ویژه در صورت 
وجود س��رکوب های سیاسی، بی عدالتی، نادیده گرفته شدن و نابرابری؛ 
آس��یب های روحی/ روانی، از جمله واکنش به از دس��ت دادن اعضای 
خانواده؛ حرص و ولع مالی؛ کس��ب ش��أن و مقام در پی پذیرفته ش��دن 
در میان گروههای خاص و تحس��ین رهبران کاریزماتیک. هر دو کشور 
ای��ران و چین در حال گذر از یک فرآیند توس��عه هس��تند که این خود 
موج��ب ب��روز نارضایتی و ناهماهنگ��ی بین نوگراها که س��عی دارند با 

3. SalaFism 
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استفاده از فن آوری، آموزش و ارزش های مدرن جامعه را ترقی بخشند 
و س��نت گراها که در برابر تغییرات مقاومت می کنند، می ش��ود. در عین 
حال، س��رعت باالی شهرنش��ین ش��دن و فرصت های موجود در شهرها 
شکاف شهر-حومه را تشدید می کند و وضعیت مالی افراد فقیر در حومه 
ش��هرهای بزرگ و همین طور در شهرهای کوچک وخیم تر می شود و 
آنها منزوی ت��ر می گردند در نتیجه، این افراد ک��ه در اولویت نبوده اند، 
نادیده گرفته ش��ده و به حاش��یه رانده ش��ده اند و در فقر به سر می برند؛ 
می توانند به آسانی به سوی افراط  گرایی کشیده شده و توسط گروه های 

رادیکال جذب شوند.

اصول همکاری: تعهد1 و پیشگیری
ای��ران و چی��ن می توانند نه تنها در س��طح منطق��ه ای و جهانی بلکه در 
س��طح ملی برای پیشگیری از آس��یب های س��اختاری در جوامع خود 
با هم همکاری داش��ته باش��ند. آنها می توانند در خص��وص مبارزه علیه 
افراط گرایی خش��ونت طلبانه و تروریسم در داخل کشور و در منطقه با 
هم تش��ریک مس��اعی کرده و در رویارویی جهانی علیه تندروی ایفای 
نقش کنن��د. اتخاذ یک برنامه اقدام برای مقابله با افراط گرایی توس��ط 
س��ازمان ملل در اواخر س��ال 2015 می تواند آغاز خوبی برای اقدامات 
این دو کش��ور باش��د. هر دوی آنها می توانند طرح های ملی و منطقه ای 
خود را به طرح های جهانی اضافه کنند و بخشی از شبکه جهانی مبارزه 
علیه تروریسم شوند و سازمان ملل و قدرت های بزرگ را در امر مقابله 
با جذب نیروهای جدید، تأمین منابع مالی تروریسم و غیره یاری بدهند. 

بنابراین اصل اولیه التزام و تعهد می باشد.
به طور نس��بی، چین همواره در نشس��ت های چندجانبه اعالم کرده 
ک��ه مقابله با تروریس��م را در دس��تورکار خ��ود دارد. این کش��ور در 
س��ال های اخیر، عم��اًل وارد چهارچوب ه��ای چندجانبه ش��ده و حتی 
چهارچوب های جدیدی را برای مقابله با تروریسم ابداع و عرضه کرده 
است. چین پیشنهادها و طرح های خود را از طریق سازمان همکاری های 
ش��انگ های )SCO( 2 و نهاد منطقه ای ضدتروریسم )RCTS( که مقر 
آن در تاش��کند، ازبکس��تان واقع اس��ت، ارائه می دهد. توس��عه بالقوه 
ش��انگ های و ملحق شدن هند، پاکستان و احتماالً ایران به آن می تواند 
این سازمان را به یک بازیگر منطقه ای مهم در مبارزه علیه افراط گرایی 
خش��ونت طلبانه و تروریسم تبدیل کند. عالوه بر ش��انگ های، ایران و 
چین در فرآیند اس��تانبول3 فعالیت داش��ته اند، هر چن��د که چین در این 
زمینه فعال تر از ایران بوده و پروس��ه اس��تانبول را در سال 2014 میزبانی 
کرد. اجتماع منطقه ای دیگری که این دو کشور می توانند در آنها نقش 

