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چکیده
جريان بنیادگرايی اسالمی ،بنا به داليلی نظیر؛ ضعف اقتصادی و سیاسیی ،گتیترش اسیتد،اد ،فتیاد و
تنشهای قومی و مذهدی و با حمايتهای برخی ق،رتهای منطقهای و فرامنطقیهای توانتیت در سسییای
مرکزی به حیات خود ت،اوم بخش .،عملکرد گروههای بنیادگرا در کشیورهای سسییای مرکیزی ،پیامی،های
سیاسی  -امنیتی قابلتوجهی را برای منطقه حتاس غرب سسیا رقمزده که سثار سن بیشیتر کشیورهای منطقیه
ازجمله ج.ا.ا را ه،ف قرار داد .نوع پیووهش حاضیر ،کیاربردی و روش سن توفییتی تللیلیی اسیت .بیه
منظور شناسايی ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا ناشی از فعالیتهای بنیادگرايی اسالمی در سسییای مرکیزی در حیوزه
نرمافزاری و دستیابی به م،ل مطلوب در اين زمینه؛ بع ،از توزيع پرسشنامه ،اطالعیات جمیعسوریشی،ه بیا
استتاده از نرمافزارهای  Spssو  ،Amosمورد تجزيهوتللیل قرار گرفت که نتايج حافیله فرضییه پیووهش
مدنی بر «ته،ي،ات امنیتیی ج.ا.ا در سسییای مرکیزی ناشیی از فعالییتهیای بنییادگرايی اسیالمی در حیوزه
نرمافزاری شامل ان،يشه مذهدی ،ان،يشه قومی و ان،يشه نوادی است» را تائی ،مینماي،؛ ضمن اينکیه مؤلتیه
ان،يشه مذهدی ،با اختالف ان،کی نتدت به ان،يشه قومی دارای بیشترين مییانیین بیوده و ايین بی،ان معنیی
است که اين مؤلته بیشترين تأثیر را در ته،ي،ات امنیتی بع ،نرمافزاری داشته اسیت .همچنیین بیا تجزيیه و
تللیییل دادههییا ،میی،ل ته،يیی،ات امنیتییی ج.ا.ا در سسیییای مرکییزی ناشییی از بنیییادگرايی اسییالمی بدر بعیی،
نرمافزاری) نیز مورد تايی ،قرار گرفت.
کلی،واژهها :ته،ي ،امنیتی ،جمهوری اسالمی ايران ،سسیای مرکزی ،بنیادگرايی اسالمی ،ان،يشه مذهدی.
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با پیچی،ه ش،ن ماهیت نظام بینالملل ،بازيیران ق،رت در فلنه غرب سسیا را میتیوان بیه شیکل زيیر
تقتیمبن،ی نمود :نختت ،بازيیران دولتی بمنطقیهای و فرامنطقیهای) و دوم ،بیازيیران غیردولتیی نووهیور
بگروههای بنیادگرای تروريتتی) .در اين میان ،نکته تأملبرانیییز ،پررنی شی،ن نقیش بیازيیران غیردولتیی
همراه با توسعهطلدی است که میتوان ،تأثیرات ج،ی بر سطوح تعامالت در منطقه برجای بییذارد .در ايین
ملیط بازيیران  -اعم از دولتی و غیردولتی  -بهعنوان عامل کشمکش به فرفیتطلدیی و يیا سیتیزهجیويی
میپردازن ،که ريشه رفتار سنها نختیت بیر بُعی ،تیاريخی الییوی توزيیع قی،رت تیاثیر گذاشیته و سیس
مکملهای هويتی ،قومیتی و مذهدی سن را تش،ي ،مینماي .،در اين حالت بازيیران به يک،يیر ب،بین بیوده و
مقام امنیت خود را در نابودی ديیری جتتجو مینماين،؛ درواقع در اين حالت بازی با حافیل جمیع فیتر
میان بازيیران سغاز میشود.
سسیای مرکزی يکی از مهمترين مناطق جهان شناخته میشود که میراثدار جیاده ابريشیم و پیل ارتدیاطی
میان اروپا و سسیای شرقی و شمال و جنوب قاره سسیا ملتوب میشود ببهمن .)89:1389،از سويی ديییر بیا
چالشهای امنیتی بتیاری در زمینه امنیت انرژی ،قاچاق مواد مخی،ر ،مهیاجرت ،قاچیاق انتیان و بنییادگرايی
افراطی روبهرو است ب .)Lopour,2015: 15اين منطقیه بیه دلییل موقعییت جغرافییايیاش نقیش مهمیی در
سیاستهای جهانی دارد .واقع ش،ن در قلب اوراسیا به عنوان يکی از شاهراههای ترانزيت در جهیان موجیب
ش،ه است که بتیاری از کشورهای مهم منطقهای و بینالمللی بجمهوری اسالمی ايران ،روسییه ،ترکییه ،هنی،،
چیین و ايیاالت متلی،ه امريکیا) بیرای تتیلط و نتیو در ايین منیاطق بیه رقابیت بیا يکی،يیر بسردازنی،
باسالمی و اياز .)233:1396 ،قرارداشتن اين منطقه در متیر افلی تجارت به ويیوه تجیارت اسیلله و میواد
مخ،ر بتتر مناسدی را برای رقابت بازيیران غیردولتی فراهم کرده است و اين عامل میتوان ،بتیتر و ملرکیی
برای حضور گروه های بنیادگرا در ايین منطقیه باشی .،عملکیرد گیروههیای بنییادگرا در کشیورهای سسییای
مرکزی ،پیام،های سیاسی  -امنیتی قابلتوجهی را برای منطقه حتاس غرب سسیا رقمزده که سثیار سن بیشیتر
کشورهای منطقه ازجمله ج.ا.ا و حتی نظام بینالملل را ه،ف قرار داد .وجود گروههیای بنییادگرای افراطیی
در اين منطقه ،ممکن است ساختارهای سیاسی ضعیف اين کشورها را مدیتال کنی ،و سنهیا دچیار عیوار
متع،دی گردن .،همچنین اين گرايش ها ،نوعی قرائیت نادرسیت و نامناسیب از اسیالم را بیه جهانییان ارائیه
خواه ،کرد که عم،تاً با خوانش جمهوری اسالمی ايیران در تغیاير اسیت .از طرفیی بیهواسیطه اشیتراکات
مذهدی با اهل تتنن ،امکان ايجاد چالش از اين ناحیه برای ج.ا.ا متصیور خواهی ،بیود؛ بنیابراين بهیرهگییری
مطلوب از قابلیتهای موجیود در ايین منطقیه ،متیتلزم شیناخت همیهجاندیه از اوضیاعواحیوال ،نیازهیا و
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مق،ورات اين جمهوریها بوده و در اين فورت است کیه مییتیوان فرفیتهیا و ته،يی،های مترتیب بیا

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

فرفت اق،ام الزم را به عمل سورد .با توجه به امنیتی بودن ابعاد و نتايج حافل از اين پووهش ،بهطیور يقیین
نتايج علمی و متتن ،و قابلاتکای اين پووهش میتوان ،معیار و تکیهگاهی برای تصیمیمگییری دولتمیردان و
تصمیمگیرن،گان عرفههای مختلف امنیتی ،نظامی و حتی سیاسی کشور باش ،و با بهرهگییری از نتیايج ايین
پووهش بتوان ضمن شناسايی مهمترين ته،ي،های کشور در حوزه حتاس سسیای مرکزی و شیناخت منشیأ
بروز سنها ،راهکارهای متصور در راستای مقابله و رفع اين ته،ي،ها و حتی تد،يل سنها به فرفت را فیراهم
سورد .اين تلقیق با ه،ف «شناخت ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا ناشی از فعالیتهای بنیادگرايی اسیالمی در سسییای
مرکزی و دستیابی به م،ل مطلوب در اين زمینه ،در پی پاسخ به اين پرسش است که ته،يی،ات امنیتیی ج.ا.ا
ناشی از فعالیتهای بنیادگرايی اسالمی در سسیای مرکزی در حوزه نرمافزاری ک،ام است؟».
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

جمهوری اسالمی را شناسايی نمود و در راستای تقويت فرفتهیا و تقلییل ته،يی،ات و تدی،يل سنهیا بیه

