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چکیده
یکی از مهمترین تحوالت امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه ظهور نوع جدیدی از وحشت و ناامننی و کشت هرتسگ هک تسا را     
وسیعی از جغرافیای منطقه را به صورت فراگیر و یا محدود درگیر خود سا تخ ه است .این پدیده که مقارن با ظه کبش هعماج رو ههه ههههای
است این سؤال را مطرح میکند که جامعه شبکهای چیست و چگونه شرایط ژئوپلیتیکی ،ژئواکون کیمو ییی و ژئوک چلا ررری تروریسممم
نوین را در منطقه خاورمیانه فراهم آورده است؟ عالوه بر این سؤال اصلی سؤاالت فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح میشوند از
جمل  هکنیا ه تیلک روط هب مسیرور  وت هقطنم رد نیون مسیرور هنایمرواخ ات هچ یاراد ر چخی ههه ه هههههههههه ه ههههههههه های استو 

من پوئژ عبا لللل لیتیکی،

یدهد که جامعه شبکهای با سخت
ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه کداماند؟ نتایج این مقاله نشان م 
کردن ساماندهی سیاسی فضا برای دولته و هقطنم یا ندنار هیشاح هب رگید فرط زا قطنم یاهروشک ه داصتقا رد هنایمرواخ            
تهای مقاوم در برابر روند جهانی شدن نقش کاتالیزور را در
تهای قومی و مذهبی و در نتیجه ایجاد هوی 
اطالعاتی و نیز تهدید هوی 
ظهور تروریسم نوین بازی کرده است .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و مق تالا
علمی و ژپ وهشی به تحلیل و تبیین جامعه شبکهای و نقش آن در ایجاد شرایط ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسممم
نوین در منطقه خاورمیانه پردا تخ ه شود.

واژگان کلیدی :تروریسم نوین ،خاورمیانه ،جامعه شبکهای ،ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک ،ژئوکالچر.

 -1داود عابدینی (نویسنده مسئول) d.abedini@chmal.ir
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مقدمه

واژه خاورمیانه 1نخستین بار در  1902میالدی توسط یک آمریکایی به نام «آلفرد تایر ماهان »2براای توص هقطنم فی   

بین خاور دور و نزدیک به کار رفت .وی این پیشنهاد را طی مقالهای پیرامون دشواریهای خلیج فارس برای انگلیس

در «نشریه نشنال ریویو »3مطرح کرد .اندکی بعد ،این واژه از سوی روزنامه تایمز لندن 4و سپس در مکات یمسر تاب   
دولت انگلیس ،آنگاه توسط دولتهای انگلیس و آمریکا در جنگ جهانی اول و دوم ،مورد استفاده قرار گرف ۀژاو .ت
خاورمیانه به طور قطع از سال  1900میالدی عنوان شده است ولی ای  ناکما ن ن  دوجو زی د وا زا هک درا ا نرق طس   

    

نوزدهم در اداره امور مربوط به هندوستان در وزارت خارجه بریتانیا نیز از این اصطالح استفاده شده باشد ( Shirodi,

.)2005: 106
یشد ،نه خاور نزدیک به حساب میآمد رواخ هن و     
اصطالح خاورمیانه به علت اینکه از قاره اروپا به آن نگریسته م 
یباشد و تیمها یلو 
عتر از آنچه که ماهان در نظر داش م ت یی یی
دور .گر چه امروزه منظور از خاورمیانه منطقهای وسی 
تأثیرات ژئواستراتژیکی این اصطالح همچنان باقی است .به همان صورت که در بکارگیری دقیق اصطالح خاورمیانه
و یا خاور نزدیک تفرق آرا وجود دارد میزان قلمرو این حوزه جغرافیایی و کشورهایی که در ای ودحم ن د ارق ه ر یم    
گیرند نیز محل اتفاق نیست برای اینکه برخی از کشورها نظیر کشورهای حوزه خل  جی فف فففارس و ه هب بیصخ لال    
اضافه یمن و ترکیه در قلمرو خاورمیانه قرار دارند اتفاق نظر وج ،ناتسناغفا ،اقیرفآ لامش یاهروشک اما دراد دو       
پاکستان و قبرس پراکنده اما در قلمرو خاورمیانه ملحوظ شدهاند؛ بنابراین مقصود از خاورمیان هدوب ریغتم هراومه ه     
است .عدهای آن را در توصیف جغرافیایی پهناور از شبه قاره هند تا شمال آفریقا به کار بردهاند و جمع هنایمرواخ ی   
را در توصیف مناقشه عربی -اسرائیلی بکار میبرند و عدهای دیگر خلیج فارس و شبه جزیره عرب را بد فصتم نا   
یکنند (.)Ellahi and Poustinchi, 2008: 18
م
در دهه اخیر نیز با مطرح شدن طرح خاورمیانه بزرگ تعریفی جدید به مجموع یارب و دش هفاضا لبق فیراعت ه      
چندمین بار مرزهای خاورمیانه در ادبیات سیاسی ،منطقهای و بینالمللی دستخوش تغیی ش ر ددددد .در آغاززز بح دیاب ث   
روشن کنیم که چرا خاورمیانه از دیر باز برای قدرتهای خارجی اهمیت داشته و چه مزیتهایی باعث اهمی نیا ت   
منطقه شده و آن را متمایز شناخته است (.)Amini, 2005: 181
خاورمیانه از نظر فرهنگی -تاریخی خاستگاه و زادگاه ادیان بزرگ توحیدی و الهی است .پیامبران اولوالعزم خداوند،
در این منطقه ،رسالت جهانی خود را اعالم کردهاند .از حدود بیست و چند تمدن شناخته شده ،ب نآ زا یمین زا شی   
در منطقه خاورمیانه شناسایی شدهاند .بسیاری از تمدنهای مع  زین رگید فور در یسانشزاب هنایمرواخ یگیاسمه       
شدهاند مانند تمدنهای چین و هند .از نظر مذهبی شهر بیت المقدس ،برای پی و تیحیسم ،دوهی یهلا نایدا ناور    
شهای فلسفه و ادبی و تا
اسالم ،بسیار مقدس و ارزشمند است .عالوه بر اینها ،خاورمیانه گهواره قانونگذاری و دان 
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 ...به شمار میآید .هنر دنیای قدیم ریشه در این منطق هب اج نیا زا و دراد ه ناهج رسارس

شیافت سا ه تت تتت
رتسگ ششششششش ششششششش

(.)Rajabzadeh, 1996: 173
خاورمیانه ،با توجه به بافت اجتماعی ،تنوع قومی و نژادی ،منابع و امکانات مادی از اهمیت ویژهای برخوردار استتت؛
زیرا توزیع منابع و امکانات بط یعی بر پایه خواست و رضایت مردم منطقه نبوده است ت
ت .پ یروتارپما یشاپورف زا س    
عثمانی در جنگ جهانی نخست ،ایجاد مرزهای تحمیلی برای کشورهای جدیدالتأسیس ،بر اس و حلاصم سا

عماطم    

قدرتهای استعماری اروپا که در خاورمیانه حضور داشتند بدون توجه به مسائل قومی ،نژادی و مذهبی مردم ش لک
گرفت .برای همین ،امروزه در خاورمیانه و حتی شمال آفریقا ،کشوری را نمیتوان یافت که ب نوگ ه هه هههای ب زا یکی ا   
همسایگانش ،بر سر منابع آب ،نفت ،زمین و  ...اختالف نداشته باشد .همین مش ب یهاگ دنچ زا ره لک ه تباقر        
تسلیحاتی دامن میزند و در مواردی باعث درگیری و جنگ کوت و تدم ها
بنابراین ،خاورمیانه از نظر سیاسی -امنیتی هم برای م و هقطنم مدر

ت؛
 تدم زارد در ش هنایمرواخ ده سا تتتتتت تتتتتت

رگید یاهروشک یارب مه

تیمها زا ژیو هههههههه هههههههههای

برخوردار است (.)Mortazavi and Ali Karami, 2014: 686

زبیگنیو برژینسکی 1تئوریسین برجسته سیاست خارجی آمریکا و مش  رتراک یلم تینما روا ر قباس روهمج سیئ

     

آمریکا پیرامون خاورمیانه و خلیج فارس میگوید :این منطقه شبیه زه کمانی است که ت هدامآ و هدش هدیشک اهتنا ا      
است تیری کشنده به سوی جهان پرتاب کند .از شاخ آفریقا تا افغانستان و از ایران ت هز کیدزن رواخ ا

نامک نیا      

است .این زه کانون رقابت سنگین ابرقدرتها است و کانون پیرامونی آن نیز هر لحظه ممکن اس  دوش لعتشم ت و
جهان را به هیجان درآورد (.)Safavi et al., 2015: 124
منطقه خاورمیانه بهعنوان کانون انرژی جهان در سراسر قرن بیستم و بهگونهای مضاعف در آغاز قرن جدید هطقن    ،
  

یرفت .تسا ه
خیزش و ظهور تحوالت و بحرانهای متعددی بوده که تأثیرات آنها اغلب از سطوح منطقهای فراتر می ی
منطقه خاورمیانه به ویژه از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو ،به دلیل اهمیتی که در اقتصاد جه ،درک ادیپ ینا    
تهای بزرگ قرار گرفت و آنها را وادار ساخت تا ب و روضح یار
بیش از پیش مورد توجه قدر 

رد ذوفن تالوحت     

این منطقه از ابزارهای مختلفی استفاده کنند (.)Mohammadi and Tirgari Seraji, 2013: 207
یرف رگید یوس زا و ت    
در قرن بیستم ،این منطقه از یکسو تأمینکننده بخش عمدهای از انرژی جهان به شمار می ی
کانون برخی از بحرانها و تنشهایی بوده است که عمدتًاًا ناشی از حضور اس زا یخرب عماطم و لیئار

ته یا
ردق تتتت تتتت

بزرگ بهویژهایاالت متحده امریکا است .به همین دلیل ،تحوالت منطقه خاورمیان  اب ه ا زین و یناهج تینم داصتقا       
ته هدوب گرزب یا    
سیاسی بینالملل گره خورده است .از همین رو است که خاورمیانه از دیر باز مورد توج ردق ه تت تت
است که باعث شده این قدرتها به فراخور منافع گسترده و نیازهای خ ار یفلتخم فیراعت دو

زا هئارا هنایمرواخ      

دهند (.)Jafari, 2012: 191

. Zbigniew Brzezinski

1
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نقشه شماره  -1منطقه خاورمیانه)Source: (https://wikitravel.org/en/Middle_East