1. engagement
2. Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
3. Counter Terrorism Confidence Building Measure (CBM) 

فعالی ایفا کنند، عبارتن��د از: کنفرانس تعامل 
و اعتمادس��ازی در آسیا، سیکا )CICA( 4 که 
در سال 1999 بنیان گذاشته شد و چین از سال 
2014 تا 2016 مقام نایب رئیس این کنفرانس 

بوده است.
عالوه بر اینها، چین و ایران بر همکاری های 
دوجانبه مانند معاهده های اس��ترداد مجرمان و 
تبادل پلیس و اطالعات ب��رای مقابله با پدیده 
فراملیتی تروریس��م تأکید دارند. هر دو کشور 
معاهده ای را برای تسهیل تبادل زندانیان افراد 
مظنون به اقدامات تروریستی امضا کردند که 
در دس��امبر 2014 اجرایی ش��د. دومین اصل 
برای همکاری بین ای��ران و چین باید تعهد به 

پیشگیری باشد.
در کل، رویکرده��ای موجود در خصوص 
افراط گرایی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 
رویکردهایی که ب��ه نحوه واکنش به پیامدهای 
آن می پ��ردازد و رویکردهای��ی ک��ه در مورد 
نحوه پیش��گیری از این پدیده صحبت می کنند. 
ب��ه عبارت دیگ��ر، رویکردی که به تروریس��م 
می پردازد، می تواند مبتن��ی بر عرضه5 یا تقاضا6 
باش��د. رویکرد مبتنی بر عرضه بر اقدامات الزم 
ب��رای رویارویی ب��ا افراد و گروه های مس��تعد 
افراط گرایی و تروریسم، نحوه قطع کمک های 
مال��ی الزم برای ت��داوم فعالیت های آنها، نحوه 
شناسایی افراد تروریست و ممانعت از عبور آنها 
از مرزها و غیره می پ��ردازد. این اقدامات برای 
برخورد با این مش��کل الزم و کارس��از هستند، 
هرچند باید بدون اعمال زور انجام شوند، چون 
تجربه ثابت کرده اس��ت که اعم��ال زور باعث 
واکنش منفی می ش��ود. ثابت ش��ده اس��ت که 
اقدامات سنتی مبتنی بر اس��تفاده بیش از اندازه 
از زور و قوانین محدودکننده با اهداف امنیتی، 
ناکارامد بوده اند. خش��ونت سیاس��ی که پیامد 

4. Conference on Interaction and 
Confidence Building Measur in Asia 
(CICA)
5. supply 
6. Demand 
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افراط گرایی خش��ونت طلبانه می باش��د، عمدتاً 
ریشه در خشم ناشی از کنترل های شدید اعمال 
شده در زمینه دین و مذهب، ارتباطات و فرهنگ 
دارد. برنامه اقدام نشست عمومی سازمان ملل نیز 
می گوید: توسل به زور در مبارزه علیه تندروی و 
افراط گرایی به شکل گیری چرخه های جدیدی 

