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های تروریستی در ایران و جهان اسالم  گیری گروه اقتصاد سیاسی شکل
  کایآمر یصنعت−های نظامی و نقش مجتمع

  *یاله شهناز روح
 

  يدهچك
ــز يدر حــال حاضــر وابســتگ  كــاياقتصــاد آمر ــه تول يادي ــب ــام داتي ــع. دارد ينظ ــا مجتم  يه

ـ پا ديـ بـه تول  يابيدسـت  يبـرا  گريد يهمانند هر صنعت كايآمر يصنعت−ينظام بـازار   ازمنـد ين داري
 از طـرف . شدن جنـگ اسـت   يدائم يمعنا به يجنگ ابزار داريمصرف پا. هستند داريمصرف پا

ـ  يبعـد  يعنـوان جنـگ جهـان    را بـه  يو غرب يتمدن اسالم ينبرخورد ب ينگتونهانت ديگر  يمعرف
 يـد هسـتند كـه غـرب با    يديخطر جد ياسالم يروپ ياز كشورها يكند و معتقد است گروه يم
، خلـق  يكاآمر يها اليتفع سياسي و اقتصادي محوريت نكته دو اين لحاظ با. دكنآنها اقدام  يهعل

 يـن موضـوع ا  ينجهت اثبات ا. در جهان اسالم است يجنگ دائم يجادو ا يو حفظ دشمن مجاز
  .كند ياستفاده م ياسناد يليمقاله از روش تحل

 يتئـور . مطرح شده اسـت  ياصل يهپنج نظر يطور كل داعش به يريگ شكل يها ينهدر خصوص زم
 يبـرا  يهـم بـازار   ،داعـش  ماننـد  يا يسـتي گروه ترور ايجادبا  يكااست كه آمر ينا مقاله حاضر

 بـا  ياسالم تمدن از نگتونيهانت ينگران و همكرده  يجادخود ا يصنعت ينظام يها مجتمع يداتتول
البتـه شـواهد    .اسـت  كـرده برطرف را  يدر درون تمدن اسالم يا شده تيترب عناصر نيچن وجود
 يشـورو  يبعد از فروپاشـ  ياسالم يدر كشورها يستيترور يها يتفعال يشمربوط به افزا يآمار

  .حاضر است يتئور ؤيدم يبه نوع يزن
ـ نظر ،يصـنعت −ينظـام  يهـا  مجتمـع  ،يسـت يترور يهـا گـروه  ،ياسياقتصاد س: يديكل هاي واژه  هي

  .ها، داعش برخورد تمدن
  .JEL :F59، O25، L52بندي  طبقه
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  مقدمه. ١

 گـرید یصـنعت یکاال هر همانند مایتانک و هواپ ،اعم از توپ یصنعت−ینظام یها مجتمع داتیتول
 یمعنـا بـه یجنگـ ابـزار داریپا مصرف. هستند داریپا مصرف ازمندین داریپا دیتول به یابیدست یبرا
 نیدر همـ یقبلـ یها با تمدن کایاقتصاد آمر یساختار تمدن ییتفاوت مبنا. شدن جنگ است یدائم

 یهـا یاگـر در امپراتـور. ارتباط جنگ و اسلحه معکوس شده اسـت کایآمر یاست که در امپراتور
حفظ بازار و منـافع  یکنون یکایاسلحه بود، در آمر تیو کم تیفیکننده ک نییتع جنگ یازهاین یقبل

بهتـر  یدارو یصنعت−ینظام های مجموعه کار حاصل. است جنگ به ازیکننده ن نییسازها تع اسلحه
 .ثرتر استؤتر و م عیسر کشتن بلکه ست،یتر ن ارزان یغذا ای

دسـتگاه  کیـکـه از بطـن آن  آورد یوجود مـ را بـه ییایـپو جیتدر به 1ساالرانه ارتش سمیالیامپر
 یساالر وانید ینظام یامپراتور کیو به  دیآ یم رونیب یبه جاودانگ لیبا تما ینظام لیو طو ضیعر