با پایان یافتن جنگ خلیج فارس در سال  ۱۹۹۱میالدی امنیت سیاسی خاورمیانه با تهدید هدش هجاوم یرتشیب تا     
است .برای مدتهای طوالنی تنش میان دولتها ،منطقه را در معرض بیثباتی عمیقی قرار داده و به دفعات منجر به
جنگ مستقیم ،اخالل در امنیت سیاسی و اقتصادی و بحرانهای انسانی شده است .امروزه ،تهدید به ته نایم رد مجا   
دولتها به شیوههای جدید و خطرناکتری خود را نشان میدهد .رنگ باختن فرایند صلح میان اع و لیئارسا و بار
در پی آن بروز خشونت ،باعث شعله ور شدن احساسات ضد غربی در سراسر منطقه شده است .از سوی دیگر تکثیر
یدهد ورت رودص  .ر زا مسی   
سالحهای کشتار جمعی نیز امکان وقوع درگیری در میان کشورهای رقیب را افزایش می ی
ته یا
منطقه خاورمیانه به اقصی نقاط جهان ،انزوای سیاسی و اقتصادی منطقه را در پی داشته است .توسعه و پیشرف 
داخلی نیز طی دهه گذشته در بیثباتی منطقه دخیل بودهاند .نسل جدیدی از رهبران سیاسی بد و هبرجت نتشاد نو
مهارتهای رهبری و بدون برخورداری از پایگاههای حمایتی ،قدرت را در خاورمیانه به دس تفرگ ت هه هههاند شیازفا    .
میزان تحصیالت زنان ،سلسله مراتب مرسوم اجتماعی را به چالش کشیده است .فناوری اطالعات همچون تلویزیوننن
های ماهوارهای که بیش از پیش در دسترس عموم قرار دارند ،نقطه نظرات متنوع سیاسی و موض ار یعامتجا تاعو   
یتواند یغت  ی و یعامتجا ،یسایس تار   
ته م ا یی یی
در معرض افکار عمومی ملتها قرار میدهند .وقوع همزمان پیش فر ت ت
اقتصادی را در پی داشته باشد .اثرات چنین تغییراتی در بلند مدت از منظ هزوح رد تفرشیپ و ندش هزیتارکومد ر      
یتواند و یسایس یگتفشآ 
حقوق بشر ،ممکن است مثبت ارزیابی شود .هرچند اثرات کوتاه مدت چن م یتلاح نی ییی ییی
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تهای منطق ر ه اا
اقتصادی ،افزایش تهدید به جنگ و چرخشهای غیرقابل پیش بینی در سیاست و رفتار برخی از دول 
در پی داشته باشد (.)Wilkinson and O'Sullivan, 2006: 170
یرسد که لیبرالیزه کردن منطقه به کندی پیش خواهد رفت و حتی فرایند دم رک هزیتارکو د ودحم ن د رت    
چنین به نظر م 
خواهد شد .دولتهای خاورمیانه نوعًاًا تحت کنترل رژیمهای اقتدارگر و غیردموکرات هستند .در سالهای اخیر ،این
حکومتها برای انجام اصالحات در نظام سیاسی و کاستن از کنترل دولت بر رس نا هههه و یناگمه یا

کشا ریاس ال     

آزادی بیان ،تحت فشار بودهاند .در پاسخ به این فشارها ،برخی از دولتهای مذکور فرایند لیبرالیزه کردن را در پ شی
گرفتهاند که مقدمهای بر آزادیهای مدنی همچون آزادی بیان و آزادی برگزاری نشستها و تجمعات میباشد؛ اما در
تهایی را نیز ایجاد کردهاند .از نشانهه ندش هزیتارکومد یا    
تها در روند دموکراتیزه شدن محدودی 
عینحال این دول 
میتوان به توسعه نهادهای دموکراتیک همچون مجلس قانونگذاری به شکل انتخاباتی اش رک هرا د    .ب ،لاثم ناونع ه    
یدهند  هک  ه انچم ن    
برخی از دولتها به شهروندان خود تنها اجازه مشارکت در آن دسته از سازمانهای مدنی را می ی
یشوند .به هرح مغر هب لا    
وابسته به دولت است در حالی که چنین سازمانهایی نماینده منافع عمومی محسوب نم 
این محدودیتها ،تداوم روند لیبرالیزه کردن ممکن است خواست مردم جه ایس تاحالصا ماجنا ت سی د ار  ر یپ 

   

داشته باشد و ممکن است منجر به تغییرات دموکراتیک بیشتری در بلند مدت شود (.)Esposito, 1993: 130
تهایش .دش دهاوخ نا    
از سوی دیگر ضعف اقتصادی این رژیمها به احتمال زیاد موج تیاضران ب ی زا مدرم  لود تتتت تتتت
اصالحات اقتصادی که اخیرًاًا در حکومتهای منطقه صورت گرفته اس اغتشا رد ،ت لل لللزای یامرس بلج ای ی هههه هههههه یا
خارجی به منطقه خاورمیانه با شکست مواجه شدهاند .قروض سنگین ،وضع مالیاتهای هنگف اسف و ت د یتموکح     
مانع از رشد اقتصادی در منطقه شده است .اخیرًاًا خاورمیانه دستخوش بیک ضاقت ،رقف ،یرا ا اا اااا ب و یندیماشآ بآ یار
تأمین مواد غذایی نیز بوده است .این در حالی است ک جوم ،تیعمج عیرس دشر ه ببببببببببب تشد رد تالکشم نیا دی

  

سالهای آینده خواهد شد .کشورهای منطقه ناگزیر از واردات بیشتر مواد غذایی و سرمایهگذاری گس شخب رد هدرت   
بازیافت آب خواهند شد .تداوم رکود اقتصادی ،باعث از بین رفتن اعتماد مردمی نسبت به رهبران میشود و همچنین
لکرده فاقد شغل ،زمینه مس ار یدعا
احتمال بروز ناآرامی را افزایش خواهد داد .عالوه بر این ،باقیمانده جوانان تحصی 
برای رشد و افزایش بنیادگرایی افراطی فراهم خواهند آورد .در هم هک یتاحالصا ،لاح نا

تیعضو دوبهب یارب

      

اقتصادی این رژیمها ضروری است  -همچون کاهش تصدیگری و افزایش پاسخگویی دولت -با ایج تیاضران دا ی   
در طرفداران حکومت ،م 
یتواند زمینهساز بیثباتی گردد (.)Gönderfrank, 2003: 118
با توجه به این مقدمه سؤال اصلی که در این مقاله مطرح میشود این است ک کبش هعماج ه ههه ههههای چیس هنوگچ و ت   

شرایط ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین 1را در منطقه خاورمیانه فراهم آورده اس ؟ت

نیا رد   

مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین جامعه شبکهای و
نقش آن در ایجاد شرایط ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکالچری 2تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه پرداخته شود.

.New terrorism
. Geopolitical, geo-economic and geo-culture

1
2
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رویکرد نظری و مفهومی
پدیده جهانی شدن با ابعاد مختلف خود که همانا متأثر از ابعاد گوناگون تعامالت انسان عصر جدید است ،سعی دارد
ب ش نک ییی در الگوییی
از چارچوب تنگ تعریف هابزی از امنیت و متعاقب آن ناامنی پا را فراتر بگذارد .این چ وچرا ب ب
دولت – ملت بیشتر مشهود بوده است .جهانی شدن در پی این چارچوب شکنی ،در واقع در حال متحوللل س تخا ننن
گ 1در فض هب یا   
چارچوب قدرت سیاسی است که ثبات بسیاری از نظامها بر آن مبتنی است .به عقیده استوارت کلگ گ
وجود آمده در اثر ساختار شکنی جهانی شدن ،ارتباطات از اهمیت بسزایی برخوردار میشود .در این ح نمی هب لا    
یآی یید
ارتباطات که اساس مدل مدارات قدرت وی را تشکیل میدهد ،انجام الزم برای استمرار حیات واحدها پدید می ی
(.)Lotfi and Nādemi, 2006: 142
ح جامعه
یخورند رط رد تامازلتسا نیمه اما  ححححح ححححح
در بحثهای کلگ هنوز استلزامات حفظ هویت ملی به چش م م یی یی

شبکهای مانوئل کاستلز 2عم ًالًال ً کنار گذاشته شده اس اب تسا دقتعم یو .ت

غآ و تاعالطا رصع نایاپ از رصع          

ارتباطات ،بشر در هزاره سوم قدم به فضایی گذاشته است که ک گرا هب نآ رد ناهج ل ا یدحاو )هراو مادنا( مسین       
نالملل
تبدیل شده است و تمام افراد (حقیقی و حقوقی) ،واحدهای سیاسی و دیگر بازیگران ت یب ماظن هصرع هزا نننن نننن
اندامهای این جامعه شبکهای هستند .بدیهی است با فرض چنین الگوهای جدیدی برای نظام بینالملل نه تنها مقوله
امنیت و ابعاد آن تغییر یافته و ماهیت جدیدی کسب میکنند ،بلکه ب زا فیرعت نآ عبت ه

زین ینماان

راچد

لوحت

     

میشود .چنین تحولی که کاستلز از آن با عنوان تکانی سخت یاد میکند ،به عقیده وی اساس و بنیان نهادهای اص یل
جامعه همچون دولت ملی را زیر سؤال میبرد ... :این تحول هزاره ،صرف نظر از این که زمان آن را چگونه محاس هب
یری ییزی
کنیم ،واقعًاًا ً دوران تحول است ...فشار جهانی شدن ثروت و اطالعات و محلی شدن هویت و مشروعیت ،پی ی
نهادهای اصلی جامعه همچون پدرساالری و دولت ملی را زیر سؤال برده است (.)Rahbari, 2009: 109
نتیجه آن که به باور کلگ و کاستلز مشکل پیش روی انسان هزاره سوم ،مسئله انطباق ب زات راتخاس ا ههه ههههای اس هک ت   
نو
مرزهای ملی را شکسته و اصولی فراملی و یا به تعبیر کاستلز شبکهای را پیریزی نموده است .در این میاننن اولین ن

قویترین حس القاء شده به مردم جهان – به ویژه جهان سوم  -چیزی نخواهد بود مگر احس یشاپورف .ینماان سا    

اتحاد شوروری 3که طی دهههای متمادی رقیب اصلی ابرقدرت دیگری در نظام بینالملل بود ،ب مه رد ساره و می    
ت -مل هب دوخ اب ار ت    
شکستن پایههایی که پیش از آن بسیاری از بازیگران به آن تکیه داشتند -یعنی مفه لود مو تت تت
همراه داشت؛ به طوری که به باور برخی از صاحبنظران جهانی شدن ،اگر چه در ابعاد اقتص نکمم یسایس و یدا    
است نوید پیش روی به سوی جهانی شدن یک دسته را بدهد ،اما در بعد امنیتی در واقع ب نماان ندرک یناهج ه یییی یییی
ی

4

منتهی خواهد شد (.)Soltani Nezhad and Jamshidi, 2016: 98
یکی از مباحث مهم در زمینه امنیت و اثرات پدیده جهانی شدن را ب ثکا رد یو .تسا هتخاس حرطم نازوب یرا ر      
نوشتهها و کارهای تحقیقاتی خود به دنبال ایجاد نوعی پیوند میان تحلیل گران امنیت و محقق نیدب ؛تسا حلص نا     
1

. Stewart Clegg
. Manuel Castells
3
. Soviet Union
4
. Globalizing of insecurity
2
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معنا که وی معتقد است عوامل زیادی از جمله وابستگی متقاب اصتقا ل د و ی

یسآ بببببببپ ریذ یییه ربارب رد یناگمه یا    

تهدیدات زیست محیطی ،باعث پدید آمدن سرنوشت مشترک ب س یاهدحاو یمامت یار یاسی م یگتسباو و  ت لباق       
امنیتی آنها شده است .بوزان معتقد است ،آگاهی نسبی به پایان یافتن کاربرد راهبرد امنی یگتسباو ربارب رد یلم ت     
متقابل یاد شده ،نوعی سیستم بینالمللی با مشخصه آنارشی فراگیر را به وجود آورده است ،یعنی همان وض هک یتیع   
کاستلز از آن به عنوان ناامنی جهانی یاد میکند .در وضعیت ناامنی جهانی یا آنارشی فراگیر بوزان ،اس یورین زا هدافت   
نظامی به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی دیگر همانند و هتشذگ 

.درادن دربراک یلم تینما یتنس موهفم رد        
   

یباشد هک تسا انعم نادب 
وابستگی متقابل در زمینه امنیت ملی که از وجوه کام ًالًال مشخص جهانی شدن امنیت می ی