از مشکالت منجر خواهد شد.
واکنش ه��ا و اقدامات به عم��ل آمده در 
خص��وص افراط گرای��ی در منطق��ه، غالباً بر 
ای��ن رویک��رد محدودکننده مبتن��ی بوده اند. 
کش��ورهای آس��یای مرک��زی، ب��رای مث��ال 
افغانس��تان و پاکس��تان، محدودیت هایی را بر 
آموزش های اس��المی اعم��ال می کنند. برای 
مثال، مفاد درس��ی کنترل می شود، خطبه های 
نماز جمعه توس��ط خطیب هایی ایراد می شود 
که از س��وی دولت تعیین می شوند، بودجه ای 
ب��رای مس��اجد و روحانیون اختص��اص داده 
می ش��ود و ب��ر محت��وای انتش��ارات مذهب��ی 
نظارت می ش��ود. چین نیز در راستای مقابله با 
انتش��ار مطالب غیرقانونی، فعالیت های مذهبی 
غیرمج��از و آموزش های مذهب��ی غیرقانونی، 
س��عی می کند در خصوص مدارس غیرقانونی 
سخت گیری های ش��دیدی را اعمال کند. هم 
در ایران و هم در چین س��عی می ش��ود پلیس 
در مکان های��ی ک��ه احتم��ال گردهمای��ی و 
فعالیت گروه های تروریس��تی داخلی می رود، 
حضور داش��ته باشد. در ضمن، تالش می شود 
محدودیت ه��ای ش��دیدی بر ام��کان و میزان 
دسترسی شبکه های اینترنتی و تبادل اطالعات 
اعم��ال ش��ود. اگرچ��ه ممکن اس��ت که این 
اقدامات بتواند پیغام ه��ای بالقوه غیرصحیح و 
رادیکال��ی را که مس��لمانان دریافت می کنند، 
کنترل کند، اما اگر بیش از اندازه سخت گیرانه 
باشند، یا آزادی دین و یا آزادی بیان را محدود 

سازد، موجب بروز مقاومت شود.
برای دس��ت یافتن به سیاست گذاری ها و 
اس��تراتژی های کارامد الزم است که انگیزه ها 
و عوامل��ی که مردم را به افراط گرایی س��وق 

می دهند، ش��ناخته شوند. به همین منظور باید اس��تراتژی دیگری به نام 
استراتژی تقاضا اتخاذ شود، استراتژی که لزوماً جایگزین استراتژی قبلی 
نیست، بلکه می تواند در کنار آن به کار بسته شود و آن را تکمیل کند. 
این اس��تراتژی برای یافتن راه حل هایی برای پیشگیری از خشونت طلبی 
و افراط گرایی مبتنی است. این راه حل ها و اقدامات فراتر از شناسایی و 
نابود کردن کانال های جذب نیرو، مانند رس��انه های اجتماعی می باشند 
و به رفع ش��رایط و عوامل��ی می پردازند که به ش��کل گیری تندروی و 
افراط گرای��ی خش��ونت طلبانه منجر می ش��وند. همانگونه ک��ه دبیرکل 
سازمان ملل در 24 دسامبر 2014 طی بیانات خود خطاب به نشست سران 
کشورهای عضو ش��ورای امنیت1 در نیویورک اظهار داشت: »در دراز 
مدت، تهدید پیش روی تروریست ها دیگر قدرت موشک ها نیست. بلکه 
تهدید پیش روی آنها سیاست های درون گذارانه؛ جوامع امن و احترام به 
حقوق بش��ر؛ تحصیل، ش��غل و فرصت های واقعی؛ رهبرانی که به مردم 
خود گوش فرا می دهند و حکومت قانون را برقرار می س��ازند، خواهد 
بود. موش��ک ها ممکن است که بتوانند تروریس��ت ها را نابود کنند، اما 
دولت های خوب می توانند تروریسم را ریشه کن کنند.« از این رو نکته 
ضروری درک انگیزه هایی اس��ت که موجب شکل گیری افراط گرایی 
می ش��ود تا بدین ترتیب بتوان سیاس��ت های مناسبی را اتخاذ کرد. برای 
مثال، افراط گرایی که ریشه در نارضایتی از دولت دارد، حکومت داری 
خوب )مبارزه با فس��اد، نابرابری، بی��کاری، و تأمین امنیت اجتماعی( را 
می طلبد. اگر افراط گرایی ریش��ه های ایدئولوژیکی داش��ته باشد، باید 
به برنامه های آموزش��ی موجود در نظام آموزش��ی، استانداردس��ازی و 
گفتگو2 پرداخته ش��ود. اگ��ر انگیزه های افراط گرای��ی صرفاً اقتصادی 
باش��د، فرصت های ش��غلی موردنیاز جوانان باید به سرعت فراهم شود. 
ب��ه طورکلی، فراهم آمدن فرصت های الزم برای مش��ارکت اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ی مردم می تواند بهترین تضمین برای کاهش احتمال 
گرایش آنها به سوی افراط گرایی باشد. انواع واکنش ها برای پیشگیری 
از افراط گرای��ی و مبارزه ب��ا آن و تجربیات کش��ورهایی که با ایران و 
چین هم مرز هس��تند، می تواند درس های مفیدی باشد. انواع واکنش و 
اقداماتی که می توان در منطقه برای پیش��گیری و مبارزه با افراط گرایی 

