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چكيده
مقاله حاضر با استفاده از تئوري دومينوي ويليام بوليت و بهرهگيري از روش تحليلي -توصيفي و کتابخانهاي
درصدد ارائه پاسخ به اين سؤال است که مهمترين داليل حضور داعا در افغانستان چه ميباشد و در ادامه اينکه
چنين حضوري از سوي داعا در افغانستان ،با چه واکنا و رويکردهايي از سوي قدرتهاي منطقه پاسخ داده
خواهد شد؟ بهزعم نويسندگان مقاله ،عواملي همچون کاستن از فشار وارده بر اين گروه تکفيري در سوريه و
عراق ،برقراري ارتباط و همکاري با ديگر گروههاي تکفيري ،گسترش قلمرو خالفت اسالمي در آسياي مرکزي،
و در نهايت بستر مساعد کشت مواد مخدر و کسب درآمد سرشار از آن مهمترين داليل حضور داعا در افغانستان
ميباشد .آينده داعا در افغانستان با توجه به حضور قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي همچون ج.ا ايران ،روسيه
و چين از يکسو و طالبان در داخل افغانستان از سويي ديگر با چالاهاي عديدهاي همراه خواهد شد.
واژههاي کليدي :تئوري دومينو ،تروريسم ،طالبان ،داعا ،افغانستان.

 نويسنده عهدهدار مکاتبات
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مقدمه
کشور افغانستان همواره آبستن چالاهاي سياسي و ژئوپليتيکي مهمي در طول تاريخ بوده
است( .)Grenier, 2011: 72فقدان دولت مرکزي قدرتمند ،جايگاه ژئوپليتيکي حساس و
مسائلي اينچنيني همواره قدرتهاي منطقهاي ،فرامنطقهاي و حتي شبه نظاميان و گروهکهاي
تروريستي را تحريک به حضور نظامي در اين کشور نموده است ( .)Fishman, 2009: 21اين
عوامل ،اخيراً تحريک و طمع رهبران داعا را براي حضور و تأسيس واليتي ديگر در حوزه
حکومتي خويا در اين کشور ،تحريک کرده است ،بهخصوص آنکه زعماي داعا افغانستان
را «سرزمين مادري »1خويا تلقي ميکنند ( .)Darzi, 2015: 6با آغاز بحران سوريه و تأسيس
«دولت اسالمي در عراق و شام »2با نام اختصاري داعا که در اوايل سال  2011ميالدي و به
سرکردگي ابوبکر البغدادي صورت پذيرفت« ،مال عبدالرئوف خادم» ،تروريستي که پيشتر در
طالبان فعاليت ميکرد ،نخستين فرماندهاي بود که اعالن وفاداري و بيعت با بغدادي
نمود( .)Barrett, 2014: 7پس از آنکه  9ژوئن  2014بغدادي خود را خليفه مسلمين خواند و
از همه مسلمانان خواست با او بيعت کنند ،ايمن ظواهري ،رهبر القاعده از يکسو با انتشار بيانيه
اي به محکوميت اقدامات داعا در جهان اسالم پرداخت و از ديگر سو در راستاي قوام بنيان
هاي ايدئولوژيکي و نظامي خويا در افغانستان و برخي ديگر از بالد اسالمي همچون النصره
اهتمام تام ورزيد .جالب اينکه بغدادي در زمان ابومصعب زرقاوي يکي از تئوريسينهاي مذهبي
و ايدئولوژيکي طالبان بوده است و حتي قدرت سياسي -مذهبي فوقالعاده نيز کسب نمود تا
جايي که رقيبي مهم براي مالمحمد عمر زعيم سابق طالبان براي تصدي رياست اين گروه
تروريستي قلمداد ميشد (.)Celso, 2014: 11
با اين مقدمات اجمالي ،نويسندگان مقاله درصدد ارائه پاسخي علمي و متقن بدين سوال
ميباشند که اصوالً مهمترين داليل تطور ژئوپليتيکي و سياسي گروهک تروريستي-تکفيري
داعا از سوريه و عراق به آسياي مرکزي همچون افغانستان چه ميباشد؟ به ديگر سخن ،چه
1. Native land
2. Islamic States in Iraq and Levant
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عواملي بسترساز حضور داعا در افغانستان گرديده است؟ از سويي ديگر ،طالبان بهعنوان
زمامدار اسالم راديکال و تروريسم در افغانستان ،حضور گروهک داعا را چگونه پاسخ خواهد
داد؟ مقاله کنوني با استفاده از روش تحليلي توصيفي و با بهرهگيري از منابع مکتوب و مجازي
در نهايت درصدد اثبات مهمترين بسترها و داليل حضور داعا در افغانستان ميباشد.
روش تحقيق
فرضيه اين پژوها بر اساس روش تحليلي – توصيفي مورد آزمون قرار گرفته و دادههاي
پژوها بر پايه روش کتابخانهاي و اينترنتي گردآوري شده است.
چارچوب نظري
 -1تئوري دومينوي ويليام بوليت
بهطور کلي ،نظريه دومينو1ويليام بوليت ،2سفير سابق اياالت متحده آمريکا در مسکو بود تبيين
گر فراگير شدن يک بحران(همچون کمونيسم و )...در يک منطقه وسيع جغرافيايي ميباشد .والتر
روستاو 3و ماکسول تيلور 4نيز از اصليترين طرفداران تئوري دومينو و از جمله تبلي کنندگان
آن بهشمار ميرفتند ( .)O'Sullivan, 1996: 23اين تئوري در خالل سالهاي جنگ سرد 5و
حاصل از دغدغههاي بالقوه آمريکا از ترويج و فراگير شدن کمونيسم در منطقه آسيا بوده است.
نظريه دومينو در واقع سقوط رشتهاي از دومينوهاست که در وضعيتي آرام ،ناپايدار و متقارن قرار
گرفتهاند و به عکسالعمل آنها و به آشفتگي موجود بستگي دارد .انرژي و پتانسيل به واسطه قرار
گرفتن هر يک از مهرهها بر روي زمين از قسمت تحتاني تقسيم شده و هر يک از مهرهها بهگونه
اي قرار گرفتهاند که در هنگام سقوط به مهره بعدي برخورد مينمايند و آنان را تحت تأثير
شرايط خويا قرار ميدهند ( .)Glad and Taber, 1990: 14همانگونه که در شکل زير
1. Domino Theory
2. William Bullitt
3. Walt Whitman Rostow
4. Maxwell Taylor
5. Cold War
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مشخص مي باشد ،با وقوع يک بحران در منطقه ،ساير کشورها نيز پتانسيل بالقوهاي براي قرار
گرفتن در آن بحران قرار دارند(.(Ninkovitch,2013:49
نمودار شماره  :1تئوري دومينوي ويليام بوليت