امنیت :شرايطی است که در سن احتمال سسیب بتیار کم است و اشاره به ايمنی ادراکات هنی دارد و بر
اين اساس امنیت به معنای يک وضعیت عاطتی و احتاسی است که در سن هن انتان از هرگونه
اضطراب و فشاری به دور است .هر تعريتی که از امنیت ارائه شود؛ نتايج خروجیهای مختلتی دارد و
هرک،ام با ارزيابی خاص خود مواجه هتتن ،ب.)Krahmann,2017: 54–62
تهدید :ته،ي ،در لغت به معنای بیم دادن ،ترسان،ن و عقوبت دادن است .لرنر ته،ي،ات را عدارت از هر
چیزی که بتوان ،ثدات و امنیت را در يک کشور به خطر ان،ازد دانتته و معتق ،است ته،ي،ات منافع ملی را
ه،ف قرار میدهن .،در پارهای از متون نیز ته،ي ،به معنای توانايیها ،نیات و اق،امات دشمنان بالتعل و
بالقوه برای ممانعت از دستیابی خودی به مقاف ،امنیت ملی تعريفش،ه است بمراديان.)65:1385،
تهدید امنیتی :ته،ي ،امنیتی يعنی ته،ي ،مرجع امنیت بسرزمین – ملت – اي،ه حکومت ببقاء حکومت).
اه،اف مرجع امنیت ملی اغلب مرتدط با حوزههای عمومی و دولتی است .به نظر میرس ،موجوديت
بخشهای مختلف در يک کشور مثل بخش نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زيتتملیطی؛ همیی
درمجموع اه،اف مرجع امنیت ملی قرار داشته باشن .،بنابراين هر ته،ي،ی که موجوديت سنها را به خطر
ان،ازد ،امنیتی و علیه امنیت ملی خواه ،بود بافتخاری.)33:1387 ،
آسیای مرکزی :سسیای مرکزی که برگردان سن از واژگان روسی سسیای میانه خوان،هش،ه است ،در قلب
سسیا و در منطقهای قرارگرفته است که رودهای سن به سبهای سزاد جهان راه نمیيابن ،بکواليی.)1:1392 ،
اگرچه مرزهای دقیقی برای اين سرزمین تعريفنش،ه است ،اما معموالً سن را دربرگیرن،ه کشورهای
امروزی ،ازبکتتان ،تاجیکتتان ،ترکمنتتان ،قزاقتتان ،قرقیزستان میدانن .،اين منطقه از شمال به روسیه ،از
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جنوب به ايران و افغانتتان ،از شرق به چین و از غرب به دريای خزر متصل است بحاتمی.)45:1382،
اين بخش از دنیا دارای سه ويوگی بارز است :اوالً يک واسطه ژئوپلیتیک و جغرافیايی بین شرق و غرب،
شمال و جنوب است و ثانیاً کشورهايی که در اين منطقه واقعش،هان ،يک جدهه متل ،مدارزه علیه ته،ي،ات
فرامرزی را تشکیل دادهان ،و ثالثاً سسیای مرکزی بهعنوان يک منطقه متتقل درحالتوسعه است که رهدران
سیاسی اين منطقه باي ،تالشهای خود را برای ايجاد اين سه تصوير واقعی از منطقه که قابلقدول برای
جامعه جهانی است ،انجام دهن ،ب.)Wolff, 2017: 142
بنیادگرایی اسالمی :افطالح بنیادگرايی بنتته حامل بار مثدت و ارزن،ه مراجعه به ريشهها و افول و
يک افطالح ق،يمی است و به کتی اطالق میشود که معتق ،به معنای تلتاللتظی و کلمه به کلمه
ملتوای کتاب مق،س است و خود را مقی ،به تتتیر سن نمیدان ،ب .)Hunter,2015:23بنیادگرايی اسالمی
نهضتی است که بر ارزشهای اولیه اسالمی معتق ،است و پیروزی و بهروزی کشورهای اسالمی را در
بازگشت به سن ارزشها و افول و اعتقادات افلی اسالمی میدان ،يعنی اين اي،ه نه از الیوی کشورهای
غربی استتاده میکن ،و نه از الیوی کشورهای شرقی بسقا بخشی.)173:1394،
پیشینه تحقیق

سی ،داوودسقايی و ملم،رضا دمیری در سال  1393در پووهشی با عنوان "بررسیی نقیش بنییاد گرايیی
اسالمی در سسیای مرکزی بمطالعه موردی ازبکتتان)" ،به بررسی اين موضیوع پرداختیه کیه سيیا بنییادگرايی
اسالمی توانتته است در راستای افزايش ق،رت و نتو خود زن

خطیر و ته،يی،ی جی،ی علییه حاکمییت

برای اين جمهوریها به ويوه ازبکتتان باش،؟ نتايج تلقیق ،گروههای بنیادگرای اسیالمی در جمهیوریهیای
سسیای مرکزی به ويوه جمهوری ازبکتتان را ج،یترين رقیب و خطر علیه امنیت و حاکمیت اين کشیورها
قلم،اد نموده که خواهان ايجاد نوعی حکومت و نظام اسالمی در قالب خالفت میباشن.،
حتینعلی انتظاری در سال  1394در مقالهای با عنوان "نقش بنیادگرايی بوهابیت) در سسی ای مرکیزی و
قتقاز" به بررسی اين سوال پرداخته که حرکتهای اسالمی در سسیای مرکزی ،از کجا سرچش م ه گرفتیه و
نهايتا به کجا خواه ،رسی،؟ نتیجه کلی اين تلقیق بیانیر اين مهم است که جه ان اسی الم در يیک رويکیرد
مذهدی -دينی چشم به هويت افلی خود دارد .جندشهای اسالمی با برخورداری از پشتوانه وسیع مردم ی -
فکری و فرهنیی در سراسر سرزمینهای سسیای مرکزی و قتقاز با تمتک به اسالم ،بهعنوان تن ه ا راه حیل
مشکالت جوامع اسالمی مینیرن .،هر چن ،که دارای ويوگیها ،شعارها و خواستههای مشترک و م تضی ادی
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هتتن ،،بويوه سنکه اين جندشها در برخی از اقش ار و طیدقیات اج تمیاع ی ،ريشی ه داشی ت ه و در سينی،ه،
دگرگونیهای بزرگی را بوجود خواهن ،سورد.

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

"گتتمان سلتی -تکتیری و امنیت منطقه خاورمیانه" به اين سؤال پرداخته که چیونه گتتمان اسیالم سیلتی-
تکتیری بر امنیت در منطقه خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟ در پايان نتیجیهگییری نمیوده کیه گتتمیان اسیالم
سلتی -تکتیری با نتی اسالم متعادل ،تکتیر شیعیان و بهرهگیری از سالح و روشهای خشیونتسمییز بیرای
تشکیل خالفت اسالمی و نیز از طريق تقابیل بیا کشیورهای غربیی و متییلی ،موجیب میوجی از اسیالم
هراسی در جهان ش،ه است و از اين طريق امنیت در منطقه خاورمیانه را تلت تأثیر قرار داده است.
الهه کواليی و ملم،جواد خوانتاری در سال  1393در مقالهای با عنوان "جمهوری اسالمی ايران و
بنیادگرايی اسالمی در سسیای مرکزی" به بررسی نقش ايران در رش ،و گتترش بنیادگرايی اسالمی در
سسیای مرکزی پرداختهان .،نتايج پووهش نشان میده ،با گذشت بیش از دو دهه از استقالل کشورهای
سسیای مرکزی ،شواه ،نشان میده ،برخالف برخی تصورها و نظريهها ،ايران در رش ،و گتترش

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

سمیرا حتنزاده دانشسموختیه دانشییاه عالمیه طداطدیايی ،در سیال  1395در پايیاننامیهای بیا عنیوان

بنیادگرايی اسالمی در سسیای مرکزی ،از يکتو به دلیل شرايط داخلی کشورهای منطقه مانن ،ت،اوم نظام
سیاسی اقت،ارگرا در سنها ،مدارزه و رقابت ق،رتهای فرا منطقهای و منطقهای و وجود رقدای اي،ئولوژيک
ايران در منطقه و از سوی ديیر ،سیاست خارجی عملگرايانه و مدتنی بر توسعه مناسدات اقتصادی ،تجاری
و فرهنیی جمهوری اسالمی و نیز نیاه به منطقه از دريچه روابط با روسیه به دلیل مالحظات امنیتی ،ايران
تالشی برای نقش داشتن در رش ،و گتترش بنیادگرايی و حمايت از حرکتهای تن،روانه در منطقه
ن،اشته است.
با توجه به پیشینههای کرش،ه میتوان گتت؛ اگرچه تع،اد زيادی مقاله ،کتاب و پاياننامه ،دربارۀ گروههای
بنیادگرا و تاثیرات سن بر جمهوری اسالمی ايران به چاپ رسی،ه ،اما وجه غالب مغتول در سنها ،ع،م ورود
به حوزه ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی ناشی از بنیادگرايی اسالمی و دستیابی به م،ل در اين زمینه
است.
روششناسی تحقیق