خشونت طلبانه  انجام داد، عبارتند از:
اس��تفاده از زور علیه گروه های رادیکال که می تواند به آنها هش��دار 
دهد، به س��رعت مکان های آموزشی آنها را از بین ببرد یا تروریست های 
مظن��ون را ب��ه هالک��ت برس��اند، ام��ا در عین ح��ال، می تواند ب��ه بروز 
عکس العمل های مقاومتی یا قربانی ش��دن افراد بینجامد. بنابراین توس��ل 
ب��ه زور به تنهایی نمی تواند اس��تراتژی کاماًل موفقی برای پیش��گیری از 
افراط گرایی باش��د. کش��ورهای همس��ایه ایران نمونه ای از افراط گرایی 
1. the Security High Level Summit on Foreign Terrorist Fighters 
2. dialogue

ل
حلی

ت
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روزافزون ناش��ی از حمله علیه مناطق قبیله نش��ین در افغانس��تان و پاکستان 
هستند.

کنترل مرزها برای ممانعت از عب��ور و مرور گروه ها و افراد رادیکال در 
دس��تورکار ایران، چین و سایر کش��ورهای منطقه قرار دارد. اما کنترل مرزها 
نه تنها مس��تلزم همکاری گسترده بین سازمان های مجری قانون در داخل این 
کشورهاس��ت بلکه همکاری بین کش��ورها در س��طح منطقه ای و بین المللی 
را می طلب��د. امن کردن مرزها صرفاً به قدغن کردن محدود نمی ش��ود و نیاز 
ب��ه اتخاذ یک رویک��رد پیچیده دارد: اراده سیاس��ی برای هم��کاری، همراه 
س��اختن مردمانی که در مناطق مرزی زندگ��ی می کنند و اعمال ممنوعیت ها 
در چهارچ��وب قانون. در هر حال، کنترل مرزها به تنهایی کافی نیس��ت زیرا 

افراط گرایی ایدئولوژیکی1 نیازی به عبور از مرزهای فیزیکی ندارد.
استفاده از اطالعات، جمع آوری داده ها، تحلیل و به اشتراک گذاری 
داده ها می توانند از مؤثرترین ابزارها برای شناسایی و مقابله با افراط گرایی 
باش��ند. هشداری که در این خصوص باید داد، این است که تفحص بیش 
از اندازه نباید حریم آزادی ه��ای مردم )آزادی جابه جایی، بیان، مذهب، 
و غیره( را خدشه دار سازد. ارزیابی تهدید و به اشتراک گذاری اطالعات 
در صورتی می تواند کارامد باش��د که در زمان مناسب بین مقامات مرتبط 
با ای��ن امر در کش��ورهای منطقه ص��ورت بگیرد. اما وج��ود بانک های 
اطالعاتی متعدد و کانال های ارتباطی مختلف در منطقه مانع ش��کل گیری 
همکاری ها و همیاری های الزم ب��رای ممانعت از تردد افراد و گروه های 
افراطی می ش��ود. مقامات مجری قانون در ایران و چین می توانند در زمینه 
تبادل اطالعات همکاری های دو جانبه ای داشته باشند اما این همکاری ها 
در صورتی مؤثرتر خواهد بود که سایر کشورهای منطقه نیز با آنها همراه 
شوند. سازمان ملل،  سازمان همکاری های شانگ های و کنفرانس تعامل 
و اعتمادس��ازی در آسیا)س��یکا( و غیره می توانند این دو کشور را یاری 