بهزعم نويسندگان ،تبيين و تشريح داليل حضور گروهک تروريستي -تکفيري داعا در
منطقه غرب آسيا نيز ميتواند با است فاده از تئوري دومينو بوليت تحليل و تفسير گردد .واقعيت
منطقه غرب آسيا اين است که تروريستهاي داعا بيشتر کشورهاي اين منطقه را تحت تأثير
شيوع و گسترش تروريسم قرار دادهاند  .کشورهايي همچون سوريه ،عراق ،ليبي ،مصر ،يمن و
افغانستان .بههمين سبب ميتوان اذعان نمود ،طبق تئوري دومينوي بوليت که از شيوع کمونيسم
در کشورهاي شرق آسيا نگران بوده است ،شيوع و گسترش امواج تروريستي يک به يک
کشورهاي اسالمي غرب آسيا را فراگرفته است .لذا مقاله حاضر ،با استفاده از تئوري دومينوي
ويليام بوليت درصدد تحليل و واکاوي چرايي حضور گروهک تروريستي-تکفيري داعا در
افغانستان و پيامدهاي احتمالي اين حضور ميباشد.
نمودار شماره  :2تئوري دومينو و تحليل داليل حضور داعا در افغانستان
PAKISTAN

SAUDI
ARABIA

 -2داعش در افغانستان
نخستين رويکرد داعا در راستاي رسوخ و نفوذ در افغانستان ،با اعالن بيعت برخي از رهبران
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و زعماي طالبان با ابوبکر بغدادي و در سال  2014ميالدي صورت پذيرفت .رويکرد حضور در
افغانستان از سوي داعا در سال  2015و با گسترش روزافزون قدرت داعا در غرب آسيا
رنگ و بوي واقعتري به خود يافت .در ايتداي کار ،داعا با توزيع نوشتههايي که در آن تبيين
اهداف ،عقايد و انديشههاي خويا صورت پذيرفته بود ،در قسمتهاي مختلف افغانستان،
بهويژه نقاطي ک ه پتانسيل بيشتري براي پذيرش افکار داعا داشتند ،سعي در ايجاد نوعي
مشروعيت و مقبوليت در ميان مردم افغانستان داشت .در گام بعدي ،داعا با ترسيم ژئوپليتيک
خويا در آسياي مرکزي و تحت عنوان «واليت خراسان» نشان داد که برنامهاي جامع در راستاي
نفوذ در افغانستان دارد .اين برنامههاي جامع گرچه در ابتدا با استقبال برخي از رهبران طالبان
مانند مال عبدالرئوف خادم و يا «مير ويس» مواجه شد .لکن برخي ديگر از زعماي طالبان از
هرگونه بيعت با داعا امتناع کرده و به تقابل با آن پرداختند و شرايط تا درگيريهاي نظامي
پراکنده در افغانستان ميان طالبان و داعا پيا رفت ( .)Fawaz, 2014: 340در اين ميان،
برخي رويدادها دامنه تناها ميان دولت مرکزي ،طالبان و داعا را تشديد خواهد نمود .مواردي
همچون تأسيس دولت اسالمي در افغانستان ،وجود نيروهاي نظامي بينالمللي در اين کشور،
شيعيان افغانستان ،دولت مرکزي ناتوان و  ...لذا ميتوان ،مهمترين داليل و اهداف حضور داعا
در افغانستان را در موارد زير مالحظه کرد:
 ايجاد تنوع در جبهههاي مبارزاتي،کاستن از فشار وارده بر اين گروه تکفيري در سوريه و عراق، جذب نيرو، برقراري ارتباط و در صورت امکان همکاري با گروههاي ديگر تکفيري،گسترش قلمرو خالفت اسالمي مورد ادعاي داعا در آسياي مرکزي، ايجاد چالاهاي جديد منطقهاي و بينالمللي بهويژه با اتحاد و ائتالف با گروههاي تروريستيتکفيري مانند سپاه صحابه ،تحريک پاکستان ،لشکر جهنگوي و ساير گروههاي تندرو تکفيري
منطقه،
 -بستر مساعد کشت مواد مخدر و کسب درآمد سرشار از آن (.)Katzman, 2017: 26
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نقشه شماره  :1بررسي مناطق حضور گروههاي مختلف در افغانستان

راهنماي نقشه:
بنفا :مناطق تحت اشغال عناصر تروريستي طالبان
قرمز :مناطقي که عناصر گروه طالبان در صدد اشغال آن هستند
زرد :مناطقي که پياتر تحت اشغال طالبان بود
صورتي :مناطقي با حضور پراکنده عناصر تروريستي طالبان
نارنجي :مناطقي با حضور گسترده عناصر تروريستي طالبان
مشکي :مناطق تحت اشغال عناصر تروريستي داعا

 -2-1داليل بيعت برخي از فرماندهان طالبان با داعش
مال عبدالرئوف خادم ،فرمانده سابق طالبان در واليت هلمند افغانستان ،نخستين فرمانده طالبان
بود که بيعت خود با ابوبکر بغدادي ،سرکرده داعا را اعالم و در برخي از مناطق افغانستان اقدام
به جذب عناصر براي داعا کرد .از او بهعنوان نخستين سرکرده داعا در افغانستان که داعا
آن را «واليت خراسان» ناميده ،ياد ميشود .او پس از اشغال افغانستان شا سال در گوانتانامو
زنداني بود .پس از آزادي بار ديگر به طالبان پيوست و تا معاونت مالعمر پيا رفت .بروز برخي
اختالفات با مالعمر ،او را بهسمت داعا سوق داد و موجب شد ،سرکردگي داعا در افغانستان
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به وي سپرده شود ،اما زعامت وي دوامي نداشت و طي عملياتي کشته شد( Byrne,

