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چکیده
در چند دهۀ گذشته ،برخی از کشورها و مناطق جغرافیایی بهه زمهین بهارور و کهانون جغرافیهایی
شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی تبدیل شدهاند .یکی از مهمتهرین و معهرو تهرین ایهن
فضاها ،نواحی مرزی مشترک بین دو کشور افغانستان و پاکستان است کهه گهروهههای تروریسهتی
متعددی مانند طالبان ،شبکۀ حقانی و دیگر گروههای افراطی را در خود جهای دادهاسهت .در ایهن
پژوهش که با استفاده از روش توصیفی-تحلیل انجام شدهاست ،ضهمن بررسهی الگهوی مکهانی-
فضایی حمالت گروههای تروریستی در دو کشور افغانستان و پاکستان ،به بررسی زمینههای عمدۀ
شکلگیری و فعالیت این گروهها در نواحی مرزی این دو کشور پرداخته شدهاست .نتهای حاصهل
از این پژوهش نشان میدهد که ضعف در اعمال اقتدار و حاکمیت دولهت در نهواحی مهرزی کهه
باعث شکلگیری فضاهای بیدولت شدهاست و همینطور ضهعف مشهروعیت و نفهو اجتمهاعی
دولت درمقابل حاکمیت غیررسمی و مشروعیت اجتماعی گروههها و نهادههای غیردولتهی در ایهن
نواحی ،مهمترین زمینههای شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی در نواحی مهرزی افغانسهتان
با پاکستان است.
واژههای کلیدی :تروریسم ،فضای فاقد حاکمیت ،نفو اجتماعی ،افغانستان ،پاکستان.
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 -1مقدمه
یکی از چالشهای که بسیاری از دولت با آن مواجه هستند ،شکلگیری گهروهههای تروریسهتی و
حمالت آنها علیه شهروندان و نیروهای دولتی است .در این بهین برخهی از منهاطق و کشهورهای
جهان به مراکز اصلی شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی تبدیل شدهاند .دو کشور افغانستان
و پاکستان و بهویژه مناطق مرزی مشترک این دو کشهور ازجملهه مههمتهرین فضهاهایی اسهت کهه
گروههای تروریستی مانند طالبان ،القاعده ،شبکۀ حقانی و گروهههای افراطهی دیگهر در آن شهکل
گرفته و فعالیت میکنند .رشد و گسترش چنین گروههایی و افزایش دامنۀ حمالت آنهها در چنهد
دهۀ اخیر ،بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران حوزۀ علهوم انسهانی را بهر آن داشهت تها د یهل
شکلگیری چنین گروههایی را با نظریههای مختلهف تبیهین کننهد .دربهارۀ چرایهی شهکلگیهری و
فعالیت گروههای تروریستی در این منطقۀ جغرافیایی ،نظریهها و رویکردهای مختلفی وجود دارد.
بااینحال بهنظر میرسد نظریۀ فضای فاقد حاکمیت بهدلیل تأکید بر نبود اقتدار حکومت مرکزی و
نظریۀ نفو اجتماعی حکومت بهدلیل توجه به قدرت نرم حکومت ،چهارچوب نظهری کامهلتهری
برای تشریح و تبیین شکلگیری تروریسم در این منطقه باشد؛ بنابراین این پژوهش بها اسهتفاده از
این دو نظریه بهدنبال تحلیل شکلگیری و فعالیهت گهروهههای تروریسهتی در منهاطق مهرزی بهین
افغانستان و پاکستان است.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
این موضوع که چرا برخی از فضاهای جغرافیایی به مقر اصلی شکلگیهری و فعالیهت گهروهههای
تروریستی تبدیل شدهاند ،یکی از مهمترین مباحث سهاختاری در مطالعهات جغرافیهایی تروریسهم
است (تروریسم در کجا شکل میگیرد؟) .اگرچه تروریسم به موضوعی جهانی تبدیل شهدهاسهت؛
اما حوادث تروریستی هنوز در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکهز هسهتند و در دیگهر نقها کمتهر
اتفاق میافتند ( .)Etaat and Dabiri, 2016: 31یکی از مهمترین فضاهایی که کانون شکلگیری
و فعالیت گروههای تروریستی محسوب میشود ،منهاطق مهرزی مشهترک دو کشهور افغانسهتان و
پاکستان است؛ بنابراین مسألۀ اصلی پژوهش این اسهت کهه مههمتهرین عوامهل زمینههای مهؤثر در
شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی در منهاطق مهرزی مشهترک بهین افغانسهتان و پاکسهتان
چیست؟
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 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
شکلگیری و حمالت گروههای تروریستی ،یکی از چالشهای اساسی بسیاری از کشورها در قرن
بیستویکم محسوب میشوند که روزبهروز بر دامنۀ فعالیتها و اقدامات آنها افزوده مهیشهود و
کشورهای بیشتری را درگیر فعالیتهای تروریستی خود میکنند .از آنجها کهه منطقهۀ شهبهقهاره و
بهخصوص دو کشور افغانستان و پاکستان شاهد ظهور و حضور بیشترین تعداد چنهین گهروهههای
است ،شناسایی مهمترین متغیّرهای مؤثر در شکلگیری و فعالیهت گهروهههای تروریسهتی در ایهن
منطقۀ جغرافیایی کمک قابلتوجهی در اتخا یک راهبرد مناسب و ریشههای بهرای مقابلهه بها ایهن
گروههای تروریستی و جلوگیری از سرایت آنها به دیگر مناطق فراهم میآورد.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
روش تحقیق این پژوهش بهطور کلی توصیفی و تحلیلی است .در جمه آوری اطالعهات از روش
کتابخانهای و اسنادی استفاده شدهاست.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
در مقالهای باعنوان «الگوهای ادراکی روند تروریسم در پاکستان -یهک دیهد تجربهی» کهه توسه
محمد فیاض در «فصلنامۀ دیدگاهههایی در تروریسهم» دورۀ  7در سهال  2013منتشهر شهدهاسهت،
روندهای حمالت تروریستی ازنظر نوع ،ساختار ،سیستم عملیاتی ،تعهداد قربانیهان مهورد بررسهی
قرار گرفتهاست .نتای این مقاله نشان میدهد ،برخی از رونهدها و الگوههای حمهالت تروریسهتی
دچار تغییر شدهاست؛ بهطوری که حمالت از عموم مردم به نیروهای امنیتی تغییر کرده و همچنین
تعداد قربانیان افزایش یافتهاست ).(feyyaz, 2013: 73
در رسالۀ دکتری آقای سید ایجاز حسین در دانشگاه پنسلوانیا باعنوان «تروریسهم در پاکسهتان:
الگوهای حوادث ،مشخصات تروریستهها و تهأثیر دسهتگیری در تروریسهم» کهه در سهال 2010
تألیف شدهاست ،الگوی زمانی -مکانی حهوادث تروریسهتی در پاکسهتان از سهال  1974تها 2007
بهدست آمده و تمرکز مکانی حمالت تروریستی در جغرافیای پاکستان مشخص شدهاسهت .نتهای
بخش دیگر این پژوهش نشان میدهد ،تفاوت معناداری بین تروریستها ازلحاظ شخصیت وجود
دارد؛ اما یکی از عواملی که بهطور کلی در میان همۀ تروریستها بوده ،این مطلب است کهه آنهها
به برخی از نواحی تعلق داشهتند کهه در آن درگیهری وجهود داشهتهاسهت ).(hussain, 2010:V
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بخشی از این پژوهش به تحلیل فضایی حمالت تروریستها و تغییر مکهانی جغرافیهای حمهالت
تحتتأثیر حملۀ نظامی آمریکا پرداختهاست.
بنیاد کهارنگی بهرای صهلح بهینالمللهی در پژوهشهی بهاعنوان «اسهتراتژی پیهروزی طالبهان در
افغانستان» که به سرپرستی ژیل درونسرو در سال  2009انجام شدهاسهت ،بهه ارتبها بهین توزیه
فضایی قومیتهای بزرگ مانند پشتونها و حضور و نفو طالبان در افغانسهتان اشهاره شهدهاسهت.
نتای این پژوهش نشان میدهد که سطح حمایت از طالبان بهطور گستردهای در گروههای قومی و
اجتماعی افغانستان متفهاوت اسهت .حمایهت در میهان منهاطق پشهتوننشهین روسهتایی ،مو هها و
بنیادگرایان افراطی با تر است؛ درنتیجه طالبان هوشمندانه از تنشهای قومی ،نپهذیرفتن نیروههای
خارجی توس مردم و نبود دولت محلی که حمایت مردم را داشتهباشد ،استفاده میکننهد .بها ایهن
کار طالبان در جنوب و شرق کشور به اهدا