دهند. 
وضع و اجرای قوانین مناس��ب برای هر دو کش��ور امری کلیدی است. 
اگرچه در هر دو کشور چین و ایران قوانین ضدتروریسم وجود دارد، اما الزم 
است این قوانین مورد بازبینی قرار گیرند و با واقعیت های موجود مانند ممنوع 
کردن س��فر شهروندان به خارج به منظور پیوس��تن به گروه های جنگجو در 
راستای قطعنامه سازمان ملل در پاییز 2014، همگام و سازگار شوند. هرچند 
که وضع قوانین مناسب ضروری است، اما فراهم آوردن شرایط مناسب برای 
اجرای��ی ش��دن آن قوانین امری چالش برانگیز می باش��د. در ضمن، تعریف 
مش��خص و هماهنگی از تروریسم، فعالیت های تروریس��تی، افراط گرایی و 
غیره وجود ن��دارد و همین موضوع باعث می ش��ود همکاری های منطقه ای 
و بین المللی برای مقابله با افراط گرایی با مش��کل مواجه ش��ود. الزم اس��ت 
ک��ه چهارچوب های قانون گذاری تقویت ش��وند، هماهنگ گردند و از بعد 
1. indoctrination

مراعات حقوق بشر کنترل ش��وند تا مبادا آزادی 
ادیان را نادیده بگیرند.

کنت��رل اینترنت و رس��انه های اجتماعی به 
منظور محدود کردن تب��ادل مطالب و تبلیغات 
رادیکال و از بین ب��ردن امکان جذب نیروهای 
جدی��د توس��ط گروه ه��ای افراط��ی در می��ان 
کش��ورهای منطقه از جمله ایران و چین بس��یار 
رایج شده است و بخش عمده ای از برنامه های 
ضدتروریستی این کشورها را تشکیل می دهد. 
دول��ت چی��ن ب��ه خاط��ر ت��رس از گروی��دن 
جدایی طلبان اویغور به داعش از طریق اینترنت 
)به ویژه از طریق وب سایت ها و فیسبوک( سعی 
کرده با اس��تفاده از محدودسازی و قطع امکان 
دسترسی به اینترنت در صدد مدیریت اطالعات 
برآید. اما باید توجه داشت که اکثر سایت های 
غیرقانونی با استفاده از VPN و فیلترشکن ها به 
راحتی قابل دسترس هستند. مسدودکردن کامل 
رسانه های اجتماعی نیز مشکل آفرین و ناکارامد 
خواهد بود. وب سایتی که بسته می شود، مجدداً 
در قال��ب س��ایت جدی��دی ظاهر می ش��ود. به 
عالوه، کنت��رل اینترنت نیازمن��د فن آوری های 
روز و قوانی��ن جدیدی اس��ت ک��ه آزادی های 
افراد را نیز خدش��ه دار نکنن��د. اگرچه محدود 
کردن اینترنت راه حل چندان کارآمدی نیست، 
اما دو کش��ور ایران و چی��ن می توانند در زمینه 
بی اثر کردن مطالب منتش��ره توس��ط گروه های 
افراطی و افزایش س��طح آگاهی مردم نسبت به 
اه��داف و مقاصد این گروه ه��ا با هم همکاری 
کنن��د. از اینترنت باید به عنوان س��کویی برای 
گفتگو و یافتن راه حل های منطقی استفاده کرد.

