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چکیده
جنوب آسيا و به ويژه مناطق مرزی بين افغانستان و پاکستان از جمله مناطقي که به شدت تحتت تتارير
تروريسم و پيامدهای ناشي از آن قرار دارد .يکي از ابعتاد بستيار م تم تروريستم در ايتن منققته ،بعتد
ژئوپليتيک اين پديده و تاريرگذاری متغيرهای ژئوپليتيک در شکلگيری و فعاليت گروههای تروريستتي
است .هدف اين پژوهش نيز شناسايي و ارزيابي متغيرهای ژئوپليتيک مورر در شتکلگيتری و فعاليتت
گروههای تروريستي در مناطق مرزی بين افغانستان و پاکستان است .پژوهش حاضر در پي پاسخگويي
به اين مسئله است که چه متغيرهای ژئوپليتيکي در شکلگيری و فعاليت گروههای تروريستي در مناطق
مرزی بين افغانستان و پاکستان تاريرگذرا هستند؟ روش اين پژوهش از حيث ماهيت توصيفي -تحليلي
و از نظر گردآوری اطلاعات مبتني بر روشهای کتابخانهای -اسنادی و پرسشنامهای است که با استفاده
از نرم افزار  SPSSتجزيه و تحليل شده است .نتايج حاصل از يافتههتای استنادی و کتابخانتهای ايتن
پژوهش نشان ميدهد که  0متغير ژئوپليتيک شامل «قرارگيتری در بتين منتاطق و کشتورهای بحرانتي
ج ان»« ،حمايت قتدرتهتای متداللگر از گستترش ن ادهتای آموزشتي و فرهنگتي تترويج دهنتده
ايدئولوژیهای افراطي»« ،مرزهای جغرافيای طولاني ،پرنفوذ و دور از دسترس»« ،پيوستتگي جغرافيتايي
گروههای قومي -مذهبي در دو سوی مرز بينالمللي»« ،رقابتهای ژئوپليتيک بين قدرتها»« ،بيربتاتي
ناشي از نبود يک قدرت هژمونيک منققهای يا بينالمللي» « ،موقعيت حائل»« ،التلافات ارضي و مرزی»
و همچنين  11مقوله مرتبط با اين متغيرها در شکلگيری و فعاليت گروههتای تروريستتي در منتاطق
مرزی بين افغانستان و پاکستان تاريرگذار هستند .همچنين آمار توصيفي و استنباطي(آزمون  )Tحاصل از
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اطلاعات پرسشنامهها نشان ميدهد ميانگين امتياز هر  0متغير ژئوپلتيک بته طتور معنتاداری از ميتانگين
معيار( )9بالاتر است .بنابراين تاريرگذاری اين متغيرهای ژئوپليتيک در شکلگيری و فعاليت گتروههتای
تروريستي در مناطق مرزی بين افغانستان با پاکستان مورد تائيد کارشناسان اين حوزه نيز قرار دارد.
واژههای کلیدی :تروريسم ،گروههای تروريستي ،متغيرهای ژئوپليتيتک ،منتاطق مترزی افغانستتان بتا
پاکستان.
 -1مقدمه

مسئله تروريسم در هزاره سوم ميلادی به يکي از موضوعات محتوری تحولتات ج تان و رابتط بتين
قدرتها و کشورها تبديل شده است .لقر فزاينده تروريسم و گسترش مقياس جغرافيايي فعاليتت آنهتا
باعث شده ائتلافهای بينالمللي عليه گروههای تروريستي شکل گرفته و برلي از مناطق دنيا درگير جنگ
با تروريسم شوند .اما هيچ کدام از اين اقدامات باعث نشده است از قدرت و مقياس عملکترد گتروههتای
تروريستي کاسته شود ،بلکه در موارد بسياری بر ميزان اررگذاری و دامنه فعاليت چنين گتروههتايي افتزوده
شده است .يکي از مناطقي که به شدت درگير تروريسم و پيامدهای ناشي از آن قرار دارد ،جنوب آستيا و
به ويژه دو کشور افغانستان و پاکستان است.
اين دو کشور در چند دهه گذشته همواره در صدر کشورهايي بودهاند که تحت تارير تروريستم قترار
داشتهاند( )Global Terrorism Index , 2017: 10و در مواردی حتي موجب انتشار و انتقال تروريستم بته
ديگر مناطق و کشورهای ج ان شدهاند .کارشناسان ،متخصصان و سياستمداران ابعتاد و دلايتل مختلفتي را
برای شکلگيری و رشد تروريسم در اين منققه عنوان کردهاند.
اما يکي از ابعاد بسيار م م تروريسم در اين منققه که کمتر مورد پژوهش جامع قرار گرفته است ،بعتد
ژئوپليتيک اين پديده و تاريرگذاری متغيرهای ژئوپليتيک در شکلگيری و فعاليتت گتروههتای تروريستتي
است .متغيرها و پديدههای ژئوپليتيک که تحت تارير متقابل جغرافيا و قدرت موجوديت پيتدا متيکننتد از
عوامل برون زا و فراملي بسيار م م در شکلگيری و فعاليت گروههای تروريستي در افغانستتان و پاکستتان
هستند .مقمئناً شناسايي و تحليل اين متغيرهای ژئوپليتيک ،تارير قابلتوج ي در شنالت دلايل شکلگيتری
و فعاليت گروههای تروريستي در اين دو کشور لواهد داشت.
بنابراين هدف اصلي ايتن پتزوهش شناستايي ،ارزيتابي و وزندهتي متغيرهتای ژئوپليتيتک متورر در
شکلگيری و فعاليت گروههای تروريستي در مناطق مرزی بين افغانستان و پاکستان است.
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 -2روش تحقیق

اين پژوهش از لحاظ ماهيت يک تحقيق توصيفي -تحليلي است کته بته دنبتال شناستايي متغيرهتای
ژئوپليتيک تاريرگذار در شکلگيری و فعاليت گروههای تروريستي است.
از نظر روش جمع آوری اطلاعات در اين پتژوهش از دو روش کتابخانتهای و پرسشتنامهای استتفاده
شده است .در روش کتابخانهای با مقالعه پژوهشهای پيشين ،نظريههای مرتبط و محيط شناسي تحقيق0 ،
متغير ژئوپليتيک احصا شده استت .در ادامته  0متغيتر بته دستت آمتده در قالتب پرسشتنامه و در طيت
نگرشسنج شش گزينهای ليکرت در التيار پژوهشگران مسائل امنيتي و متخصصان حوزه تروريسم قترار
گرفت تا با استفاده از روشهای کمّي ،آماری و تجزيه و تحليل اطلاعات بتا استتفاده از نترم افتزار SPSS

اعتبار سنجي و وزندهي شوند .برای تعيين روايي پرسشنامه اين پژوهش ،ابتتدا در متورد پرسشتنامه ت يته
شده با اساتيد مشورت شده و با رفع نقايص آن ،اين نتيجه حاصل شد که شالصهای استفاده شده معرف
حوزه معنايي مفاهيم اصلي هستند.
بنابراين پرسشنامه پژوهش حاضر ،دارای اعتبار محتوايي است .همچنين از آنجايي که در اين تحقيق از
گويههای محققسالت بر اساس  9نظريه مرتبط با موضوع پژوهش استتفاده شتده استت ،بنتابراين ابتزار
پژوهش دارای اعتبار سازه نظری نيز ميباشد .برای تعيين پايايي نيز از آزمون آلفای کرونبتا استتفاده شتد.
ضريب آلفای کرونبا بين ( )8تا ( )1نوسان دارد که براساس آن هرچه مقدار ايتن ضتريب بته عتدد ()1
نزديک تر باشد ،نشان دهنده همسازی بيشتر گويههای يک مقياس است .ضريب کل متغيرهای ژئوپليتيک
 8/081به دست آمد که نشان دهنده پايايي مناسب است .نمونه گيری اين پژوهش با توجه بته نامشتخص
بودن تعداد جامعه آماری به صورت هدفدار و با قضاوت محقق انجام شد.
يعني براساس اطلاعات قبلي از پژوهشگران اين حوزه نمونهگيری انجام گرفت .براين اساس اطلاعتات
تماس(پست الکترونيکي) مربوط به متخصصان از طريق توليدات علمي ،شبکههای اجتماعي علمي ماننتد:
لينکدين ،1ريسرچ گيت 1و همچنين گوگل اسکولار بدست آمد .در ادامته پرسشتنامه اينترنتتي در فضتای
مجازی برای م مترين متخصصان اين حوزه در ايران و سرتاسر ج ان (بيش از  118متخصص)ارسال شد
که از اين تعداد  93پرسشنامه به صورت کامل تکميل و باز گردانده شدند .ايتن متخصصتان از کشتورهای
1. Researchgate
2. Linkedin
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ايران  10کارشناس ،ايالات متحده  3کارشناس ،پاکستتان  1کارشتناس ،بريتانيتا  1کارشتناس ،افغانستتان 9
کارشناس ،هند  9کارشناس ،نروژه  1کارشناس و فرانسه ،سنگاپور و اسکاتلند هتر کتدام يتک کارشتناس
هستند.
از آنجا که آزمون مورد استفاده در اين پژوهش ،آزمون پارامتری  Tتک نمونهای است ،بنابراين فتر
نرمال بودن دادهها بايد تامين شود .بدين منظور دادههای چولگي و کشيدی مربوط بته  93پرستششتونده
محاسبه شد که چولگي ( )-1/103و کشيدی ( )1/110به دست آمد .با توجه به اينکه اين ميزان از چولگي
و کشيدگي بين  1تا  -1قرار دارد نشان ميدهد که دادهها از توز يع نرمال برلوردار است.
 -3مبانی و آموزههای نظری
 -1-3تروریسم

به طورکلي اصقلاح تروريسم واژهای سياسي با بار معنايي منفي است .در مورد تروريسم و گروههتای
تروريستي ،تعري
روزنامهنگاران تعاري