پووهش حاضر از نوع کاربردی و روش سن توفیتی -تللیلی اسیت .در خصیوص گیردسوری
اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پووهش از روشهای کتابخانهای و جهت جمیعسوری
اطالعات برای تأيی ،يا رد فرضیههای پووهش از روش میی،انی بپرسشینامه) اسیتتاده شی،ه اسیت.
همچنین دادهها با اسیتتاده از نیرمافزارهیای  SPSSو  AMOSمیورد تللییل قیرار گرفیت و می،ل
پووهش ب،ست سم .،جامعه سماری پووهش را فاحبنظران و نخدیان سیاسی ،امنیتی فیاحبنظیر
در مداحث امنیتی و مطلع از بنیادگرايی در سسیای مرکزی تشکیل می دهن ،که از اين تعی،اد امکیان
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دسترسی به بیش از  139نتر از سنان برای ملقق امکانسذير ندود .بر همین اساس با توجیه بیه روش
تلقیق بتوفیتی -تللیلی) ،ملقق کلیه اعضای جامعه سماری را به فورت تمیام شیمار بیه عنیوان
حجم نمونه پووهش انتخاب نمود .روايی داده به روش نظر خدرگی و توسط  15نتر از کارشناسان
و متخصصان اين حوزه تعیین گردي ،و پايايی سن نیز به از طريق سلتای کرونداخ  .97تعیین گردي.،
جدول ()1

تع،اد گويهها

ضريب استان،ارد سلتای کرونداخ

0/974

30

سلتای کرونداخ

0/974

یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
الف :یافته های تحقیق


عوامل موثر در شکلگیری بنیادگرایی اسالمی در آسیای مرکزی

نظريه جندشهای اجتماعی که به بررسی عوامل ساختاری همچون فقر و نابرابری ،دسترسی بیه
منابع ،فرفتهای سیاسی و اي،ئولوژی میپردازد را میتوان زمینهای برای رش ،بنیادگرايی افراطیی
در سسیای مرکزی ملتوب نمود بجانداز و شیرخانی )66 :1388 ،اما وهور و گتترش افراطگرايیی
مذهدی در سطح منطقه سسیای مرکزی را باي ،معلول سه دسته عوامل داخلی ،خارجی و متترقیه بیه
شرح زير تلقی نمود:
 -1عوامل داخلی :وهور و گتتردگی بنیادگرايی اسالمی در نتیجه اعمال ملی،وديت در امیور
مذهدی میردم و ايجیاد يیک خیالء ايی،ئولوژيک در سیطح منطقیه بیوده اسیت .عیالوه بیر خیالء
اي،ئولوژيک ،ساختار حکومتهای ايجیاد شی،ه در منطقیه سسییای مرکیزی در سیالهیای پی

از

فروپاشی شوروی و اعالم ج،ايی کامیل ديین از سیاسیت نییز تیأثیر غییر قابیل انکیاری بیر رشی،
افراطگرايی مذهدی در اين منطقه داشته و باعث تمايل بخش قابل توجهی از متیلمانان منطقیه بیه
افراطگرايی مذهدی ش،ه است .برايناساس بتیاری از تللیلگران ساختار سیاسی حاکم بیر منطقیه
را مهمترين عامل رش ،بنیادگرايی اسالمی در منطقه قلم،اد میکنن ،ب.)Gasimoglu, 2017:2
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نشات گرفته از رويههای نامناسب اعمال ش،ه توسط غرب علیه دنیای اسیالم در طیول سیالهیای
اخیر می دانن .،در اين زمینه بر اساس يک نظرسینجی انجیام شی،ه در سیطح منطقیه در حی،ود 40
درف ،مردم قرقیزستان با جن

افغانتتان مخالف بوده و  52درف ،نیز سن را يک فرسين ،نیامطلوب

قلم،اد می کنن،بنوايی و شاه علی .)120 :1391 ،همچنین عملیات نظامی امريکا در افغانتیتان ،نییز
به داليل مهاجرت طیف قابل توجهی از اعضیای طالدیان و القاعی،ه بیه کشیورهای منطقیه ،قرابیت
جغرافیايی افغانتتان با سسیای مرکزی و از زمینههای مناسب اي،ئولوژيک موجود در سیطح منطقیه،
يکی از عوامل خارجی تش،ي ،کنن،ه بنیادگرايی دينی در سطح منطقه مطرح بوده است.
 -3عوامل متفرقه :عالوه بر موارد عنوان ش،ه ،مولتههای ديیری نیز در تقويیت بنییادگرايی در
حوزه موفوف موثر بودهان ،که به سدب نقش موثر سنها در بروز اين معضیل ،خیارج از دو حیوزه

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

 -2عوامل خارجی :برخی رش ،افراطگرايی در منطقه سسییای مرکیزی را ماننی ،سیاير منیاطق

عنوان ش،ه قدلی تدیین گردي،ه و از سن جمله میتوان به اقت،ار سازمانی احزاب مذهدی منطقه ،منابع
هويتی مردمان منطقه ،برخورد مقابلهای دولتهای منطقه با هويت مذهدی مردم و ناتوانی دولتهیا
در اقناع گروههای مخالف و تامین خواستههای سنها اشاره نمود بهمان.)128 :


مولفههای تأثیرگذار بر تهدیدات امنیتی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی

 -1اندیشه مذهبی
 -1-1ایجاد شکافهای مذهبی :گروههای بنیادگرا از چن ،عارضه کلیی در غیرب سسییا سیود
میبرن ،و برای بقای خود از سن تغذيه میکننی :،يکیی از سنهیا وجیود اختالفیات قیومی -میذهدی
بهخصوص شیعه -سنی است بن.شیتیعی ،مصیاحده بیا سیايت ديسلماسیی ايرانیی .)1394 ،جريیان
بنیادگرايی در راستای ارائه تتتیری طايتهگرايانه ،انطداق موقعیت و قی،رت جغرافییايی بیا قی،رت
سیاسی را نیز به متهوم امت،اد جغرافییای سیاسیی شییعیان در کشیورهای مختلیف غیرب سسییا بیا
مرکزيت ايران تلقی میکن .،دخالت تتاسیر طايتهگرايانه باعم از شییعی يیا سینی و غییره) کیارکرد
ژئوپلیتیک اسالمی را کاهش داده يا خنثی مینماي .،اگرچه گروههای بنیادگرا با ادعای دفاع از اهیل
سنت ايران و احقاق حقوق اين بخش از متلمانان ،م،عی مدارزه با نظام ج.ا.ا هتیتن ،امیا عملکیرد
اين جريان در برخورد با مخالتان خود -حتی اهل سنت -نشان مییدهی ،سنیان اهی،اف ديییری را
دندال میکنن.،
 -2-1ترویج و گسترش ناحیه گرایی مذهبی در ایران :از سنجا که اسیاس هويیت در جامعیه
اهل تتنن ،طايته و مذهب است لذا به نوعی در برابر هويت اکثريت و حاکمیت قرارگرفتیه اسیت.
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ازاينرو احتاس ته،ي ،از چنین وضعیتی ،مییان دارنی،گان میذهب مشیترک ،نیوعی سیرخوردگی،
همیونی و همیرايی فزاين،ه ايجاد کرده اسیت بکاويیانی راد و همکیاران .)19 :1395 ،در مجمیوع
باي ،گتت ناحیه گرايی مذهدی در جامعه اهل تتنن ايران بهش،ت فعال است و اين امیر بیشیتر بیه
دلیل ويوگی های فرهنیی نواحی سنی نشین ،جايیاه مولویها در جهتدهی به تتکرات سیاکنین و
ناهمیونی مذهدی با ديیر ساکنان کشور ،حمايتهای مالی و اي،ئولوژيکی برخی کشورهای منطقیه
در قالب کمک به بنیادهای مذهدی ،تدلیغ بنیادگرايی اسالمی و تتکرات سلتی است.
 -3-1حساسیت روی هویت و ترمینولوژی شیعی :ازجمله بارزترين نقاط اشتراک طیفهیا و
گرايشهای مختلف بنیادگرايی است .با ايین تتیاوت کیه طییف معتی،ل سن ،شییعیان را متیلمانان
منلرف و ب،عت گزار مینامن ،که احیاناً جوامع سینیی در معیر