 افزایش س��طح آگاهی م��ردم در خصوص 
خط��رات افراط گرایی می تواند نق��ش مهمی در 
پیشگیری از پیوس��تن نیروهای جدید به تروریسم 
بین الملل��ی ایف��ا کن��د. همانگونه ک��ه تجربه در 
کش��ورهای آس��یای مرک��زی نش��ان داده، عدم 
آگاهی از اص��ول و مبانی اعتق��ادی ادیان مهم و 
برجسته موجب درک و برداشت نادرست از آنها 
در میان جوانان و ایجاد نفرت نسبت به سایر ادیان 
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می ش��ود. بنابراین، برای پیش��گیری از افراط گرایی 
بای��د یک رویک��رد گس��ترده تر اتخاذ ک��رد. باید 
انگیزه های س��وق دهنده مردم به سوی گروه های به 
حاشیه رانده ش��ده، خش��ن و افراط گرا را شناخت؛ 
سطح آگاهی مردم نسبت به این گروه ها را افزایش 
داد؛ فرهن��گ صلح، گفتگو و تحم��ل یکدیگر را 
ارتقاء بخش��ید و آن را از طریق رسانه های جمعی، 
سیستم آموزش و پرورش و امکانات آنالین ترویج 
داد. رویکرده��ا و اس��تراتژي های متن��وع جدیدی 
مانند همراه کردن رهبران مذهبی، امامان جماعت، 
آموزش جوان��ان در زمینه  دینش��ان و آموزش های 
جدید برای خانواده ها، مدرسه ها، مساجد و زندان ها 
باید در دس��تور کار قرار گیرد و اجرا شود. رهبران 
مذهبی که در ارتباط نزدیک با توده مردم هس��تند، 
می تواند در زمینه ارتقاء سطح آگاهی آنها در مورد 
اصول واقعی دینش��ان و مقابله با روایت های افراطی 

از این ادیان و مذاهب نقش مهمی ایفا کنند.
افراط گرایی نوعی حمله به افکار دیگران است 
و بنابراین باید در قالب فکر و اندیش��ه با آن مقابله 
کرد. یکی از مهم ترین استراتژي ها برای جلوگیری 
از گس��ترش و اشاعه افراط گرایی گفتگو است که 
می تواند هم در چین و هم در ایران ش��امل گفتگو 
بین ادیان1 یا داخل ادیان2 و گفتگو بین مذاهب3 در 
جریان باشد، از آنجایی که افراط گرایی مذهبی به 
دین اسالم مربوط می شود، الزم است که گفتگوها 
و تبادل نظرهایی به صورت آشکار در این خصوص 
انجام شود تا نقطه نظرات شاخه های مختلف اسالم 
)حنفی، وهابی، س��لفی، دئوباندی، شیعه، صوفی، 
و غی��ره( در زمین��ه ی صلح، اقتصاد، حقوق بش��ر، 
حکومت داری و خش��ونت به صورت واضح بیان 
ش��ود. در تمامی جوامع، چه سکوالر مانند چین و 
چه اس��المی مانند ایران، الزم است که گفتگوها و 

مناظره هایی درباره نقش دین صورت بگیرد.
یکی از استراتژي های درازمدت برای مقابله با 
افراط گرایی پرداختن به نارضایتی هایی اس��ت که 

1. Inter – faith dialogue
2. Intera – faith
3. Inter – ethnic

تندروها – یا افراد مس��تعد تندروی – از آنها رنج می برند. این استراتژي 
می تواند شامل مقابله با تبعیض در جامعه و بازار کار و همچنین روی کار 
آمدن دولتی باش��د که اکثریت مردم جامع��ه را نمایندگی کند. در همه  
استراتژي های پیش��گیرانه، باید به مهم ترین قشر موردنظر )یعنی جوانان( 
توجه ویژه ای مبذول ش��ود و فرصت های مناس��ب اجتماعی – اقتصادی 
برای آنها فراهم ش��ود )مانند امکان اس��تخدام، تحصی��ل و فرصت های 
اجتماعی برای جوانان به حاش��یه رانده ش��ده(. الزم است که دولت های 
ایران و چین توجه بیش��تری به نظام آموزش و پرورش کشور خود داشته 
باشند تا فرصت های بهتری برای جوانان فراهم آورده شود تا بدین ترتیب 
آنها در پی یافتن راه ها و فرصت های جایگزین برای زندگی بهتر نباشند. 
الزم است که سیستم آموزشی این دو کشور کاماًل متحول و مدرن شود 

تا بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون بازار کار باشد.