خود رسیدهاست و دولت محلی افغان را به حاشهیه

رانده است ).(Dorronsoro, 2009
ثالثی نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با نام «عوامل داخلی مؤثر بر شهکلگیهری طالبهان
پاکستان» که به راهنمایی نو ر شفیعی در دانشگاه اصفهان انجام شده ،به این نتیجه رسیدهاست کهه
طالبان به مفهوم عام کلمه ،در جامعهۀ پاکسهتان ریشهه دوانهده و حهداقل در  20درصهد از جامعهۀ
پاکستان دارای پایگاه اجتماعی است؛ بنابراین بدیهی است که این پشتوانه و عقبه بههمراه حامیهان
منطقهای و بینالمللی ،میتواند طالبان را به یک نیروی قدرتمند تبدیل کند.
درمجموع ،مطالعات انجامشده دربارۀ چرایی شکلگیری گروههای تروریستی به یک یها چنهد
عامل تأکید داشته و الگوی کاملی از ویژگیها و شاخصهای مکانها و فضاهایی که این گهروههها
در آنها شکل گرفته و فعال میشوند ،ارائه نمیدهند.
 -2مبانی و آموزههای نظری
 -2-1تروریسم و حمالت تروریستی
بهدلیل کاربرد سیاسی اصطالح تروریسم توس حکومتها بهمنظهور برچسهبزدن بهه دشهمنان و
گروههای سیاسی مخالف در سطح ملی و بینالمللی ،هیچ تعریف مورد اجماع بهینالمللهی از ایهن
پدیده بهدست نیامدهاست .بااینحال در اکثر تعاریف به برخی از ویژگیههایی ماننهد« :خشهونت»،
«اهدا

سیاسی»« ،حمله به غیرنظامیان» و «ایجاد وحشت در جامعه» تأکیهده شهدهاسهت؛ بنهابراین

بهنظر میرسد تعریف تروریسم یا حمالت تروریسهتی عبهارت اسهت از« :اسهتفاده یها تهدیهد بهه
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استفاده از خشونت (با ابزارههای مختلهف) از سهوی فهرد ،گهروه یها دولتهی علیهه اتبهاع (عمهدتا
غیرنظامی) یا اموال یک یا چند کشور بهمنظور دستیابی به اهدا

سیاسی و ایجاد رعب و وحشت

در جامعۀ هد » (.)Etaat and Dabiri, 2016: 13-14
توزی ه فضههایی تروریسههم و فراوان هی اقههدامات تروریسههتی در منههاطق و کشههورهای خاص هی
نشاندهندۀ تأثیر شرای و ویژگیهای مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتهی ایهن منهاطق و
کشورها در شکلگیری و رشد تروریسم است .برخی از فضهاهای جغرافیهایی در مقیهاس ملهی و
بینالمللی به زمینهای بارور برای رشد ،گسترش و انتشار تروریسم تبدیل شهدهانهد .تقریبها صهد
کشور از پایان جنگ جهانی دوم ،هد