یگیرند قابل درک هس هاگدید زا .دنت   
امنیتهای ملی منفرد تنها آن هنگام که در کنار و در ارتباط با کل سیستم قرار م 
باری بوزان تحول امنیت ملی در پرتو تحوالت عصر جهانی شدن ،از امنیت ملی منفرد بازیگران عرصه نظام بینالملل
به مفهوم امنیت بینالمللی ،صورت پذیرفته است .پترس غالی (دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد) نیز در س لا
میالدی به این مهم اشاره نموده است .وی معتقد است امنیت ملی در پی از رواج افتادن درگی یدش یر د و 

1992

نماد ههه ههههدار

میان دولتها ،به امنیت بینالمللی تبدیل شده است؛ اما همین مفهوم نیز دارای پیچیدگی و در عین حال ابهام خاصی
است :درک معنای واژه صلح خیلی آسان است اما مفهوم امنیت بی 
نالمللی بسیار پیچیده است (.)Nasri, 2011: 134
تها نیز میت او ننن دن ومن لاب د   .
تأثیر جهانی شدن بر امنیت ملی را از طریق بررسی چگونگی تأثیر آن بر حاکمیت دول 
باری بوزان مفهوم امنیت بینالمللی را بازتاب دهنده مجموعهای از تغییرات سیستمی میدانددد ک رب ه    تص یم مممگیری ی
ی
یشمارند :نخست ،دولت
دولتمردان تأثیر میگذارد .صاحبنظران ویژگیهای دولتهای سرزمینی را پنج ویژگی برم 
تها جدا گشته اس ،مود ؛ت
سرزمینی دارای قلمروی است که به شکل آشکاری توسط خطوطی مشخص از سایر دول 
این قلمرو مطلق است؛ یعنی در آن هیچ قدرت دیگری غیر از خود همان دولت قابل شناسایی نیس تلود ،موس .ت    
در قلمرو خود هم قانون و هم اختیار اعمال قهر را در انحصار دارد ،مگر آنک ار راصحنا نیا هدارا یور زا ه یفتنم     
کند ،مانند دولتهای عضو جامعه اروپا که برای اهداف خاصی پذیرفتهاند قانون اروپا را بر قوانین مل وخ ی د مدقم     
بشمارند (اقتدار دولت شامل همه کسانی میشود که در سرزمین حضور دارند) .چهارم ،دولت ملی مستقیمًاًا ً -و نه از
طریق مراجع واسطهای که زیردست و در عین حال تا اندازهای خود مخت نشاب را د ی یلادوئف عماوج دننام  ا عاونا        
یراند؛ و سر انجام ،حاکمیت مس رب میقت   
خاصی از امپراتوریهای سنتی که قب ًالًال رایج بود -بر شهروندان خود حکم م 
یباشد.
ساکنین توسط مراجع مرکزی دولت ملی ،مستلزم درجه معین از برخورد یکسان و همگون با ساکنین کشور م 
جهان کنونی متشکل از حدود دویست دولت است .پایان جنگ س ا یرامش یارب در

ی کههه در
تهاا آنه یا ی ی
ززز زززز دولت ت

اردوگاه کمونیسم قرار داشتند دوران فاجعه و متالشی شدن بود .در برخی نواحی ،قدرت دولت و سازماندهی آن بههه
یتوان یافت .در چنین شرایطی ن اهنت ه   
دالیل خاصی دیگر وجود ندارد .برای این معضالت منطقهای دالیل ویژهای م 
دولتهای تازه به استقالل رسیده بلکه حتی برخی از قدیمیترین و از لحاظ سنتی قویترین و با ثباتترین دولتها
از انجام مسئولیتهایی که در گذشته با موفقیت به انجام میرساندند ،عاجز ماندند (نمونه آشکار آن فروپاش احتا ی د   
جماهیر شوروی است) .در این ش قرب یتح طیار ر وما و صاخشا یارب یصوصخ و یمومع تینما یرا ال هک       
ت(واقع و ربماتپس هدزای ه
نشدههای نیست ت
تهای پیشرفته غربی از بابت آن به خود میبالیدند ،دیگ یمضت رما ر ننن ننن
د ول 
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نالملل
فروپاشی تندیس مباهات امنیت داخلی آمریکا که پ روش زا س و ار دوخ ی ق ربا در یب ماظن هعزانمالب ت نننننننن نننننننن
میدانست ،شاهد مثال مناسبی بر این ادعاست) ظهور بازیگران فراملی فع و ریثأت زا یادج ،اهروشک لخاد رد لا    
قدرت آنها به این معنا است که دولت دیگر کنترل مطلق را بر آنچه در قلمرو سرزمینیاش میگذرد ند نیا رد .درا   
ته مکاح یا   
وضعیت ممکن است دولتها مجبور به مذاکره با این قدرتهای فراملی ،درست همانند ردق رگید  تتت تتت
یتر شدن وظایف دول  هناتسآ رد ت ه یدالیم موس هراز      
شوند .این موضوع خود نمایانگر عموم 

ب  دو ( ( Tavassoli

.)Nayeni, 2003: 147
تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه
تب را
ىمعنا شده است و هرگونه اقدام خشون 
واژه تروریسم در چنان معانى متفاوت و متعددى به کار رفته که تقریبًاًا ب 

را در بر مىگیرد .البته همانگونه که مایکل لیمن 1و گرىپارتر 2گفتهاند« :هر چند نه ایاالت متحده و نه سازمان ملل
متحد تعریف رسمى از تروریسم ارائه نکردهاند ،اما اغلب صاحبنظران به طور کلى در این نکت هک دنراد قفاوت ه
تروریسم به رفتار مجرمانه و خشونتبارى اشاره دارد که براى نیل ب ببه هد م تروص ىسایس ىف

   

ىىىى ىىىى
ىپ ریذ دد» .برخي

نويسندگان با آگاهی از محدودیتهای فراروي مفهومسازی علمي از تروريسم به انت رد کرتشم رصانع عاز

معا ال     

تروريستي عالقه مند شدهاند ( .)Tayyeb, 2001: 67براي نمونه آلکس اشميد 3عناصر مش فيراعت رد يلصا و کرت    
ارائه شده از تروريسم را اين گونه برشمرده است:
اعمال خشونت و زور ،تعق بي

اهداف سياسي ،ايجاد وحشت و ت و ديدهت ،سر و نکا شششششششه جامآ ،هناتسد شيپ یا     

خشونت و سازمان يافتگي خشونت .در حقيقت تعاريفي که در اين زمينه وجود دارد دست کم سه خصيصه مش کرت
یدهند:
را مد نظر قرار م 

یکند که
اول ،به کارگيري خشونت يا دست کم تهديد به اعمال آن :جي .آنجلو کورلت 4در اين خصوص يادآوري م 
یتواند از عناصر ذات لامعا ي   
نيازي نيست که تحقق عيني خشونت را تروريسم بناميم ،بلکه تهديد به اعمال آن نيز م 
تروريستي باشد؛
دوم ،خشونت با اهداف سياسي :به منظور تفک کي

تروريسم از ساير اشکال خشونت و اعمال بزهکارانهای مانند لتق    

يا سوء قصد با انگیزههای اقتصادي و شخصي ،برخي نويسندگان صرفًاًا گروهها و بازيگراني را در زمره تروریستها
تآمیز هستند.
یدهند که در صدد تحت تأثير قرار دادن اعمال و رفتار سياسي حاکمان از طريق اعمال خشون 
قرار م 
سوم ،غیرنظامیان ،آماج تهديدات و آسیبهای تروريس صیصخ :يت هه هههای ک ع ناونع هب ه ن هدننک زیامتم يلصا رص       
تروريسم از ساير (.)Sheikholeslami Et al., 2015: 183
یش دو ..
به راه انداختن آثار رواني مخرب عليه شهروندان مهمترین ويژگي تروريسم و اعم ادملق يتسيرورت لا د م  یییی یییی
اشکال خشونت مطرح شده آس بي

رساندن به شهروندان يا تهديد به اعمال خشونت عليه آنان است .ب نوگ ه هه هههای که

ايجاد ترس و تعاریف ارائه شده در خصوص تروريسم و تروريست به رغم داعيه علمي ،فرا ت يکيروئتارف و يخيرا   
1
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یهای مختلف دانا يي درباررره تروريس و يناعم م
تبند 
خود ،اساسًاًا خصلتي تاريخي و محصور در زمان دارند و صور 
مصاديق متنوعي را به وجود آورده است (.)Soleimani, 2006: 276

اگر بخواهيم تعاريف علمي از تروريسم به دست آوريم ،میتوان از میشل فوکو 1کمک گرفت .مسئله اساسي در ا ني
خصوص درک و فهم شرايط پيدا شي

تبندی
تروريسم و تروریستها به عنوان موضوع دانش است .مفهوممم «ص رو ت ت

دانا يي » از مفاهیم اساسي مورد بحث فوکوست که با برداشت آزادانه از آن میتوان صورتبندی تع وجوم فيرا د در   
خصوص تروريسم را بررسي کرد .از اين منظر اپيستمه 2تروريسم عبارت از مجموعه روابطي است که در کي

مقطع

یبخشد بيترت نيا هب  ،،،،،، ،،، .اپيس همت
شها ،علوم و نظامهاي فکري وحدت می ی
تاريخي به کردارهاي گفتماني موجد دان 
تروريسم نوعي از دانش نيست ،بلکه مجموعه روابطي است که در کي

عصر ت رد مولع نايم يخيرا دعاوق حطس      

گفتماني به وجود آمده است (.)Fierahy and Zahiri, 2008: 166
در سال  1968میالدی موج جدید تروریسم در خاورمیان لکش ه    گرف هاش ایند و ت د هس 

امزاس زا هورگ نننننن نننننننه یا

تروریستی شد که شامل گروهه لوئدیا یا و ا( یلم یتسرپداژن )یتسار و یپچ( کیژ ل اح قققققققققققققققگرای یزجت ،ی هه هههطل ،یب
خودمختاری) و گروههای سیاسی ـ مذهبی بود .در بین این سه موج تروریسم ،گرو ههای سیاسی ـ مذهبی که یکی از
گترین تهدید به شمار م 
یباشند ،بزر 
آنها گروههای اسالمی م 
یآیند (.)Torkishid and Jalayan Mehri, 2017: 56
در پاسخ به اشغال افغانستان توس روش ط و ربماسد( قباس ی     

 1979ت هیروف ا   

شبهجزیره عرب (دسامبر  1990میالدی) ،جنگ اول خل هیوناژ( سراف جی    

 1989م ممیالدی) ،حض رد اکیرمآ رو   

 1991م ا و )یدالی شش شششغال ع قار طسوت   

نیروهای آمریکا (مارس  3002میالدی) ،اسالمگرای فن و تیمک ،تردق رظن زا ی و هجیتن رد و درک ادیپ دشر ذ          
ایدئولوژیهای کینهتوزانه و افراطی بیشتر موردپذیرش قرار گرفت و گروهه تسیرورت و یمالسا وردنت یا ی ذوفن       
بیشتری پیدا کردند و سازمانهای اسالمی جدید ،به سرعت توسعه یافتند .در سال تأس هورگ سی    «القاعدهه» ( ،) 1988
یعنی یک سال پیش از اینکه ارتش شوروی از افغانستان عقبنشینی کند ،این گروه زنجیرهای از ش کب هههه وجوم یا د   
تروریستی ایجاد کرد« .القاعده» چتری را به وسیله به کارگیری رهبران فعال اسالمی ب وخ یار د هک تخاس 