 .)Krzyzaniack and khan, 2015:2پس از مال عبدالرئوف خادم« ،حافظ واحدي» ،عهده دار
فرماندهي داعا در افغانستان شد ،لکن پس از يک ماه وي نيز در واليت هلمند کشته شد .با
کشته شدن حافظ واحدي« ،حافظ سعيد» رهبر طالبان در منطقه «اورکزي» پاکستان ،بهعنوان رهبر
جديد گروه تروريستي تکفيري داعا در افغانستان و پاکستان سرکردگي داعا را بهدست
گرفت و تعدادي از طالبان در افغانستان با وي بيعت کردند  .آنچه که در اين ميان و در گام
نخست مهم و جالب توجه بهنظر ميرسد ،تطور و استحاله برخي از اعضا و رهبران طالبان در
گسست از اين گروه و پيوست با داعا ميباشد .به ديگر سخن ،جذابيت داعا براي برخي از
طالبان تا آنجا بود که در نوارهاي ويدئويي و صوتي به جهل خويا در رابطه با طالبان معترف
گرديدند .برخي از مهمترين داليل پيوستن برخي از اعضاي طالبان به داعا را ميتوان موراد
ذيل دانست:
 -تناهاي روزافزون ميان رهبران طالبان و تشتت آراء پس از مرگ بن الدن و مالعمر( Jenkins,

.)2011: 3
اقتصاد قدرتمند داعا در مقايسه با طالبان که حاصل از فروش نفت ،غنايم جنگي ،مبادله اسراو گروگانها در قبال دريافت مبال کالن ميباشد،
 بيعت ساير گروههاي افراطگراي اسالمي آفريقا مانند «بوکو حرام» نيجريه و جنبا «الشباب»سومالي با داعا،
 روياي تحقق واليت خراسان (.)Visser and Popalzai, 2016: 3 -2-2تبيين شباهتها و تفاوتهاي ساختاري و ماهوي گروههاي تروريستي طالبان و داعش
واقعيت مهم منطقه غرب آسيا وجود طيف وسيعي از گروههاي اسالم گراي راديکال و تروريست
ميباشد .با نگرشي اجمالي در انديشهها و اهداف اين گروهها ميتوان دريافت که تأسيس
حکومت اسالمي ،بازگشت به سلف صالح ،برخورد با نيروهاي غربي ،استقالل و خودباوري و
برقراري نظم و ...مهمترين انگيزههاي گروههاي تروريستي در ابتداي تأسيس ميباشد .لکن
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واقعيت اين است که تقريباً تمامي اين گروهها در ادامه با تغيير و دگرگونيهاي اساسي مواجه
ميگردند و نهتنها از اصل اهداف خويا دور ميگردند ،بلکه شرايط کشورهاي اسالمي را با
بحرانهاي عظيم امنيتي ،اعتقادي و ديني مواجه ميکنند ( Byrne, Krzyzaniack and khan,

 .)2015: 4حال اين سؤال مطح ميگردد که طيفهاي وسيع گروههاي تروريستي همچون
القاعده ،طالبان ،داعا ،بوکوحرام و ...داراي چه شباهتها و چه تفاوتهايي ميباشند .در اينجا
نويسندگان به فراخور موضوع ،تفاوتها و شباهتهاي طالبان و داعا را تبيين خواهد شد.
شباهتهاي طالبان و داعا را ميتوان در موارد ذيل خالصه نمود:
 -1شباهت نخست طالبان و داعا را ميتوان در شرايط شکلگيري آنها دانست .در واقع اين
دو گروه زماني که بحرانهاي ملي منطقهاي تشديد يافتند ،ظهور پيدا کردهاند .طالبان در شرايط
نابسامان سياسي پسا اشغال افغانستان شکل گرفت و داعا در زماني که منطقه در دوران پسا
انقالبي کشورهاي عربي منطقه ،اعالم وجود کرد (.)Gillat and et al, 2015: 11-12
 -2از نظر ژئوپليتيک شباهت طالبان و داعا در تعريف قلمرو براي خود است که هر دو گروه
تالش ميکنند مرزهاي جغرافيايي خويا را تبيين و مشخص کنند.
-3از ديگر شباهتهاي مهم طالبان و داعا مبارزه با دولت مرکزي و شيعيان منطقه مي
باشد(.)Steinberg, 2016: 3-4
 -4يکي ديگر از شباهتهاي مهم طالبان و داعا ،شباهت در اهدافشان است .در واقع استفاده
ابزاري از اسالم فصل مشترک اين گروههاست ،هرچند بايد اذعان نمود که روش اجراي اين
اهداف در ميان اين دو گروه متفاوت است.
 -5شباهت ديگر طالبان و داعا را ميتوان به استفاده از زور و خشونت ،ترور و نيز برخورداري از
حمايت ضمني برخي از قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي دانست (.)AbuKhalil, 2014: 7-8
تفاوتهاي طالبان و داعش
-1تفاوت در دولت -ملت :تفاوت نخست طالبان و داعا اينست که داعا تالش دارد
قسمتهايي از عراق و سوريه را بهعنوان سرزمين خود تصرف نمايد و تحت لواي خالفت اسالمي،
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تشکيل دولت -ملت دهد ،اما طالبان دايره فعاليتشان را در مرزهاي تعيين شده کشور افغانستان
و دولت -ملتي که از قبل تشکيل شده و داراي تاريخ بودند متمرکز کرد.
 -2جهانشمولي :طالبان پس از قدرت نمايي ،حوزه فعاليت خود را به کشور افغانستان محدود
کرد و به مسلمين ساير بالد اسالمي تعهدي نداشت( ،)Fawaz,2013:54اما داعا در تالش براي
برقراري خالفت اسالمي در سرزمينهاي مورد ادعايا و کل خاورميانه و انتصاب خليفه براي
تمام مسلمين خاورميانه است ،بهگونهاي که حتي ابوبکر البغدادي را بهعنوان خليفه مسلمين
معرفي نمود ( .)Zelin, 2014: 7-8اما طالبان تالش دارد که پس از مبارزه با دشمنان ،نظام
اسالمي مورد نظر خود را به منصه اجرا بگذارد .در واقع هدف اوليه طالبان اضمحالل دشمنان و
سپس تشکيل حکومت اسالمي است
 -3نيروهاي تشکيل دهنده :نيروهاي تشکيل دهنده طالبان را افغانها بهخصوص افغانهاي پشتون
تشکيل ميدهند ،در واقع نيروهاي طالبان نيروهايي قومي قبيلهاي هستند ،اما نيروهاي داعا،
عرب زبانان کشورهاي تونس ،يمن ،عربستان و ساير کشورهاي عربي از يکسو و تروريستهاي
ديگر از سراسر جهان (اروپا ،شرق آسيا ،استراليا ،آفريقا) ميباشند.
 -4اقتصاد و تأمين منابع مالي :اهم منابع مالي طالبان ،منبعث از حمايتهاي اقتصادي کالن
کشورهاي عربي همچون عربستان ،کويت ،امارات ميباشد(  )Guidere,2012:17-18اما اقتصاد
داعا از منابعي همچون ماليات ،غارت بانکها و فروش نفت مناطق نفتي اشغال شده تأمين مي
گردد.
 -5اضمحالل و تضعيف :شباهتهاي بين داعا و طالبان شايد بيانگر شباهتهاي آنان در
سرنوشتشان نيز باشد .طالبان پس از تحليل نيروهايا در جنگ با آمريکا ،شکلگيري ارتا
افغانستان و کشته شدن بن الدن ،دچار انشعاب و ضعف سازماني گرديده و به انزوا هرچند که
ممکن است اين انزوا مقطعي باشد دچار شدند .چنين سرانجامي را براي داعا نيز ميتوان
متصور بود .داعا از قدرت لجستيکي برخوردار نيست و با اقدامات خشونت باري که انجام
داده ،اجماعي جهاني را بر عليه خود شکل داده است (.)Skillicom, 2015: 3-4
 -6در خصوص مذهب نيز بايد اشاره کرد که مذهب طالبان اسالم حنفي است ولي مذهب
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داعا برگفته از عقايد اسالم راديکال وهابي ميباشد.
 -2-3عوامل بسترساز حضور داعش در افغانستان(عوامل تسهيل کننده)
واقعيت اين است که در کنار داليلي که اهداف حضور داعا را در افغانستان را توجيه ميکند
برخي از بسترها و ساختارهاي دروني کشور افغانستان و نيز معضالت روزافزون موجود در
طالبان ،شرايط را بيا از پيا براي حضور داعا در افغانستان مهيا نموده است که به زعم
نويسندگان ذيل عوامل تسهيلکننده در نظر گرفته ميشود که به ترتيب به هرکدام خواهيم
پرداخت:
 -1وجود تشتت و افتراق در ساختار دروني طالبان :يکي از علل مهم نفوذ داعا در افغانستان،
بروز اختالفات دروني ميان طالبان است ،طالبان افغانستان به دستههاي تندرو و ميانه رو تقسيم
ميشود ،همين امر تعدادي از طالبان ميانهرو را بهسوي مصالحه با دولت سوق ميداد ،ولي جريان
تندرو طالبان از آن جلوگيري ميکرد .دستههاي تندرو طالبان حاضر به بيعت با ابوبکر البغدادي
شدهاند و همين موضوع حضور داعا در افغانستان را برجسته کرده است .داعا در خالل
ماههاي اخير ،به توزيع اعالميههاي عضويت در اين گروه در مناطق مختلف پاکستان و افغانستان
مبادرت کرده است در حالي که گروه اصلي طالبان در افغانستان و پاکستان هيبت اهلل آخوندزاده
را زعيم خويا تلقي کرده و بيعت با داعا را خيانت به طالبان محسوب ميکند ( Roggio,