 یابزارهـا یبـرا داریـپا یتقاضـا جـادیا برای ها مجموعه نیا). ٢٠٠۶ 2زاده، حسین( ابدی یتحول م
رخ  یکـوچک ۀدر هر نقطه جهان حادثـ ایزنند  یم جنگ ایجاد به دست ای خود، شده ساخته ینظام

محسـوب  کـایآمر تیـامن یبـرا یدیـعنوان تهد آن را بـه ست،یمجموعه ن نیدهد که مطابق منافع ا
 یعـیطور طب بـه یکـه جنگـ یطیدر شرا. نماید یم جادیفروش اسلحه ا یبرا یو از آن فرصت کند می

 داتیـتول یتقاضـا بـرا ابد،یانتظارات عوامل در خصوص احتمال بروز جنگ کاهش یا  فتدیاتفاق ن
 یعلمـ یاسـتراتژ نیبستر بروز جنگ در جهان، اول جادیرو ا نیا از. ابدییکاهش م یصنعت−ینظام
 ییهـا کاالهـا تفـاوت ریسا یبرا یابیالبته با بازار یاستراتژ نیا جهینت. استها  مجتمع نیا یابیبازار

 یتقاضـا نکـهیا انتخاب در. است باالتر رفاه یجا به شتریب تیخواهد داشت و آن کشتار و مجروح
هسـتند  ییانتخـاب کشـورها نیبهتر قطعاً  اسلحه، از استفاده جهینت به توجه با باشد، کجا در فروش

  .تضاد باشند ایدچار مشکل  کایبا کشور آمر... و یکیدئولوژیو ا یاسیکه به لحاظ س
 یدارا یصـنعت−ینظام یها فروش محصوالت مجتمع یمناطق برا ایانتخاب کشورها  ،نیبنابرا

 یبـرا کـایخصوص آمر نیدر ا. است یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیدر همه جوانب س یاساس تیاهم
و دشمنان  یخارج استیدر خصوص س یموجود غرب یاسیس یها یمناطق از تئور نیانتخاب بهتر

) ١٩٩٣( 3نگتونیهـانت یهـا تمدن برخورد خصوص نیا در یتئور نیبهتر. ردیگ یبهره م اش یجهان
 یوسـیو کنفوس یاسـالم یهـا غرب با اتحـاد تمـدن یها برخورد تمدن یتئور نیا اساس بر. است

                                                           
 ؛اسـت یکیتیژئوپل یا یارض ی،اقتصاد یهادکسب دستاور  یا ی،مل یتچون حفظ امن یبه اهداف یابیدست یبرا یایلهارتش وس .١

خـود را مقـدم بـر  ینکشور حفظ نهاد  یکمسلح  یروهایذات است که در آن نلقائم با یدستگاه یساالر که ارتش یدر حال
  . دنده یقرار م −هستنداز آن  یبخشکه خود −ساختار دولت  یکپارچگیتعهد نسبت به  یو حت یمل یتامن یجادا

2. HosseinZadeh    3. Huntington  
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 و اسـلحه فـروش جهت جنگ خلق یبرا مناطق نیبهتر یتئور نیبا توجه به ا نیبنابرا. است یحتم
و تمـدن  ی، منطقـه تمـدن اسـالمکـایدشـمنان آمر فیتضـع یبـرا یاسـیس یبـردار زمان بهـره هم

  . اول قرار دارد تیدر اولو یتمدن اسالم ۀمنطق نگتونیهانت بحث به توجه با البته. است یوسیکنفوس
 یسـاالرانه بـرا ارتـش التیو تمـا یسـتن یا تازه زیاز جنگ چ یبردار است، اگرچه بهره گفتنی

 کایآمر یصنعت−ینظام های مجتمع آنچه ،ستین دیجد زین یفاتیو تشر یانگل یها یامپراتور جادیا
 دیـتول یقبلـ یهایدر امپراتور. آن است یکند، بخش صنعتیتر مخطرناک ینظام یهارا از قدرت