حمالت تروریسهتی قرارگرفتههانهد .حهدود دوسهوم ایهن

حمالت در دو دهۀ گذشته صورت گرفتهاند و کشورهای محل وقوع این حمهالت هنهوز ههم در
معرض این تهدیدند 34 .کشور از این صد کشور جزو کشهورهای مسهلمانانهد کهه نشهاندهنهدۀ
آسیبپذیری مسلمانان درمقابل حمالت تروریستی است (.)Cohen, 2008: 185

نقشۀ  .1میزان تأثیرپذیری کشورها از تروریسم و حمالت تروریستی در سال 2016
()Global terrorism index, 2016: 8

براساس آمار و اطالعات سال  ،2016کشور عراق با امتیاز  9.96از  ،10با ترین تأثیرپذیری را
از تروریسم و حمالت تروریستی داشتهاست و بعد از آن کشور افغانسهتان بها امتیهاز  9.44در ردۀ
دوم و پاکستان با امتیهاز  8.61در ردۀ چههارم کشهورهایی بهودهانهد کهه بیشهترین اثرپهذیری را از
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حمالت تروریستی داشتهاند ( .)Global terrorism index, 2016: 10منطقۀ شبهقاره و بههویهژه
دو کشور افغانستان و پاکستان در چند دهۀ گذشته ،مهمترین مراکز شکلگیری و فعالیت گروههای
تروریستی بودهاند.
 -2-2نظریۀ فضای فاقد حاکمیت
فضاهای فاقد حاکمیت به نواحیای گفته میشود که نفو دولت در جامعه ضعیف است و بخهش
قابلتوجهی از ساکنان انحصار دولت در استفاده از زور را به رسمیت نمهیشناسهند .ضهعف نفهو
دولت میتواند به سه شکل ناقص ،رقابتی یا حکمرانی رها شهدهباشهد« .حاکمیهت نهاق

» نشهان

میدهد یک حکومت فاقد ظرفیهت زم بهرای اعمهال قهدرت یها تهیهۀ کا هها در منطقهه اسهت.
«حاکمیت رقابتی» نشان میدهد حکومت قدرت کافی برای حفظ حضور و میزانی از نفو را دارد،
اما نه به اندازهای که مردم محلی را به مشروعیت انحصهاری حکومهت متقاعهد سهازد« .حاکمیهت
رهاشده» نیز نشان میدهد دولت تالش خهود بهرای کنتهرل و تعههد بهه یهک فضها را کهامال رهها
کردهاست (.)Rettig, 2013: 3-4
فضههاهای فاقههد حاکمیههت آخههرین صههورت خههارجی نگرانهیهههای مسههتمر دربههارۀ حاکمیههت
حکومتها هستند که موجب تشدید بیثباتی شده و پناهگهاه مناسهبی بهرای بهازیگران غیردولتهی
خشن فراهم میآورد که حمالت خود را از آنجا آغاز کرده یا فعالیتهای مجرمانه را دنبهال کننهد
( .)Keister, 2014: 1تقریبا تمام فضاهای فاقد حاکمیت در درون کشورهای بهاصطالح شهکننده
قرار دارند .مهمترین ویژگی هر حکومت دراختیارداشتن حهق انحصهاری بههکهارگیری قهدرت در
قلمرو جغرافیایی مشخص است و هنگامی که این حق به دست بازیگران و گروههای غیردولتی از
بین رود ،حکومت شکننده محسوب میشود .این کشورها همهوارۀ بها جهداییطلبهی ،جنهگههای
داخلی و تالشهای داخلی خشونتآمیز بزرگمقیاس بین حکومهت و دیگهر بهازیگران غیردولتهی
مواجه هستند؛ بنابراین فضاهای فاقد حاکمیت یا بدون دولت ،یکی از ایهدهآلتهرین فضهاها بهرای
شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی است.
 -2-3نظریۀ نفوذ اجتماعی
نظریۀ نفو اجتماعی نخستین بار از سوی «آش» بیان شد؛ نفو اجتماعی که یکهی از گهرایشههای
روانشناسی اجتماعی است ،در حوزۀ رهبری و مدیریت گروه و جامعه جایگاه خاصی دارد؛ زیهرا
مدیر و رهبر نیازمند نفو هستند .نفو اجتماعی مستلزم ایهن اسهت کهه شهخص یها گهروه بهرای
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تغییردادن نگرشها یا رفتار دیگهران ،قهدرت اجتمهاعی خهود را اعمهال کنهد و منظهور از قهدرت
اجتماعی ،نیرویی است که شخص نفو کننده بهرای ایجهاد تغییهر مهوردنظر در اختیهار دارد .نفهو
اجتماعی بهعنوان تغییر در افکار ،احساسات ،نگرشها و رفتارهای فرد ،در نتیجۀ تعامل با افراد یها
گروههای دیگر تعریف شدهاست .نفو اجتماعی از «انطباق»« ،قهدرت» و «اقتهدار» متمهایز اسهت.
نفو اجتماعی فرایندی است که در آن فرد رفتار یا عقایهد خهود را بههصهورت واقعهی در نتیجهۀ
اثرگذاری دیگر تغییر میدهد (.(Sociology encyclopedia
کمبود نفو اجتماعی دولت را میتوان با نبود یا عملنکردن نهادهای دولتی اندازهگیری کرد.
این کمبود نفو به دیگر سازمانها اجازه میدهد حضور و نفو خود را افزایش دهند ( Rabasa et

 .)al, 2007: 7در مبحث تروریسم ،فضاها و مناطقی که در آنها نفود اجتماعی دولت پایینتر
است ،بهطور بالقوه پتانسیل بیشتری برای حضور سایر سازمانها و نههادهای غیردولتی دارند.
 -3محیطشناسی تحقیق
 -3-1نواحی مرزی افغانستان و پاکستان
منطقۀ مرزی پاکستان و افغانستان در طول حدود  2500کیلهومتر امتهداد دارد ( O’Loughlin et