ته،يی ،و هجمیهی سنهیا قیرار

میگیرن ،بقرضاوی ،)41:2008،اما طیف افراطی ،بیواهمه ،تشیّع را دين خودساخته میخوانن .،اين
تصويرسازی ض ،ايرانی و ض ،شیعی با بهرهگییری از نشیانهشناسیی فرهنییی ،همیهروزه در حیال
بهروز ش،ن است .دوقطدی کردن و تتتیر فرقهگرايانه از تلوالت سیاسیی منطقیه برمدنیای شیکاف
شیعه و سنیی ،برسم،ه از اين تصاوير هنی است که در امت،اد خطوط اي،ئولوژيک و ديرپای تاريخی
انجام میپذيرد .تصاويری که مهمترين ملرک گروههای بنیادگرا برای اق،ام علییه ايیران بیه شیمار
میسين ،و درنتیجه اين انیاره پردازی ،سلتیها چنان بیه هويیت سیاسیت خیارجی ايیران بی،بین و
بیاعتماد میشون ،که ب،ترين تصورات و فرضیهها همچون هم،ستی ايران با کتیار علیه اهیل سینیت
را میپذيرن ،و ايران را متئول افول نقش تاريخی اعراب و تنزیل جايیاه کشیورهای عربیی معرفیی
مینماين .،متعاقب اين تصويرسازی ،رابطۀ بنیادگرايی با جمهوری اسیالمی ايیران از مییان حیاالت
سهگانیۀ روابیط يعنیی «تقابیل»« ،رقابیت» و «همکیاری» ،عمی،تاً در چیارچوب «تقابیل و رقابیت»
قابلتللیل است؛ بهعدارتديیر ،بر اساس هنیت فوق ،منازعه و تقابل با جمهوری اسیالمی ايیران،
طدیعی و الزم قلم،اد میشود.
 -2اندیشه قومی
 -1-2توسعه شکافهای قومی :بواسطۀ حیات طايتهای و قومی جريانهای بنیادگرا در سسیای
مرکزی؛ گروههای وابتته و يا برخاسیته از سن مییتواننی ،دارای ورفییتهیای شیتابدهنی،گی بیه
منازعات تاريخی و قومی در ج.ا.ا ش،ه و کارسم،ی دينی را در توسعه اجماع و وح،ت و همزيتتی
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از اولويت خارج سازن ،و به تعدیری ديیر به قابلیتهیای تجزيیه سیرزمینی ج.ا.ا سیرعت بخشین،
بنصری.)25:194 ،

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

فرهنیی و سرزمینی تأکی ،میکن .،معموالً طرف،اران اين ناسیونالیتم معتق،ن ،کیه حقیوق قیومی و
فرهنیی سنها ،از سوی گروههای اکثريت قومی که در دولت -ملتها موقعیت برتیر دارنی ،ناديی،ه
گرفته میشود .ازاينرو در ملت -دولتهايی که گرايش متلط در سنها ناسیونالیتم فرهنیی -ملیی
است و نتدت به حقوق اقلیتهای قومی بیتوجهان ،و يا درف،د ملو سن هتتن ،،پتانتیل پیوسیتن
افراد به طرف،اران ناسیونالیتم قومی افزايش مییيابی ،باسیمیت .)194 :1393 ،ناسیونالیتیم قیومی
موجب تضعیف هويت ملی میشود و با توجه به اينکه در ب،ترين وضعیت ،خواهان استقاللطلدیی
است ،ممکن است حتی تمامیت ارضی کشور به مخاطره بیتت.،
 -3-2افزایش گروهها و احزاب افراطگرای غیرقانونی قومی :تشکیل يا افیزايش سیازمانهیا،
احزاب سیاسی ،مذهدی و تشکلهای پنهان و سشکار افراطگرای غیرقانونی قیومی را کیه بیهفیورت

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

 -2-2تقویت ناسیونالیسم قومی :ناسیونالیتم قومی بر احتاس وفاداری به مردم ،گروه خاص

سازمانيافته و تشکیالتی علیه حاکمیت اق،ام میکنن ،،بايی ،شاخصیی از ته،يی ،علییه ج.ا.ا دانتیت.
يکی از فعالیتهای برخی علمای افراطی و متعصب بنیادگرا علیه انقالب اسالمی ،ايجاد تشکیالت و
احزاب تازه تأسی

برای مقابله با تشیع و انقالب اسالمی ايران مانن ،تأسی

سواد اعظم اهل سنت،

سساه فلابه و لشکر جنیجوی و طیده و تعمیم مدارزه مج،د و گتترده با فرهن

انقالب اسیالمی و

تشیع بوده است.

 -3اندیشه نژادی
 -1-3ایجاد تقارن بین ایرانیت و تشیع در مقابل عربیت و تسنن :جريان بنیادگرايی در بتیتر
فرهنیی با ايجاد تقارن بین قومیت ايرانی و مذهب شیعه از يکتو و تأکی ،بر تمايز و اختالف سن با
قومیت عربی و مذهب اهل سنت از سوی ديیر موجدات افتراق هرچه بیشتر سنها را ت،ارک نموده
و به اختالفات تاريخی بین اعراب و ايرانیها دامن میزن .،اين موضوع سنچنان در فرهن

سیاسی

برخی گروههای بن ییادگرا دارای اهمییت و اعتدیار سیاسیی اسیت کیه امیروزه هیم عربییت و هیم
اسالمگرايی بنیادگرا در برخی کشورهای سسیای مرکزی حامل نوعی ض،يت با ايران و شیعه اسیت
بمقصودی.)139 :1384 ،
 -2-3تمایز گذاری بین گونه ایرانی تشیع و گونه عربی تشیع :گروههای بنیادگرا همزمیان بیا
اتخا راهدرد ايجاد تقابل بین قومیت ايرانی و مذهب شیعه با قومیت عربیی و میذهب اهیل سینت
استراتوی تکمیلی بر مدنای تمايز گذاری بین شیعیان کشورهای عربیی و سیاير کشیورها و شییعیان
ايران را مطرح می نماين ،که ه،ف سن جذب شیعیان ساير کشورها اسیت .ايین گیروههیا بیا تمیايز
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گذاری بین گونه ايرانی و گونه عربی تشیع ،شیعه ايرانی را متصل به تعابیری چون شیعه فتوی در
مقابل شیعه علوی کرده و موجدات تضعیف تشیع و ناکارسم،ی سیاسیت خیارجی ايیران را فیراهم
مینماين.،
 -3-3القای انگاره اشغالشدگی به جمعیت اهل تسنن :در اعالمیهها و بیانیههايی که در چنی،
سال اخیر توسط گروههای تروريتتی مذهدی و تکتیری همچون جیشالظلم علیه جمهوری اسالمی
ايران و شیعیان فادرش،ه ،همواره از واژگان اشغال ،تجاوز و مانن ،سنها برای توجیه کنش تروريتتی
و دعیوت جوانیان اهیل سینت بیه گیرايش و پیوسیتن بیه ايین گیروههیا اسیتتادهشی،ه اسیت
بپور سعی .)5:1393،،سن ها در اوهارات خود از واژه دولت فتوی و ارتش فتوی استتاده میکنن.،
استتاده از واژه ارتش فتوی يا دولت فتوی نیز بهمنزله سن است که اين گروهها برسننی ،تیا اهی،اف
جمهوری اسالمی را عیناً مانن ،اه،اف دولت فتويه ،بر دو افل «توسعهطلدی ارضیی» و «گتیترش
شیعه» تدیین کنن .،بهبیانديیر ،درف،د القای اين انیاره هتتن ،که سرزمینهای اسالمی و بهويوه اهل
سنت ايران ،تلت اشغال و تجاوز رژيم حاکم بر ايران قرارگرفتهان.،
ب :تجزیه و تحلیل یافته ها