.)2015: 9
 -2جذاب نبودن ايدئولوژي طالبان :يکي ديگر از علتهاي نفوذ داعا در افغانستان را ميتوان
جذاب نبودن ايدئولوژي طالبان دانست .همين موضوع راه را براي داعا بهويژه براي جوانان
افغاني و پاکستاني هموار ميسازد .زيرا عناصر طالبان اصوالً قومگرا بوده و افکار آنها سلفي است.
اما داعا گروهي تکفيري با افکار فرا ملي هستند و از لحاظ جذابيت بهخصوص براي نسل
جوان ،بسيار قويتر از طالبان عمل ميکنند .تفاوتهايي که داعا با ديگر گروههاي تروريستي
دارد ،سبب شده تا جذب نيرو براي آنها سادهتر صورت بگيرد .طالبان و القاعده را ميتوان
جنباهاي بومي ناميد که اغلب عناصر آن را يک قشر خاص تشکيل ميدهند ،اين در حالي
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است که داعا با در اختيار گرفتن ابتکار عمل در تبليغات گسترده و مطرح کردن شعارها و
اهداف متفاوت در مبارزات خود ،توانستهاند اغلب کشورهاي جهان را وارد چالا پيوستن
شهروندانشان به اين گروه تروريستي کنند (.)Masi, 2016: 6
 -3عامل ديگر را ميتوان وض عيت ميداني در سوريه و عراق دانست .واقعيت اين است که با
تشکيل ائتالف قدرتمند ايران ،سوريه ،عراق و روسيه ،بقاي داعا در کشورهاي عراق و سوريه
با خطر بسيار زيادي مواجه گرديده است .از سويي ديگر ،ائتالف بينالمللي و ضديت گسترده
اي که عليه اين گروهک تروريستي شکل گرفته است در کنار از دست دادن قسمتهاي عظيمي
از مناطق تحت سلطه داعا در يک سال اخير ،عواملي بودهاند که بسترساز حضور داعا در
افغانستان گرديده است.
نقشه شماره  :2بررسي مناطق از دست رفته داعا در منطقه عراق و سوريه

راهنماي نقشه
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 -4وضعيت نابسمان سياسي دروني افغانستان و ناتواني دولت در ايجاد نظم و ثبات در داخل
کشور نيز بسترساز ديگري براي حضور داعا در افغانستان ميباشد .با اندکي دقت ميتوان
دريافت که دولت مرکزي افغانستان در حل و فصل چالاهاي موجود ميان قوميتهاي مختلف
افغانستان ،مسئله شيعيان ،حضور نيروهاي نظامي غربي در افغانستان و مسائل بسيار ديگر ،انگيزه
داعا را براي حضور در افغانستان تشديد نموده است (.)Zelin, 2014: 2
 -5موضوع مهم ديگر ،ژئوپليتيک افغانستان و اهميت آن براي داعا ميباشد .واقعيت اين است
که افغانستان را ميتوان پلي استراتژيک و مهم براي داعا در راستاي نفوذ به آسياي مرکزي مي
باشد .در اين راستا ،گروه تروريستي داعا درصدد نفوذ به آسياي مرکزي با استفاده از دو مسير
استراتژيک ميباشد تا به کشورهاي تاجيکستان ،قرقيزستان و ديگر کشورهاي اين منطقه راه يابد
( .)AmirAhmadi, 2015: 7معبر نخست «دانگام» واليت ننگرهار و «کامديا» واليت نورستان
و در ادامه رسيدن به بدخشان است و معبر ديگر ،مسير هلمند ،گلستان ،فراه و پس از آن بهسمت
کوهستانهاي واليت «غور» و در نهايت واليت «فارياب» ميباشد و در حال حاضر گروه
تروريستي داعا از همين دو مسير خود را به آسياي مرکزي رسانده است ( Ruohomaki,