 .)al, 2010: 443در سمت پاکستان ایالتهای بلوچستان ،نواحی قبیلهنشین فدرال و بخهشههایی
از ایالت سرحد شمالغربی قرار گرفتهاست .با وجود اینکه در این منطقۀ مهرزی تنهها دو گهذرگاه
رسمی مرزی بهنام «تورخم» در تنگۀ خیبر و «چمن» بین و یت قندهار و بلوچسهتان وجهود دارد،
پیوستهترین رواب فرامرزی قوی بین قومیت پشتون که قومیت قالب در این منطقهه اسهت ،وجهود
دارد ( .)Braithwaite, 2010: 313مرز افغانستان و پاکستان نمونهای از یک سهرزمین مهارنشهده
است که بهعنوان پناهگاهی برای گروههای تروریستی عمهل مهیکنهد .ایهن نهواحی کهانون اصهلی
فعالیت گروههای تروریستی بهخصوص طالبان و شبکۀ حقانی است.
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نقشۀ  .2نواحی نفوذ و حضور طالبان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان
)(http://www.nctc.gov/site/groups/afghan_taliban.html

کشور افغانستان درمجموع دارای  34و یهت اسهت .از ایهن تعهداد  12و یهت ههممهرز و در
مجاورت کشور پاکستان قهرار گرفتههاسهت .درواقه مرزههای مشهترک افغانسهتان بها پاکسهتان از
شمالشرق تا جنوبغرب کشور کشیدهشهدهاسهت .از و یهتههای ههممهرز بها کشهور پاکسهتان
بهاستثنای و یت نیمروز ،نورستان و بدخشهان کهه بههترتیهب دارای اکثریهت بلهو ،،نورسهتانی و
تاجیک هستند ،بقیۀ و یتها که شامل هلمند ،قندهار ،زابل ،پکتیکا ،خوست ،پکتیا ،لوگر ،ننگرهار
و کنرها میشود ،دارای اکثریت پشتون هستند که ارتباطات گستردهای با همتایهان خهود در کشهور
پاکستان دارند.
 -3-2ایالت خیبرپختونخواه نواحی قبیلهای فدرال
ایالت خیبرپختونخواه منطقهای به وسعت  74521و نواحی قبیلهای فدرال  27220کیلومترمربه را
دربرمیگیرند .این ایالت به  24منطقه تقسیم میشود که بیشتر آنها نواحی جمعیتی هسهتند؛ امها 6
تا از آنها (همراه بها یهک نماینهدۀ قبیلههای) نهواحی قبیلههای ادارۀ ایهالتی را تشهکیل مهیدهنهد.
خیبرپختونخواه و نواحی قبیلۀ فدرال به شکل دو قوس موازی در امتداد ساحل غربی سند کشهیده
شدهاند و بهسمت جنوب ادامه یافتهاند .مردم این دو منطقه عمدتا پشتون هسهتند .قبایهل معهرو
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نواحی قبیلهنشین فدرال شامل اورکزی ،افریدی ،محسودی ،بنگاش و وزیریها میشوند کهه همهۀ
اصل و نسب خود را به یک جد مشترک میرسانند .این قبایل میان خ دیوراند قرار گرفتهاند کهه
افغانستان را از پاکستان جدا میکند .بسیاری از افغانها که پس از یورش شوری در سال  1979بهه
این منطقه فرار کردهاند ،حاضر به بازگشت نشدند ( .)Mehboob, 2011: 1نواحی قبیلهای فدرال
که  3.4درصد از کل وسعت پاکستان را دربرمیگیرد ،متشکلاز هفت نماینهدگی سیاسهی و شهش
مجموعه قبیلهای بهنام «مناطق سرحدی» است .نمایندگیهای سیاسی شامل بهاجور ،خیبهر ،خهرم،
مهمند ،وزیرستان شمالی اوراکزی و زیرستان جنوبی میشوند؛ درحهالی کهه منهاطق سهرحدی در
بانو ،دره اسماعیلخان ،کوهات ،لکی ،مروات ،پیشاور و تانک هستند (.)Ullah, 2013: 66
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،بریتانیا ایالت خیبرپختونخواه را بههطهور مسهتقیم و
نواحی قبیلهای فدرال را تا حدودی بهصورت غیرمستقیم اداره میکرد .در سال  1901قانون جرائم
سرحدی منطقۀ پشتون را از ایالت پنجاب جدا کرد و آنها را به دو قسمت نمایندگیهای قبیلههای
و مناطق جمعیتی تقسیم کردهاند .نواحی مسکونی بهه ایالهت سهرحد شهمالغربهی تبهدیل شهدند؛
درحالی که نمایندگان سیاسی ،ادارۀ مناطق قبیلهای تحتفرمان فرماندار ایالت سرحد شهمالغربهی
بهطور مستقیم به نایبالسلطنه هند گزارش میدادنهد .پهس از تشهکیل پاکسهتان ،دولهت پاکسهتان
رویکرد حاکمیتی بریتانیا در نواحی قبیلهنشین فدرال را پذیرفت .در سال 1949م موافقت شهد کهه
مناطق قبیلهای در همین وضعیت نیمههخودمختهار و ترتیبهات اداری خهاص اداره شهود؛ بنهابراین
نواحی قبیلۀ فدرال بهطور کامل خارج از روند پارلمانی پاکستان باقیماندهاند و قبایل انتظار دارنهد
مدیریت امنیت داخلی و مسائل قضایی برعهدۀ خودشان باشد .قانون جهرائم سهرحدی هنهوز ههم
بهعنوان چارچوب قانونی برای حکومتکردن در نواحی قبیلههای فهدرال عمهل مهیکنهد .نهواحی
قبیلهای فدرال تحت اقتدار دولت فدرال قرار دارند و فرماندار خیبرپختونخهواه بههعنهوان نماینهده
تعیین شدهاست ،درحالی که اسالمآباد سرتاسر قلمروش را با وزارت ایالت و مناطق مرزی نظارت
میکند .قوانین تنظیمشده توس مجلس ملی در نواحی قبیلهنشین فدرال بهکهار گرفتهه نمهیشهود،
مگر اینکه بهطور خاص توس رئیسجمهور دستور دادهشود .نواحی قبیلهنشین فدرال به دو دسهته
تقسیم میشوند؛ یکی مناطق محافظتشده که مناطقی هستند کهه بههطهور مسهتقیم توسه دولهت
کنترل میشوند و نواحی غیرحفاظتشده که بهطور غیرمستقیم ازطریق قبایل محلی اداره میشوند.
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علیرغم اصالحات سال  2009که توس مجلس این کشور بهه تصهویب رسهید ،احهزاب در ایهن
منطقه اجازۀ شرکت در انتخابات را ندارند (.)Asian Development Bank, 2010: 26-28
 -4یافتههای تحقیق
 -4-1الگوی فضایی فعالیت و حمالت گروههای تروریستی در افغانستان
افغانستان یکی از کشورهایی است کهه در سهه دههۀ گذشهته همهواره مهورد حمهالت گهروهههای
تروریستی قرار گرفتهاست .براساس آمار و اطالعات شاخص تروریسم جهانی این کشور در سهال
 2014با امتیاز  9.233از  ،10بعد از کشور عراق در صدر کشورهایی قرار دارد کهه از تروریسهم و
حمالت این گروهها تهأثیر پذیرفتههاسهت .ایهن جایگهاه در سهالههای  2015و  2016نیهز تکهرار
شدهاست .طالبان مسئول اصلی حمالت تروریستی در افغانستان است؛ بهطوری کهه در سهالههای
 2013 ،2012و  2014بیش از  75درصد از حمالت تروریستی در این کشور را انجهام دادهاسهت.
در سال  2014در  515شهر مختلف افغانستان ،اقدامات تروریسهتی انجهام شهدهاسهت و بههطهور
واضح ،تروریسم در سراسر این کشور گسترده شدهاست؛ بااینحال در نواحیای از کشور به طهول
 100مایل از مرز پاکستان ،حمالت تروریستی شدیدتری اتفاق میافتد .جنوب و شهرق افغانسهتان
بهعالوه و یت هلمند ،کانونهای اصلی حمالت گروههای تروریستی بودهاند .هلمند  10درصد و
ننگرهار  8درصد و دو شهر بزرگ افغانستان یعنی کابل و قنهدهار هرکهدام  7درصهد از حمهالت
تروریستی در این کشور را شاهد بودهاند (.)Global Terrorism Index ,2015: 21