اسا ممممم ممممممه

نالدن به تدریج رهبری آن را به دست گرفت (.)Vaezzy, 2009: 728
ب
پس از پیروزی بر ارتش شوروی در افغانستان سال  1990میالدی« ،القاعده» استراتژی خود را تغیی ماجنا هب و داد ر    
عملیاتهایی در مناطق شهری از پیشاور پاکستان تا خارطوم سودان در دسامبر  1991دست زد .و متعاقب آن اعضای
«القاعده» شروع به آموزش عملیات تروریستی در سودان و جنوب لبنان کردند .کمپهایی که در سودان برگزار شد،
توسط نهادهای امنیتی و نظامی تحت حمایت و راهنمایی قرار م 
یگرفتند (.)Ibid., 2009: 728

امروز «القاعده »3در یک دوره تحول قرار دارد .این گروه ،پایگاه خود ـ افغانس لاعف هورگ ینعی نآ نابزیم و ـ نات      
طالبان که بخش قانونگذاری حکومت افغانستان بود را از دست داده است .مهمتر از آن ،دستگیری و مرگ دستکم
ته آ یا نننه هب .تسا هتشاذگ ا مغر
نیمی از اعضا و حامیان و رهبران عملیاتی آن ،اثرات بسیار قوی روی عملیات ت

    

متوقف کردن ساختار آموزشی و عملیاتی آن در افغانستان« ،القاعده» هنوز خطر و تهدید بالدرنگ شنانمشد یارب ی    
1

. Michel Foucault
. Epistome
3
. Al-Qaeda
2
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به شمار میرود .هرچند بنیاد فیزیکی و پرسنلی «القاعدهه» در دنی ،تسا هتفرگ رارق هلمح تحت ا یناهج هکبش

چندملیتی آن هنوز توانایی کافی در اجرای طرحهای تروریستی را دارند .با نفوذ فیزیکی و اید یقطانم رد یکیژولوئ   
که مسلمانان در آنجا مستقر میباشند ،شبکه غیرمتمرکز «القاعده» با گ ور ههه یا ی  هک  ه راک ،دنتسه ناشدوخ رکفم

    

میکنند .با فعالیتهای مداوم آمریکا در کنار متحدان و دوستانش در افغانستان و پاکستان ،هس یزکرم هت    «القاعدهه»،
یق ،ایسآ زا ینونا   
تهای مربوطه به طرف مناطق بی ی
بخش سازماندهی حمالت ،آموزش ،مالی و عملیاتی و دیگر قسم 
خاورمیانه ،شاخ آفریقا و قفقاز در حال حرکت هستند .پس از شناسایی نقاط ضعف و روزنه فرار از دس یاهورین ت   
امنیتی ،جستجوگرهای «القاعده» به طور پایدار در حال نفوذ به خطوط دشمن هستند .در حالی که حض رو

«القاعدهه»
هب       

در افغانستان هنوز وجود دارد ،اعضای باقیمانده «القاعده» پس از  11سپتامبر فعالاند دوخ هزات یاهورین اب و 

یتواند ،یزاسزاب یارب     
یکنند .برای «القاعده» مناطق دشمن محل امن و سرسبزی اس م هک ت ییی ییی
مناطق دشمن نفوذ م 
جمعآوری افراد و ضربه زدن به کار رود .هنوز اعضای آن ،نخستین افراد روشنفکر در فعالیتهای اسالمی ب رامش ه   
میروند .این گروه با توجه به نمودار تشکیالتی خود که توسط مؤسس آن ،دکتر عبد هللا

یاپ مظعا ههه ههههری هب ،دش یز    

عنوان یک گروه مبارز اسالمی باقی ماند و به رغم از دست دادن کیفیت باال یاناوت ی ی اق زونه  ،د د یارب تسا ر هههه ههههها
گروه اسالمی خارجی دستورالعمل ایدئولوژی و عملیاتی تنظیم نماید و به آموزش و حمایت مالی آنها در دهه آخر
بپردازد« .القاعده» قادر است تا شرایط جهانی خود را به وسیله اعتماد به گروهه گنج همادا تهج دحتم یا

هیلع

     

آمریکا ،متحدان و دوستانش حفظ کند و برای جل وخ یشزومآ راتخاس ندش یشالتم زا یریگو د ،ناتسناغفا رد         
«القاعده» از فعالیتهای اسالمی جهت مؤثر واقع شدن به صورت ایدئولوژیک ،نظامی و شرایط مالی استفاده فراوانی
یکند.
م
با وجود امکان دستگیری و کشته شدن هسته مرک دیلک ناربهر و یز ی ا ،نآ  ییی ی یییییدئولوژی جه یبرغ دض یناهج دا     
«القاعده» در میان مسلمانان سیاستمدار و رادیکالی باعث حمایت «القاعده» میشود .مأموران و جاسوسان ب یاهاج ه   
مختلف سفر خواهند کرد تا هماهنگی گروه «القاعده» در مناطق امن مثل یمن ،سومالی ،بنگالدش ،فیلیپ چ و نی چ نن ننن

1

را در دست گیرند« .القاعده» برای نشان دادن حضور خودش در دنیا ،به طور قابل توجهی به ش کب هههه یتسیرورت یا   
جهانی خود در جنوب شرقی آسیا ،جنوب آسیا ،شاخ آفریقا ،خاورمیانه و قفقاز تکیه دارد تا به دش وخ نانم د هبرض     
وارد سازد (.)Forati and bakhshi Sheikh Ahmad, 2012: 34
جامعه شبکهای و تروریسم نوین
یتوان این نکته را انکار کرد که
جهانی شدن تا حدود زیادی متأثر از گسترش وسایل اطالعاتی و ارتباطی بوده است نم 
پدیده جهانی شدن نیز به گسترش این ابزارها کمک کرده است و لذا تا حد زیادی به تغییر تفسیرها و تعبیرها از امنیت
ت در نظررر
یتوان جهانی شدن را به عنوان نقطه عطف تحول مفهوممم امنیت ت
منجر شده است؛ بنابراین به صورت ضمنی م 
گرفت .با شروع فرایند جهانی شدن قدرت اطالعات در حال رشد بوده است به نحوی که به عنوان یک عنصر قدرت ت
ت
ی شدننن را
ت جه نا ی ی
یشود .فناوری اطالعات و ارتبا عرس تاط تت تت
ملی در عصر جهانی شدن و انقالب اطالعات مطرح م 

. Yemen, Somalia, Bangladesh, Philippines and Chechnya

1
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ت ب ارگیزا ننن
یگذارد؛ به عبارت دیگررر قدرت ت
افزایش داده است و بر روی توزیع قدرت میان بازیگران بینالمللی تأثیر م 
ن تغییررر ت یثأ ررر بههه مراتب
ت و ا ین ن
غیردولتی درنتیجه انقالب اطالعات و ارتباطات در جوامع ملی در حال اف یاز ششش است ت
یتوان گفت که فناوری اطالعات و
گستردهای بر روی مفهوم قدرت و امنیت دولت ملت داشته است .به تعبیر دیگری م 
ف از مفهوممم امنی ین ت زز ززز بههه
تهایی مواجهه کرده است که به تبع آن تعریف ف
ارتباطات امنیت دولتها را با تهدید و فرص 
ت امنیتی ی
ی
ت باا واقعیات ت
ت تط وهفم قبا مم ممم امنیت ت
ن در جهت ت
ت؛ بن یاربا ن ن
عنوان متغیری وابسته از تحوالت محیطی تغییر یافت ت
ی تغییررر یافت ت
ت
ت سیس مت ی ی
ی و امنیت ت
ت اجتم عا ی ی
شهایی صورت گرفت و مفهوم امنیت به امنیت اف ار دد انس ینا  ،،امنیت ت
تال 
(.)Soltani Nezhad and others, 2016: 42
اگرچه امنیت در مفهوم سخت افزاری خود همچنان اهمیت دارد اما مفهوم نرم افزاری آن در عصر اطالعات م ترثؤ ررر و
جتر شده است .در این فضا ،جریان گسترده کاال ،خدمات ،پول و اطالعات گسترشیافته است بنابراین تأمین امنیت
رای 
ییابد کههه در وهلههه اول نیازمند یرعتزاب  فف ففف مفهوممم
هر یک از این موارد نیز به عنوان مشکالت جدید امنیت ،اهمیت م 
ی خودد پدیدهه
جدید امنیت و سپس پوشش مشکالت جدید امنیتی در زیر مفهوم تعریف شده است .در این میان حتی ی
نالمللی به عنوان تهدید امنیتی مطرح شده است .از دید این بازیگران جه نا ی ی
ی
جهانی شدن برای بسیاری از بازیگران بی 
یتواند در مقابل آن ایستادگی کند و هیچ چ
چ
شدن خود به یک بعد از تعریف امنیت تبدیل شده است که هیچ بازیگری نم 
تها تعاریف خود را از امنیت تغییر دادهانددد بررر همین ن
ن
یتواند بدون آن توسعه یابد .در نتیجه دول 
جامعه بستهای نیز نم 
یکنند؛ بنابراین جهانی شدن،،
یکنند و خود را مجبور به شفافیت و پاسخگویی م 
اساس بیش از پیش خود را لیبرالیزه م 
یدهددد کههه این ن
ن
نالمللی سوق می ی
امنیت را از حالت دولت محوری به سمت امنیت بازیگران غیردولتی و سازمانهای بی 
یو
ت انس نا ی ی
فرایند قدرت دولتها را کاسته و حاکمیت را از حالت مطلق بودن خارج کرده است .عالوه بررر ای ینما ن تت تت
یتوان گفت که جهانی شدن حوزههای سیاس ،ی
یشوند .بر همین اساس م 
امنیت پایدار به عنوان مفاهیم کانونی مطرح م 
اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی را تحت تأثیر قرار داده است و به تبع آن بحرانهای جدید امنیتی را نیززز
تها و در نتیجه بازتعریف مفهوم امنیت بر اساس شرایط جدید شده
در این شاخهها ایجاد کرده که موجب نگرانی دول 
است (.)Scholt, 2003: 916
به نظر میرسد در آخرین سالهای پس از جنگ سرد خشونتگرایی فرقههای مذهبی را عامل مهم در تقلیل مرزهای
بینالملل و خاورمیانه به حساب آورد امروز در فضای خاورمیانه مرزها دچار تغییرات بسیار مه و هتشگ م

تسسگ

   

ت اخیررر منطقههه دیدهه
مرزی و سرزمینی در اغلب این کشورها مثل سوریه و عراق مواجه هس میت  ..آنچههه در تح الو ت ت
ی اولیننن
ن مرززز زدایی ی
میشود مرز زدایی نماد این تغییرات در حاکمیت و ساختار قدرت در این کشور استتت؛ بن یاربا ن ن
ی در دهههه  70م د یداللی ررر قال ببب ش کب ههه
ی تروریستی ی
ت جریانننهای ی
زمینه برای شکلگیری گروههای تروریستی هست ت
سرزمینی فعالیت داشتهاند و میدان حضور آنان مشخص بود ،در شرایط فعلی به عنوان مثال داعش در ش یلعف طیار   
هویت ملی ندارد (.)Ebrahimi, 2002: 124
در شرایط موجود از یک سو جامعه شبکهای سر و کار داریم که گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی فعالی رک ت ده   
و در ساختار شبکه تغییرات ایجاد میکنند در این فضا دامنه اقتدار دولت سرزمینی دچار تغییرات گشته و چند پارگی
سیاسی و اجتماعی پیش خواهد آمد و تأثیرات آن در روابط بینالملل گرچه در گذشته با رویکرد آنارشیسممم تحلیل
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ت .بن بوشآ یاضف نیاربا    
میشد ،در فضای فعلی با گسترش شبکههای اجتماعی تبدیل به فضای آشوب شدهه است ت
بازتولید تروریسم را به دنبال خواهد داشت امروز در خاورمیانه با فضای پسا وستفالیا مواجه هستیم با توجه ب نیا ه   
نگاه با دولتهای ضعیف و ورشکسته رو به رو خواهیم بود ویژگی این گونه دولتهای خاورمیانه آن است که دامنه
مقاومت علیه دولت مرکزی بیشتر بوده و بحران مشروعیت آن را به دنبال خواهد داشت اگر چه دولته راتخاس زا ا   
یداده و ساختار سلس لیدبت یبتارم هل    
یکردند اما وقتی فضای آشوب قلمرو آنها را پوشش م 
سلسه مراتبی تبعیت م 
به ساختار دگرگون شونده خواهد بود؛ بنابراین دولت مرکزی این گونه سیستمممهاای سیاس کراک ی ر ار شیوخ د