.)2016: 2

 -3آينده پژوهي حضور داعش در افغانستان
به رغم از دست رفتن مناطق تحت سيطره داعا در سوريه و عراق ،گروهک تروريستي داعا،
همچنان به حيات خود ادامه ميدهد .در واقع داعا پس از احساس اين موضوع که سيطره بر
عراق و شام از دست خواهد رفت ،تالش کرده است تا در افغانستان نفوذ گستردهاي يابد .به
رغم اينکه مقامات دولتي و سياسي افغانستان وجود داعا را در اين کشور تکذيب نمودند ،لکن
حضور برخي از سران طالبان و بيعت برخي از گروههاي تندروي اين کشور با داعا ،تهديد
اين گروهک تروريستي کامالً ملموس گرديد .اين تهديد با حضور رسمي داعا در برخي از
واليتهاي افغانستان همچون ننگرهار عمالً به بحراني امنيتي در اين کشور مبدل گرديد .در اين
بين ميتوان از دو منظر به موضوع نگريست .در گام نخست اين مسئله که مهترين چالاهاي
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حضور داعا در افغانستان براي اين گروهک تروريستي چه ميباشد و در گام دوم تبيين و
تحليل اين موضوع که حضور داعا چه بازخوردهايي بر سياست قدرتهاي منطقهاي همچون
جمهوري خلق چين ،روسيه و جمهوري اسالمي ايران خواهد داشت .در ذير به ترتيب به تبيين
و تحليل هر يک پرداخته ميشود.
 -3-1مهمترين چالشهاي پيش روي گروهک تروريستي داعش در افغانستان
الف -طالبان :از زمان اعالم موجوديت گروهک تروريستي داعا در سوريه و عراق ،در ابتدا،
بسياري از نيروهاي طالبان در قالب همکاري و ائتالف به داعا پيوسته و راهي کشورهاي سوريه
و عراق شدند .اين روند در ادامه و با پخا سخنان ايمنالظواهري رهبر القاعده در نکوها
داعا و ايجاد چالاهاي جدي في مابين وي و بغدادي با توقف مواجه گرديد .از سويي ديگر،
بايد اذعان کرد کماکان بسياري از رهبران و سران طالبان در افغانستان و پاکستان نسبت به داعا
نگرش مثبتي ندارند .چرا که نگرشهاي تندرو و روشهاي وحشيانه داعا و برخوردها و
مقررات آنها براي مردم بومي حتي براي طالبان نيز بيا از حد تصور است .لذا بايد اذعان نمود
کماکان مهمترين نيروي مخالف دولت در افغانستان طالبان ميباشد و نميتوان آينده موفقي براي
داعا در راستاي نفوذ کامل اين گروه در افغانستان متصور بود.
ب -وجود قوميتهاي مختلف و چالشي به نام شيعيان افغانستان :هر چند داعا از روابط
شکننده ميان قبايل و دولت مرکزي در عراق و سوريه بهره جسته و براي تقويت کنترل خود بر
اين مناطق ،با آنها وارد معامله شده است اما اين رويکرد بهنظر ميرسد در افغانستان با دستاوردي
همراه نباشد .از يکسو در افغانستان شيعيان هزاره مانع مهمي براي اهداف داعا خواهند بود.
در واقع ،شيعيان در افغانستان تنها محدود به بخا وسيعي از مردم هزاره نميشوند و بهدليل
حضور گسترده شيعيان در بخاهاي مختلف کشور آنان داراي تضاد گوناگوني با داعا هستند.
از سوي ديگر گروههاي قومي غيرپشتون در نگاه به داعا نيز حساس هستند و بيشتر گرايشات
طالباني دارند .نکته مهم ديگر اين است که داعا در راستاي تحقق اهداف خود ،اهل تسنن را
نيز از سر راه برخواهد داشت ،کما اينکه در عراق و سوريه نيز به قتل و عام بسياري از اهل سنت
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مبادرت نمود .بنابراين در صورت همکاري بخا زيادي از پشتونها با داعا ،اشغال باقي مانده
سرزمينهاي غيرپشتون يکي از چالاهاي اصلي داعا است ( McNally and Amiral,

.)2016: 12-13
ج -تمايز مذهبي :رويکردهاي استفاده شده داعا در کشورهاي سوريه و عراق تلفيقي از
ساختارهاي رسانهاي ،اقتصادي ،نظامي و سياسي بوده است و بههمين سبب موفقيتهاي نسبي
را براي اين گروهک تروريستي در ابتداي فعاليتهاي تروريستي در سوريه و عراق را بههمراه
داشته است .چنين رويکردي بهنظر در افغانستان با چالاهاي جدي مواجه باشد .از يکسو،
داعا ،خود را عامل اصيل اجراي سياست اسالمي در جهان اسالم معرفي ميکند که شديدترين
خشونتها و رعب و وحشت را به همراه دارد و از مثله کردن ،گردن زدن و شيوههاي مختلفي
براي از بين بردن افراد استفاده ميکند ،اما اين رويکرد با توجه به شرايط فرهنگي و نگاه اسالم
سني و بيشتر حنفي در افغانستان ناهمخوان است .در واقع سنت حنفي طالبان وافغانستان به هيچ
عنوان اعمال اين چنين خشونتهايي را مصداق يک حکومت اصيل اسالمي تلقي نمي
کند(.)Hashim, 2014: 3
د -چالش قدرتهاي منطقهاي :بهرغم شکنندگي بسيار زياد وحدت در افغانستان ،بايد اذعان
کرد تهديدات داعا در صورت عملي شدن در افغانستان ،پاي بسياري از قدرتهاي منطقهاي
بهويژه ج.ا.ايران ،چين و روسيه را در افغانستان باز خواهد کرد .در اين صورت يقينا داعا
توانايي نبرد در چند جبهه(دولت مرکزي ،طالبان ،ج.ا.ايران ،روسيه و چين) را نخواهد
داشت(.)Tadjbakhsh, 2016: 11