مورد اجماع بينالمللي وجود ندارد .دانشتگاهيان ،سياستتمدارن ،کارشناستان امنيتتي و
مختلفي از آن ارائه ميدهند ،بهطوری که در برلي از تعاري

بتر چگتونگي عمتل

سازمانهای تروريستي تأکيد ميشود و در برلي ديگر از آنها به انگيزه و شخصيت تروريستها پردالته
ميشود ،عدهای نيز به شيوۀ عمل فردی تروريستها ميپردازند(.)Ganor, 2002: 290
همچنين ،اين پديده برای عدهای جرم محسوب ميشود ،درحاليکه برای ديگران فعاليتي تکلي

شتده

از جانب لداوند است ،برای برلي عمل مشخصي برای کسب و حفظ قدرت به شمار ميآيد و عتدهای
آن را به منزلة اقدامي در برابر ظلم و ستم توجيه ميکنند .برای عدهای نيز به معني حمله به صتل و امنيتت
است و برای ديگران تلاش برای جستجوی هويت محسوب متيشتود ( Lizardo, & Bergesen, 2002:

 )13؛ با اين حال باتوجه به ويژگيهای ذاتي تروريسم مانند لشونت ،اهداف سياسي و ايجاد فضای رعب
و وحشت ميتوان تعري

زير را از اقدام تروريستي ارائه نمود« :استفاده يا ت ديد به استفاده از لشونت (با

ابزارهای مختل ) از سوی فرد ،گروه يا دولتي عليه اتباع (عمدتاً غيرنظامي) يا اموال يتک يتا چنتد کشتور
بهمنظور ايجاد رعب و وحشت در جامعة هدف و دستيابي به اهداف سياستي »( Etaat & Dabiri, 2016:

.)13-14
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 -2-3ژئوپلیتیک

تعري

ژئوپليتيک همانند بسياری از مفاهيم علوم انساني با پيچيدگي و عدم اجماع مواجه است .با اين

حال در تعري

اين مف وم بر ارتباط متقابل قدرت و جغرافيا تاکيد زيادی وجود دارد .در يتک تعريت

تتا

حدودی پذيرفتهشده در محيط آکادميک ايران ژئوپليتيک عبارتست از :علم مقالعه روابط متقابتل جغرافيتا،
قدرت و سياست و کنشهای ناشي از ترکيب آنها با يکديگر .در اين تعري

عنصر جغرافيا در سه حوزه

فضا ،محيط و انسانها مورد توجه قرار گرفته است .عنصر سياست نيز در سه حوزه ايتدئولوژی و انديشته
سياسي ،سالتارها و سيستمسياسي نظير دولتها ،سازمانهای بين المللي ،ن ادهای اجتماعي و مدني و نيتز
کنش و رفتار سياسي که از سوی بازيگران در پيش گرفته ميشود ،مدنظر است .عنصر قدرت نيتز در هتر
سقحي و در هر بعدی چه از نظر توليد و چه از نظر کاربرد و چه از نظر الگتوی پختش و ردهبنتدی ،بته
نحوی از عناصر ديگر يعني جغرافيا و سياست متارر بوده و متقابلاً بر آنها تارير ميگذارد( Hafeznia, 2006:

 .)37-38شامل ميشود .بنابراين متغيرها ،پديدهها و موضتوعات ژئوپليتيتک نيتز حاصتل تتاريرات متقابتل
جغرافيا ،قدرت و سياست هستند.
 -3-3تروریسم در افغانستان

افغانستان يکي از کشورهايي است که با فراواني بسيار بالايي از حملات تروريستي مواجه بتوده استت.
براساس بانک اطلاعات تروريسم ج اني اين کشور از ستال  1398تتا پايتان ستال  1811م شتاهد 11113
حمله تروريستي بوده است( )Global Terrorism Database, 2017يعني بهطور متوسط افغانستان در هتر
سال شاهد  118حمله تروريستي کوچک و بزرگ بوده است .اين در حالي است که طي  11سال گذشتته
و بعد از حملات تروريستي  11سپتامبر و حمله ائتلاف نظامي بته رهبتری آمريکتا بته افغانستتان حملتات
تروريستي در اين کشور از شدت و گستردگي بيشتری برلوردار شده است(شکل  .)1بتر استاس آمتار و
اطلاعات شالص تروريسم ج اني اين کشور در سال  1811با امتياز  3/199از  18بعد از کشتور عتراد در
صدر کشورهايي قرار دارد که از تروريسم و حملات اين گروهها تأرير پذيرفته است .طالبان مسئول اصتلي
حملات تروريستي در افغانستان است به طوری که در سالهای  1819 ،1811و  1811بيش از  91درصتد
حملات تروريستي در اين کشور را انجتام داده استت .در ستال  1811در  111شت ر مختلت

افغانستتان

اقدامات تروريستي انجام شده است و به طور واض تروريسم در سراسر اين کشور گسترده شده است .با
اين حال نواحي از کشور به طول  188مايل از مرز پاکستان حملات تروريستي شتديدتری اتفتاد ميافتتد.
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جنوب و شرد افغانستان به علاوه ولايت هلمند کانونهای اصلي حملات گروههای ضد حکتومتي مستل
بودهاند .هلمند  18درصد و ننگرهار  0درصد و دو ش ر بزرگ افغانستان يعني کابل و قندهار هتر کتدام 9
درصد از حملات تروريستي در اين کشور را شاهد بودهاند(.)Global Peace Index ,2015: 21
در سال  1819رتبه دوم افغانستان از نظر ميزان اررپذيری از حملات تروريستي تکرار شد در ايتن ستال
گروه تروريستي طالبتان  11درصتد از لتاک کشتور افغانستتان را تحتت کنتترل لتود داشتت( Global

.)Terrorism Index , 2017: 23

شکل  -1فراوانی حوادث تروریستی از سال  1791م تا پاسان سال  2112م در افغانستان
Source:Global Terrorism Database, Afganistan, 2017

 -4-3تروریسم در پاکستان

پاکستان از نظر فراواني حملات تروريستي و مرگ و ميرهای ناشي از آن حتي شرايقي به مراتب بتدتر
از افغانستان دارد .براساس بانک اطلاعات تروريسم ج اني از سال  1398م تا پايان ستال  1811م پاکستتان
 19393حادره تروريستي را از سرگذرانده است .يعني بهطور متوسط در ايتن دوره زمتاني ستالانه بتيش از
 981حمله تروريستي در اين کشور اتفاد افتاده است.
پاکستان دارای دو موج عمده حملات تروريستي بوده است .اولين موج از پايان جنتگ سترد در ستال
 1331آغاز شده و در اوالر دهه  38ميلادی از شدت آن کاسته شد .دومين موج حملات تروريستي نيتز از
سال  1881ميلادی آغاز شده و همچنان نيز ادامه دارد(.)Global Terrorism Database, Pakistan, 2017
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شکل  -2حوادث تروریستی در پاکستان از سال  1791تا پایان سال 2112
Source: Global Terrorism Databse, Pakistan, 2017

در سال  1811با وجود اينکه پاکستان در سال  1811-1819م کاهش  9درصد حملتات تروريستتي و
همچنين کاهش  11درصد مرگ و مير ناشي از اين حملات بوده است اما همچنان با امتيتاز  3/81از  18در
رده چ ار کشورهايي قرار دارد که به شدت تحت تأرير حملات گروههای مسل است .گروهها و حملتات
تروريستي در پاکستان تأريرات بسيار قوی بر کشور مجاورش يعني افغانستان دارد و تعداد عمتده حملتات
اين گروهها در نواحي مرزی نزديک به افغانستان به وقوع ميپيوندد.
تروريسم در پاکستان يک طي
گروه تروريستي مختل

متنوع از بازيگران است به طوری کته در ستال  1811در حتدود 91

در اين کشور فعاليت ميکردند .از لحاظ مکتاني ايالتت ليبرپختونختواه در ايتن

کشور اکثر حملات تروريستتي را تجربته ميکنتد .شت ر «پاراچنتار» در منتاطق قبيلتهای فتدرال پاکستتان
نزديکترين نققه به کابل در افغانستان است که بالاترين نر مرگ و مير را با  11کشتته در هتر حملته بته
لود التصاص داده است).)Global Peace Index, 2015: 23
پاکستان در سال  1819همچنان در رتبه چ تارم کشتورهايي قترار دارد کته بالتاترين تاريرپتذيری را از
حملات تروريستي دارند).)Terrorism Index , 2017: 26
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نقشه -1نواحی نفوذ و حضور طالبان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان
http://www.nctc.gov/site/groups/afghan_taliban.html

 -5-3نظریه سرایت از تروریسم

توزيع زماني و مکاني حوادث تروريستي در مقياس ج اني ميتواند يکي از چ ار الگتوی «تصتادفي»،
«نامتجانس»« ،تقويت» و «سرايت» را شامل شود .در واقع ،اين حملات يا به طور «تصادفي» در فضا و زمان
توزيع ميشوند يا در غير اين صورت ،يکي ديگر از سته نتوع الگتوی غيتر تصتادفي را دنبتال متيکننتد.
«نامتجانس» حاکي از آن است که تجربة کشورهای مختل