زا   

دست خواهد داد و با این شرایط فضای خاورمیانه فضای پسا وستفالیا 1بوده و تروریسم از ماهیت سرزمینی مشخص

تبدیل به ماهیت منطقهای خواهد شد و به همین ترتیب الگوهای ارتباطی مانند داعش و النصره 2فرادولت ایفای نقش
میکنند .از نظر نگارنده دولتهای خاورمیانه نسبت به یک دهه گذشته ضعیفتر شده و شبکههاای اجتم شقن یعا   
روشنی در ورشکستگی دولتهای اقتدارگرای گذشته مثل حافظ اسد در گذشته در سوریه تأثیر گذشتهاند و امروز با
تهای خ لیلحت یارب یرگید لاجم یجرا      
افول اقتدار این گونه از دولتها دچار ورشکستگی شده ،اما نقش قدر 
م
یطلبد (.)Rahbari, 2009: 109
توان نظامی و اقتصادی اطالعات محور رمز قدرت شما خواهد بود .داع ر شیاهورین بذج هدمع تمسق ش ا زا       
تسازی را ب ناسرب مامتا ه د دد دددد؛ بن نیاربا
طریق همین شبکههای اجتماعی بکار بسته و درصدد هست سریعًاًا پروژه هوی 
کشورهای غربی بیشترین تالش را در این زمینه تثبیت داعش در فرایند رسانهای اعمال نمودهاند و آنچه که از حی تا
این گروهها در خاورمیانه سراغ داریم نشانگر آن هست که گروههای تروریستی در این مناطق افس لمع هتخیسگ را    
یهاا از آن غافل هس دنت
میکنند و دامنه فعالیتهاشان را بعد از تثبیت به اروپا و امریکا خواهند کشاند و امروز غرب بب 
(.)Horry, 2003: 432
منابع ژئوپلیتیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه
واقعیت آن است که خاورمیانه محل تقاطع دو دریا و سه قاره بزرگ و زادگاه پیامبران و جنگاوران برجس نارود زا هت
ی س نیا یتن   
باستان است که همواره طمع جهانگشایان را برانگیخته است؛ اما در دوران معاصر عالوه بر جاذبههههای ی
فضای الیتناهی ،ثروت افسانهای آن (نفت) نیز بر میزان رقابتها بر سر این قطع ماگ .تسا هدوزفا ایند کاخ زا ه

نخست (مطرح شدن اهمیت خاورمیانه) را «فردینان دولسپس »3فرانسوی با حفر کانال سوئز 4در سال  6 198م یدالی

    

ن مس یروتارپما هرمعت   
برداشت ،بدین ترتیب که یک قطعه از بزرگراه وصول (دس  هب )یبایت ه  ناتسودن ((( ((((ب رز گگگت یر ن ن

بریتانیای کبیر) را گشود و گام دوم را «ویلیام ناکس دارسی »5برداشت که در سال  1908میالدی ب راب نیتسخن یار    
ته گرزب یا
نفت را از دل خاک ایران بیرون کشید و این منطقه را از آن زمان تاکنون به میدان رقابت و مبارزه دولت ت

تبدیل کرد؛ اما جنگ جهانی اول که به سلطه امپراتوری عثمانی( 6ترکیه امروزی) بر خاورمیانه پایان داد ،بیشتر به نفع
1

. Post-Westphalia
.ISIL and Nusra.
3
. Ferdinand Marie de Lesseps
4
. Suez Canal
5
. William Knox Darcy
6
. The Ottoman Empire
2
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انگلستان تمام شد و نبردی که در جنگ جهانی دوم در این منطقه (خاورمیانه) روی داد نیز نتیجهههاش ب تاجن یار   

انگلستان و پیروزی متفقین به اندازه نبرد بریتانیا (حمله هیتلر به انگلیس) سرنوشتساز بود .حکومت اتلی( 1نخست

وزیر وقت انگلیس بعد از جنگ دوم جهانی) گمان میکرد به دنبال از دست دادن هندوستان (ب رز گگگت هرمعتسم نیر   
یتوان به جای آن امپراتوری دیگ ایمرواخ رد یر نن نننه ب وجو ه د تیمکاح هب نانچمه هک دروآ        
امپراتوری بریتانیا) م 
بالمنازع لیره استرلینگ 2لندن در جهان ادامه دهد (.)Khani, 2005: 244

در حقیقت میتوان اذعان کرد انگلستان همانطور که با کشف هندوس و هطلس و نات

 قازترا از نآ هب ب رز گگگگگگگگگگگت نیر

قدرت استعماری جهان بدل شد ،با کشف نفت در خاورمیانه و اهمیت ژئواس کیژتارت

هب نیا     

منطقه راهبردی نیز معطوف ساخت .بدین س بب

ار یناهج هجوت نآ

نام خاورمیانه همواره با نام انگلیس و س  روشک نیا نیرید هقبا در   

سلطه و غارت منابع و تجزیه کشورها و جنگهای تجاوزکارانه علیه کشورهای اسالمی در سراسر خاورمیانه مترادف
است (.)Hamed, 2006: 81
به عبارت دیگر تسلط بیش از یک قرن انگلیس (  1880 - 1980میالدی) ب و هنایمرواخ ر

د سراف جیلخ ر میکحت       

سلطه بی 
نالمللی نظام امپریالیسم جهانی نقش بسیار اساسی و استراتژیک دارا بوده است .آل .اس .امری نظری رپ ه د زا   
انگلیسی در دهه  60میالدی مینویسد :در مدتی بیش از یک قرن بریتانیای کبیر در آبهای خلیج فارس تنها قد تر
منطقه بوده است و اگر این راه دریایی برای بازرگانان جهان (امپریالیسم جهانی) ب همه ،تسا هدش هتشاد هگن زا

    

تهاا ب راک نیا ه    
مدیون تالش و کوششهای دولت بریتانیا است ،ما نه تنها ب وخ یار د عومجم یارب هکلب        ،ملت ت
یآورند
دستزدهایم .امپراتوری بریتانیا پیوسته روی مردمی حساب میکند که تکالیف خ یاج هب تسرد ار دو      می ی
(.)Ghaffarian, 1994: 65
واقعیت آن است که خاورمیانه بخشی از اهمیت خود را همواره در سیاست جهانی مدیون موقعیت جغرافی یا ی وخ  د   
به عنوان پلی بین دریای مدیترانه و اقیانوس هند است .مناطق مهمی چون «کان ئوس لا زز ززز»« ،دری رس یا خخخخخ » و «خل جی

فارس» 3نیز در این منطقه قرار گرفتهاند .به عالوه راه مستقیم روسیه به اقیانوس هند و دری زا طقف هنارتیدم یا ا نی     
منطقه میگذرد و باالخره خاورمیانه قسمتی از راه اروپا به هندوستان ،آسیای جنوب شرقی و آس لیکشت ار رود یای   
یدهد.
م
در واقع خاورمیانه به س ارتسا شقن بب ت نآ کیژ

ترواجم رد نتفرگ رارق نینچمه و تفن شیادیپ سپس و           

بزرگترین مستعمره انگلیس یعنی هندوستان که منابع عظیم تولید ثروت برای امپراتوری بریتانیا را ش لک

یداد ،دو
می ی

پایه محوری در اقتدار جهانی انگلیس را تا قبل از جنگ جهانی دوم به وجود آورد .در سال  1885میالدی یک مورخ

ینویسد:
انگلیسی به نام «آر .سی.لی »4با اشاره به اهمیت خاورمیانه و موقعیت استراتژیک آن برای حفظ هندوستان م 
مینویسد« :وظیفه به ما حکم میکند که هر جنبشی در ترکیه ،هر نوع تحول جدیدی در مصر و هر اتفاققی در ای نار
یا در افغانستان را با هوشیاری فوق العاده بنگریم ،زیرا ما صاحب کشور هندوستان هستیم .به هم  ام تلع نی دا یار    

1

. Clement Attlee
. Pound sterling
3
. Suez Canal, Red Sea and Persian Gulf
4
. Richard Charles Lee
2
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موقعیت مهمی در سیستم قدرتهای آسیایی بوده و نسبت به اوضاع و احوال کشورهایی که در مسیر راه ما از اروپا
به هندوستان قرار گرفتهاند ،دارای حساسیت مخصوص و بسیار قوی هستیم (.)Shakouie, 1349: 397

چندی بعد «لرد کرزن »1سیاستمدار مشهور انگلیسی و وزیر خارجه اسبق بریتانیا مینویسد  .. :.و ناتسکرت 

ناتسناغفا    

یشود ...ب هدنیآ تهج نیمه ه     
صفحه شطرنجی هستند که بر روی آن بازی دست یافتن و سیادت بر جهان انجام م 
انگلستان در اروپا تعیین نمیشود ،بلکه در قارهای انجام میشود (آسیا -خاورمیانه) که قسمت اعظ زا ام نارجاهم م   
  

آنجا آمدهاند ،در حقیقت بدون هندوستان ،امپراتوری جهانی انگلستان نمیتواند هد همادا دوخ یگدنز هب  د رد و 

گترین مستعمره انگلیس) پایه و اساس قدرت و برتری در نیم کره شرقی جهان است.
تصرف داشتن هندوستان (بزر 
از منظری دیگر انگلیس برای حفظ هندوستان (کانون ثروت انگلستان) از گزند تهدیدات روسها ،تسلط بر ای و نار
ن رکن
یت یر ن ن
یگرفتند ار  اصلی ی
افغانستان (همسایگان هند) و همچنین خاورمیانه که بین روسیه و هندوستان ق م رار یی یی
سیاست خارجی خود قلمداد کرد .این در حالی بود که روسها نیز با سایه تهدید وخ  د رب ینبم 

ریخست و هلمح       

جگیری م 
احتمالی هندوستان همواره از انگلیس در اروپا و ایران با 
یکردند .یک ژنرال روسی ب ان ه مم ممم اسنسیووو 2تأکیددد

یتررر باشد  هب  ،ه  ناتسلگنا تبسن نام در   
میکند که هر چه روسیه در آسیای مرکزی (مج )ناتسودنه تروا    قوی ی

  

هندوستان ضعیفتر شده و نتیجتًاًا آماده دادن امتیازات بیشتری در اروپا خواهد شد .این در ح وب یلا د ریبک رتپ هک       
(امپراتور مشهور روسیه تزاری) نیز عالوه بر توصیه تاریخی خود به سیاس هب ندیسر رب ریاد روشک نیا نارادمت        
آبهای گرم (خلیج فارس) در وصیت نامه اسرار آمیزش تسخیر هندوس س ییاغ فده زین ار نات ی یجراخ تسا       
روسیه قلمداد کرده است (.)Qamat, 2009: 100
از طرف دیگر بعد از متالشی شدن امپراتوریهای عثمانی در پای اب ناتسلگنا لوا گنج نا تحت ندروآرد لرتنک       
مستعمرات امپراتوری عثمانی که بین دریای مدیترانه و خلیج فارس واقع بود ،موقعیت سوق الجیشی فو قققالع دا ههای
جهت دفاع از هندوستان در مقابل متجاوزان احتمالی و حفاظ زا ت راههاای ارت و ناتسلگنا هریزج هبش نیب یطاب    
نهای بین دریای مدیترانه و خلیج فارس تبدیل به من رد یدیلک قطا   
هندوستان به دست آورده و بدین ترتیب سرزمی 
برنامههای تدافعی انگلستان شده بودند.