برای پاسخیويی به سؤال و فرضیه پووهش با عنوان ته،ي،ات امنیتیی ج.ا.ا در سسییای مرکیزی
ناشی از فعالیتهای بنیادگرايی اسالمی در حوزه نرمافزاری شامل ان،يشه مذهدی ،ان،يشیه قیومی و
ان،يشه نوادی است؛ خروجیهای نرمافزار  spss 22به شکل زير تللیل میگردد:

نمودار شماره ب )1نمايش میانیین مؤلتههای بع ،نرمافزاری ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی با تأکی ،بر بنیادگرايی اسالمی
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همانگونه که در نمودار باال بشماره  )1و ج،ول شماره ب )1مشاه،ه میکنی،؛ مییانیین سمیاری سیه
مؤلته بع ،نرمافزاری ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی با تأکیی ،بیر بنییادگرايی اسیالمی کیه

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

دادهش،ه است .با توجه به دادهها ،مؤلته ان،يشه مذهدی ،با اختالف ان،کی نتدت بیه ان،يشیه قیومی
دارای بیشترين میانیین است و اين ب،ان معنی است که اين مؤلته بیشیترين تیأثیر را در ته،يی،ات
امنیتی بع ،نرمافزاری به خود اختصیاص داده اسیت .از دادههیای موجیود نییز ايینگونیه برداشیت
میشود که مؤلته ان،يشه نوادی کمترين میانیین را در بین مؤلتیههیای بعی ،نیرمافیزاری ته،يی،ات
امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکیزی بیا تأکیی ،بیر بنییادگرايی اسیالمی دارا بیوده و کمتیرين تیأثیر را در
ته،ي،ات امنیتی بع ،نرمافزاری به خود اختصاص داده است.
ج،ول شمارهب )1سمار توفیتی مؤلتههای بع ،نرمافزاری
انلراف معیار

میانیین

بیشینه

کمینه

تع،اد جامعه سماری

0/68

3/91

4/80

1

139

ان،يشه قومی

0/97

2/08

5

1/20

139

ان،يشه نوادی

0/6

3/96

4/80

1/90

139

ان،يشه مذهدی

139

تع،اد کل

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

عدارتان ،از :ان،يشه قومی ،ان،يشه نوادی و ان،يشه میذهدی؛ بیهفیورت مصیور و سمیاری نمیايش

ج،ول شماره ب )2سمار توفیتی شاخصهای مؤلته ان،يشه قومی
انلراف معیار میانیین بیشینه کمینه تع،اد جامعه سماری
0/84

4/17

5

1

139

ايجاد و توسعه شکافهای قومی

0/83

4/07

5

1

139

تش،ي ،راديکالیتم قومی

0/74

4/02

5

1

139

نتو به دايره قومی اهل سنت

0/99

4/008

5

1

139

ته،ي ،بر انتجام سیاسی -اجتماعی قومیتی

0/97

4

5

1

139

0/82

3/94

5

1

139

سیاسی نمودن متئله قومیتها

0/91

3/82

5

1

139

فعال نمودن هويتهای فرو ملی

0/82

3/79

5

1

139

ايجاد بلرانهای ساختیی قومی

گتترش تمايالت واگرايانه و استقاللطلدانه
قومی
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0/86

3/69

5

1

139

0/93

3/56

5

1

139
139

متهم نمودن نظام ج.ا.ا به افالح قومی
کاهش مشارکت اقوام در سرمايهگذاریهای
مللی و ملی
تع،اد جامعه سماری

با توجه به دادههای ج،ول ،در مؤلته ان،يشه قومی ،شاخصهای ايجاد و توسعه شکافهای قیومی
و کاهش مشارکت اقوام در سرمايهگذاریهای مللی و ملی به ترتیب بیشترين و کمتیرين مییانیین
را به خود اختصاص داده است؛ بنابراين اين شاخصها ،بیشترين و کمتیرين تیأثیر را در ته،يی،ات
امنیتی بع ،نرمافزاری بمؤلته ان،يشه قومی) به خود اختصاص داده است.
ج،ول شماره ب )3سمار توفیتی شاخصهای مؤلته ان،يشه نوادی
انلراف معیار میانیین بیشینه کمینه تع،اد جامعه سماری
0/64

3/19

5

1

139

تقلیل اسالمملوری به ايران هراسی

0/88

2/43

5

1

139

برجتتهسازی اختالفات نوادی در داخل و خارج

0/85

2/41

5

1

139

0/81

2/37

5

1

139

ايجاد بلرانهای ساختیی نوادی

1/26

1/78

5

1

139

نوادگرايی و رش ،افکار ناسیونالیتتی

1/32

1/78

5

1

139

1/25

1/78

5

1

139

تضعیف هويت ايرانی

1/17

1/73

5

1

139

گتترش خشونتهای مدتنی بر نواد

1/12

1/68

5

1

139

برجتتهسازی برتری نواد غیر ايرانی بر ايرانی

1/11

1/66

5

1

139

شکل دادن به جندشهای نوادی

139

تع،اد جامعه سماری

سازماندهی افراد و تشکلهای ناراضی حول ملور
هويت نوادی

همراستايی منافع گروههای بنیادگرا با سطح مطالدات
نوادی

با توجه به دادههای ج،ول ،در مؤلته ان،يشه نوادی ،شاخصهای تقلییل اسیالمملیوری بیه ايیران
178

هراسی و شکل دادن به جندشهای نوادی ترتیب بیشترين و کمترين میانیین را به خود اختصیاص

ج،ول شماره ب )4سمار توفیتی شاخصهای مؤلته ان،يشه مذهدی
انلراف معیار میانیین بیشینه کمینه

تع،اد جامعه سماری

0/79180

4/15

5

2

139

ايجاد و توسعه شکاف مذهدی

0/75720

4/14

5

2

139

فعالسازی جندشهای سلتی -تکتیری

0/72792

4/14

5

2

139

ايجاد جندشهای سلتی  -تکتیری

0/74049

4/12

5

2

139

راديکالیزه کردن ان،يشههای سلتی -تکتیری

0/86799

3/98

5

2

139

چن ،گونهسازی قرائتهای ق،رت و حاکمیت

0/73121

3/90

5

2

139

گتترش و ترويج ناحیه گرايی مذهدی

0/89146

3/87

5

2

139

تش،ي ،حتاسیت روی هويت و ترمینولوژی

0/85340

3/82

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

بمؤلته ان،يشه نوادی) به خود اختصاص داده است.

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

داده است؛ بنابراين اين شاخصها ،بیشترين و کمترين تأثیر را در ته،ي،ات امنیتی بع ،نیرمافیزاری

اسالمی

شیعی
5

1

139

سازماندهی افراد و تشکلهای ناراضی حول
ملور هويت مذهدی

0/92611

3/79

5

1

139

ترويج نظريه احیای خالفت

1/09382

3/66

5

1

139

رواج اي،ئولوژی نترت

139

تع،اد جامعه سماری

با توجه به دادههای ج،ول ،در مؤلته ان،يشه مذهدی ،شاخصهای ايجاد و توسعه شکاف مذهدی و
رواج اي،ئولوژی نترت به ترتیب بیشترين و کمتیرين مییانیین را بیه خیود اختصیاص داده اسیت؛
بنابراين اين شاخصها ،بیشترين و کمترين تأثیر را در ته،يی،ات امنیتیی بعی ،نیرمافیزاری بمؤلتیه
ان،يشه مذهدی) به خود اختصاص داده است.
بهمنظور رتدهبن،ی سماری سه مؤلته بع ،نرمافزاری ،از سماره فري،من استتاده گردي ،که نتیايج سن در
ج،اول زير سم،ه است .بر مدنای دادههای ج،ول ،رتدهبن،ی سیه مؤلتیه بیه ترتییب شیامل ان،يشیه
مذهدی ،ان،يشه قومی و ان،يشه نوادی است .با توجه به ج،ول خی دو که اطالعات سن به اين شرح
است ب ) )X2=155.29, df=5,p=000(p<0.05اينگونه نتیجهگیری مییشیود کیه تتیاوت ايین
مؤلتهها به للاظ سماری نیز معناداراست.
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ج،ول شماره ب)5
رتبهبندی
میانیین رتده
2/46