در مورد تروريسم در ميان فضا نتابرابر امتا در

طول زمان رابت است« .تقويت» نيز به اين نکته اشاره دارد که حوادث تروريستي که در يک کشتور اتفتاد
ميافتد ،احتمالاً در آينده نيز در همان کشور تشديد لواهد شد« .سرايت» نيز بته معنتای آن استت کته ر
دادن حوادث تروريستي در يک کشور احتمالاً موجب شکلگيری ايتن حتوادث در کشتورهای همستايه
ميشود .نتيجه آنکه تعداد زيادی از کشورها که تجربة اين پديده را نداشتهاند ،در يک دورۀ زماني حتوادث
تروريستي را تجربه ميکنند .نکتة ديگر آنکه سرايت فقط از طريق مرزهای جغرافيايي صورت نمتيپتذيرد
بلکه به صورت غيرهمجوار نيز روی ميدهد .انتشار غير ناهمجوار فرايندی است که ممکن است همکاری
بتتين گتتروههتتای تروريستتتي را ،در روابقتتي ماننتتد جاسوستتي ،آمتتوزش ،تتتأمين بودجتته و پشتتتيباني
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شامل شود) .(Midlarsky et al, 1980: 270-273مقالعات ديگری در مورد وقوع حملات تروريستي نشان
ميدهد که سق بالايي از اين حملات در يک ماه ،به احتمال بسيار حوادث تروريستي را در چند ماه آينده
به دنبال لواهد داشت .در واقع ،تصميم يک گروه تروريستي برای راهاندازی حمله بته طتور چشتمگيری
تحت تأرير حملات مشابه در مکانهای ديگر قرار دارد .از اين ج ت ،برای ناميدن آن از مف توم «سترايت»
استفاده ميشود ) .(Brynjar, 2004, 17به اعتقاد عدهای از نويسندگان ،صورت دادن اين حملتات دورهای
تا حد زيادی به تمايل تروريستها برای کسب توجته رستانههای جمعتي مربتوط متيشتود .همچنتين،
جمعآوری مستندات ميداني نشان ميدهتد سترايت از تروريستم بتا توجته بته زمتان حملتات صتورت
ميپذيرد( .)Weimann & Brosius, 1988: 500به اين معنا که در دوره زماني لاصي ،حملات تروريستي
قابلتوج ي در مناطق مختل

روی ميدهد .مبحث سرايت از تروريسم ،علاوه بر بُعد زمتاني ،دارای جنبتة

جغرافيايي و مکاني نيز ميباشد .به اين ترتيب که مشاهدۀ پديدههای تروريستي با سقوح بالا در يک کشور
اغلب با افزايش اين حوادث در کشورهای همسايه و منققه ارتباط دارد .اين حملات ممکن است به دست
همان سازمان ،نسل ديگری از آن سازمان ،هواداران لارجي و شرکای ائتلافي يا گروههايي صورت ميگيرد
که از آن سازمان تقليد ميکنند) .)Crenshaw, 2005: 15همچنين ،فرايند سرايت ممکن است در سرتاستر
يک کشور به راه اندالته شود و در نتيجه ،پديدۀ تروريسم از نققه شروع به ديگر مناطق با شرايط مختلت
گسترده شود) .(Crenshaw, 2005: 13در نتيجه ،تروريسم مانند بيماری لقرناکي است کته ،در صتورت
م يا بودن شرايط ،به اپيدمي گستردهای تبديل لواهد شد و ماننتد بتازی دومينتو ،يکتي پتس از ديگتری،
کشورها و جوامع را گرفتار ميکند ،چنانکه امروز تروريسم ماهيت بينالمللي و ج اني يافتته استت .نکتته
جالب توجه ،اين مقلب است که مانند سرايت بيماریها هرچه مشاب تهای اجتماعي ،فرهنگي ،سياستي،
اقتصادی و محيقي کشور يا منققهای با کشورها و مناطقي که تروريسم در آنها شکل گرفته بيشتتر باشتد
احتمال سرايت اين پديده بيشتر لواهد بود(.)Etaat & Dabiri, 2016: 26
 -2-3رویکرد حمایت خارجی و تروریسم

گروههای تروريستي تحت حمايت دولت به دليل در التيار داشتن منابع ،امکانات و اطلاعات مناستب،
اغلب قادر به انجام حملات مرگبارتری از ديگر تروريستها هستند .به طوری که والتر لاکور اظ ار ميدارد
که عمليات تروريستي حکومتهای پليسي و دولتهای استبدادی هزار برابر بيشتر از عمليات تروريستتي
فردی مسئول قربانيان و بتدبختيهاستت( .)Laqueur, 1987: 146بته اعتقتاد هتافمن لشتونت مخفيانتة
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تروريستهای تحت حمايت دولت ،هزينة کمي را برای دولت حامي ايجاد لواهد کرد و اگر بهدرستي و
مخفيانه عليه دشمنان قوی به کار رود ،ميتواند از مجازات بينالمللي يا اقتدامات تلافيجويانته جلتوگيری
کند( .(Hoffman,1998بنابراين ،جای تعجب نيست که کشتورهای نستبتاً ضتعي

بترای ضتربه زدن بته

دشمنان قدرتمند لود به حمايت از گروههای تروريستي متوسل شوند) . (Richardson, 2007: 51البته اين
فقط دولتهای ضعي

نيستند که از تروريسم استفاده ميکنند.

واقعيت آن است که در بسياری از موارد ،قدرتهای مسلط ج اني برای پيشبرد برنامههتای راهبتردی
لود ،گروههای تندرو و تروريستي شکل داده و از آن استفاده ميکنند .ريچاردسون ،1در اين ارتباط ،از پنج
سق سخن ميگويد .در سق نخست ،عمل مخفيانة سازمانهتای اطلاعتاتي دولتت بتا عنتوان نمايشتي
ظاهری از تروريسم نشان داده ميشود .در اينجا دولت کنترل کامل را دارد و عمليات تروريستي اساستاً در
لارج از کشور تحت پوشش قرار ميگيرد .دومين سق  ،در امتداد زنجيرهای از استخدام و آموزش عاملان
حملات تروريستي است که ،بهطور لاص ،برای مأموريتهای لارج از کشور انجام ميشود .سق سوم،
زماني است که دولت از نزديک گروه تروريستي را کنترل و فعاليتهای آن را هدايت ميکند .سق چ ارم
آن است که دولت تأمين مالي و پناهگاهي ايمن برای گروهي تروريستي مستقل فراهم ميآورد.
در واقع در اين سق  ،دولت به تروريستتها اجتازه متيدهتد بترای اقتدامات تروريستتي از قلمترو
سرزمينياش استفاده کنند و از تحويل و دستگيری آنها به کشورها يا ن ادهای بينالمللتي طفتره متيرود.
سق پنجم و ن ايي در زنجيرۀ کنترل دولت ،زماني است که دولت حامي تصميم متيگيترد کته اقتدامات
گروه تروريستي به پايان کارکرد و لدمت لود برسد) . (Richardson, 2005: 196بنابراين حمايتتهتای
لارجي در ابعاد مختل

مالي ،تسليحاتي ،اطلاعاتي و جغرافيايي (پناهگاه) نقشي اساسي در شکلگيتری و

رشد گروههای تروريستي دارد.
 -9-3نظریه ژئوپلیتیک آشوب

2

از ديدگاه ژئوپليتيک ج ان درميان آشوبهای بزرگي قترار گرفتته استت .از يتک ستو اتحاديتههتای
منققهای اقتصادی چندجانبه گسترش پيدا کرده است(مانند اتحاديه اروپا ،نفتتا ،مرکوستور ،اپتک و  )...و از
سوی ديگر رنسانس مليگرايي ،ظ ور بنيادگرايي ،تقستيم کشتورهتا و ادعاهتای استتقلال و لودمختتاری
1. Richardson
2. geopolitical of Chaos
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اقليتها شکل گرفته است .اکثر درگيرهای داللي و درون کشوری است که بخشي از جمعيت با قتدرت
مرکزی مخال

هستند .علاوه بر اين شبکه جرم و جنايت و مافيتای ستازمان يافتته بتينالمللتي ت ديتدات

جديدی را به وجود آورده است که بسياری از شبکههای مخفي قاچاد متوادر مختدر و انستان ،لريتد و
فروش سلاح و تکثير سلاح هستهای را کنترل ميکنند(.)Ramonet, 1998: 6
امروزه ،ج ان بعد از فروپاشي نظام دو ققبي و به چالش کشيده شدن نظم تک ققبتي آمريکتا توستط
ساير قدرتهای رقيب ،در نوعي دوران گذار بلند مدت قرار دارد که هنوز به يک نظم جديتد و بتا ربتاتي
دست پيدا نکرده است.
از اين رو نوعي بينظمي و فقدان مديريت و کنترل منسجم بر فرايندها و تحولتات ج تاني مشتاهده
ميشود که شالصهای اصلي آن تضعي

موقعيت سازمان ملل متحد در مديرت منسجم و قدرتمند امور

ج ان ،تک روی آمريکا ،ائتلافهای ناپايدار بين قدرتهای سقوح مختل  ،گسترش نتاامني و تروريستم
بينالمللي ،محليگرائي ،هويتگرائي ،رقابت ج تانيستازی بتين بتازيگران عمتده سياستي -اقتصتادی و
رسانهای ،گسترش منققهگرائي ،تجاوز نظامي لودکامه ساير کشورها( ،)Hafeznia,2006: 143جنگهتای
بين قومي ،نسلکشي ،م اجرت و آوارگي ،گسترش بحرانهای زيست محيقي ،به وجود آمتدن بتازيگران
جديد در سقوح مختل

محلي ،منققهای و بينالمللي است.