نتیجه گیری
مقامات و مس��ئوالن، اصحاب رس��انه، نمایندگان جامعه مدنی، رهبران 
مذهبی، دانش��گاهیان و س��ایر دست اندرکاران دو کش��ور ایران و چین 

می توانند در زمینه های متعدد با هم همکاری و تبادل نظر کنند:

1. تحقیقات و اطالعات
- بررس��ی مش��ترک مناب��ع و عوامل مؤثر ب��ر افراط گرای��ی در منطقه 
و هم فک��ری در زمین��ه  اقدام��ات الزم ب��رای مقابله با آن که تش��کیل 
یک کنفرانس مش��ترک و ایج��اد کارگروه های تحقیقاتی متش��کل از 
دانش��گاهیان ایرانی و چینی، می تواند بخش��ی از این فرآیند باش��د. در 
این قالب ها باید به س��ؤاالتی از این دست پرداخته شود: گسترة مشکل 
افراط گرای��ی در منطقه تا چه حد اس��ت؟ محرک های افراط گرایی در 
داخل و خارج از کشور چیست؟ مناسب ترین اقدامات برای پیشگیری، 
مقابله و منصرف کردن تندروها چیس��ت؟ در چ��ه زمینه هایی می توان 

دامنه  همکاری ها را گسترش داد؟ 
- تبادل بهترین اقدامات انجام ش��ده برای پیشگیری از افراط گرایی 
و مقابله با آن در س��طح ملی؛ هر دو کشور ایران و چین تجربیاتی در این 
خصوص کس��ب کرده اند و می توانند این تجربیات و درس های برگرفته 
را به صورت رس��می و از طری��ق برگزاری س��مینارها و به عمل آوردن 
تحقیقات و پروژه های مشترک مبادله کنند. این تبادل تجربیات می تواند 
در زمینه  پیشگیری افراط گرایی با رواج تحمل یکدیگر، گفتگو، پشتیبانی 
از گروه های قومی و فراهم آوردن امکان توسعه و پیشرفت های اجتماعی 

و اقتصادی برای مناطق محروم و توسعه نیافته باشد.

ل
حلی

ت
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- ایجاد یک پایگاه اطالعاتی منطقه ای در خصوص افراط گرایی به 
مدیریت سازمان های مطالعات استراتژیک منطقه )ایران، چین، روسیه، 

جمهوری آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، هند، و غیره( 
- فراهم آوردن آموزش های پیش��گیرانه متنوع برای اقش��ار مختلف 
جامع��ه که ممکن اس��ت در معرض مش��کل افراط گرایی ق��رار بگیرند. 
آموزش روزنامه نگاران، امامان جماعت و رهبران مذهبی، رهبران جوامع، 

زندانبانان و مقامات مجری قانون می تواند از جمله این آموزش ها باشد.

2. ضد روایت1 برای پیشگیری از سوء استفاده از دین
- با توجه به تجربیات کس��ب ش��ده در سراس��ر جهان، الزم است که 
ضدروایت ه��ا در برابر روایت های افراط گرایانه از دین گس��ترش داده 
ش��وند تا ن��ه تنها جوانان ای��ران و چین بلکه جوانان منطقه )افغانس��تان، 
آس��یای مرکزی و غیره( از آن آگاه ش��وند. رهب��ران مذهبی، اصحاب 
رس��انه و نمایندگان جوامع مدنی می توانند در این زمینه نقش بس��زایی 
داش��ته باش��ند و در فعالیت های خود به قش��ر ج��وان بیش��تر بپردازند. 
س��ازمان های غیردولتی2 و پیش��گامان زن نیز باید وارد این عرصه شوند 