. George Curzon, 1st Marquess Curzon of Kedleston
. A.E.Sneseev

1
2
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اما به دنبال کشف نفت در خاورمیانه (ایران ،عربستان ،عراق و )...نق م نیا هاگیاج و ش ن اچ رد هقط ر عفانم بوچ       
استعماری انگلیس مضاعف شد و لندن با قدرت و قوت بیشتری به سیاست نفوذ در کشورهای خاورمیانه پرداخت ت
ت.
رهبران انگلستان همواره اهمیت خارقالعادهای برای خاورمیانه چه برای کشورهای واقع در این منطقه و چه راههاای
آبی واقع در آن قائل میشدند .هرچند بعضی از این مناطق به غیر از اهمیت سوق الجیشی ،به علل دیگری نظی اراد ر
بودن نفت و سپس گندم و پنبه اهمیت داشتند و بنابراین تسلط و کنترل راههای زمینی و دری یا ی ناتسودنه هب هک      
منتهی میشد ،فقط به معنای حفظ امنیت مرزهای هندوستان نبود ،بلکه از نظر اقتصادی نی  عفانم ز ع میظ ی ار 

یارب     

امپراتوری استعماری انگلستان با خود به ارمغان میآورد .به عالوه وجود موادی مانند نفت نه تنها منبع درآمد عظیمی
را برای انگلستان تشکیل میداد ،بلکه دسترسی به نفت این منطقه ،حفاظت از راههای سوق الجیش تلوهس زین ار ی    
یتوانس و نازرا تفن ت
کت یرطاخ هغدغد نیر می ییی یییی
بیشتری میبخشید ،چرا که نیروی دریایی انگلستان بدون کوچ 
فراوان خلیج فارس را مورد استفاده قرار دهد (.)Charles William Meins, 1999: 200

نقشه شماره  -2اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه
)Source: (https://www.pinterest.com

نالمللی نیز هر یک از منظری خ صا
شرایط حساس جهانی پس از جنگ دوم نیز باعث شد سیاستمداران برجسته بی 
پیرامون این منطقه به طرح نظر بپردازند« .سر آرنولد ویلسن» سیاستمدار سرشناس انگلیسی معتقد است ه زا کی چی   
پیشرفتگیهای آبی و دریاهای موجود در کره خاکی ما (جهان) از نظر زم و ناسانش نی

ش ناتساب ن ،ناخروم ،ناسا      
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یشود ،دارای ای نینچ ن   
جغرافیدانان ،بازرگانان و کارشناسان جنگی به مانند دریایی محدود که خلیج فارس نامیده م 
ذخایر غنی و سرشاری نبوده است (.)Mirahmadi, 1983: 46

ویاچسالو .ام .مولوتف 1وزیر خارجه مشهور اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز میگوید« :منطقه واقع در جنوب ب موتا
ن تعریف
و بادکوبه تا خلیج فارس دریچه حیاتی و راه تنفس اتحاد جم روش ریها و تسا ی  ».... ...ام دیاش ا    ج ما عععت یر ن ن

2

پیرامون جایگاه خاورمیانه و خلیج فارس طی دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی حاکم برجهان را «ریچارد نیکسوننن »
رئیس جمهور اسبق امریکا ارائه کرده است .وی پیش بینی کرده بود :در دوران حاضر قدرت نظ اصتقا و یما د ره ی    
کشور بستگی و ارتباط کامل با نفت دارد .در نتیجه منطقه خلیج فارس در ده اح نرق نایاپ ه ضضض ض ضضضضضر (بیس و عبنم )مت
منشاء تمام حوادث توفان زا خواهد بود .هرگاه اتحاد شوروی (روسیه فعلی) قدرت بستن شیرهای نف هنایمرواخ ت   
را به دست آورد ،مسلمًاًا قدرت به زانو درآوردن ممالک صنعتی غرب را نیز خواهد داشت .برای نیل به این مقص ،دو
به هیچ وجه سلطه و استیال بر ممالک منطقه مذکور مشابه اشغال خاک افغانستان ضرورتی ندارد ،بلکه شورویه اب ا   
توسل به طرق دیگر از قبیل فشارهای سیاسی خارجی یا ایجاد شورش و طغیانهای داخلی به سهولت قادر خواهند
بود غرب را از این منابع محروم کنند.

نیکسون با اشاره به اینکه همه گونه انرژیهای جایگزین ممکن است تنها پاسخگوی بخشی از نیازهای بشری باشند،
میافزاید :در حال حاضر که ما در «عصر نفت» زندگی میکنیم تا دهها سال آیند زا نانچمه سراف جیلخ هقطنم ه      
اهمیت استراتژیکی بسیار شگرفی برخوردار خواهد بود ،به این عبارت که یکی از مناطق پرآشوب و بیثبات و ناآرام
یت زکارم نیر   
که به ویژه در معرض شدیدترین تهدیدهای توأم با محاصره است و در عین ح تایح تروص هب لا ی ییی یییی
جهانی مورد توجه قرار گرفته است ،همانا منطقه خلیج فارس خواهد بودد .در حقیق یتعنص ییافوکش نارود رد ت    
جهان ،عامل انرژی و سوخت به مثابه خون و تغذیه کننده سیستم اقتصادی بوده و قد اصتقا تر د دوخ هبون هب ی

    

زیربنا و پایه قدرت نظامی است (.)Shafie Arabi, 2008: 114
یشد تردق نیلوا هجیتن رد و      
کشور بریتانیای کبیر در قرن نوزدهم بزرگترین قدرت صنعتی جهان محس م بو یی یی
یتوان در حقیقت جزیرهای مستقر روی منابع عظیم زغال س گن
یشد .کشور مزبور را م 
سیاسی و نظامی نیز شناخته م 
یرفت ،لذا ای روشک ن   
دانست و از آنجا که در قرن نوزدهم زغال سنگ تنها نیروی محرکه انقالب صنعتی به شمار م 
به صورت قابل توجهی از دنیای زمان خود جلو افتاده بود .به موازات اینکه زغال سنگ و نی زا لصاح هکرحم یور   
یداد ،بریتانیای کبیر یعنی اولین قدرت بزرگ جهانی زغال سنگ ج وخ یا د روشک هب ار      
آن جای خود را به نفت م 
ایاالت متحده امریکا یعنی اولین قدرت بزرگ جهانی نفت واگذار ک لاس رد ناهج تفن هاچ نیتسخن .در

    

1859

میالدی در ایالت پنسیلوانیای 3امریکا حفر شد و با توجه به منابع عظیم نفتی امریکا ،این کشور بزرگترین تولیدکننده
و صادرکننده نفت جهان شناخته شد .پس از چندی نفت و مشتقات حاصل از آن که باع ،یتشک ،امیپاوه دیلوت ث     
نالمل لوا ل
تانک و کامیون با سوخت بنزین شد ،از ضروریات و الزامات نظامی در جهان شد .در جری یب گنج نا ننن ننن

1

. Vyacheslav Molotov
. Richard Nixon
3. Pennsylvania
2
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ژرژ کلمانسو 1نخست وزیر فرانسه گفت :نفت مانند خون برای پیروزی در جنگ ض و تسا یرور

فوش 2از فرماندهان نظامی ارتش فرانسه تأکید کرد :هرگاه نفت در اختی عطق میشاب هتشادن را ًاًا د گنج ر

پس س شرام  ال     
تسکش

     

میخوریم و بعدها لرد کرزن وزیر خارجه اسبق بریتانیا نیز گفت :متفقان در جنگ جه ب راوس اهنت مود و لوا ینا ر    
موجی از نفت به سمت پیروزی پیش رفتهاند (.)Malalai, 1996: 64

3

اما یکی از جامعترین و علمیترین تعاریف پیرامون خاورمیانه را پروفسور «جرج اوون» استاد تاریخ و خاورمیانه در
دانشگاه هاروارد ارائه کرد .او معتقد است :اصطالح خاورمیانه در اصل مفهومی ژئواستراتژیک است ک ا یارب ه وو ووول نی
بار در مورد منطقهای بین خلیج فارس و پاکستان به کار رفت .این اصطالح (خاورمیانه) طی دوران جنگ جهانی دوم
ن حفاظت
منطقه وسیعی از مصر تا ایران و از سوریه و عراق تا سودان را در بر میگرفت که تحت کنترل مرکز ت یمأ ن ن
منافع خاورمیانه در قاره بود (.)Yazdani et al., 2012: 62
   

همچنین با گسترش تروریسم سلفی به اروپا و آمریکا و دیگر نقاط عالم و وارد آوردن آسیبه هب یدج یتینما یا
نالمللی در خشکاندن ریشهههه یا
حیثیت امنیتی کشورهای مدعی توسعه یافته با ضریب امنیتی باال ،فضای همراهی بی 
اصلی این نوع تروریسم تحت حمایت معنوی و مادی کشورهای مرتجع عرب حوزه خلیج ف یورس و سرا سس سسسه یا

غربی و صهیونیستی در حال حاضر فراهم است .ايزابل دايوستين ،4استاد دپارتمان تاريخ روابط بين المل ،دنله رد ل   
در مقالهای با عنوان «چه چيزي در تروريسم نوين جديد است؟» سعي كرده ابعاد نوين تروريسم را در تحول كن ينو
آن توضيح دهد .به نظر وي ،تروریسم جديد او ًالًال به لحاظ مرت بك ان و سازماندهی ،يبط عتي فراملي دارد؛ ثانيًاًا مبتني بر
ی كش  يسرتسد يعمج رات د و دنرا   
حهای ی
نوعي الهام و افراطگرایی مذه يب است؛ ثالثًاًا تروریستهاي جديد به سالح ح
هدفشان حمله به بيشترين مردم ممكن است و رابعًاًا آنها قربانيان خود را به دقت انتخاب و دستچين نمیکنند ،بل هك
یگزینند).) Duyvesteyn, 2007: 439-440
ضآمیز برم 
آنها را به صورت «فلهای» غیر تبعی 

امي زلمن نيز در تحليلي پيرامون عناصر جديد در تروريسم نوين به ت ييب ن تمايزها ميان تروريسم جديد و «تروريسم
قديم» پرداخته و رويداد يازده سپتامبر را مقطع زماني تاريخي براي تح هب ميدق مسيرورت زا لو ديدج مسيرورت

     

یداند
دانسته است .وي تفاوت اين دوگونه تروريسم را در چهار مورد م 
اول آنكه اهداف تروريسم جديد از تخر نآ دوخ رد يناريو و بي تفهن ه تسا  زا و

ت آن را با
یبایست ت
ر نيا وووووو ووووووو می ی

مدلسازمانی تب يي ن نمود ،در حالي كه تروريسم قديم ،خشونت و ويرانگری را چونان ابزاري براي هدف سياس هب ي   
یبرد.
كار م 
دوم آنكه ،هدف تروريسم نوين بر جاي گذاشتن بيشترين ويراني ممكن اس  ار نآ هك ت ا زز ززز طر رگناريو لاكشا قي    

یکنددد ،درص رو تتي رد ميدق مسيرورت هك
تسليحات يا تکنیکها همچون تروريسم انتحاری 5عملي می ی
نمايشي درامات كي

يپ شنيرفآ      

از طريق كمترين خسارات بود.