بنابراين از زماني که ج ان نظم دو ققبي پيش در نظام ژئوپليتيک ج اني را ترک کرد تا به امتروز يتک
نظم ژئوپليتيکي منسجمي در ج ان حاکم نشده است .از منظر ژئوپليتيک آشتوب شتکلگيتری و فعاليتت
گروههای تروريستي مربوط به بيرباتي حاکم بر نظام بينالمللي و نبود يتک قتدرت فائقته منستجم بترای
مديريت نظام ج اني است.
 -4یافتههای تحقیق

يافتههای اين پژوهش در دو بخش يافتههای کتابخانهای و يافتههای ميداني(پرسشتنامهای) ارائته شتده
است .در بخش يافتههای کتابخانهای گزارههايي از مقالات علمي -پژوهشي ،گزارشات بينالمللتي مستتند،
البار نقل شده از لبرگزارهایهای معتبر و ديگر منابع کتابخانهای در مورد متغيرهای تحقيق ذکر شده و در
بخش يافتههای ميداني اطلاعات حاصل از پرسشنامه کارشناسي(لبره) که در التيار محققان و متخصصتان
اين حوزه قرار گرفته بود ،ارائه گرديده است.
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-1-4یافتههای کتابخانهای و اسنادی
 -1-1-4قرارگیری در بین مناطق و کشورها بحرانی جهان

در مقياس منققهای دو کشور افغانستان و پاکستان از يک سو با منققته آستيای مرکتزی و کشتورهای
اين منققه مانند تاجيکستان و ازبکستان هم مرز هستند از سوی ديگتر بتا منققته بحرانتي کشتمير

ضعي

مجاورت دارند که گروههای افراطي و لشونت طلب در آنها فعال هستند .همچنين مرزهتای جغرافيتايي
طولاني بايکديگر باعث سرايت ناامني و لشونت متقابل در اين دو کشتور متيشتود .براستاس برلتي از
گزارشها منققه لودمختار کوهستان بدلشان يکي از نقاط اصلي ترانزيتي برای قاچاد سلاح و پول بترای
گروههای تروريستي در افغانستان است) (Nichol, 2013: 6ويژگي جغرافيتايي و نتژادی متردم افغانستتان
سبب پيوند عميق ميان اين کشور با جم وریهای آسيای مرکزی شتده استت .م تاجرت هتزاران تتن از
تاجيکهای مخال

دولت دوشنبه به لاک افغانستتان در جريتان جنتگ داللتي تاجيکستتان و حمايتت

گروههای مختل

ج ادی از آنها به گونهای افغانستان را درگير در مسائل تاجيکستان نمود .فقدان قتدرت

سياسي متمرکز در افغانستان سبب شد تا گروههای مختل

سياسي -نظامي به آموزش و تج يتز مخالفتان

تاجيک بپردازند .هم کيشي تاجيکها و افغانها که از پيروان آيين اسماعيلي هستتند در دوستوی مترز بتر
حساسيت اين ارتباطات افتزوده استت(.)Koolaee, 1998: 147حضتور ،آمتوزش و فعاليتت گتروههتای
تروريستي آسيای مرکزی و رهبران آنان مانند جنبش اسلامي ازبکستان ،جنبش اسلامي ترکستتان شترقي و
اتحاد ج اد اسلامي در نواحي قبيلهای فتدرال) (Gagel and et al, 2011: 45نشتان دهنتده تتارير متقابتل و
سرايت افراطيگرايي در بين اين مناطق است .در مقياس داللي نيز همجواری بلوچستان پاکستان با مناطق
قبايلي ،احتمال گسترش لشونتها و افراط گرايي را به شدت تقويت کرده استت .پيتدايش پيکارجويتان
متحد طالبان در بلوچستان ،از جمله تحريک طالبان بلوچستان ،اربات کننده نگرانيها در لصوص گسترش
افراطگرايي در بلوچستان است(.)Dehghanian & Seyyed Zadeh, 2010: 128
جدول  -1مقوله بندی ابعاد قرارگیری در بین مناطق و کشورها بحرانی جهان در شکلگیری گروههای
ضدحکومتی مسلح
کد مقوله

مقوله

مجموعه عناصر و مصاديق مقوله

1

سرايت ناامني و لشونت

م اجرت مخالفان مسل دولت های مجاور به منققه ،قاچاد پول و اسلحه،

همکاری بين گروههای افراطي و

حضور ،آموزش و فعاليت گروههای تروريستي آسيای مرکزی و رهبران آنان مانند

تروريستي

جنبش اسلامي ازبکستان ،جنبش اسلامي ترکستان شرقي و اتحاد ج اد اسلامي

1
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ادامه جدول 1
کد مقوله
9

مقوله
آموزش و تج يز نيروهای
مخال

مجموعه عناصر و مصاديق مقوله
تج يز و آموزش نيروهای مخال

کشورهای منققه اعم از کشورهای آسيای مرکزی،

هند و افغانستان در ايالت ليبرپختونخواه و نواحي فدرال قبيلهای پاکستان

 -2-1-4حمایت قددر هدای مدداخلگر از گسدترش نهادهدای آموزشدی و فرهنگدی تدروی دهندده
ایدئولوژیهای افراطی

«کريس مورفي» سناتور دموکرات کنگره از ايالتت «کنتيکتت» در ستخنراني لتود در شتورای روابتط
لارجي آمريکا تصري کرده است که حدود  11هزار مدرسه در پاکستان توسط عربستان ستعودی تتأمين
بودجه ميشوند کته ايتن «ستونامي پتول» بترای «صتادر کتردن تعصتب» استت( Fars News Agency,

 .)2016/01/31عربستان سعودی با تاسيس «دانشگاه بينالمللي اسلامي» در اسلام آبتاد و «دانشتگاه فيصتل
آباد» علاوه بر آموزش و تربيت دانشجويان در چ ارچوب انديشههای وهتابي ،مشتغول آمتوزش معلمتان
تعليمات ديني در مدارس وابسته به آموزش و پرورش پاکستان است .اين بتدان معنتي استت کته غيتر از
مدارس مذهبي ،مدارس دولتي و لصوصي پاکستان نيز تحت تارير آموزههای وهابيت قرار ميگيرند .علاوه
بر اين عربستان با پشتيباني مالي از مدارس مذهبي ،احداث مساجد و مراکز تبليغي ،تترويج زبتان عربتي و
جذب نيروی کتار پاکستتاني تلتاش متيکنتد انديشتههتای وهابيتت در جامعته پاکستتان ن ادينته کنتد(
 .(Mohammadi, 2010: 200-204بسياری از اعضاء و رهبران گروههای افراطي دارای انديشههای وهابيت
و ديوبندی است که مدارس مذهبي در ترويج اين انديشه نقش اساسي داشتهاند .مدارس متذهبي پاکستتان
که عمدتاً تحت حمايت مالي عربستان سعودی قرار دارند به کار لود در فراهم کردن جريان پايانناپذير از
نيروهای تازه برای طالبان ادامه ميدهند تا جايي که بسياری از لانوادههای افغان هنوز فرزندانشان را بترای
تحصيل به اين مدارس ميفرستند .نبود مدارس معتبر در لاک افغانستان و انگيزههای مالي لوب متالي در
برلي از مدارس پاکستاني ،لانوادههای افغان را مجاب ميستازد تتا فرزندانشتان را بته آن ستوی مرزهتا
بفرستند( .)Giustozzi, 2007: 39از اين مدارس به عنوان پايگتاه تتدارکات استتفاده شتده استت و حتتي
درسنامههای ج اد که به منظور جلب مبارزان ارتش سر طي سالهای دهته ی 1308تتدريس متيشتده
است تا به امروز نيز ادامه دارد(.)Rashid, 2008: 235
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جدول  -2مقوله بندی ابعاد حمایت قدر های مداخلگر از گسترش نهادهای آموزشی و فرهنگی تروی دهنده
ایدئولوژیهای افراطی در شکلگیری و فعالیت گروههای ضدحکومتی مسلح
کد مقوله
1
1
9
1

مقوله
توسعه مدارس و ن ادهای
مذهبي ايدئولوژيک
تقويت فرقه وهابيت و ديوبندی
تربيت معلمان در چ ارچوب
انديشههای وهابيت

مجموعه عناصر و مصادیق مقوله
تامين مالي  11هزار مدرسه توسط عربستان سعودی در پاکستان
پشتيباني مالي از مدارس فرقه وهابيت،احداث مساجد و مراکز تبليغي ،ترويج
زبان عربي و استخدام نيروی کار پاکستاني
تاسيس دانشگاه بين المللي اسلامي و دانشگاه فيصل آباد

تربيت نيرو برای گروههای

پذيرش دانش آموزان فقير افغانستاني و پاکستاني و آموزش آنها براساس

افراطي

درسنامههای ج ادی

-3-1-4مرزهای جغرافیای طولانی ،پرنفوذ و دور از دسترس

مرز افغانستان و پاکستان نمونهای از يک سترزمين م تار نشتده استت کته بتهعنوان پناهگتاهي بترای
گروههای تروريستي عمل ميکند .در سالهای پس از عمليات «آزادی پايدار» منققه مرزی بين افغانستان و
پاکستان به دليل حضور بقايای القاعده و گروه طالبتان نگرانتي بينالمللتي را ايجتاد کترد .شورشتياني کته
نيروهای دولتي و نيروهای ائتلاف بر عليه آنان در افغانستان ميجنگنتد از مرزهتای پتر نفتوذ افغانستتان و
پاکستان به دالل کشور پاکستان فرار ميکنند چرا که ميدانند با عبور از يک مرز بينالمللي تحت تعقيب يا
مورد حمله قرار نميگيرند( .)Abdullah Khani, 2009: 54پاکستتان يتک مترز طولتاني  1188متايلي بتا
افغانستان دارد که حدود  988گذرگاه افغانستان را به ليبرپختونخواه و بلوچستان پيونتد متيدهتد( Hilali,

 .)2005: 246اين مرز طولاني و پر نفوذ که بخشهايي از آن دور از دسترس نيروهای دولتي است ،زمينه را
برای عبور و مرور و فعاليت گروههای افراطي دراين دو کشور راحتتر کرده است .به گزارش رسانههتای
پاکستاني ،جنرال «آص

غفور» مسئول مقبوعاتي ارتش پاکستان اعلام کرده استت مجراهتايي در مترز دو

کشور(افغانستان و پاکستان) جود دارد که تروريستها از آن رفت و آمد دارند .به گفته وی  988راه عبتور
در مرز دو کشور وجود دارد که گروههای تروريستي از آن استفاده ميکننتد( Afghanistan Information

.)Network, 2017/3/8
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جدول  -3مقوله بندی ابعاد مرزهای طولانی ،پرنفوذ و دور از دسترس» در فعالیت گروههای ضدحکومتی
مسلح
کدمقوله

مقوله

1

عبور و مرور راحت مرزی

1

پناهگاه امن

مجموعه عناصر و مصادیق مقوله
وجود  988گذرگاه مرزی بين افغانستان و پاکستان ،مرزهای طولاني و پر نفوذ ،دور از
دسترس بودن بخشيهای از مرز برای نيروهای دولتي
عدم حضور نيروهای دولتي ،عبور از مرز به منظور جلوگيری از تعقيب و حمله
نيروهای دولتي