 -3-2بازخورد حضور داعش در افغانستان بر سياستهاي منطقهاي جمهوري خلق
چين ،روسيه و ج.ا.ايران
 -3-2-1جمهوري خلق چين و بحران حضور داعش در افغانستان
واقعيت امر اين است که جمهوري خلق چين همواره از حضور گروهکهاي راديکال و
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تروريست در منطقه بهويژه کشورهاي هند ،پاکستان و افغانستان ابراز نگراني کرده است .اين
نگراني از يکسو ،شامل برخي از مسلمانان تندروي چين همچون ايغورها1ميشود که تأمينکننده
بخشي از نيروهاي داعا بودهاند ( )Campbell, 2016: 2و از ديگر سو ،با توجه به نقض
حقوق مسلمانان در چين ،است مرار جذب نيرو از سوي اين گروه تروريستي ،وضعيت ديني
مشترک استان سين کيانگ چين با افغانستان و نزديکيهايي با بسياري از مسلمانان منطقه و در
نهايت وجود مرزهاي مشترک جغرافيايي و استراتژيک با کشور افغانستان ،همگي عواملياند که
خطر حضور داعا و فعاليتهاي تروريستي را در اين کشور بهشدت برجسته و ملموس
نمودهاند ( .)Liu, 2016: 4-5در اين ميان ،کشورترکيه نيز با توجه به نوع انديشههاي کماليستي
و افراطي خود در آسياي مرکزي همچون افغانستان و سين کيانگ و تحقق روياي نوعثمانيگري
و حمايت از ترکهاي ايغور در چين ،به حمايتهاي وسيع از ايغورها مبادرت نموده است و باز
کردن درهاي کشور به روي ايغورهاي فراري ،و  ...از اويغورهاي مخالف و داعشي با چين
حمايتي پنهاني و يا آشکار کرده است و جدا از نوع حمايت آنها در سوريه به روند بازگشت
آنها از راه افغانستان به چين کمک کند تا حدي که افراطگرايان اويغور از گذرنامههاي ترکيه در
راستاي ورود و حضور در داعا استفاده ميکنند .لذا ميتوان اذعان کرد که حضور گروهک
تروريستي داعا در افغانستان بهمنزله توسعه دامنه فعاليتهاي تروريستي در مرزهاي جمهوري
خلق چين ميباشد و لذا دولت چين احساس ناامني وسيعي ميکند ( .)Liu, 2016: 6اين ناامني
و احساس خطر هنگامي تشديد ميگردد که افغانستان ناآرام و بحراني بستري مناسب و کارآمد
در راستاي احياي داعا و جنبا اسالمي ترکستان شرقي گردد .گذشته از اين موارد ،جمهوري
خلق چين همواره در راستاي تأمين امنيت خويا به افغانستان کمکهاي الزم را مبذول داشته
است .به عوان مثال ،در زمان اشغال افغانستان از سوي ارتا شوروي درسال  1979چين نخستين
کمک نظامي خود را به گروه مجاهدين افغان ارائه داشت .چرا که چين همواره هجوم ارتا
سرخ به افغانستان را يک تهديد جدي به منافع امنيت ملي خود تلقي ميکرد .لذا از قطعنامه
شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر خروج اين نيروها که از افغانستان حمايت کرد .بنابراين،
1. The Uighurs
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هراس چينيها از داعا سبب شده افزايا همکاريهاي امنيتي و دفاعي ،رابطه قوي ديپلماتيک
و همکاري اقتصادي بين چين و افغانستان ،حمايت بيشتر دولت چين از نيروهاي امنيتي
افغانستان ،افزايا کمک هاي بيشتر نظامي چين به افغانستان ،مهار تهديدهاي مشترک ،رويارويي
با گروه شورشي حرکت اسالمي ترکستان شرقي ،گسترش همکاريهاي اقتصادي ،تجارت،
بازسازي ،صلح و امنيت ،آموزش و تجهيز سربازان پليس ملي افغانستان ،احتمال دريافت
سالحهاي سنگين و هليکوپترهاي نظامي از چين و قدرت گيري روابط دوستانه چين و افغانستان
مد نظر بيشتر چين در نگاه به افغانستان و خطر داعا در آن باشد( Ramezani Bunesh,