1

. Georges Clemansu

2

. Ferdinand Foch

3

. George Owen
4
. Isabel Duyvestyn
5
. Suicide Terrorism
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چهارمين و آخرين تمايز نيز به مبناي توجيه كننده تروريسم مربوط میشود .تروريسم جديد رد  زمینهههای م و يبهذ

آخرالزماني توجيه میشود ،درحالیکه تروريسم قديم ريشه در نوعي ايدئولوژي سياسي داشت .والتر ال ئوك ررر 1ن رد زي
مقاله مشهور خود با عنوان تروريسم پست مدرن» تروريسم جديد ار   ،،تروريس ،يو رظن هب .ديمان نردم تسپ م   

   

یگنجددد و
تجویی يا ملتگرایی نم 
تروريسم نوين در چارچوب اهداف و قالبهای مدرن همچون قدرتطلبی ،منفع 
بهای پسا مدرن همچون مذهب ،هويت و جه مزال نآ حيضوت يارب ندش ينا
اهداف يا قال 

سا تتتتت تتتتت
ت( 1996: 24-35

.)Laqueur,

سوم آنكه ،تروريسم جديد به لحاظ سازماني نيز از تروريسم قديم متمايز میشود .تروريسم جديد غیر سلسله مرات يب

 3و افقي است (به لحاظ توزيع مواضع اقتدار در سازمان) ،درحالي كه تروريسم قديم سلسله مراتبي  4و عمودي ب .دو

سازمانهای قديمي متمركز بودند ،درحالي كه تروريسم جديد سازماني نامتمركز دارد.
 -1انگيزه
به لحاظ انگيزه ،تروريسم نوين را میبایست در چارچوب مدلسازمانی و هويت پايه درك كرد و به تحليل يا مقابله
گ غالب ًاًا يانعم هب     
ییابد .خ در ه هفرهنگ گ
با آن پرداخت .بهبیاندیگر ،تروريسم نوين در قالب نوعي خردهفرهنگ بروز م 
تفاوت يا تعارض فرهنگي بافرهنگ مسلط يا در حال غلبه است و از اين لحاظ نوعي مقاومت در برابر آن ب رامش ه   
م
یرود ()Giddens, 1997: 238
تروريسم نوين ،از اين منظر واكنشي است در برابر گرا شي

مسلط در روند جهانی شدن .يكي از جنبههای اصلي ا ني

گرا شي  ،جهاني شدن فرهنگ غربي است كه درصدد همگون سازي فرهنگهای مختلف و ادغ آ ما نننه يگنهرف رد ا   
یو
ن ح هزو معناا دهی ی
فراملي به نام فرهنگ سرمایهداری است .چنين گرايشي ،فرهنگ مذه يب را به عنوان اصلیت یر ن ن
یکند.
امنيت بخشي در بسياري از جوامع و به ويژه در خاورميانه ،با تهديد مواجه م 
اين امر از آنروست كه هويت مذه يب براثر گسترش معرفت شناسي سكوالر در عصر جهانی شدن ،ب شي

از گذش هت

ی افرا و يط
تهديد و به حاشيه رانده شده است .اين به حاشيه رانده شدگي و احساس تحقير در تلفيق با گ یار شششهای ی
لگیری جن شب ها و سازمان تروريستي همچون القاعده شده است.
تآمیز از مذهب ،مبناي شک 
تهای خشون 
برداش 

مانوئل كاستلز 2در جلد دوم سه گانه خود ،با عنوان «قدرت هویت» از ظهور هویتهای مقاوم در هيأت جمعیتهای
ديني ،فرهنگي ،ملي ،قومي و محلي در عصر اطالعات سخن میگوید .هويت مقاومت ناشي از نوعي احساس طرد و
یشود.
شهای خاص منجر م 
تهای با گرای 
كنار گذاشتهشدگی است و به ايجاد جمعیتها و جماع 
كاستلز با بررسي موردي جن شب های معترض نظير زاپاتيستهاي مكز كي  ،ميليشياهاي آمر كي ا يي  ،کاتاالنها در اس ايناپ
و آئوم شينر يكي و در ژاپن و نيز با اشاره به جن شب های بنيادگرايانه ديني ،نشان میدهد همه ا ني

نهضتتتهاا ،در برابر

شاند با تکیهبر ميراثي كه آن را احيانًاًا جاوداني و اليتغير به شمار می ی
سيل بنیانکن شبکهای شدن عالم ،در تال 
یآورنددد،
حصن حصيني ايجاد كنند و در برابر تغ يي راتي كه در عالم در حال وق تمواقم ،تسا عو    

ورزن نند ( Castells, 2001:

.)30
. Walter Lacoire
. Manuel Castells

1
2

جامعه شبکهای و تروریسم نوین181 ...

وي براي مثال ،به فرقه آئوم شينر يكي و 1اشاره میکند .در ماه م سرا

ی س لمح ه هه ههه جداگان رد ه  3قط را
 1995م دالی ی ی

زيرزميني تو يك و كه با انفجار بمبهای شيميا يي حاوي گاز سارين انجام گرفت ،باعث مرگ  12و زخمي شد جنپ ن   
هزار نفر شد .پليس با استفاده از اطالعات مربوط به حادثه مشابهي كه در ژوئن  1994م یدالی

در ماتس توم و وو ووو 2رخ

داده بود ،به اين نتيجه رسيد كه اين حمالت توسط اعضاي آئوم شينر يكي و صورت گرفته است .بر اس سا

ی
گفتههههای ی

یرسددد و همچنین ن
ن
خود اين فرقه ،هدف غا يي آئوم شينر يكي و ،زنده ماندن در دوره آخرالزمان است كه به زودي فرا م 
نجات ژاپن و جهان از جنگ ويرانگري كه نتيجه اجتنابناپذیر رقابت شرکتهای ژاپني و امپرياليس يارب اكيرمآ م    
ايجاد نظم نوين جهاني و دولت واحد جهاني است(.)Ibid: 139
سازمان القاعده نيز يكي از همين جن شب ها به شمار میرود كه خالق يازده سپتامبر به مثابههه ق امن يماي د ني    -نمايش ييي
عليه جهاني شدن فرهنگ سرمایهداری غرب است.
تروریسم سلفی نوین در اواخر دهه  1970میالدی شروع شد در موج قبلی نیز معمو ًالًال هتشاد یمهم شقن بهذم       
یدهد .فعالیتهاای
است همانطور که مبارزات ارمنیان ،مقدونیان ،ایرلندیان ،قبرسیان ،اسرائیلیان و فلسطینیان ،نشان م 
مذهبی و قومی نیز در مبارزات آنها وجود داشته است؛ اما تنها در این موج است که مذهب نقش بس و توافتم رای
مهمی ایفا میکند .در واقع ،یکی از خصوصیات که با تروریسم فعلی ،صفت نوین ب یشخب ندو د افتسا ،تسا ه د  ه از   
مذهب است .البته مذهب فقط وسیلهای ب  یار ممش یشخب تیعور د سا تنوشخ هب ن ت ووووو وووووو چن ورگ نی هه هههه طقف یا   
ف سیاسی
میخواهند با توجیه مذهبی ،مردم را به خود بدبین نکنند بر همین اساس ،آنها همچون گذش ادها هب هت ففف ففف
خود پایبند بوده و آنها را دنبال میکنند .بااینحال ،در هم تنیدگی انگیزه مذهبی و اهداف سیاسی س بب

شده است تا

تمایز میان جنبههای مذهبی و سیاسی گروههای تروریستی مذهبی مش وش لک د نیون مسیرورت ،ناس ندب  .لد زا

     

تروریسم سلفی بیرون آمده است (.)bahari and bakhshi Sheikh Ahmad, 2011: 156
 -2سازماندهی
ی آن بههه
تهای ی
تروريسم نوين ،همانگونه كه گفته شد ،گرچه در برابر جهاني شدن شكل گرفته ،ولي از امكانات و قابلی 
ی تروريسممم
یجوید .بن نياربا  ،،س امزا ننندهی ی
یبرد و در واقع ،در كنار تقابل ،از رو كي رد استخدام نيز سود م 
تمامي بهره م 
د.
یگویند د
نرو به آن تروريسم شبکهای 3نيززز می ی
نوين ،هم گام با ظهور جامعه شبکهای ،سازماندهی شبکهای است و ازای 

ش كب ه ،نوعي سازماندهی غیر سلسله مرات يب است كه در آن ،رابطهای كماب شي

ن اعضاا ياا
ح م يبا ن ن
همممت ار ززز و هممم سطح ح

یتوان به تور ماهيگيري تش يب ههه رك دد كههه هستهههها،،
هستههای تش يك ل دهنده آن وجود دارد .صورتبندی شبکهای را م 
یدهند .اين گروهها عمدتًاًا در تعامل باا كي ديگرنددد و حد ثكا ررر اس القت للل را
گروهها و جریانها ،گرههای آن را تش يك ل م 
ت.
براي ابراز خالقيت و هويت خود دارند .به اين معنا ،ش كب ه ،مجموعهای از نقاط اتصال يا گرههای به هم پيوسته است ت

نقطه اتصال يا گره ،نقطهای است كه در آن كي

یکند .اينكه نقطه اتصال چه چيزي است ،مشخصًاًا
منحني خود را قطع م 

به نوع ش كب ههاي مورد نظر بستگي دارد.

1

.Aum Shinrikio
.Matsu Motto
3
. Network Terrorism
2

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره اول ،زمستان 6931
 18 2فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

القاعده نيز نوعي ش كب ه گسترده تروريستي است كه گروههاي آن از طريق فناوري اطالعات به هم مرتبطاند .آنه زا ا
یشوند و به صورت غيرمتمركز عمل میکنند .بن ،نياربا
طريق شبکههای پشت بي اني كننده مالي و ايدئولوژ يكي تقويت م 
   

برخالف گروههای سنتي ،اين شبکههای تروريستي هيچ پايگ ات دنرادن يدحاو ها لك نآ ندرب نيب زا اب ناوتب      

یرس نا ددد ،ز اري
نالدن بهگونهای است كه امكان ضربهپذیری آن را به حداقل م 
تش يك الت را از بين برد .ساختار ش كب ه ب 
در اين ش كب ه ،قدرت مركزي ،سلسله مراتب و مقر اصلي به شكل سنتي و مشخص آن موجود نيست و هر بار مس ري
و شكل تازهای به خود م 
یگیرد(.)Pour Seyed, 2009: 160
 .3ابزار
تروريسم جديد در مقام بهرهگیری از ابزار نيز ب شي

از هر زماني از قابلیتهای جهاني شدن س دو

یجویددد .ارتق ءا
می ی

تروريسم به گونه نوين آن ،نه بر مبناي انقالب در ابزار اعمال خشونت ،بلكه بر مبناي بهرهبرداری از انقالب رسانهای
يا انقالب اطالعاتي صورت گرفته است .انقالبي كه بر اساس آن ،تصاوير ،جاي اخبار را به مفهوم كالس كي

آن گرفته

است.
اهمیت استفاده از تبلیغات و رسانهها برای داعش به حدی است که در بین هیئتهای هشتگانه اجرایی که زیر نظررر
شورای داعش فعالیت میکنند دو «هیئت اطالعرسانی» و «هیئت رسانهای» وجود دارد که اولی به گردآوری اطالعات
میپردازد و دومی وظیفه فعالیت رسانهای و شبکههای اجتماعی را بر عهده دارد .در میان گروههای بنیادگرا و افراطی
که معمو ًالًال سر ناسازگاری با دنیای مدرن و مدرنیته دارند ازنظر نگاه به ارتباطات و رسانهها و تبلیغ تا  ،،داعش