 یفعلـ یکـایکـه در آمر یکـرد؛ در حـالیجنگ مشخص م یهایازمندیرا ن یجنگ یافزارها جنگ
جنگ و در  یهایازمندیرو ن نیاز ا ؛جنگ یها یازمندیافزار تابع الزامات بازار است نه ن جنگ دیتول

  . افزار است جنگ بازار الزامات تابع زین جنگ جادیواقع ا
 وهیشـ نیاولـ :قابـل تصـور اسـت وهیدو شـ کـایآمر میجعل جنگ با توجه به حضور مستق یبرا

جنـگ  جـادیا یبرا یا منطقه یها گروه کیو تحر بیترغ وهیش نیو دوم کایخود آمر میحضور مستق
 و ردنـدا ینظام میمستق یها نهیهز کایآمر یاست که البته مورد دوم برا کایآمر میبدون حضور مستق

 نیـا. را دربـر دارد کـایآمر یبازار اسلحه و کاهش قدرت دشمنان خـارج جادیاز ا یمنافع ناش فقط
در  کـایآمر یصـنعت−ینظـام یهـامجتمـع نقـش و یاسـیس اقتصـاد یمبـان یبررس هدف با مقاله
حاضـر  مقالـه یاصل سؤال. شودیم ارائه القاعده و داعش جمله از یستیترور یهاگروه یریگ شکل

 یهـا گـروه ایجـاد بـه دسـت خود یاسیس−یمنافع اقتصاد تأمیندر جهت  کایآمر ایاست که آ نیا
 سؤال نیبه پاسخ ا یابیدر جهت دست زند؟ یم) از جمله داعش( یافکن در درون تمدن اسالم تفرقه

 یارتقـا و حفظ که شود حاصل می جهینت نیو ا یبررس کایآمر یاقتصاد استیس تینخست محور
در . دهـد یمـ لیرا تشک کایآمر یاقتصاد استیس تیکشور محور نیا یصنعت−ینظام یها مجتمع

 جـهینت نیـشـود و ا یمـ یپـس از جنـگ سـرد بررسـ کایآمر یخارج استیس تیبخش دوم محور
پـس از  کـایآمر یخـارج اسـتیس تیـمحور نگتونیهـانت یتئور بر اساسکه عمل  آید دست می به

 نیـا یاصـل یتئور یبند جمع آن از پس و بررسی داعش یریگ شکل لیسپس دال. جنگ سرد است
  . شود یم ارائه مقابله یشنهادیپ راهکار و مقاله

  
  )یصنعت−ینظام یها مجتمع یحفظ و ارتقا( کایآمر یاقتصاد استیس تیمحور .٢

قسـمت  یـندر ا. اسـت یاساس یاربس یکادر اقتصاد آمر یصنعت−ینظام یها و نفوذ مجتمع یگاهجا
 یچیدگیپ یلبه دل. شود یم یبررس یکاها در اقتصاد آمر مجتمع ینا آثارو  یگاهجا ی،مبان یانپس از ب

آنچـه مسـلم . باشـد میاز آنها مشکل  یقدق یفتعر یصنعت−ینظام یها و نامحسوس بودن مجتمع
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 یا شامل مجموعـه یبا هدف و تفکر نظام یبا نفع مشترک اقتصاد یها گروه فشار مجتمع یناست ا
قـرار  تـأثیررا در جهـت نفـع خـود تحـت  یعناصر دولت و بازار هستند که منافع عموم ینروابط ب

 ،١٣٩٢، یبنـ یمیسـل(اسـت  یگریمجموعه تفکر نظام ینا یتفکر یرساختز یاز طرف. دهند یم
نـوع رفتـار، عملکـرد و روابـط  یـک یانگرب یصنعت−ینظام یهااست که مجتمع گفتنی). ١۵٩ص

از  یا مجموعـه ینبـ یصـنعت یافتـه جوامـع توسـعه یبرخـ یاقتصاد−یاسیکه در ساخت س هستند
نگـاران و روشـنفکران از  هـا، روزنامـه جامعـه، رسـانه یمسلط مال یگارشیاسلحه، ال یدکنندگانتول
 یـردگ یسـو شـکل مـ یگرمداران از دیاستو س یانچون نظام یتاز درون حاکم ییها سو با بخش یک