.)2016: 6-7
 -3-2-2رويكرد روسيه نسبت به داعش در افغانستان
اعالم ضرورت الحاق مناطق مسلماننشين روسيه به قلمرو دولت به اصطالح اسالمي توسط
داعا و نيز حضور صدها تاجيکي و ازبکتبار در اردوگاههاي اين گروه تروريستي در سوريه،
موجب شده است که روس ها اوضاع را خطرناک ارزيابي کرده و بر اين باور باشند که داعا،
منطقه شمال افغانستان را بهعنوان پايگاه جهت گسترش حضور خود در آسياي مرکزي قلمداد
مينمايد .براساس همين شرايط و در واکنا به اين اتفاقات ،پوتين شرايط اخير افغانستان را
خطرناک ارزيابي نمود .از سويي ديگر ،روسيه با توجه به عبرت گرفتن از تجربه تلخ شکست
نيروهاي ارتا سرخ در افغانستان و نيز عدم توانايي نيروهاي آمريکايي و ناتو در برقراري ثبات
در افغانستان ،اکنون تمايلي به اعزام سربازان خود به اين کشور ندارد و ترجيح ميدهد بهصورت
غيرمستقيم و از طريق تجهيز و حمايت از طالبان مخالف داعا ،به مبارزه با موج افراطگرايي
جديد بپردازد .همچنين رايزنيهاي سياسي ،آموزش نظامي ،تأمين تجهيزات و کمک به نيروهاي
دفاعي و امنيتي افغان از ديگر راهبردهاي غيرمستقيم مسکو در مبارزه با افراطگرايي در افغانستان
است .با اين حال ،پس از اينکه اشرف غني ،رئيسجمهور افغانستان درخواست حمايتهاي
نظامي از مسکو را در اکتبر  2015مطرح نمود و ژنرال دوستم ،معاون اول غني نيز مالقاتي با
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«سرگئي شايگوف »1وزير دفاع روسيه در خصوص همکاري نظامي دو کشور داشت،
گمانهزنيهايي در خصوص احتمال حضور نظامي مسکو در قالب حمالت هوايي در افغانستان،
نظير حمالت هوايي روسيه عليه مواضع داعا در سوريه مطرح شده است .با توجه به اينکه
حمالت هوايي روسيه در سوريه که از  30سپتامبر آغاز شده و تاکنون نيز ادامه داشته بنابر
درخواست رسمي شخص بشار اسد از مقامات مسکو صورت گرفته است ،لذا تکرار چنين
حمالتي در افغانستان ،منوط به درخواست دولتمردان افغانستان است ،درخواستي که تاکنون و
با اين مضمون مطرح نشده است .شرايط خاص افغانستان ،روسها را مجاب به اولويتبخشي
به عدم حضور و مبارزه مستقيم با گروههاي افراطگرا در اين کشور ميکند ،لذا کرملين ترجيح
ميدهد بهصورت غيرمستقيم با خطرات ناشي از گروههاي تروريستي مقابله نمايد .اما چنانچه
ضرورت امنيتي به همراه درخواست کابل مطرح گردد ،در حمالت هوايي عليه مواضع تندروها
در افغانستان توسط مسکو دور از انتظار نخواهد بود(.)Mahmoudi, 2015: 3-4
در مجموع و طبق يک تحليل واقعبينانه ،ميتوان گفت از دو طريق ،بهعنوان ابزاري عليه
روسيه و منافعا در منطقه آسياي مرکزي به کار گرفته شود:
نخست ،تشکيل واحدهاي نظامي خاص اتباع آسياي مرکزي و قفقاز و شرکت دادن آنها در جنگ
عراق و سوريه و کسب تجارب نظامي براي آنها.
دوم ،ارتباطگيري با گروههاي ترويستي و افراطي فعال در دره فرغانه و شمال افغانستان.
موقعيت خاص دره فرغانه بين تاجيکستان ،ازبکستان و قرقيزستان و وجود گراياهاي افراط
مذهبي در آنجا -که محل است قرار چندين گروه از جمله تحريک اسالمي ازبکستان ،حزب التحرير
و نهضت اسالمي است -براي اهداف راهبردي داعا در آسيايي مرکزي بسيار مهم است و
افغانستان نيز بهدليل اتصال جغرافيايي به اين منطقه از جاذبيت خاصي براي داعا برخوردار
است .با اين شرايط ،جبهه جديدي به نام آسياي مرکزي در کنار عراق و سوريه براي داعا باز
ميشود که طي آن ،روسيه بهدليل تهديدات امنيتي ،مجبور به پرداخت هزينههاي هنگفتي خواهد
بود و يقيناً آمريکا از اين شرايط سود خواهد برد ،ميتوان گفت در زمان حمله شوروي به
1. Sergey Kuzhugetovich Shoygu
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افغانستان ،آمريکا از نيروهاي اسالم گراي افراطي که بعدها تبديل به القاعده شدند ،عليه مسکو
استفاده کرد و اکنون نيز مي خواهد با کم نيروهاي تندرو در قالب داعا ،اين بار در جغرافياي
آسياي مرکزي به مصاف روسيه برود .با احصاء چنين شرايطي ،روسيه اقدامات پياگيرانهاي را
در جهت مقابله با تهديدات افراطگرايي اسالمي نشات گرفته از افغانستان اتخاذ نموده است.
بهعنوان مثال ،مسکو مي داند که همه اعضاي طالبان موافق داعا نيستند ،لذا احتماالً درصدد
همراه کردن برخي از عناصر طالبان مخالف داعا جهت مبارزه عليه جنگجويان وابسته به اين
گروه است و در اين بين از افراد صاحب نفوذ در ميان طالبان استفاده مينمايد .در حقيقت،
مسکو در ازاي همکاري طالبان جهت مبارزه عليه داعا در افغانستان ،طالبان را با تسليحات
نظامي و تجهيزات پيشرفته مجهز خواهد کرد .لذا ميتوان گفت روسيه ترجيح ميدهد خارج از
مرزهاي خود و از طريق مذاکره با طالبان مخالف داعا و تجهيز آنها ،به جنگ با داعا
برود(.)Mahmoudi, 2015: 8

 -3-2-3پيامدهاي امنيتي حضور داعش در افغانستان براي منافع و امنيت ملي
ج.ا.ايران
حضور گروهک تروريستي تکفيري داعا در اطراف مرزهاي جغرافيايي جمهوري اسالمي ايران،
تهديدات امنيتي بسياري را براي کشورمان به همراه داشته است .اين تهديدات با حضور داعا
در افغانستان ملموستر و بيشتر گرديده است .لکن در يک جمعبندي کالن ميتوان تهديدات
اميني داعا در افغانستان را در ابعاد ذيل تبيين نمود:
الف -خطر بروز فرقهگرايي ضدشيعي
در حالي که حوزه عربي -اسالمي درگير تکفير و تروريسم فرقهاي است با استقرار داعا در
حوزه شرقي جهان اسالم بويژه افغانستان ،ايجاد جبهه جديدي از «جنگ درونمذهبي» و فرقهاي
بسيار محتمل است .امروزه با مداخله سرويسهاي اطالعاتي امريکا و رژيم صهيونيستي ،نوک
حمله نيروهاي تکفيري عليه اهداف درون اسالمي يعني شيعيان ،اهلسنتِ ميانهرو ،اقليتهاي
قومي -مذهبي و ...تعريف شده است .از نظر داعا نزاعهاي مذهبي تنها راه خالصسازي جهان
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اسالم است .اين گروه ضديت با تشيع را جايگزين ضديت با غرب کرده است.
ب -تهديد امنيت مرزهاي شرقي ايران
در چارچوب راهبردهاي امنيتي غرب ،همواره پديدههاي فکري ،اعتقادي و سياسي رقيب و
متخاصم با ج.ا.ايران ،بهمنظور تضعيف توان الگوسازي و استهالک قدرت منطقهاي ايران ،ايجاد
و حمايت شده اند .شايد احتمال اين که دشمنان ج.ا.ايران بتوانند الگوي عراقي  -سوري داعا
را در شرق ايران اجرا کنند ،محتمل نباشد اما بايد پذيرفت ،تالش براي جذب ناراضيان برخي
اقوام و مذاهب در مناطق پيراموني ايران ،جزو اهداف راهبردي -امنيتي داعاسازان خواهد بود.
انتشار داعا در افغانستان ،بستر مساعدي براي تجميع ،تجهيز و تقويت تمام گروهکهاي مسلح
ضدايراني ،توسط کشورهاي مذکور فراهم ميسازد.
ج -بروز اختالفات امنيتي بين کشورهاي منطقه
حضور و استمرار داعا در افغانستان ،احتماالً موجب تشديد «جنگ نيابتي »1بين کشورهاي
منطقه خواهد شد .با ورود داعا به افغانستان دشمنان ج.ا.ايران ميتوانند يک سازمان تروريستي
چند مليتي در مجاورت مرزهاي ايران پايهريزي کنند که آنها پس از هر عمليات به قلمرو داعا
گريخته و در آنجا مخفي شوند .بنابراين ميتوان گقت که امروزه واقعيت حضور عناصر و
همپيمانان داعا در افغانستان را نميتوان انکار کرد .اساساً وجود ظرفيتهاي بومي بسيار قوي
در اين کشور ،سبب انتشار و رشد چنين پديدههايي ميشود و آنها نيز در ميانمدت ميتوانند
جريانسازي کنند .با اين حال ،چون مشروعيت داعا در خاستگاه اصلي آن يعني سوريه و
عراق بر «مشروعيت مبتني بر موفقيت» بنا شده است ،در افغانستان نيز داعا براي جذب نيرو
و کسب مشروعيت بايد بتواند پس از اعالم حضور ،برخي پيروزيها و موفقيتها را رقم بزند.
لذا به رغم اعالم موجوديت داعا در افغانستان و قرار داشتن در مرحله جذب نيرو ،اين گروه
تا قبل از تثبيت جايگاه و تکميل شبکه اجتماعي و نظامي خود در خاک افغانستان ،احتماالً از
اعالم رسمي «امارت خراسان بزرگ» وابسته به خالفت داعا پرهيز خواهد کرد( Jamali,