ی ککک

پدیده خاص و استثنا محسوب میشود .آنها با استفاده از این امکان رسانهای و تبلیغاتی موجی از رع ببب و وحشت
را راهاندازی میکنند و با ایجاد یک فضای روانی به نفع خود از این فضا برای پیشبرد اهداف نظامی و ف ومن مهار دن   
زمینه برای تسهیل در پیشروی و گسترده نمودن مناطق تحت سلطه خود استفاده م 
یکنند(.)Milani, 2015
از همین رو گروههای تروریستی مذهبی در محدوده شرق کشور هم بدین گونه از تجهیزات و رسانه جهت انعک سا
تهاای خ تداهش دو   
ینمایند که در یکی از عملی ییا 
عملیاتهای خود و تأثیر روانی بر مردم بهرهبرداری م 

 8مرزب نا

ج.ا.ا در نوروز  94را به تصویر کشیده و در فضای اینترنت منتشر ساختند لیکن به فضل خداوند و هوشیاری عوامل
امنیتی کشور مسئول رسانهای گروهک جند شیطان در پاکستان ،چند روز پس از این عملیات به هالکت رسید.
• تروریسم سلفی تهدیدکننده کشور

«والتر الکوور »1در مقالهای که به سال  6 199نوشت ،پیش بینی کرد که به پای رازه زاغآ و متسیب نرق نا ه ،دیدج        

یرسد  شیپ  ب نی ی و  ی هب
تروریسم جایگزین جنگهای بزرگ در طول قرن نوزدهم و بیستم خواهد شد به نظ م ر یی یی
واقعیت بدل شده است .تروریستهای جدید کمتر از پیش وخ ناینی د د ههد ر    

   

 1960و  1970م لوئدیا یدالی و کیژ

ن حال ،بیشتر از آنها به اعتراضات مذهبی و قومی متوسل میش ورت رد ،عقاو رد .دنو ر یون مسی ن     ،
هستند و در عی 
یش سپ .دو   
مذهب بیشتر به عنوان ارتباطدهنده انگیزهها و اهداف اقتصادی ،اجتماعی و سیاس  ی بب بببه ک م هتفرگ را ییی ییی

. Walter Lacquer

1

جامعه شبکهای و تروریسم نوین381 ...

مذهب ،نه علت مستقیم تروریسم و نه علت افراطگرای رد و تسا یسایس ی

یت نومن ناو هه هههه یا ی
 همه م م بهاذ یییییی یییییی

ندست را شناسایی کرد.
ازای 
ساختار سازمان متفاوت در گروههای تروریستی سلفی س بب

شده است س آ نامزا نننه وخرب ییالاب کرحت زا ا ر راد     

شود .استفاده از ساختار شبکهای ،این امکان را میدهد تا گروههای تروریستی جدید به راحتی در محیطهای مختلف
سلولهای جدید ایجاد کنند و با توجه به اینکه سلولها هیچ رابطهای با یگدیگر ندارند .در نتیجه ،از بین رف کی نت
یتواند به حیات خود ادامه دهد.
سلول به سلولهای دیگر ربط ندارد و شبکه به راحتی م 
یتابد .این نوع از تروریسم ،بینالملل وب ی د و ه
تروریسم سلفی هیچ محدودیتی را چه در داخل وچه در خارج بر نم 
به عبارتی ،به طور واقعی جهانی محسوب میشود؛ شهروندان عادی را بیشتر از نظامیان هدف قرار میدهد هشیمه ؛   
تها در گس ،یناهج هرت   
یکند .فعالیت تروریس 
در حال جابجایی است و از این نظر ،مثل زنبور عسل در کندو عمل م 
تها در گس هرت
صلح جهانی را نیز به خطر انداخته است .در نوع قدیمیتر تروریسم با توجه به اینکه فعالیت تروریس 
ملی و یا در نهایت ،در گستره منطقهای بود ،گروهها و اهداف آنها بهراحتی قابل شناسایی بود؛ اما در عص یناهج ر   
شدن و کمرنگ شدن مرزها ،تروریستها نیز گستره فعالیت خ اد شرتسگ ار دو د هه هههاند ب  .رر ررر هم اهنت هن ،ساسا نی     
شناسایی آنها مشکالتی را در پی داشته است ،شناخت اهداف و منطقه فعالیتشان نیز سخت از قبل شده اس هرهب .ت   
ته ههای جدید .تسا هدرک کانرطخ شیپ زا رتشیب ار  سرتسد رد وب دن   
بردن از جهانی شدن صنعتی ،تروریست ت

     

سالحهای کشتارجمعی ،به ویژه نوع بیولوژیکی و شیمیایی آن ،موجب شده است تا تروریستها معاصر خطرناکتر
تها با یکدیگر را آسانتر کرده است.
از قبل شوند .عالوه بر این ،تکنولوژی ارتباطات ،ارتباط تروریس 
به طور کلی ،این پژوهش نشان میدهد تروریسم نوین بسیار پیچیدهتر و خطرناکتر از نوع قدیمیتر آن شده است و
همین امر ،مقابله با آن را با مشکالت متعددی روبهرو کرده است .تنوع گروههای تروریستی ن اپرید نینچمه و نیو    
بودن سنت تروریستی در کشورمان این امکان را به تروریستهای نوین میدهد تا با استفاده از ظرفیتها و امکان تا
جدید ،منافع ملی ج.ا.ا را در ابعاد داخلی و منطقهای در معرض تهدید قرار دهند .به بی ققحت تروص رد ،رگید نا     
تهدید تروریسم نوین بر ضد ج.ا.ا ،این احتمال وجود دارد که از بعد منافع داخلی ،به تض یهتنم یلم هیحور فیع     
یتواند به تردید در حراست از کیان ملی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تبدیل شود.
شود که در مواقع حساس م 
در بعد منطقهای نیز تروریسم سلفی میتواند منافع جمهوری اسالمی ایران را با تهدید روبرو کند و میتواند تلزنم    
تآمیز شیعه و سنی را در منطقه به شد رب ت   
ایدئولوژیک نامید .بدین معنی که تروریسم سلفی بدوًاًا همزیستی مسالم 
هم میزند و حتی در شرایط حاد ممکن است روابط آنها در جامعه ایرانی تحت تأثیر ق ،تروص نیا رد .دهد رار     
شکاف سنی -شیعه در برابر شکاف اسالم و غرب تقویت میشود؛ و ثانیًاًا در صورت وقوع ،من نایم ار یکرتشم عفا    
تمتحده (به عنوان هدف اصلی تروریسم سلفی در حال حاضر) در منطقه ایجاد میکند که ممک تسا ن   
ج.ا.ا و ایاال 
دو طرف را ترغیب به همکاری پیرامون این منفعت مشترک نماید .در این صورت ،مرز ترسیم شد مدرم ناهذا رد ه    
منطقه و مسلمانان جهان میان جمهوری اسالمی و آمریکا کدر خواهد شد و این بیش از ه فعضت هلزنم هب زیچ ر      
شان ایدئولوژیک ج.ا.ا به ویژه در بعد منطقهای است (.)Poursaeid, 2006: 841 -842
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• وضعیت مقابله با تروریسم سلفی در کشور
قوتها :روش امنیت ایجابی ،رویکرد امنیتی ج.ا.ا در استانهای مرزی است تا ض و ننست لها تدحو ظفح نم    
تشیع ،بر حفظ یکپارچگی و انسجام ملی اقدام گردد؛ اما در مقابله ب رد یفلس مسیرورت ا

نیا لیذ دید نالک هاگ        

یباشد که معمو ًالًال این افراد از خارج از کشور توس یورس ط سس سسسه یا
برخورد سلبی با عوامل و افراد تندرو و افراطی م 
ت ص و هلئسم حیح
ف) ش خان ت ت
بیگانه پشتیبانی و مورد حمایت و هدایت قرار میگیرند .الف ف

ب فارشا رررر ررررر آن و کنت لر

روندهای ضد امنیتی این پدیده در کشور ب) وجود تقسیمکار مناسب بین نیروهای امنیتی ،انتظامی ،نظامی در کش رو
و تعامل نسبتًاًا مناسب در مقابل پدیده تروریسم ج) وجود تجربه مناسب در مقابله و مهار اینگون دیدپ ه هه هههه رد هک ا   
طول سالهای پس از انقالب به دست آمده یا در مقابله پیرامونی و همکاری با کشورهای آسیب دیده از ای هدیدپ ن   
کسب گردیده است.
ی مد زوح رد تیری هه ههه اس ات نننهاای دارای
تهای کالن و راهبردهای مناسب برای چگ گنو ی ی
ضعفها :الف) عدم سیاس 
چالشهای امنیتی واقع در مرز .ب) استفاده ابزاری احزاب و جناحه و ماوقا زا ا

رد بهاذم

ته یا
تسار ا یامح ی تتتتت تتتتت

انتخاباتی بدون در نظر گرفتن مصالح امنیت ملی ج) توسعهنیافتگی استانهای مرزی د) ضعف در اش یتاعالطا فار   
بر تحرکات گروههای تندرو در کشورهای همجوار مانند پاکستان و افغانستان بعلت عدم استقرار دولت مقتدر در این
لگی یر
کشورها ه) ضعف در دیپلماسی و مراودات امنیتی با کشورهای همممج ریگولج رد راو ی ا  زز ززز پش بیت ا کش و ین لل لل
گروههای تروریستی معاند با ج.ا.ا در خاک آن کشورها است.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
آنچه که در محیط امنیتی منطقهای و بینالمللی بهعنوان تهدید جدی برای کشورها در حال حاضر ج  نالو مم مممیدهد،،
ت
تروریسم سلفی است .هر چند سرویسهای حریف در جهت ضربه به جبهه مقاومت آن را تدارک و م مح درو اایت ت
همه جانبه خود قرار دادند و تا حدی از این ابزار در مهار و کنترل ایران گام برداشتهاند لل لللیکن هد صا ف لل لللی درگیررر
کردن ام القراء مقاومت اسالمی در این عرصه و ایجاد ناامنی در کشور ایران بود .لذا با وجود بسترهای موجود قوممی
و مذهبی و فعالیتهای گذشته گروهکهای تروریستی مذهبی در جن بو

ش قر ( (سیس ات ننن و بلوچس بونج و )نات   

غرب (خوزستان) و غرب کشور ،جمهوری اسالمی ایران ب تاکرحت لرتنک ر    

تروریستتتهاا در خ هزرم زا جرا اا ااای

جغرافیای کشور و فعالیتهای نظامی و دیپلماتیک عامالن آنه ار ا عم ًالًالًالًال در کش هرو اای منطق ز ه مم مممینگیررر ک و هدر
مختصر توان آنها را در داخل کشور مهار و مورد ضربه قرار داده است و تنها تحرکات تروریستی محدود داخلی ی ییا
یگردد.
منتهی به مرز کشور ختم م 
بنابراین ضرورت دارد مسئولین سیاسی و امنیتی کشور ،در فضای مناسب در راستای ایجاد بستر امن نسبت به تدوین
سیاستهای کلی و اقدام جدی در ارتقاء نقاط قوت باال و برطرف کردن معایب و نقاط ضعفهای ذکر شده در قبل،
نسبت به تقویت انسجام قومی و مذهبی در کشور به ویژه در جدار مرزها گام اساسی برداشته و با اش  فار ببیشتررر در
ی اختالف ففی م هذ ببب ی ب اصتقا شالت ا دددددددی و
خارج مرزها و کمک به کشورهای همسایه برای از ب ببین ب  ندر ررریشههههای ی
اجتماعی نسبت به تضمین امنیت محیط پیرامونی اقدام گردد.
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