  .انجامد یاسلحه م یدبه تول یتروابط در نها ینآنچه مسلم است ا). همان(
   ینظـام یهـا جامعـه بودجـه یقـانع کـردن افکـار عمـوم یبـرا یصـنعت−ینظـام یها مجتمع

ــوارد ــه م ــ یرا ب ــاع مل ــون دف ــوژ ی،چ ــعه تکنول ــاد یتوس ــات اقتص ــ یو ثب ــرتبط م ــد  یم   کنن
در  یدالر بودجـه دفـاع یلیاردهـا، میکادر آمر یپس از اقناع افکار عموم. )١٣۵ص، ١٣٧٨ ی،گر(

 یدر بخـش بعـد یدفـاع یلیـاردیم یهـابودجه ینشود که اطالعات و شواهد ا یم یبکنگره تصو
 عنوان پاداش بهمجدد  یجهت مبارزات انتخابات یموافق پروژه وجوه یندگاننما. شود میمقاله ارائه 

 ی،نظـام یهـاکارخانه به آنجا از و دفاع وزارت به دالر میلیاردها بودجه، تصویب از بعد. یرندگ یم
). ٢ص، همـان(شـود  یمـ یرسراز یقاتیسسات تحقؤو م ینظام یهایگاهپا یحاتی،تسل یهاشرکت

 یهـا یازمنـدین یمتنظـ یرابطه معتقد اسـت بـرا یندر ا یکاآنتون معاون اسبق وزارت دفاع آمر ینآل
ها و مخاطرات گونـاگون بـر ینههمراه با هز یواقع یازهایبه نام ن یزیچ یکدر سطح استراتژ ینظام

معتقد  ینگتونطور هانت ینهم). ٢۵١ص، ١٣٧٨ یترز،پ(شوند  یم یلتحم یکاستراتژ یچرخه طراح
 سـازمان یدارند با قرار دادن کنگره و دولت در برابر هم، بـرا یلتما یکاآمر ینظام یروهایکه ن است

 ).١٠۴ص، همان(کسب کنند  یازاتیخود امت
  

  یکادر آمر یصنعت−ینظام یها ساختار چرخه مجتمع .١−٢

پنتـاگون بـه  یتبا محور یکادر آمر یصنعت−ینظام های در بطن و متن مجتمع یریگ یمساختار تصم
ضـلع آن  یـککـه در  یمثلثـ. نشـان داده شـده اسـت) ١(معروف بوده که در شکل  ینمثلث فوالد
 یروهـاین یهـایتـهکم ی،ملـ یـتامن یشـورا ی،جمهور یاستشامل دفتر ر( ینظام یرکارگزاران غ

را  یکـاآمر ینظـام یهـا یاستس) CIA یرنظ یمسلح در دو مجلس سنا و شورا و کارگزاران اطالعات
سـتاد مشـترک ارتـش،  یسـاؤشـامل ر یکـاآمر ینظام یضلع دوم مثلث نهادها ؛کنند یشخص مم

و  یا سرفرماندهان منطقه ،یاییو تفنگداران در یاییو در ینیزم یی،هوا یروهایرتبه ن یعال یها ژنرال
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عنوان  بـه یمـرز بـرون یهـا کنندگان سـابق در جنـگ و شرکت یکاآمر یونسابق از جمله لژ یاننظام
قـرار  یشرکت خصوصـ ٨۵٠٠٠ یزمثلث ن ینا یا یهدر ضلع سوم و پا ؛باشند یضلع دوم م شتیبانپ

 یزمثلث ن یندر اطراف ا. دارند یکابا وزارت دفاع آمر یمانکاریبه واسطه پ یادیز یدارند که سودها
بخـش  یـارا از وزارت دفـاع  یشـانها د کـه بودجـهنـوجود دار یالتیاز نهادها و تشک یعیشبکه وس

 یهـاگـروه یـا یاسـیس یهـایفعال کردن البـ یاکرده و در کار پژوهش، مشاوره و  تأمین یصوصخ
  ).١٣٨٩زاده،  ینحس(فشارند 