ان،يشه مذهدی

1/15

ان،يشه نوادی

2/39

ان،يشه قومی

ج،ول شماره6
سزمون فري،من
139

تع،اد جامعه سماری

155/29

خی دو

2

درجه سزادی

0/000

سطح معنیداری

با توجه به نتايج حافل از ج،اول و نمودارها مییتیوان ايینگونیه نتیجیه گرفیت کیه مؤلتیههیای
ته،ي،کنن،ه امنیت جمهوری اسالمی ايران در سسیای مرکزی با تأکی ،بر بنیادگرايی اسیالمی در بعی،
نرمافزاری شامل ان،يشه مذهدی ،ان،يشه قومی و ان،يشه نوادی است که بهفورت مصیور و سمیاری
نمايش دادهش،ه است؛ بنابراين با توجه به مطالب گتتهش،ه ،فرضیه تلقیق پذيرفته میشود.
تعیین روایی و استانداردسازی مدل
با توجه به طدیعت دادهها ،روش تجزيهوتللیل مناسب سماری ،تللیل عاملی تأيی،ی 1بیود کیه ايین
کار به روش م،ل معادالت ساختاری 2و بهوسیله نرمافزار  AMOSانجام گرفت.
-1پارامترهای مدل
در اين مطالعه جهت انجام تللیل عاملی ،شاخص کتايت حجم نمونه کیتر 0/71 3بیه دسیت سمی،
که نشاندهن،ه فاکتور پذيری گويههای پرسشنامه است .همچنیین مقی،ار خیی دو سزمیون بارتلیت
180

1. CFA
2. SEM
3.Kaiser

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

ج،ول شماره ب)7

KMO and Bartlett's Testa
0/71

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

10305/41

Approx. Chi-Square

1770

df

1/00

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity

a. Based on correlations

برای استان،اردسازی ،تأيی ،و يا رد گزينههای م،ل پیشنهادی ،با در نظر گرفتن شرايط پیووهش
حاضر ،بهترين رويه سماری تللیل عاملی تأيی،ی 1است .بیرای اجیرای تللییل عیاملی تأيیی،ی ،از

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

ب )p=0/001است.

نرمافزار  ،AMOSبا اجرای م،لسازی مربعات ساختاری 2يا  SEMاستتاده گرديی ،کیه پارامترهیای
تأيی ،م،ل يا نیکويی برازش به شرح زير است:
ج،ول شماره ب )8نیکويی
PGFI

AGFI

GFI

RMR

Model

0/42

0/4

0/91

0/086

Default model

شاخص نیکويی برازش نشان میده ،که ماتري
کواريان

برازش3

کواريان

م،ل تا چه ح ،نزديک به میاتري

نمونهای است .همانطور که در ج،ول باال مالحظه میشیود ،شیاخص نیکیويی بیرازش

برابر با  0/91است که مق،اری قابلقدیول بیرای تأيیی ،ايین پیارامتر در ارزيیابی می،ل اسیت .بیازه
قابلقدول برای اين پارامتر ع،د بزرگتر از  0/9است.
مق،ار خی دو ،بهطور سنتی برای ارزيابی برازش کلی يک م،ل موردبررسیی قیرار مییگییرد و
درفورتیکه در سطح  0.05معنادار نداش ،،م،ل مناسب را نشان میده .،در اين پووهش مق،ار خی
دو برابر ب) )X2=2.18 p=.08 (p>.005است .اين ب،ان معناست که مق،ار خیی دو بیهدسیتسمی،ه
مناسب است.
جدول شماره ()9
CMIN/DF

P

DF

CMIN

CMIN
NPAR

Model

1. Confirmatory Factor Analysis
2.Structural Equation Modelling
3.GFI
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CMIN/DF

P

DF

CMIN

NPAR

Model

1/41

0/000

402

498/97

63

Default model

پارامتر  CMIN/DFيکی از شاخصهای مهم نیکويی برازش بوده که بازه قابلقدیول سن بیین 1
و  3است .همانگونه که مشاه،ه میشود اين مق،ار  1/41است يعنی ايین پیارامتر هیم تأيیی،ی بیر
مناسب بودن م،ل است.
جدول شماره ()10

Baseline Comparisons

TLI

IFI

RFI

NFI

CFI

rho2

Delta2

rho1

Delta1

Model

0/97

0/5

0/54

0/48

0/52

Default model

در اين ج،ول ،شاخص نتدیت مقايتهای ،1باي ،باالتر از  0/9باشی .،همیانگونیه کیه مالحظیه
میشود ،مق،ار اين شاخص  0/97بوده که مق،ار قابل قدولی در ارزيابی م،ل است.
ج،ول شماره ب )11جذر میانیین مربعی خطای

تقريب2

PCLOSE

HI 90

LO 90

RMSEA

Model

0/000

0/2

0/19

0/085

Default model

0/000

0/28

0/27

0/27

Independence model

شاخص جذر میانیین مربعی خطای تقريب ،نشان میدهی ،کیه می،ل پیووهش توانتیته اسیت
مییاتري

واريییان  -کوواريییان

جامعییه را بییرازش دهیی .،ايیین شییاخص بییهعنییوان يکییی از

سگاهیبخشترين شاخصها بکار میرود زيرا به تع،اد پارامترهای بیرسورد شی،ه در می،ل حتیاس
است؛ يعنی در شرايط يکتان ،م،لی را انتخاب مینماي ،که تع،اد پارامتر کمتری داشته باش .،مق،ار
اين شاخص باي ،بین  0و  1باش ،که هرچق،ر کوچکتر باش ،نشاندهن،ه تناسب بهتر می،ل اسیت.
همانطور که در ج،ول باال مالحظه میشود؛ مق،ار اين شاخص در پووهش ،برابر با  0/8بیوده کیه
بیانیر اين است که فر

قابلقدول برای نیکويی برازش يا تناسب م،ل رعايت شی،ه اسیت .بیا در

نظر گرفتن مقادير گتتهش،ه در ج،اول باال که همیی مقیادير مناسیب و قابیلقدیول بیرای نیکیويی
برازش م،ل را تأيی ،نمودن،؛ اينگونه نتیجهگیری میشود که م،ل ارائهش،ه دارای نیکیويی بیرازش
بتیار بااليی برای دادههای جمعسوریش،ه است.
182
)comparative fit index (CFI

1.

2.RMSEA

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

 -2مدل استانداردشده حاصل از ارزیابی تناسب مدل

شکل شماره ( :)1مدل استانداردشده
برای تصمیمگیری در مورد حتظ و يا حذف گويههای م،ل ،باي ،بیرای هیر گويیه ،مقی،ار خطیای
استان،ارد 1و نیز مق،ار بلرانی 2و مق،ار  pمرجع 3بررسی شود .اگر مقادير اين سه پیارامتر ،در حی،
قابلقدول باش ،ب )S.E<1,CR>1.96, P-VALUE<0.05در اين فورت گويهها را مییتیوان حتیظ
نمود ولی چنانچه هريک از اين متروضیات رعايیت نییردد و مقیادير سیه پیارامتر خیارج از حی،
قابلقدول باش ،،باي ،گويه را حذف نمود.
جدول شماره ( -)12وزن رگرسیون (مدل پیش فرض تعداد گروهها)

1.standard error
2.critical ration
3. p-value
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 Pمرجع