نقشۀ  .3توزیع فضایی مهمترین حمالت تروریستی سال  2014در کشور افغانستان
)(Global Terrorism Index, 2015
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 -4-2توزیع فضایی فعالیت و حمالت گروههای تروریستی در پاکستان
با وجود اینکه پاکستان در سهال  2013-2014کهاهش  7درصهد حمهالت تروریسهتی و همچنهین
کاهش  25درصد مرگومیر ناشی از این حمالت بودهاست؛ اما همچنان بها امتیهاز  8.61از  ،10در
ردۀ چهار کشورهایی قرار دارد که بهشدت تحتتأثیر حمالت گروههای مسلح اسهت .گهروههها و
حمالت تروریستی در پاکستان تأثیرات بسیار قوی بهر کشهور مجهاورش یعنهی افغانسهتان دارد و
تعداد عمدۀ حمالت این گروهها در نواحی مهرزی نزدیهک بهه افغانسهتان بهه وقهوع مهیپیونهدد.
تروریسم در پاکستان یک طیف متنوع از بازیگران است؛ بهطهوری کهه در سهال  2014حهدود 35
گروه تروریستی مختلف در این کشور فعالیت میکردند .ازلحاظ مکانی ایالهت خیبرپختونخهواه در
این کشور اکثر حمالت تروریستی را تجربه میکنهد .شههر «پاراچنهار» در منهاطق قبیلههای فهدرال
پاکستان ،نزدیکترین نقطه به کابل در افغانستان است که با ترین نرخ مرگومیر را با  12کشته در
هر حملۀ تروریستی به خود اختصاص دادهاست .نواحی فدرال قبیلهای در سالههای اخیهر شهاهد
بیشترین خشونتها بودهاست .در بین سالهای  2002تا  2011بالغبر  19درصهد از کهل حمهالت
تروریستی کشور پاکستان در این منطقه انجام شدهاست؛ این درحالی است که ایهن منطقهه حهدود
 2.2درصد از کل جمعیت این کشور را در اختیار دارد .سابقۀ فعالیتهای خشونتآمیهز و فعالیهت
شبهنظامیان در این منطقه به زمهان جنهگ شهوروی و افغانسهتان بهازمیگهردد .در آن دوره منطقهۀ
قبیلهای فدرال ،یک فضای مناسب برای آموزش ،پایگاه عملیاتی و پناهگهاه امهن بهرای مجاههدین
افغان بود و همچون مجرای اولیۀ عرضۀ سهالح و کمهک بهه مجاههدین توسه سهیا ،عربسهتان و
سازمان اطالعات نظامی پاکستان ،بهمنظور حمایت از جهاد افغانستان عمل میکرد ( Yamin and