چون می توانند در تأثیرگذاری بر جوانان نقش مهمی ایفا کنند.
- الزم است که روحانیون سنی ایران و چین در خصوص ضدروایت ها 
با هم تبادل نظر کنند تا بتوانند برای مقابله با افراط گرایی به صورت هماهنگ 
عمل کنند. آنها می توانند برنامه های درسی را برای مدرسه های سنی با هم 

مبادله کنند و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
- تبادل نظر درباره روش های )فنی و قانونی( پیشگیری از استفاده از 
اینترنت برای جذب نیروهای جدید توس��ط افراط گراها باید به صورت 
سیستماتیک و نظام مند بین دو کشور و کشورهای منطقه انجام شود که 

گسترش ضدروایت ها نیز می تواند بخشی از این برنامه باشد. 

3. توسعه استراتژي و برنامه اقدام و هماهنگی در قانون گذاری
- مقامات و مس��ئوالن دو کشور می توانند با اس��تفاده از الگوهای منطقه ای 
و جهانی موجود در زمینه اس��تراتژي های ملی مربوط به مقابله با تروریسم و 
خشونت طلبی از هم پشتیبانی های متقابل به عمل آورند. این الگوها می تواند 
برنامه اقدام س��ازمان ملل برای مقابله با خشونت طلبی و تروریسم )2015(،3 
استراتژي جهانی ضدتروریسم س��ازمان ملل )2006(،4 برنامه اقدام مشترک 
سازمان ملل برای عملی کردن استراتژي جهانی مقابله با تروریسم )2011(،5 

1. Counter – narrative
2. NGO
3. UN – Plan of Action for Countering Violent Terrorism (2015)
4. The UN Clobal Counter Terrorism Strategy (2006)
5. The Joint Plan of Action (JPOA) for the Implementation 
of the UN Global Counter Terrorism Strategy (2011)

اس��تراتژي های ضد تروریسم ش��انگ های، استراتژي 
اتحادی��ه اروپا ب��رای مقابله با تبدیل ش��دن تندروی به 
تروریسم و خش��ونت طلبی )2014(6 باش��د. همانگونه 
که در برنامه اقدام س��ازمان ملل )2015( آمده اس��ت. 
»هرکدام از کش��ورهای عضو باید یک برنامه اقدام در 
س��طح ملی به منظور مقابله ب��ا افراط گرایی برای خود 
طرح ریزی کنند که در آن به اولویت های ملی، عوامل 
مح��رک و س��وق دهنده  افراد به س��وی افراط گرایی و 
اس��تراتژي های ملی ضد تروریستی پرداخته شده باشد 
همانگونه که در برنامه اقدام سازمان ملل آمده است هر 
کدام از کشورهای عضو باید یک برنامه اقدام در سطح 
ملی به منظور مقابله با افراط گرایی برای خود طرح ریزی 
کنن��د که در آن به اولویت های ملی، عوامل محرک و 
سوق دهنده  افراد به سوی افراط گرایی و استراتژي های 
ملی ضدتروریستی بپردازد. »ایران و چین می توانند در 
طراحی و توس��عه طرح ملی خ��ود و همچنین در زمینه 
ایجاد یک طرح بالقوه منطقه ای و جلب همکاری های 

سایر کشورهای منطقه با یکدیگر همکاری کنند.
- پارلمان ه��ای ه��ر دو کش��ور می توانن��د در 
خص��وص وض��ع قوانین مؤثرت��ر ب��رای پرداختن به 
افراط گرایی و پیوس��تن افراد جنگج��و به گروه های 

تندرو با هم تبادل نظر یا تبادل کارشناس بکنند.
- در س��طح فن��ی و اطالعاتی، مقام��ات امنیتی و 
مج��ری قان��ون در هر دو کش��ور می توانن��د در زمینه 
جم��ع آوری داده ها و ب��ه اش��تراک گذاری اطالعات 
مربوط به جابه جایی افراد تندرو و همچنین در خصوص 

ارزیابی تهدید در زمان مقتضی با هم همکاری کنند.

6. European Union Strategy on Preventing 
Radicalization to Terrorism and Violent 
Extremism (2014)
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