 
  

  

  

  

  یکاآمر یصنعت−ینظام های مجتمع ینوالدمثلث ف: ١شکل 

  
  کایآمر یصنعت−ینظام یها بودجه مجتمع .٢−٢

دالر  یلیـاردم ۶٨٠کشور حـدود  ینا یبودجه دفاع 1،یکاآمر ٢٠١۴اطالعات بودجه سال  اساس بر
ناخـالص  یـداز مجمـوع تول یشمقـدار بـ ینا 2یبا توجه به اطالعات بانک جهان. شده است یینتع

از  یششـان بـ یلـداخ ناخالص یدکشور جهان کل تول ٢٠تنها  یاز طرف. ستیاکشور دن ٨۴ یداخل
از دو برابـر  یشبـ) ١(شده در جـدول  یانبا توجه به اطالعات ب ینهمچن. ستیکاآمر یبودجه نظام
 یعنی. است یکنندگان در حوزه دفاع ینههز ینباالتر یستصدر ل کشور در ١۴ یدفاع ینهمجموع هز

ژاپـن، فرانسـه، عربسـتان  یتانیـا،بر یه،روسـ ین،چـ یکشورها یدفاع ینهاز دو برابر مجموع هز یشب
 یهـا هزینـه همچنـین. یـهکانـادا و ترک یا،اسـترال ی،کره جنـوب یل،برز یتالیا،هند، آلمان، ا ی،سعود
گـزارش  بر اساس. انجام شده در جهان است یدفاع یها ینهدرصد کل هز ۴٧حدود  یکاآمر یدفاع

درصـد بـازار فـروش  ۴٠ن داشت یاربا در اخت این کشور) ٢٠٠۶( یکاکنگره آمر یحاتیصادرات تسل
                                                           
1. Budget Authority By Function And Subfunction 1976–2019. 

http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action? granuleId=BUDGET-2015-TAB-5-1 & 

packageId=BUDGET-2015-TAB & from Browse=true. 

2. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 

  کارگزاران غیر نظامی

های خصوصی در شرکت
  نهادهای نظامی   تولیدات نظامی
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 یه،روس یصادرکننده، در مقام اول است و کشورها یکشورها یاندر م ینظام یزاتو تجه یحاتتسل
 . قرار دارند یبعد یهادر رده یببه ترت یتالیاو ا ینفرانسه، آلمان، انگلستان، چ

  
  )، درصددالر اردیلیم( یدفاع ینههز: ١جدول 

  سهم از جهان هزینه  کشور رتبه سهم از جهان هزینه کشور رتبه
  ٣ ٨/۴۵  آلمان ٩ ۶٨٢۴٧ ایاالت متحده آمریکا ١
  ٢ ٣۴  ایتالیا ١۶۶١١١٠ چین  ٢
  ٢ ١/٣٣  برزیل ١١۶٨١١ روسیه ٣
  ٢ ٧/٣١  کره جنوبی ٨/۶٠۴١٢ بریتانیا ۴
  ٢ ٢/٢۶  استرالیا ٣/۵٩۴١٣ ژاپن ۵
  ٢ ۵/٢٢  کانادا ٩/۵٨۴١۴ فرانسه ۶
  ١ ٢/١٨  ترکیه ٧/۵۶۴١۵ عربستان سعودی ٧
  ١٠٠ ٠/١۴۶۴  جهان ١/۴۶٣ هند  ٨
 Stockholm International Peace Research Institute :منبع

http://www.sipri.org/research/armaments ,https://fa.wikipedia.org/wiki  

  
طور متوسط حـدود  به ٢٠١۴تا  ١٩٧۶ یها سال یمشخص شده ط) ١(نمودار که در  طور همان

سـهم در  ینا. است یافتهکشور اختصاص  ینا یبه بودجه دفاع یکادرصد کل بودجه دولت آمر ٢٠
 . درصد بوده است ٣٠به  یکدهه هشتاد نزد یها سال یبرخ

  