 -4-1-4پیوستگی جغرافیایی گروههای قومی -مذهبی در دو سوی مرز

سه حکومت قومي ازبکستان ،ترکمنستان و تاجيکستان همه احساستات قتومي قتوی بتا گتروههتای
اجتماعي مشابه در افغانستان به اشتراک گذاشتهاند .علاوه بر اين ،گروه قومي پشتون در دو ايالت بلوچستان
و ايالات ليبرپختونخواه پاکستان در آنسوی مرز با لاک افغانستان پيوستگي دارد .در طول تاريخ افغانستان
در شرايط بحراني همتايان قومي در سرتاسر مرز بهعنوان يک منبع حمايت و پناهگاه عمل کردهانتد .انتقتال
جمعيت م اجر و آوارگان و جنگجويان مقاومت يک ترافيک دوطرفه بين اين کشورها و افغانستتان ايجتاد
کرده است .پشتونها در امتتداد مترز بتا افغانستتان از آزادی تعامتل بتا همتايتان لتود در آن ستوی مترز
برلوردارند .اين آزادی نه تن ا در دوران جنگ با شوری بلکه در دوران رژيم طالبان و حتي پس از حملته
ايالات متحده به سوی طالبان نيز برقرار بود .اين پيوستگي قومي برای اعضای گروههای افراطي کته عمتدتاً
از قوم پشتون هستند امکان عبور و مرور مرزی راحتتری را فراهم آورده است .چنين شرايقي کشورهای
همسايه را در مقابل امنيت يا ناامني افغانستان حساس ميکند .افغانيها ،فارس زبانها ،بلوچها و پشتتون در
امنيت ملي ايران ارر گذارند .به همان گونهای که ايران ميتواند بر فرآيندهای اجتماعي و سياسي افغانستتان
تأرير بگذارد؛ بنابراين ناپايداری سياسي ،امنيتي و ستالتاری در کشتورهای همستايه نيتز در زمتره عوامتل
تأريرگذار در محيط داللي افغانستان محسوب ميشود(.)Mosalenezhad,2009: 174
جدول  -4مقوله بندی ابعاد پیوستگی جغرافیایی گروههای قومی -مذهبی در دو سوی مرز در فعالیت
گروههای ضدحکومتی مسلح
کد مقوله

مقوله

مجموعه عناصر و مصادیق مقوله

1

سرايت بحران و ناامني

انتقال جنگجويان و گروههای مسل  ،انتقال ناامني همسايگان به دالل کشور
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ادامه جدول 4
کد مقوله

مقوله

1

عبور و مرور راحت مرزی

مجموعه عناصر و مصادیق مقوله
حمايت گروههای قومي و فراهم آوردن پناهگاه برای گروههای تروريستي که از
مرز عبور کردهاند

 -5-1-4رقابتهای ژئوپلیتیک بین قدر ها
رقابتهای ژئوپليتيک بين قدرتهای منققهای و فرامنققهای يکي از دلايل قتدرتگيتری گتروههتای
تروريستي است .پاکستان از گروههای ستيزجو به لصوص شبکه حقاني و طالبان به عنتوان يتک نيتروی
قدرتمند برای کنترل دولت افغانستان و جلوگيری از نفوذ هند استفاده ميکند( .)Hussian, 2011: 5امتروز
افغانستان صحنه جنگ عليه تروريسم ،تقابل نامحدود بين ايالات متحده و جنبشهای اسلام گرای ج تاني،
رقابت بين ناتو و روسيه ،مناقشه بين ايالات متحده و ايران ،مبارزه با پاکستان در مورد آينده افغانستان و يک
شورش فراملي گسترده در افغانستان و پاکستان در ارتباط با القاعده است ) .(Thier, 2009: 13اين رقابتها
فضا رابرای حضور و سوء استفاده از گروههای افراطي توسط اين قدرتها فراهم آورده است.
در دوران رقابتهای ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک شوروی و آمريکتا کته بتا اشتغال افغانستتان توستط
شوروی به اوج لود رسيده بود ،منققه قبيلهای فدرال پاکستان ،يک فضای مناسب بترای آمتوزش ،پايگتاه
عملياتي و پناهگاه امن برای مجاهدين افغان بود و همچون مجرای اوليه عرضه سلاح و کمک به مجاهدين
توسط سيا ،1عربستان و سازمان اطلاعات نظامي پاکستتان ،بته منظتور حمايتت از ج تاد افغانستتان عمتل
ميکرد) .(Yamin & Malik, 2014: 8پيشاور که مرکتز ايالتت ليبرپختونختواه استت از لحتاظ تتاريخي
بزرگترين اردوگاه نيروهای لارجي سيا در طول جنگ افغانستان با شوری بود که ميزبان مربيتان نظتامي و
ستيزه جويان لارجي بود( )Gilani, 2008به گفته هليالي بييش از  1/1ميليتون مجاهتد آمتوزش ديتده در
طول جنگ افغانستان در اين منققه بودند .ظ ور ستيزه جويي در منققه ،نتيجه طبيعي اين توليد بيملاحظته
مجاهدين بود( .)Hilali, 2005: 246جنتگ افغانستتان بته مجاهتدين جتوان عترب ،پاکستتاني ،هنتدی و
مسلماناني از آسيای مرکزی فرصتي بزرگ برای آشتنايي داد .همتين همنشتيني و آشتنايي زمينته را بترای
پيوندهای شبکهای ميان آنان پس از جنگ فراهم آورد .جنگ افغانستان بته جنتبش ج تادی ،ديتدگاههتا و
 CIA .1نام سازمان اطلاعات مرکزی آمريکاست که وظيفه جمعآوری و تحليل اطلاعات م م درباره کشورها ،حکومتها،
شرکتهای اقتصادی و افراد لارجي را به حکومت ايالاتمتحده آمريکا دارد.
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آرمانهای ج اني داد .به سخن ديگر بذر ج اد فراملي در دهه  1308م در لتاک بتارور افغانستتان کاشتته
شد( .)Rawa, 2000: 114پس از حمله شوروی به افغانستان پاکستان و متحتدان آن از متذهب بته عنتوان
سلاحي در برابر نيروهای شوروی در افغانستان استفاده کردند و اشغال اين کشور را تحتت عنتوان جنتگ
ميان مسلمانان و کافران مف ومپردازی کردند .ايدئولوژی «ج اد» در دستور کار مبارزه قرار گرفت و نيرويتي
به نام «مجاهدين» در اين دوره پا گرفت که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و ستازمان اطلاعتات مرکتزی
آمريکا نقش اصلي را در شکلگيری آن ايفا کردند .به منظور آموزش نظامي و ايدئولوژيک ايتن مجاهتدين
اردوگاههايي در لاک پاکستان ،عمدتاً در ايالتهای سرحد و بلوچستان ،برپا شد و همچنين شت ر پيشتاور
در ايالت سرحد پاکستان به مرکز استتقرار احتزاب و گتروههتای مقاومتت افغتان تبتديل شتد( & Ataei

 .)Shahvand, 2012: 95جنگ افغانستان پاکستان را غرد در انواع سلاح کرد و ستيزهگتری را در فرهنتگ
سياسي آن به ويژه در ميان گروههای اسلامي جا اندالت .فرهنگ کلاشينک

منازعات فرقهای را لونينتتر

و سازمانهای ستيزهگر را شبه نظامي کرد(.)Nasr, 2004: 95
جدول  -5مقوله بندی ابعاد رقابتهای ژئوپلیتیک بین قدر ها در شکلگیری و فعالیت گروههای ضدحکومتی
مسلح
کد مقوله
1

1
9
1

مقوله
تقويت نظامي ،مالي ،آموزشي و
لجستيک گروههای افراطي

مجموعه عناصر و مصادیق مقوله
تاسيس و تقويت اردوگاههای آموزش نظامي -ايدئولوژيک ،آموزش بيش از 1/1
ميليون مجاهد ،مجرای اصلي انتقال سلاح و م مات به افغانستان ،ايجاد پايگاههای امن
برای مجاهدين

ب ره گيری از ايدئولوژی

مف وم پردازی حمله شوروی به افغانستان تحت عنوان جنگ ميان مسلمانان و کفار و

مذهبي -نظامي

در دستور کار قراردادن ايدئولوژی ج اد

تقويت مدارس مذهبي و رشد

حمايت دولت پاکستان ،عربستان و آمريکا از گسترش مدارس ديني ،تقويت مباحث

افراط گرايي

نظری ج اد در مدارس مذهبي

شکل گيری پيوندهای شبکهای

آشنايي مجاهيدن عرب ،پاکستاني ،هندی و کشورهای آسيای مرکزی با يکديگر،

بين گروههای افراطي

شکلگيری ديدگاهها و آرمان های ج اني گروه ای افراطي

 -2-1-4بیثباتی ناشی از نبود یک قدر هژمونیک منطقهای یا بین المللی

شالص کشورهای شکننده به طور سالانه رتبه  190کشور را براساس ميزان ربات و فشتاری کته ايتن
کشورها با آن رو به رو هستند مشتخص متيکنتد در ايتن بتين دو کشتور افغانستتان و پاکستتان در رده
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کشورهای با «هشدار بالا» قرار دارند) . (The Fund for Peace, 2016: 7للاء وجود دولتهای قدرتمند در
افغانستان و پاکستان يکي از زمينههای اصلي شکلگيری و فعاليت گتروههتای افراطتي در ايتن دو کشتور
است .بعد از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروی منققه شبهقاره و به لصتوص کشتور افغانستتان کمتتر
مورد توجه قدرتهای مسلط ج اني قرار گرفت بهطوريکه ايالت متحده به طورکلي اين منققه را رها کرد.
به گفته رابرت بير ،جاسوس سابق سيا« :سيا در دهه  1338حتي يک مامور در افغانستتان نداشتت و هتيچ
نيروی انساني برايش در اين کشور فعاليت نميکرد .به عبارت ديگر ما در افغانستان کور بوديم .ما عمدتاً به
همه فعاليتهای لود در آن کشور پايان داده بوديم .ما از هر چه در آن کشور در حال روی دادن بود کاملاً
ناآگاه بوديم»( )Najaf zadeh, 2004: 142از سوی ديگر با لروج شوروی و بعد از آن فروپاشي ايتن ابتر
قدرت ،للاء ژئوپليتيک ناشي از يک قدرت هژمون در دو کشور افغانستان و پاکستتان زمينته فعتال شتدن
گروههای شبه نظامي را فراهم آورد .در واقع پس از عقبنشيني شوروی و پايتان ج تاد در ستال  1303م
ايالاتمتحده آمريکا منققه را با هزاران مجاهد سرسخت که بسياری از آنها در پاکستان بودنتد ،رهتا کترد.
للأ ژئوپليتيک ايجادشده در نتيجه ترک منققه توستط ايالاتمتحتده و عتدم تحترک مجاهتدين ،ستازمان
اطلاعات نظامي پاکستان را وادار به عمل کرد .ای اس ای تلاش نمود فعاليت مجاهدين را برای ايجاد عمق
استراتژيک در افغانستان ج ت دهي کند(.)Rashid, 2001: 118
جدول  -2مقوله بندی ابعاد بیثباتی ناشی از نبود یک قدر هژمونیک در شکلگیری و فعالیت گروههای
ضدحکومتی مسلح
کدمقوله
1
1