خطای بحرانی

خطای استاندارد

تخمین

***

14/01

0/081

1/13

ان،يشه قومی

 <---سوال 30

***

13/64

0/087

1/18

ان،يشه قومی

 <---سوال 29

***

12/97

0/090

1/17

ان،يشه قومی

 <---سوال 28

***

13/58

0/077

1/05

ان،يشه قومی

 <---سوال 27

***

14/01

0/081

1/13

ان،يشه قومی

 <---سوال 26

***

15/23

0/071

1/07

ان،يشه قومی

 <---سوال 25

***

13/84

0/082

1/13

ان،يشه قومی

 <---سوال 24

***

8/85

0/095

0/84

ان،يشه قومی

 <---سوال 23

***

14/34

0/074

1/05

ان،يشه قومی

 <---سوال 22

***

14/96

0/078

1/17

ان،يشه قومی

 <---سوال 21

***

13/03

0/067

0/87

ان،يشه نوادی

 <---سوال 20

***

7/41

0/138

1/02

ان،يشه نوادی

 <---سوال 19

***

7/18

0/154

1/10

ان،يشه نوادی

 <---سوال 18

***

8/49

0/164

1/39

ان،يشه نوادی

 <---سوال 17

***

8/15

0/198

1/61

ان،يشه نوادی

 <---سوال 16

***

8/41

0/185

1/56

ان،يشه نوادی

 <---سوال 15

***

8/16

0/162

1/32

ان،يشه نوادی

 <---سوال 14

***

7/64

0/166

1/27

ان،يشه نوادی

 <---سوال 13

***

7/97

0/157

1/25

ان،يشه نوادی

 <---سوال 12

***

8/83

0/256

2/26

ان،يشه نوادی

 <---سوال 11

***

8/85

0/095

0/84

ان،يشه مذهدی  <---سوال 10

***

14/29

0/61

0/87

ان،يشه مذهدی  <---سوال 9

***

14/08

0/073

1/02

ان،يشه مذهدی  <---سوال 8

***

12/65

0/068

0/85

ان،يشه مذهدی  <---سوال 7

***

13/03

0/067

0/87

ان،يشه مذهدی  <---سوال 5

***

14/03

0/065

0/91

ان،يشه مذهدی  <---سوال 4

***

12/23

0/060

0/73

ان،يشه مذهدی  <---سوال 3

***

14/68

0/064

0/93

ان،يشه مذهدی  <---سوال 2

***

15/67

0/062

0/96

ان،يشه مذهدی  <---سوال 1

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

***

13/46

0/072

0/96

ان،يشه مذهدی  <---سوال 6

همانطور که در ج،ول باال و شکل متناور بیا سن بشیکل شیماره  )1مالحظیه مییشیود؛ تمیام
شرايط پیشگتته در مورد هر يک از گويهها رعايت ش،ه است يعنی برای هر گويیه مقی،ار خطیای

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

 Pمرجع

خطای بحرانی

خطای استاندارد

تخمین

استان،ارد کمتر از  1و مق،ار خطای بلرانی بیشتر از  1/96و مق،ار  Pمرجیع کمتیر از  0/05اسیت.
بنابراين بهطور قاطع میتوان گتت؛ م،ل پیشنهادی بهطیور کامیل تأيی،شی،ه اسیت .درنتیجیه می،ل
پیشنهادی به للاظ سماری ،يک م،ل ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی با تأکی ،بیر بنییادگرايی
اسالمی بدر بع ،نرمافزاری) است.
نتیجهگیری و پیشنهاد

پووهش حاضر ،با ه،ف پاسخ به اين سوال کیه ته،يی،ات امنیتیی ج.ا.ا ناشیی از فعالییتهیای
بنیادگرايی اسالمی در سسیای مرکزی در حوزه نرمافزاری ک،ام است و در راستای دستیابی به می،ل
ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی ناشی از بنیادگرايی اسیالمی ،شیکل گرفیت .بعی ،از انجیام
مطالعات کتابخانهای ،توزيع پرسشنامه ،اطالعات جمعسوریش،ه بهوسیله نرمافزار Spssبسزمون خی
دو) مورد تجزيهوتللیل قرار گرفت که نتايج حافله؛ فرضیه تلقیق مدنی بر «ته،ي،ات امنیتیی ج.ا.ا
در سسیای مرکزی ناشی از فعالیتهیای بنییادگرايی اسیالمی در حیوزه نیرمافیزاری شیامل ان،يشیه
مذهدی ،ان،يشه قومی و ان،يشه نوادی» را تائی ،نمود .در ادامه برای احصاء میزان اهمیت گويههیای
بشاخصها) مربوط به هر مؤلته ،از سزمون فري،من استتاده ش ،که مشخص گرديی،؛ اولويیتبنی،ی
شاخصهای مربوط به مؤلته ان،يشه مذهدی بیه ترتییب شیامل :ايجیاد و توسیعه شیکاف میذهدی،
فعالسازی جندشهای سلتی -تکتیری ،ايجیاد جنیدشهیای سیلتی – تکتییری ،راديکیالیزه کیردن
ان،يشههای سلتی -تکتیری ،چن ،گونهسازی قرائتهای قی،رت و حاکمییت اسیالمی ،گتیترش و
ترويج ناحیه گرايی مذهدی ،تش،ي ،حتاسیت روی هويت و ترمینولوژی شیعی ،سازماندهی افیراد
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و تشکلهای ناراضی حول ملور هويت مذهدی ،ترويج نظريیه احییای خالفیت ،رواج ايی،ئولوژی
نترت.
اما اولويتبن،ی شاخصهای مربوط به مؤلته ان،يشه قومی به ترتییب شیامل :ايجیاد و توسیعه
شکافهای قومی ،تش،ي ،راديکالیتم قومی ،نتو به دايره قیومی اهیل سینت ،ته،يی ،بیر انتیجام
سیاسی -اجتماعی قومیتی ،گتترش تمايالت واگرايانه و استقاللطلدانه قومی ،سیاسی نمودن متئله
قومیتها ،فعال نمودن هويتهای فرو ملی ،ايجاد بلرانهای ساختیی قیومی ،میتهم نمیودن نظیام
ج.ا.ا به افالح قومی ،کاهش مشارکت اقوام در سرمايهگذاریهای مللی و ملی.
در نهايت نیز اولويتبن،ی شاخصهای مربوط به مؤلته ان،يشه نوادی به ترتیب عدیارت اسیت
از :تقلیل اسالمملوری به ايیران هراسیی ،برجتیتهسیازی اختالفیات نیوادی در داخیل و خیارج،
سازمان دهی افراد و تشکلهای ناراضی حول ملور هويیت نیوادی ،ايجیاد بلیرانهیای سیاختیی
نوادی ،نوادگرايی و رش ،افکار ناسیونالیتتی ،همراستايی منافع گروههای بنیادگرا با سطح مطالدیات
نوادی ،تضعیف هويت ايرانی ،گتترش خشونتهای مدتنی بر نواد ،برجتتهسازی برتری نیواد غییر
ايرانی بر ايرانی ،شکل دادن به جندشهای نوادی.
نتیجه حافل از اين پووهش سن که مناطق پیرامونی ج.ا.ا بتیار شکنن،ه است و ايین شیکنن،گی
میتوان ،سثار و پیام،های غیرقابلپیشبینی داشته باش .،با توجه به اينکه اکثیر جمعییت اهیل سینت
کشور در مرزهای شرقی ،غربی ،شمالی و جنوبی ساکن هتتن ،و با توجه به فعالیت اين گروهها در
کشورهای سسیای مرکزی و ارتداط بخشی از اهل سنت با گروههای بنییادگرا و بیا توجیه بیه بافیت
شکنن،ه اهل سنت در برخی مناطق مرزی کشور ،بهطور حتم تأثیراتی بر امنییت و منیافع ملیی ج.ا.ا
خواه ،داشت .واقعیت می،انی اين است که ته،ي ،فرهنییی و ايی،ئولوژيک گیروههیای بنییادگرای
افراطگرايی از خطر نظامی و امنیتی سنها مهمتر و مخاطرهسمیزتر است .در حیال حاضیر ،گتیترش
شکاف میان شیعه و سنی به يکی از مهمترين عوامل بیثدات کنن،ه منطقه غرب سسیا تدی،يلشی،ه و
به نظر میرس ،پايانی برای سن قابلتصور نیتت .گروههای بنیادگرا ثابت کیردهانی ،کیه پیرچمداران
افلی گتتمان ض،يت با شیعیان هتتن .،سنها در پی اخالل اي،ئولوژيکی بیرای جمهیوری اسیالمی
هتتن .،سکونت اهل سینت در  15اسیتان کشیور ب اغلیب هیممیرز بیا کشیورهای عیراق ،ترکییه،
افغانتتان ،پاکتتان ،ترکمنتتان ،س ربايجان و کشیورهای حیوزه خلییجفیارس) ،سیهولت ترددهیای
مرزی ،اشتراکات قومی و مذهدی با کشورهای يادش،ه ،تدلیغات گتیترده جريیان وهابییت و دامین
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زدن به اختالفات شیعه و سنی و سیاه نمايی از وضیعیت اهیل سینت ايیران بیا اسیتتاده از فضیای

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

سنی نشین و تأثیرپذيری جامعه اهیل سینت از ايین جريیان و تلیوالت منطقیه ،ضیرورت توجیه
بیشازپیش به دو مقوله قومیت و مذهب را در جمهوری اسالمی برای تلکیم پايههای وح،ت ملی
و مذهدی نمايان میسیازد .بیر همیین اسیاس میوارد زيیر در دو سیطح ملیی و فراملیی ،بیهعنیوان
پیشنهادهای دارای قابلیت اجرايی و متناسب با مق،ورات و توانمن،یهای فعلی موجیود در کشیور
برای مقابله با ته،ي،ات ناشی از بنیادگرايی در سسیای مرکزی قابلارائه است:
الف) سطح ملی