 .)Malik, 2014: 8در طول این سالها ،بسیاری از جنگجویهان خهارجی بههخصهوص اعهراب و
اتباعی از کشورهای آسیای مرکزی توانستند با ازدواج با زنان محلی و کمکهای مالی به قبیلههای
محلی ،در جمعیت این منطقه ادغام شوند و بعد از عقبنشینی شوروی از افغانستان در این منطقه
باقی بمانند .درحالحاضر این منطقه از پاکستان ،شاهد بیشهترین حضهور و نفهو طالبهان اسهت و
تحریک طالبان پاکستان بسیار قوی و برجسته در این منطقه حضور دارد .بعهد از نهواحی قبیلههای
فدرال خیبرپختونخواه بهعنوان دومین منطقه که بیشترین میزان خشونتهها در آن اتفهاق مهیافتهد،
شناخته میشود (.)Ibid: 9
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نقشۀ  .4توزیع فضایی حمالت تروریستی در کشور پاکستان بین سالهای  2007تا 2012
)(Rehman, 2015: 128

 -4-3ضعف اقتدار دولت و فضاهای فاقد حاکمیت در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان
مهمترین ویژگی هر حکومت ،در اختیار داشهتن حهق انحصهاری بههکهارگیری قهدرت در قلمهرو
جغرافیایی مشخص است و هنگامی که این حق بهدست بازیگران و گروهههای غیردولتهی از بهین
رود ،حکومت ورشکسته محسوب میشود .این کشورها همواره با جداییطلبی ،جنگهای داخلهی
و تالشهای داخلی خشونتآمیز بزرگمقیاس بین حکومت و دیگهر بهازیگران غیردولتهی مواجهه
هستند .دو کشور افغانستان و پاکستان جزو کشورهای ورشکسته محسوب مهیشهوند کهه توانهایی
اعمال اقتدار و حاکمیت را در سراسر قلمرو سرزمینی خود ندارند .اقتهدار و حاکمیهت دو دولهت
افغانستان و پاکستان در برخی از نواحی رقبای سرسختی ماننهد گهروهههای افهرا گهرا و نخبگهان
سیاسی -مذهبی همراه با آنها را پیشرو دارد و در برخی نهواحی نیهز حاکمیهت دولهت بههطهور
ناقص اعمال میشود و در برخهی فضهاها دولهت علنها حاکمیهت سهرزمین را بههطهور کلهی رهها
کردهاسهت و گهروهههای افراطهی ازجملهه طالبهان ،کنتهرل سهرزمین و قهدرت را در اختیهار دارد.
مجموعهای از عوامل و تعارضات قومی ،مذهبی ،سیاسی و امنیتهی باعهث شهدهاسهت کهه ایهن دو
کشور جزء بیثباتترین کشورهای دنیا شناخته شوند.
در پاکستان که اکثریت جمعیت این کشور را سنّیها تشهکیل مهیدهنهد ،اختالفهات مهذهبی و
عقیدتی قابلمشاهده است .اختال

بین طرفهدارن دیوبنهدی و صهوفیهها بسهیار ملمهوس اسهت
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( .)Mlik, 2002: 13هر چهار ایالت و ازجمله منطقۀ قبیلهای بهنوعی بها ههم در تعهارض قهومی
هستند .پنجابیها ،سندیها ،بلو،ها و پشتونها هیچگاه نظر مساعدی نسبتبه یکدیگر نداشتهانهد.
صحنۀ سیاسی پاکستان ،صحنۀ رقابت دائمی میان این اقوام برای کسب قدرت بودهاست .عالوهبهر
این تعارضهای داخلی ،مسألۀ کشمیر نیز بهعنوان یکی از چالشهای عمدۀ این کشور به حسهاب
میآید ( .)Dehsyar and Mahmoudi, 2010: 85درگیری قومی شدیدی بین سیرایکی زبانهها
با گروههای پنجابی برای مرزیهای قلمرو خود در ایالت پنجاب و همچنین تهنشههای پنههان در
ایالت خیبر پختونخواه (سرحد سابق) بین گروه هزارهها و پشهتونهها وجهود دارد( Kushki and

 .)Hosseini, 2014: 71قومیت بلو ،نهتنها در میان خود درحال درگیری هستند؛ بلکه با دولهت
مرکزی نیز تنشهای زیادی دارند (.)Bakt, 2008: 241
در افغانستان نیز بیش از  50قومیت با خصوصیتهای خاص قومی -زبانی و سنّتههای ویهژه
از گذشتههای دور بر سهر مسهائل محیطهی درگیهری داشهتهانهد ( Khatami Khosrow Shahi,

 .)2004: 11موضوع هویت قومی در افغانسهتان هماننهد بسهیاری از اشهکال اجتمهاعی ،محلهی و
منطقهای پیچیده است .این پیچیدگی و تنوع قهومی ،زبهانی و مهذهبی موجهب مشهکالت سیاسهی
عظیمی در ایجاد یک حس منسجمی از ملت در ایهن کشهور شهدهاسهت .ناسیونالیسهم افغانسهتان
بهدلیل نشانههای هویتی و اثر اجتماعی زیاد قوم پشتون بهطور فزایندهای توس سهایر گهروهههای
قومی مورد اعتراض واق شدهاست .از سوی دیگر ،ضعف و فساد در ساختار نظهامی و امنیتهی دو
کشور در کنار رقابتهای سیاسی خشونتآمیز گروههای مختلف بهمنظور کسب قدرت سیاسهی و
همچنین دخالت قدرتهای فرامنطقهای باعث ضهعف بهیشازپهیش دولهت شهدهاسهت؛ بنهابراین
دولتهای مختلف نهتنها نتوانستند تعارضات مختلف قومی -مذهبی را حل کنند؛ بلکه توفیقی نیز
در کنترل فیزیکی سرزمین و مرزهای ملی نداشتهاند .حکومتهای این کشورها کفایهت و قهدرت
زم برای اجرای قانون و اعمال حاکمیت در داخل سرزمینشان را ندارند؛ بههمیندلیل ،هزینهههای
امنیتی برای فعالیتهای تروریستی در این دو کشور بهخصوص مناطق مهرزی آنهها بسهیار انهدک
است؛ درنتیجه این گروهها میتوانند قابلیتههای خهود را در ایهن منهاطق ،بها کمتهرین دخالهت و
بررسی دولتی توسعه دهند .عالوهبر این ،آنها از فضهاهای بهدون حاکمیهت و مهارنشهده اسهتفاده
میکنند و نهادهای مستقل سیاسی ،اقتصادی یا اجتماعی را راهاندازی میکنند .ازسوی دیگر ،چنین
فضاهایی مناب عظیم نیروی انسانی برای گروههای تروریستی محسوب میشوند .شهروندان چنین
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 ،خشهونت و تعصهب قهومی -مهذهبی