مقوله

مجموعه عناصر و مصادیق مقوله

وجود دولتهای

قرارگيری افغانستان و پاکستان جزو بيربات ترين کشورهای ج ان و در رده کشورهايي

شکننده

با هشدار بالا

للاء ژئوپليتيکي

بيتوج ي ابالت متحده و قدرتهای ج اني به افغانستان بعد از لروج شوروی از اين
کشور

 -9-1-4قرارگیری در موقعیت حائل

کشور افغانستان و بخشيهايي از پاکستان در قرن نوزدهم و بيستم بته عنتوان منتاطق حائتل شتنالته
ميشدند .کشور حايل به سبب کوچکي و قدرت ملي پايين قادر نيست سياست ديگتر کشتورها را تغييتر
دهد يا با آنها مخالفت بورزد ( .)Maila, 1986: 30بنابراين فضای کشور حائل به عرصه رقابت و تخاصم

ارزيابي متغييرهای ژئوپليتيک مورر در شکلگيری و فعاليت...

سال دوم

101

قدرتهای پيراموني تبديل ميشود .سرزمين افغانستان نيز به دليل موقعيت حائل عرصه رقابت م ترههتای
قدرتهای ج اني که بعضاً گروههای افراطي و تروريستي بودند ،تبديل شد .در اين ميان نتواحي قبيلتهای
فدرال در قرن  13اهميت استراتژيک فراواني داشتهاند ،مخصوصاً زمتاني کته روستيه و بريتانيتا در رقابتت
استراتژيک در آسيای مرکزی بودند که به «بازی بزرگ» معروف بتود .انگلستتان تترس ايتن را داشتته کته
افغانستان زمين بازی روسيه برای حمله به هند بريتانيا شود .اين باعث حضور بريتانيا در جنوب آسيا شد و
نواحي قبيلهای فدرال به عنوان منققه حائل حياتي بين اين دو قدرت قرار گرفت .نواحي فدرال يکبار ديگر
اهميت استراتژيک و حائل پيدا کردند زماني که شوروی در سال 1393م به افغانستان حملته کترد .در ايتن
دوره اين منققه به عنوان پناهگاه و مجرای آموزش و کمک بته مجاهتدين و گتروههتای ج تادی تبتديل
شد( .)Mirza and et al, 2012: 2در واقع موقعيت حائل اين منققه باعث شده است قدرتهای منققتهای
و ج اني در مقابل رقبای لود از نيروها و گروههای افراطي و تروريستتي حمايتت کترده و در برلتي از
موارد حتي به تشکيل چنين گروههايي دست بزنند.
جدول  -9مقوله بندی ابعاد موقعیت حائل در شکلگیری و فعالیت گروههای ضدحکومتی مسلح
کد مقوله
1
1

مقوله
ضع

کشور حائل

اشغال نظامي

مجموعه عناصر و مصادیق مقوله
رقابت قدرتهای ج اني و منققهای ،حمايت از گروههای افراطي و مسل در کشور
حائل
اشغال توسط شوروی  ،1393حضور آمريکا و نيروهای ائتلاف بعد از حملات 11
سپتامبر در افغانستان و پاکستان

 -8-1-4اختلافا ارضی و مرزی با همسایگان

پاکستان و افغانستان به شدت بر سر لط مرزی ديورند و منققه پشتونستان با يکديگر التلتاف دارنتد.
لط مرزی ديورند به طول  1118کيلومتر در زمان سلقه بريتانيا بر شبه قاره هند در  11نوامبر سال  1039م
طي معاهدهای بين امير عبدالرحمن لان از افغانستان و سر هنری مورتيمر ديوراند ترسيم و طي آن مناطقي
از افغانستان آن زمان به هند بريتانيايي واگذار گرديد( )Zeb, 2006: 73پس از لتروج انگلستتان از هنتد و
استقلال آن ،اين تصور برای افغانستان پيش آمد که فرصت به دست آمده را مغتنم شمرده ،پشتونستان را بته
لاک لود منضم نمايد .اما لواسته افغانستان تحقق نيافت چرا که دولتت انگلستتان اعلتام نمتود قترارداد
ديوراند با کشور هند منعقد شده و طبق تقسيم کشور هند در سال  ،1319مناطق مستلماننشتين همچتون
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پشتونستان که چسبيده به لاک پاکستان است به آن کشور تعلق ميگيرد( )Roashan, 2005از همين زمتان
التلاف افغانستان بر سر لط ديورند و منققه پشتونستان با پاکستان آغاز شد و حکومتهتای مختلت

در

افغانستان اين لط مرزی را به رسميت نشنالتند و حاکميت پاکستان بتر پشتونستتان را متردود شتمردند.
پشتونستان امروز برای هر دو کشور اهميت بسيار زيادی دارد .مزيت پشتونستان برای افغانهتا ،دسترستي
اين کشور به دريای آزاد از طريق بلوچستان است .همچنين پاکستان ميداند اگر پشتونستان از ايتن کشتور
جدا شود معلوم نيست آينده سياسي و قلمرو سرزميني اين کشور به چه سرنوشتي دچتار شتود( Shafiei,

 )2004: 26به نظر ميرسد از م متترين عتواملي کته موجب شده پاکستان در ج ت پيشگيری از دومينوی
سقوط م رههای لتويش در افغانستان ،از تبديل طالبان به م رهتای ستولته جلتوگيری بته عمتل آورد و
کماکتان به حمايت از طالبان در صور مختل

ادامه دهد طوری کته امتروزه شتاهد پديتدهای بتتا عنتوان

نئوطالبانيسم در افغانستان هستيم ،همانا اعمال فشار بر امريکا استت تتا ايتن کشور ،دولت افغانستتان را در
تن دادن به لط ديوراند به عنوان مرز رسمي افغانستان و پاکستان قانع کند ،موضوعي که بيش از نتيم قترن
مقم نظتر دولتمتردان پاکستتان بتوده استت( .)Dehsyar & Mahmoudi, 2010: 97از ديگتر التلافتات
سرزمني عميق در جنوب آسيا التلاف بين پاکستان و هند بر سر منققه کشمير است .تدام بحتران کشتمير
باعث شده اسلام معتدل در پاکستان تحت تارير فرقهگرايي ديوبنديسم به اسلام را ديکال تبديل شود .تلتاش
برای جدايي کشمير از هند در تعاليم مذهبي مدارس پاکستان يک تکليت

شترعي بترای رهتايي بخشتي

مسلمانان از يوغ هندوئيسم است و همين موضوع به عاملي برای رشد مدارس مذهبي و علاقتهی جوانتان
مسلمان برای تحصيل در آنها و در نتيجه رشد و گسترش بنيادگرايي در اين کشور شده استت( Shafiei,

 .)2005: 3مردم پاکستان به ويژه گروههای اسلامگراها متارر از مکتب ديوبندی ،به سياستهتای دولتت در
قبال موضوع کشمير و وضعيت مسلمانان اين منققه حساس بوده و اتخاذ هرگونه سياست انفعالي توستط
دولت در قبال مسالهی کشمير ،گروههای بنيادگرا با تفکتر ديوبنتدی و وهابيتت در پاکستتان را بته اتختاذ
سياستهای لشونت آميز تشويق کرده است( .)Masoudnia & Najafiبنابراين مستئله کشتمير و مستئله
لط ديورند برای پاکستان دو مسئلهی حياتي به حساب ميآيد .هر دو متورد بته مستئله ارضتي و مترزی
مربوط ميشود که پيچيدهترين و حساسترين موضوع و مسئله در روابط کشورهاست .به نظتر متيرستد
دلالت پاکستان در افغانستان با توجه به اين دو مسئله ر ميدهد .بته عبتارت ديگتر اگرچته پاکستتان از
مدالله در افغانستان اهداف مختلفي دارد؛ اما دو هدف استفاده از افغانستان به عنوان عمق استراتژيک لتود
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در مقابل هندوستان و استقرار شرايقي در افغانستان که باعث به رسميت يافتن لط ديورند به عنتوان مترز
رسمي شود ،بر جستهتر و اساسيتر به نظر ميرسد .از ديد اسلام آباد اگر قرار است اين دو هتدف تحقتق
يابد ،حمايت از طالبان اجتناب ناپذير است(.)Shafiei & Aidouzai, 2013: 107-108
جدول  -8مقوله بندی ابعاد اختلافا ارضی و مرزی در شکلگیری و فعالیت گروههای ضدحکومتی مسلح
مقوله

مجموعه عناصر و مصادیق مقوله

کد مقوله

اهرم فشار نظامي  -امنيتي برای

استفاده پاکستان از گروه ای افراطي و مسل برای انضمام منققه کشمير و وادار کردن

تصرف سرزمين

افغانستان برای پذيرش لط مرزی ديورند.