تهیه نقشه راهدردی منتجم برای مهار سفن،های تدلیغی گروههای بنیادگرا شامل:

 سسیبشناسی متتمر ديسلماسی رسانهای در حوزه م،يريت پیشییرانه ته،ي،ات؛
 تقويت زمینههای مشترک بین شیعه و سنی و انتجام قومیتی در ايران و جلوگیری از

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

مجازی ،شدکههای ماهوارهای و از طريق تريدونهای متاج ،و حوزههیای علیوم دينیی در منیاطق

دامن زدن به نقاط افتراق؛
 بهرهگیری مناسب از ورفیت دانشیاهها و حوزههای علمیه جهت تولی ،گتتمیانهیای
غالب ض ،گتتمان بنیادگرايی؛


تدیین نظام جامع ديسلماسی فرهنیی در ساختار امنیت ملی جمهوری اسیالمی ايیران
برای مقابله با نتو تتکرات گروههای بنیادگرا در بین مردم ،بهويیوه در منیاطق سینی
نشین و کردنشین.



اجرای طرحهای روشنیری ،با استتاده از روشنتکران و افیراد دارای نتیو در سیطح
جامعه اهل سنت نتدت به ماهیت ض ،اسالمی ،تروريتتی و فتنه گرايانه جريانهیای
بنیادگرا؛ حامیان و همپیمانان سنها ،خنثیسازی اق،امات و افشای روابط پنهان سنها با
بییانیان با رويکرد تقويت همیرايی و همافزايی.



م،يريت مناسب متائل قومی کشور شامل:

 سزادسازی نیروی بالقوهی ناحیه گرايی از طريق توزيع ق،رت سیاسیی اداری ملیی در
تمامی مناطق جغرافیايی کشور در چهارچوب الیويی متعادل و متوازن؛
 برقراری ع،الت جغرافیايی و توزيع عادالنه نتايج توسعه ملی در بین بخش مرکزی و
مناطق پیرامونی؛
 توسعه نهادهای م،نی بهمنظور گتترش مشارکت همهجانده گروههای قومی؛
 اجتناب از وح،ت مکانیکی اقوام و تمرکز بر وح،ت استراتويک؛
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ب) سطح فراملی (منطقهای)


افالح برداشت های نادرست از ملتوای فرهن

ايرانی -اسالمی در سطح بینالمللی

و منطقهای.


تأکی ،بر ديسلماسی سشکار و استتاده از روشهای نوين ديسلماسی ازجملیه ديسلماسیی
عمومی و ديسلماسی رسانهای.



ايجاد و فعالسازی مؤستات دينپووهی از سوی ج.ا.ا در مراکز علمی و دانشییاهی
کشورهای سسیای مرکزی ،تدیین عقالنیت تشیع و ايجاد کرسیهیای اسیالمشناسیی و
شیعه شناسی.



احیای برخی سازمانهای منطقه ای همچون اکو و ايجیاد تغیییرات اساسیی در رويیه
فعالیت سن از انتعالی به فعال و پويا و به اشتراک گذاردن حی،اکثری منیافع اعضیا در
سازمان م،نظر.



برگزاری دورههای سموزش و تمرينات مشترک نظامی ض ،تروريتیتی بیا کشیورهای
سسیای مرکزی در سطوح مختلف و ت،وين سيیننامههای مرتدط بیا جنی هیای ضی،
تروريتتی با استتاده از تجربیات جن های جاری و اخیر در منطقه بهويوه در سوريه
و عراق.



استتاده از ورفیتهای روسیه ببا توجه به ته،ي ،ناشی از فعالیت گروههیای بنییادگرا
در سسیای مرکزی برای منافع سیاسی ،اقتصادی و ...اين کشور در سسییای مرکیزی) و
تکرار تجربه سوريه در وارد نمودن روسیه به عرفه سسیای مرکزی برای مقابله میؤثر
با شکلگیری و رش ،هرگونه افراطگرايی دينی.
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کتاب:

ببا تأکی ،بر بع ،نرم¬افزاری)

الف -فارسی


برتون ،روالن ب)1387؛ قومشناسی سیاسی ،ترجمه نافر فکوهی ،تهران :نشر نی.



حاتمی ،تورج ب)1382؛ برخورد منافع روسیه و سمريکا در سسیای مرکیزی و قتقیاز ،تهیران :نشیر
خورزن.



حتنوی ،رضا و رمضان ،مجی ،ب)1391؛ سرمايه فکری سازمان ،تهران :انتشارات ستینیر.



کواليی ،الهه ب)1392؛ جندشهای اسالمی در سسیای مرکزی ،کتاب دايیره المعیارف جنیدشهیای
اسالمی ،تهران :پووهشک،ه مطالعات فرهنیی و اجتماعی.

ته،ي،ات امنیتی ج.ا.ا در سسیای مرکزی مدتنی بر بنیادگرايی اسالمی

منابع

مقاله:


ساوه درودی ،مصطتی ب)1395؛ داعش جندش اسالمی يیا در خی،مت اسیالم هراسیی ،ماهنامیه
برسورد ،پووهشک،ه مطالعات کاربردی فارابی ،شماره .36 -35



ارباب شیرانی ،بهروز و عداسی ،ملم،حتن ب)1388؛ تجزيهوتللیل سرمايه فکری دانشییاههیا از
دي،گاه م،يريت دانايی ،مجموعه مقاالت نختیتین کنتیران

بیینالمللیی سیرمايه فکیری ايیران،

دانشیاه زنجان.


اسالمی ،ملتن ،اياز ،بهروز ب)1396؛ بررسی علل نتو داعیش در سسییای مرکیزی و پیامی،های
احتمالی سن ،تهران :فصلنامه پووهشهای راهدردی سیاست ،سال ششم ،شماره .21



اسمیت ،سنتونی ب)1393؛ منابع قومی ناسیونالیتم ،واح ،ترجمۀ پووهشیک،ه مطالعیات راهدیردی،
فصلنامۀ مطالعات راهدردی ،پیششماره اول.



بهمن ،شعیب ب)1389؛ بررسی چالش ها و موانع منطقه گرايی در سسیای مرکزی ،فصلنامه سسییای
مرکزی و قتقاز ،شماره .69



پور سعی ،،فرزاد ب)1393؛ علل گرايش به تروريتم انتلاری ،ماهنامه تخصصی مطالعیات امنییت
ملی ،شماره .18-17
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جاندییاز ،ديییان و شیییرخانی ،سمنییه ب)1388؛ سسیییای مرکییزی :منطقییهای پويییا بییرای فعییاالن
امنیتی ،مطالعات اوراسیای مرکزی ،زمتتان و بهار  ،1388شماره . 3



جهانی ،ملم ،ب)1392؛ تأثیر اقلیت گرايی مذهدی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران ،بیا تأکیی،
بر نقش سلتیت ،فصلنامه سفاق و امنیت ،شماره .20



قرضاوی ،يوسف ب)2008؛ دول کانت سنییه خالصیه صفیدح فیهیا شییعه ،الشیرق ا وسیط ،رقیم
.10894.52



کاويانیراد ،مراد ،س ر خواه ،ي،الیه و شییخیانی ،عدی ،المهی،ی ب)1395؛ تدییین سثیار مقییاسهیای
جغرافیايی بر شکلگیری پ،ي،ه ناحیه گرايی در جنوب شرق ايیران ،تهیران :فصیلنامه جغرافییای
سیاسی ،شماره .3



مقصودی ،مجتدی ب)1384؛ فرهنی  ،ارتداطیات و تلیوالت قیومی ببررسیی نظیری) ،فصیلنامه
مطالعات ملی ،شماره .6



نصری ،ق،ير ب)1394؛ راديکالیتیم قیومی ،میذهدی و امنییت ملیی متیوازن ،ماهنامیه تخصصیی
مطالعات امنیت ملی ،شماره .33



نوايی ،فرهاد و شاهعلی ،ملیله ب)1391؛ حزبالتلرير و سين،ه اسالمگرايیی در سسییای مرکیزی از
نیاه غرب ،دو فصلنامه ايران و اوراسیا ،سال ششم ،شماره هشتم.
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