بهراحتی به عضویت چنین گروههای درمیآیند؛ بنابراین ناتوانی حکومت در فراهمآوردن امنیت و
عدالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی شهروندان این کشورها را در پرتگاه عضویت در گهروهههای
تروریستی قرار دادهاست.
 -4-4ضعف نفوذ اجتماعی دولت
یکی از مهمترین عوامل موفقیت هر دولتی در اعمهال حاکمیهت و کنتهرل جامعهه ،میهزان نفهو و
مشروعیت اجتماعی آن در میان گروههای مختلهف قهومی ،مهذهبی و اجتمهاعی کشهور اسهت .در
نواحی مرزی مشترک افغانستان و پاکستان ،نفو اجتماعی دولت در مراتهب پهایینتهری نسهبتبهه
نهادهای غیردولتی دیگر بهخصوص مدارس و شخصیت مذهبی (مالها) قرار دارد .توسعۀ مدارس
دینی بهخصوص مدارس متعلقبه فرقۀ دیوبندی به گسترش برداشهت افراطهی و بنیهادگرا از دیهن
انجامید و نقش سیاسی مالها را در جامعۀ قبیلهای افزایش یافت .در ایهن بهین نقهش قهدرتههای
مداخلگر بهویژه دولت عربستان سعودی بسهیار تأثیرگهذار اسهت .عربسهتان سهعودی بها تأسهیس
«دانشگاه بینالمللی اسالمی» در اسالمآبهاد و «دانشهگاه فیصهلآبهاد» عهالوهبهر آمهوزش و تربیهت
دانشجویان در چهارچوب اندیشههای وهابی ،مشغول آموزش معلمان تعلیمات دینهی در مهدارس
وابستهبه آموزش و پرورش پاکستان است؛ این بدان معنی است که غیر از مدارس مذهبی ،مدارس
دولتی و خصوصی پاکستان نیز تحتتأثیر آموزههای وهابیت قرار میگیرند .عالوهبر این ،عربستان
با پشتیبانی مالی از مدارس مذهبی ،احداث مساجد و مراکز تبلیغی ،تهروی زبهان عربهی و جهذب
نیروی کار پاکستانی تهالش مهیکنهد اندیشههههای وهابیهت را در جامعهۀ پاکسهتان نهادینهه کنهد
()Mohammadi, 2010: 200-204؛ بنابراین بسیاری از اعضا و رهبران گروههای افراطهی دارای
اندیشههای وهابیت و دیوبندی هستند که مدارس مهذهبی در تهروی ایهن اندیشهه نقهش اساسهی
داشتهاند .مدارس مذهبی پاکستان که عمدتا تحت حمایت مالی عربستان سعودی قهرار دارنهد ،بهه
کار خود در فراهمکردن جریان پایانناپذیر از نیروهای تازه برای طالبان ادامه میدهند؛ تا جایی کهه
بسیاری از خانوادههای افغان هنوز فرزندانشان را برای تحصیل به این مهدارس مهیفرسهتند .نبهود
مدارس معتبر در خاک افغانستان و انگیزههای مالی خوب مهالی در برخهی از مهدارس پاکسهتانی،
خانوادههای افغان را مجاب میسازد تا فرزندانشان را به آن سوی مرزهها بفرسهتند ( Giustozzi,

.)2007: 39
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همچنین از این مدارس بهعنوان پایگاه تدارکات استفاده میشود و حتی درسنامههههای جههاد
که بهمنظور جلب مبارزان ارتش سرخ طی سالهای دهۀ  1980تدریس میشدهاست تها بهه امهروز
نیز ادامه دارد ( .)Rashid, 2008: 235با توجه به وضعیت پیشآمده ،چهرهههای مهذهبی محلهی
بهعنوان واسطههای اصلی سیاسی و حتی در اکثر موق مروجان ستیزهجویی مطرح شدند .افهزایش
قدرت مالها در مناطق مهرزی ،زمینهۀ گسهترش تفکهرات افراطهی در میهان قبایهل را فهراهم کهرد
()Shafiei and Mahmoudi, 2012: 89؛ بنابراین علما که در پاکستان «مولوی» نامیده میشوند،
نهتنها در مقولۀ آموزشی و سوادآموزی ،بلکه در ساختار فرهنگی -اجتماعی و سیاسهی (و طهی دو
دهۀ اخیر در حوزۀ دفاعی -امنیتی) دارای کارکرد ویژه و منحصربهفرد بودهاند و بهدون توجهه بهه
نقش آنها ،شناخت ساختار فرهنگی-اجتماعی پاکستان و رابطۀ آن با حوزۀ دفهاعی -امنیتهی ایهن
کشور ممکن نیست (.)Pishgahi Fard and Qudsi, 2007: 87
گسترش نظام آموزش غیررسمی و ایدئولوژیک باعث شدهاست کهه سیسهتم و نظهام آمهوزش
رسمی کمتر موردتوجه ساکنان منطقه قرار گیرد و نهاد و سازمانههای دولتهی ،کمتهرین حضهور و
بروز را در منطقه دارند .این شرای در کنار فقهدان یهک اندیشهۀ سیاسهی فراگیهر در دولهتههای
افغانستان و پاکستان که بتواند تمام طبقات اجتماعی و گروههای قومی و مذهبی کشور را فرابگیرد
و بیتوجهی دولت به توسعۀ اقتصادی ،اجتمهاعی و سیاسهی ایهن منهاطق ،احسهاس محرومیهت و
نگرش منفی به حکومت مرکزی در این منطقه را تشدید کردهاست.
میزان نفو و مشروعیت اجتماعی بها تر گهروهههای افراطهی و خشهونتطلهب ماننهد طالبهان
درمقابل نفو اجتماعی دولت در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان بهخوبی هویداست؛ بههطهوری
که سطح حمایت از طالبان در میان مناطق پشهتوننشهین روسهتایی ،مو هها و بنیادگرایهان افراطهی
بسیار با ست؛ اما ازبکها و ترکمنها بهطور کلی مورد نفرت طالبان هستند و درنهایهت پشهتیبانی
افغانهای شههری تحصهیلکهرده محهدود اسهت و در میهان شهیعیان اصهال وجهود نهدارد