1

عدم کنتر مورر مرز

عدم کنترل عبور و مرور مرز ديوراند

9

تشديد التلافات فرقهای و ديني

1

التلاف بر سر منققه کشمير بين هند و پاکستان به دليل بافت جمعيتي منققه کشمير که
اکثراً مسلمان هستند ،ماهيت ديني و فرقهای بخشيده است و اين به تشديد فرقه گرايي
و به تبعه آن شکل گيری گروههای افراطي و تروريستي کمک کرده است.

 -2-4یافته های میدانی(پرسشنامهای)

يافتههای پرسشنامهای اين پژوهش در قالب دو دسته آمارهتای توصتيفي و استتنباطي قابتل تجزيته و
تحليل هستند.
 -1-2-4آمار توصیفی مربوط به متغیرهای ژئوپلیتیک

براساس آمارهای توصيفي که حاصل تکميل پرسشنامه توسط  93متخصص حتوزه تروريستم استت،
متغيرهای «قرارگيری در مجاورت مناطق و کشورهای بحراني ج ان» و «حمايت قدرتهتای متداللگر از
گسترش ن ادهای آموزشي و فرهنگي ترويجدهنده ايدئولوژیهای افراطي» به ترتيب با ميانگين امتياز 1/99
و  1/13بالاترين امتيازهای ميانگين را به دست آوردهاند .همچنين متغيرهای «التلافات ارضتي و مترزی بتا
همسايگان» و « قرارگيری در موقعيت حائل» با ميانگين امتياز 9/13و  9/19کمترين امتياز ميانگين را کستب
کردند .اين در حالي است که ميانگين امتياز کل متغيرهای ژئوپليتيک برابتر بتا  9/01استت .از آنجتايي کته
طي

استفاده شده در پرسشنامه از نوع طي

ليکرت  1گزينهای بين امتياز صفر(اصلاً) تتا ( 1بستيار زيتاد)

است .دادههای حاصل از آمار توصيفي نشان ميدهد که ميانگين امتياز کل متغيرهای ژئوپليتک بين متوسط
تا زياد قرار دارد.
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جدول  -7آمار توصیفی متغیرهای ژئوپلیتیک

ردي

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

بحراني ج ان

اصلاً

قرارگيری در بين مناطق و کشورهای

90

91

1

1

8

8

میانگین

1

متغیرهای ژئوپلیتیک

1399

واریانس

فراوانی

83119

حمايت قدرتهای مداللگر از
1

گسترش ن ادهای آموزشي و فرهنگي

19

19

9

9

1

8

1313

13801

ترويج دهنده ايدئولوژیهای افراطي
9

مرزهای جغرافيای طولاني ،پرنفوذ و دور

98

11

1

9

1

8

1311

83110

18

18

3

8

8

8

1311

83911

11

11

3

1

9

8

9333

83099

3

11

11

1

9

1

9310

13111

9

قرارگيری در موقعيت حائل

3

98

98

3

1

8

9319

83931

0

التلافات ارضي و مرزی با همسايگان

11

19

10

11

1

8

9313

13999

113

911

119

10

19

9

9301

8301

1
1
1

از دسترس
پيوستگي جغرافيايي گروههای قومي-
مذهبي در دو سوی مرز
رقابتهای ژئوپليتيک بين قدرتها
نبود يک قدرت فائقه منققهای يا بين
المللي

کل گويههای ژئوپليتيک

آمار استنباطی
الف -آزمون  T-testتک گروهی و سطح معنیداری متغیرهای ژئوپلیتیک

در بخش يافتههای ميداني اين پژوهش برای تائيد تارير هر يک از متغيرهای ژئوپليتيک در شکلگيتری
و فعاليت گروههای تروريستي (از نظر  93کارشناسي که پرسشنامه را تکميل کرده بودند) از آزمون  Tتتک
گروهي استفاده شد .آزمون  Tتک نمونهای زماني مورد استفاده قرار ميگيرد که يک نمونه از جامعه داريتم
و ميلواهيم ميانگين آن را با يک حالت معمول ،استاندار و يا حتي يک عد فرضي و مورد انتظتار مقايسته
کنيم .مبنای اصلي تفسير آزمون  ،Tتوجه به التلاف ميانگين بين دو ميانگين واقعي و مفرو

با توجه بته

مقدار  Tدر سق لقای کوچکتر از  % 8/1است .بنابراين در تفسير نتايج اين آزمتون ،همتواره بايتد بته
التلاف ميانگين توجه نمود .در اين پتژوهش نيتز هتدف ستنجش و مقايسته ميتانگين امتيتاز متغيرهتای

سال دوم
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ليکرت شتش گزينتهای پرسشتنامه

برابر با «اهميت متوسط» بود .بنابراين آزمون  Tتک گروهي با ارزش معيار  9و ستق اطمينتان  %31بترای
متغيرهای ژئوپليتيک انجام شد و در ن ايت يافتتههتای پرسشتنامهای نيتز تتارير  0متغيتر ژئوپليتيتک را در
شکلگيری و فعاليت گروههای تروريستي تائيد کردند به طوری که ميانگين امتياز متغيرهای «مجتاورت در
کنار مناطق و کشورهای بحراني ج ان»« ،حمايت قدرتهای مداللگر از گستترش ن ادهتای آموزشتي و
فرهنگي ترويجدهنده ايدئولوژیهای افراطي»« ،مرزهتای جغرافيتای طولتاني ،پرنفتوذ و دور از دستترس»،
«پيوستگي جغرافيايي گروههای قومي -مذهبي در دو سوی مرز بينالمللي»« ،رقابتهتای ژئوپليتيتک بتين
قدرتها»« ،نبود يک قدرت فائقه منققهای يا بينالمللي»« ،قرارگيری در موقعيت حائل»« ،التلافات ارضتي
و مرزی با همسايگان» ،و در گروه نمونته متخصصتان بته ترتيتب ،9/10 ،9/33 ،1/11 ،1/11 ،1/13 ،1/99
 9/19و  9/13است که بهطور معناداری ( )p>8/888از امتياز معيار ( 9متوسط) بالاتر هستند .بنابراين تمامي
اين متغيرهای ژئوپليتيک موردتائيد گروه متخصصان به عنوان عوامل تاريرگذار در شتکلگيتری و فعاليتت
گروههای تروريستي قرار ميگيرند.
جدول -11آزمون  tو سطح معنیداری برای متغیرهای ژئوپلیتیک
One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

Df

T

1/11

/39

1/111

.888

90

19/919

1/91

/31

1/193

.888

90

19/819

/99

/18

/110

.888

90

1/101

/19

/81

/131

.888

90

1/190

1/11

/91

/309

.888

90

3/111

/38

/11

/101

.888

90

1/093

مرزهای جغرافيای طولاني ،پرنفوذ و
دور از دسترس
پيوستگي جغرافيايي گروههای
قومي -مذهبي در دو سوی مرز
قرارگيری در موقعيت حائل
التلافات ارضي و مرزی با
همسايگان
رقابتهای ژئوپليتيک بين قدرتها
بي رباتي ناشي از نبود يک قدرت
فائقه منققه ای يا بين المللي
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ادامه جدول 11
One-Sample Test
Test Value = 3

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

Df

T

1/18

/30

1/131

.888

90

11/893

1/10

1/11

1/919

.888

90

11/039

حمايت قدرتهای مداللگر از
گسترش ن ادهای آموزشي و
فرهنگي ترويج دهنده
ايدئولوژی های افراطي
قرارگيری در بين مناطق و
کشورهای بحراني ج ان

 -5بحث و نتیجهگیری

متغيرها و موضوعات ژئوپليتيک که حاصل کنش متقابل جغرافيا ،سياست و قدرت هستتند در منققته
جنوب آسيا به ويژه در مناطق مرزی مشترک افغانستان و پاکستان به طور قابلتتوج ي در شتکلگيتری و
فعاليت گروههای تروريستي تاريرگذارند .اولين متغير ژئوپليتيک مورر در شکلگيری و فعاليتت گتروههتای
تروريستي در مناطق مرزی بين افغانستان و پاکستان «قرارگيری در بين مناطق و کشورهای بحراني ج تان»
است .موقعيت جغرافيايي افغانستان در مجاروت کشورهای آسيای مرکزی که در دورهای درگير جنگهای
داللي نيز بودهاند از يک سو و التلافات و درگيریهای نظامي هند و پاکستان بعد از استقلال بر سر منققته
کشمير از سوی ديگر موجبات صدور بيرباتي و بحران به ايتن کشتور شتده استت .همچنتين مجتاورت
افغانستان و پاکستان بايکديگر موجب سرايت ناامني متقابل بين آنها شده است و امکان همکاری ،آموزش
و تج يز بيشتر تروريستها و گروههای افراطي را فراهم آورده است .آزمون آماری اطلاعات پرسشنامه نيز
نشان ميدهد ميانگين امتياز اين متغير در گروه نمونه متخصصان ( 1/99بين زياد و بسيار زياد) است که بته
طور معناداری ( )p>8/888از امتيتاز معيتار ( 9متوستط)بالاتر استت .دومتين متغيتر ژئوپليتيتک «حمايتت
قدرتهای مداللگر از گسترش ن ادهای آموزشي و فرهنگي ترويج دهنده ايدئولوژیهای افراطي» استت.
برلي از قدرتهای مداللهگر به ويژه عربستان سعودی با حمايت مالي از ن ادهای آموزشي مذهبي متعلق
به فرقههای وهابيت و ديوبندی ،تاسيس موسسات آموزشي و تربيت معلمان در چ ارچوب انديشتههتای
افراطي به تربيت نيرو برای گروههای افراطي و تروريستي متيپردازنتد .اطلاعتات ميتداني نيتز بته لتوبي
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تاريرگذاری پر رنگ اين متغير را در شکلگيری و فعاليت گروههتای ترويستتي در جنتوب آستيا را نشتان
ميدهد به طوری که ميانگين امتياز اين متغير در گروه نمونه متخصصان ( 1/13بتين زيتاد و ليلتي زيتاد)
است که به طور معناداری ( )p>8/888از امتياز معيار ( 9متوسط) بالتاتر استت .ستومين متغيتر ژئوپليتيتک
«مرزهای جغرافيای طولاني ،پرنفوذ و دور از دسترس» است .مرز  1188کيلومتری افغانستان با پاکستتان بته
دليل عدم کنترل مورر توسط دولتهای ملي از يک سو و وجود گذرگاههای متعدد غيتر رستمي و دور از
دسترس از سوی ديگر ،يکي از متغيرهايي است که شرايط را بترای فعاليتتهتای تروريستتي گتروههتای
افراطي و نقل و انتقال در دو سوی مرزی و فرار از دست نيروهای نظتامي و امنيتتي تست يل کترده استت.
آزمون آماری اطلاعات پرسشنامه نيز نشان ميدهد ميانگين امتياز اين متغير در گروه متخصصان ( 1/11بتين
زياد و ليلي زياد) است که به طور معناداری ( )p>8/888از امتياز معيار ( 9امتيتاز متوستط) بالتاتر استت.
چ ارمين متغير«پيوستگي جغرافيايي گروههای قومي -مذهبي در دو سوی مرز» است .گروههتای قتومي و
مذهبي در دو کشور افغانستان و پاکستان با همتايان لود در آن سوی مرزی پيوستگي جغرافيايي دارند .اين
ويژگي باعث شده است در بحرانهای مختلت