 .)2015: 2-3بنابراين بهزعم نويسندگان برخي از رويکردهايي که ميتوان از تهديدات احتمالي
1. Proxy War
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داعا در افغانستان بر امنيت ج.ا.ايران جلوگيري بهعمل آورد در ذيل تببين ميگردند:
 نخست ،ائتالف گسترده ايران ،چين و روسيه در راستاي تأمين امنيت منطقه آسياي مرکزي، تشکيل نوعي گروهي مجاهد و مبارز در افغانستان همچون حشد الشعبي عراق در راستايمقابله احتمالي با داعا در افغانستان،
 همکاريهاي امنيتي وسيع با دولت مرکزي افغانستان در راستاي شناسايي مناطق تهديدزا، توجه به استان مرزي شرقي همچون سيستان و خراسان در راستاي عدم نفوذ عناصر داعا بهمرزهاي شرقي.
نتيجهگيري
در اين مقاله ،مساعي نويسندگان حول تبيين داليل حضور داعا در افغانستان با استفاده از
تئوري دومينوي ويليام بوليت و با بهرهگيري از روش تحليلي -توصيفي و منابع کتابخانهاي بوده
است .در تئوري دومينو ،مبحث فراگير شدن يک بحران و تحت تأثير قرار دادن ساير کشورهاي
يک حوزه از آن بحران مورد بحث ميباشد .واقعيت اين است که بسياري از کشورهاي جهان
اسالم که از دولت مرکز ضعيفي برخوردار ميباشند در معرض تهديدات بالقوه گروهکهاي
تروريستي قرار دارند .گروهکهاي همچون القاعده ،طالبان و اکنون داعا .دولت اسالمي در
عراق و شام با نام اختصاري داعا پس از فعاليتهاي وسيع تروريستي در کشورهاي سوريه و
عراق ،در راستاي دسترسي به آسياي مرکزي نگرش ويژهاي به کشور افغانستان دارد .اين موضوع
را ميتوان از چند بعد تحليل و تبيين نمود .نخست ،کشور افغانستان با برخورداري از جايگاه
ژئوپليتيکي ويژه ،دسترسي داعا به آسياي مرکزي ،بهويژه کشورهاي ازبکستان ،تاجيکستان،
قزاقستان و ...را تسهيل ميکند .عليالخصوص اينکه بسياري از نيروهاي آسياي مرکزي داعا
نيز از همين کشورها ميباشند  .نکته دوم ،نگرش ويژه داعا به جذب نيروهاي افغان بهعنوان
مجاهدين سختکوش و نيز دستيابي به مزارع کشت مواد مخدر در افغانستان و دستيابي به سود
سرشار از تجارت آن در افغانستان ميباشد .در اين ميان برخي از عوامل را ميتوان بهمنزله عوامل
تسهيل کننده جضور داعا در افغانستان در نظر گرفت .بهعنوان مثال ،فقدان دولت مرکزي
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قدرتمند ،وجود تشتتهاي قومي و نزاعهاي گسترده در افغانستان ،وجود شيعيان هزاره،
حمايتهاي وسيع برخي از قدرتهاي فرامنطقهاي از تروريستها و ...داعا در راستاي تحقق
اهداف خويا در جهت نفوذ و تأسيس واليت خراسان بزرگ در افغانستان با مشکالت عديده
اي مواجه است .نخستين و مهمترين بعد آن مربوط به رقابتهاي تنگاتنگ داعا و طالبان در
افغانستان مي باشد .به رغم وجود نقاط اشتراک و افتراق ميان اين دو گروه تروريستي و نيز اعالن
بيعت برخي از سران طالبان با ابوبکربغدادي ،خليفه خودخوانده داعا بايد اذعان نمود ،کماکان
طالبان بر بخاهاي وسيعي از افغانستان سيطره دارد .از سويي ديگر ،قدرتهاي منطقهاي همچون
جمهوري اسالمي ايران ،جمهوري خلق چين و فدراسيون روسيه ،قطعاً حضور داعا را در
افغانستان بر نخواهند تافت .بنابراين در يک جمعبندي نهايي ميتوان اذعان نمود حضور داعا
در افغانستان بهسان حضور و موفقيت در سوريه و عراق نخواهد بود.
قدرداني
نگارندگان برخود الزم ميدانند از مشاورههاي آقاي دکتر علي اصغر قنبري ،معاون گروه
جغرافياي نظامي دانشکده پيامبر اعظم(ص) دانشگاه جامع امام حسين (ع) که بي هيچگونه چشم
داشتي در راستاي ارتقاي کيفي پژوها کمک شاياني نموده است ،کمال تشکر و قدرداني را
داشته باشد.
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