در میان
()Dorronsoro, 2009؛ بنابراین همانطهور کهه در نقشهۀ  5مشهاهده مهیشهود ،نیروههای گهروه
تروریستی طالبان در قلمرو قومی پشتون که نفهو اجتمهاعی بها تری دارنهد ،بیشهترین حضهور و
فعالیت را نیز دارند.
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نقشۀ  .5توزیع فضایی قومیتهای بزرگ در افغانستان و نفوذ طالبان
()Dorronsoro, 2009: 21

 -5نتیجه
بدونتردید یکی از چالشهای اساسی که بسیاری از حکومتها با آن مواجه هستند ،شکلگیری و
حمالت گروههای تروریستی است .در این میان دو کشور افغانستان و پاکستان ازجمله کشورهایی
هستند که در چند دهۀ گذشته با بیشترین میزان فعالیت گهروهههای تروریسهتی و افراطهی مواجهه
بودهاند .ازمنظر فضایی و جغرافیایی ،مناطق مرزی مشترک بین این دو کشور بها شهدت و قهدرت
بیشتری شاهد حضور گروههای غیردولتی و عمدتا خشونتطلب بودهاست؛ بهطوری که مهیتهوان
این مناطق را کانونهای جغرافیایی تروریسم در مقیاس جهانی بهشمار آورد .اگرچه دربارۀ چرایهی
و د یل شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی و غیردولتی در این مناطق ،مؤلفهها و متغیّرهای
متعددی تأثیرگذار است؛ اما ناتوانی حکومت در اعمال اقتدار و حاکمیت بهخصوص در منهاطق و
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و یتهای مرزی در کنار نفو و مشروعیت اجتماعی پایین حکومت در میان برخی از گهروهههای
قومی -مذهبی که در نواحی مرزی متمرکز هستند ،فرصهت ظههور و بهروز گهروهههای افراطهی و
نخبگان سیاسی -مذهبی آنها را فراهم آوردهاست.
درواق عدمحضور و نفو سازمانها و ارگانهای دولتی در این نهواحی موجهب شهکلگیهری
فضایی فاقد حاکمیت و دولهت شهدهاسهت .ایهن عامهل در کنهار مشهروعیت اجتمهاعی برخهی از
گروههای افرا گرا باعث شدهاست دولت با حاکمیت رقابتی این گروهها مواجهه شهود و درنتیجهه
مجال شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی فراهم شود (مدل  .)1بها توجهه بهه گسهتردگی و
روند روبهرشد گروههای تروریستی در افغانستان و پاکستان ،پیشنهادهای زیر برای متوقفسازی و
تضعیف این گروهها ارائه میشود:
 .1پیشنهاد میشود ساختار دولتهای افغانستان و پاکستان توسه کشهورهای منطقهه تقویهت
شوند تا اقتدار زم برای کنترل سرزمین و مرزهای ملی و مبارزه با گروههای تروریستی را بهطهور
کامل کسب کنند.
.2پیشنهاد میشوند فرایند دولت -ملتسازی در هر دو کشور افغانستان و پاکستان بههصهورت
جدی پیگیری شود تا هم دولت مشروعیت و نفو اجتماعی سراسری پیدا کند و هم از تعارضهات
فرقهای و قومی کاسته شود.
 .3پیشنهاد میشود جمهوری اسالمی ایران فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود را در منطقۀ
شبهقاره توسعه دهد و از نفو و سرمایهگذاری قدرتهای مداخلهگر در مدارس دینی فرقههای
وهابیت و دیوبندی جلوگیری بهعمل آید.

42

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

سال  /11شمارۀ 37

ناتوانی دولت در اعمال اقتدار و حاکمیت در سراسر کشور
عدمتوانایی در کنترل سرزمین و مرزهای ملی
شکلگیری فضاهای فاقد حاکمیت
شکلگیری حاکمیت رقابتی و اقتدار غیررسمی گروههای افراطی

ضعف نفوذ و مشروعیت اجتماعی دولت
ضعف حضور سازمانها و نیروهای دولتی
چیرگی نظام آموزشی غیردولتی و ایدئولوژیک
مشروعیت اجتماعی باالی مولویها و چهرههای مذهبی
نزدیکی باورهای مذهبی ساکنان منطقه با ایدئولوژی سیاسی -مذهبی
گروههای تروریستی
حمایت قدرتهای مداخلهگر از سازمانهای ترویجدهندۀ ایدئولوژیهای
افراطی

شکلگیری و فعالیت گروههای افراطی و تروریستی در مناطق مرزی
مشترک دو کشور افغانستان و پاکستان

مدل  .1تأثیر ضعف اقتدار و نفوذ اجتماعی دولت در شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی در نواحی مرزی
افغانستان با پاکستان
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