سياستي -امنيتتي در ايتن دو کشتور انتقتال جمعيتت و

ارتباطات قوی بين اين گروههای قومي شکل گرفته و در اشکال مختل

نمود پيدا کرده است .اين امتر بته

گروههای تروريستي که عمدتاً از اين گروههای قومي -مذهبي هستند امکان تردد و فعاليت آستانتتر را در
اين نواحي ميدهد و مقابله با آنان را برای نيروهای دولتي مشکل ميکند .يافتههای پرسشنامهای نيتز نشتان
ميدهد ميانگين امتياز اين متغير در گروه نمونه متخصصان  1/11است(بين زياد و ليلي زياد) که بته طتور
معناداری ( )p>8/888از امتياز معيار ( 9متوستط) بالتاتر استت .پنجمتين متغيتر ژئتوپليتيکي«رقابتتهتای
ژئوپليتيک بين قدرتها» است .جغرافيای افغانستان و پاکستان در دو قرن گذشته عرصه رقابت قدرتهای
ج اني و منققهای بوده است ،قدرتهايي که هر کتدام اهتداف سياستي ،نظتامي ،اقصتادی و ژئتوپليتيکي
لاصي را دنبال ميکردند .اين امر موجب شتکلگيتری يتک فضتای تخاصتم و رقابتت ژئوپليتيتک بتين
قدرتهای مختل

در اين منققه شده است .در اين ميان برلي از قدرتها بترای لقمته زدن بته منتافع و

جايگاه ديگر قدرتها از ابزار تروريسم و گروههای افراطي استفاده کردهاند و با ايجتاد ،تقويتت و هتدايت
چنين گروههايي منافع ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک لود را به دست آوردهاند .در چنين شرايقي گروههتای
افراطي همواره از فرصت و امکان بالاتری در ايجاد رابقه و تعامل با يکديگر برلوردار شتدهانتد .دادههتای
پرسشنامهای نيز نشان ميدهد که ميانگين امتياز اين متغير در گروه نمونه متخصصان ( 9/33بين متوستط و
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زياد) است که بته طتور معنتاداری ( )p>8/888از امتيتاز معيتار ( 9متوستط)بالاتر استت .ششتمين متغيتر
ژئوپليتيکي «نبود يک قدرت هژمون منققهای يا بينالمللي» است .بعد از عقب نشيني شوروی از افغانستتان
و پايان جنگ سرد ،افغانستان اهميت سابق لود را بترای قتدرتهتای ج تاني از دستت داد و همتراه بتا
نيروهای ج ادی که در دوران جنگ به شدت تج يتز و حمايتت متيشتدند رهتا شتد .از ستوی ديگتر
شالصهای بينالملل نشان ميدهد دو کشور افغانستان و پاکستان جتزو ناپايتدارترين کشتورهای ج تان
هستند و از دولتهای قوی بي ب ره هستند .چنين ويژگيهايي زمينه را بترای فعاليتت بيشتتر گتروههتای
تروريستي فراهم آورده است .آزمون آماری اطلاعات پرسشنامهای نيز نشان ميدهد ميانگين امتياز اين متغير
در گروه نمونه ( 9/10بين متوسط و زياد) است که به طور معناداری ( )p>8/888از امتياز معيار(متوسط) 9
بالاتر است .هفتمين متغير «موقعيت حائل» است .کشور افغانستان و بخشهای از پاکستان در قرن  13و 18
و حتي در هزار سوم دارای موقعيت حائلي بين قدرتهای ج اني و منققهای بودهاند .اين موقعيت باعتث
شده است که اين دو کشور يا مورد اشغال نظامي قرار بگيرند يا قدرتهای ج اني از م رههتا و پيتاد نظتام
لود که عمدتاً گروههای شبه نظامي غير دولتي بودند در ايتن کشتورها بتر عليته يکتديگر استتفاده کننتد.
اطلاعات حاصل از پرسشنامه نيز نشان ميدهد ميانگين امتياز اين متغير در گتروه نمونته متخصصتان 9/19
(بين متوسط و زياد) که به طور معناداری ( )p>8/888از امتياز معيار ( 9متوسط) بالاتر استت .هشتتمين و
آلرين متغير «التلافات ارضي و مرزی با همسايگان» است .التلاف اراضي و مرزی افغانستان بر سر لتط
ديورند و منققه پشتونستان باعث شده است که کنترل مرزی در اين منققه وجود نداشته باشد و گروههای
تروريستي از اين التلاف سرزميني حداکثر استفاده را ببرند .همچنين پاکستان تلاش ميکنند از گتروههتای
افراطي به عنوان اهرام فشار به دولت افغانستان به منظور پذيرش لط ديورانتد و لتارج کتردن کشتمير از
کنترل هندوستان استفاده کند .يافتههای پرسشنامهای نيز نشان ميدهد که امتياز ميانگين اين متغيتر در گتروه
نمونه متخصصان ( 9/13بين متوسط و زياد) است کته بته طتور معنتاداری ( )p>8/888از امتيتاز معيتار 9
(متوسط) بالاتر است .بنابراين در مجموع  0متغير ژئوپليتکي با  11مقوله تاريرگذاری بالايي در شکل گيتری
و فعاليت گروههای تروريستي در مناطق مرزی بتين افغانستتان و پاکستتان دارنتد بته طتوری کته تمتامي
متغيرهای ژئوپليتيکي در اعتبار سنجي به وسيله متخصصان امتياز و وزنتي بالتاتر از امتيتاز متوستط کستب
کردهاند.

سال دوم

103

ارزيابي متغييرهای ژئوپليتيک مورر در شکلگيری و فعاليت...

جدول  -11سطح بندی متغیرهای ژئوپلیتیکی و مقولههای آنها در شکلگیری و فعالیت تروریسم در افغانستان
و پاکستان
رتبه

حمايت قدرتهای مداللگر از

توسعه مدارس و ن ادهای مذهبي ايدئولوژيک

گسترش ن ادهای آموزشي و

تقويت فرقه وهابيت و ديوبندی

فرهنگي ترويج دهنده

تربيت معلمان در چ ارچوب انديشههای وهابيت

ايدئولوژیهای افراطي

تربيت نيرو برای گروههای تروريستي

مرزهای جغرافيای طولاني ،پرنفوذ

عبور و مرور راحت مرزی

و دور از دسترس

پناهگاه امن

پيوستگي جغرافيايي گروههای

سرايت بحران و ناامني

قومي -مذهبي در دو سوی مرز

عبور و مرور راحت مرزی

1

قدرتها

9

0

تروريستها

يا بينالمللي

للاء ژئوپليتيکي

همسايگان

9/33

3/11

8/88

تقويت مدارس مذهبي و رشد افراط گرايي

نبود يک قدرت هژمون منققهای

التلافات ارضي و مرزی با

1/11

19/81

8/88

تقويت نظامي ،مالي ،آموزشي و لجستيکي

وجود دولتهای شکننده

قرارگيری در موقعيت حائل

1/11

19/91

8/88

ضع

کشور حائل

اشغال نظامي

9/10

1/09

8/88

9/19

1/10

8/88

اهرم فشار نظامي  -امنيتي برای تصرف سرزمين
عدم کنتر مورر مرز
تشديد التلافات فرقهای و ديني

9/13

1/19

8/88

متوسط تا زياد متوسط تا زياد متوسط تا زياد

1

1/13

11/89

8/88

متوسط تا زياد

رقابتهای ژئوپليتيک بين

امتیاز میانگین

1

امکان آموزش و تج يز بيشتر تروريستها

زياد تا بسيار زياد تا بسيار

9

همکاری بيشتر بين گروههای افراطي و تروريستي

1/99

11/03

8/88

زياد تا بسيار

1

نمره آزمون T

1

کشورهای بحراني ج ان

معنی داری

قرارگيری در بين مناطق و

سرايت متقابل ناامني و لشونت

سطح اثرگذاری زياد تا بسيار زياد

متغیرهای ژئوپلیتیکی

مقولهها و ابعاد

قدردانی

اين مقاله از رساله دکتری جغرافيای سياسي در دانشگاه تربيت متدرس بتا عنتوان "الگويتابي مکتاني-
فضايي شکلگيری و فعاليت گروههای ضدحکومتي مسل ؛ نمونه موردی :افغانستان و پاکستان" مستخرج
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 نگارندگان بدينوسيله از همکاری دانشتگاه تربيتت متدرس در انجتام ايتن پتژوهش تشتکر و.شده است
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