  
  ٢٠١۴تا  ١٩٧۶ یها در سال یکااز کل بودجه دولت آمر یسهم بودجه دفاع: ١نمودار 

  
مشـخص شـده  ٢٠١۴تـا  ١٩٧۶ یهـاسال یط یکاآمر یدفاع یها ینهسرانه هز) ٢(در نمودار 

 یطـ یدفـاع یهـاینهاز هز یکاییسهم هر آمر یدهد در دوره مورد بررسیاطالعات نشان م. است
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در  ایییکـطور متوسط هر آمر که به یطور به. بوده است یشیافزا یطور دائم شده به یسال بررس ۴٠
 ١٩٧۶سـهم نسـبت بـه سـال  یعنـی. انجام داده است یدفاع ینهدالر هز ٢٠٠٠حدود  ٢٠١۴سال 

 . برابر شده است ۴از  یشب
  

  

  ٢٠١۴تا  ١٩٧۶ یها در سال یکاآمر یدفاع یها ینهسرانه هز: ٢نمودار 

  
از کـل بودجـه  یـادیشده سـهم ز یانبا توجه به اطالعات ب یکاآمر ینظام یچه بودجه رسم اگر

مقـدار  یـناز ا یشـترب یلـیخ یاست که سهم بودجه دفـاع ینا یتکند؛ اما واقعیدولت را جذب م
که بودجه  ٢٠٠۴در سال  یندیپندنتسسه اؤاز م) ٢٠٠۴( 1یگزمحاسبات رابرت ه بر اساس. است
دالر بوده  یلیاردم ٧۵۴حدود  یکاآمر یدفاع یدالر بود، بودجه واقع یلیاردم ۴٠١وزارت دفاع  یرسم
کمتـر جلـوه دادن  یـنا یـلدل. اعالم شده استطور رسمی  بهاز آنچه  یشتردرصد ب ٨٨حدود  یعنی

لحـاظ  یـراعـالم شـده مـوارد ز یاست که در بودجه رسم ینا یگزه یقتحق بر اساس یبودجه دفاع
، یا هسـته یافزارهـا و توسعه دربـاره جنـگ یقتحق ی،مل یتو وزارت امن یگارد ساحل: نشده است

سـابق و از جنـگ  یـانمربـوط بـه نظام یهـابرنامه ی،مندرج در بودجه انرژ یساز یرهو ذخ یشآزما
 یاز پرداختـ یبرگشتگان که در بودجه اداره امور از جنگ برگشتگان لحاظ شده است، بخش اعظمـ

به صورت کمک  یمرز برون ینظام یها ، کمکیدار مندرج در بودجه خزانه یبه بازنشستگان نظام
مربـوط بـه فـروش  یهایاتبه متحدان که در بودجه وزارت امور خارجه لحاظ شده، مال یحاتیتسل

پنهان  یها ینهلحاظ شده است و هز یمحل یهاکه در بودجه دولت ینظام یها یگاهمستغالت در پا
نظـر  بر اساسموارد  ینبا لحاظ ا. یاتمعاف از مال یالعاده جنگ بار، مسکن و فوقومربوط به خوار

بودجه پنتـاگون را ضـرب  یدبا یمندرج در بودجه دفاع یآت یهاینههز یمحاسبه سردست یبرا زیگه
                                                           
1. Robert Higgs 
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اضافه  ینظام یها ینههر سال به هز یژهو یطبا توجه به شرا یزها نینههز یبرخ ینهابه جز ا .در دو کرد
 1بالسـکو،(افغانسـتان و عـراق  یهـا جنـگ یدالر یلیـاردم ١۶٠٠ یهـا ینـهاز جمله هز ؛شود یم

  . وارد نشده است یگزها در محاسبه ه ینههز ینکه البته ا). ٢٠١۴
 یدر بودجه پنتاگون ط یگزه یقتحق بر اساس یدرصد بودجه دفاع ٨٨ یشیافزا یببا لحاظ ضر

) ٣(طبـق نمـودار . دنشو یم یلتبد) ۴(و ) ٣(به نمودار  یدجد یروندها ٢٠١۴تا  ١٩٧۶ یها سال
 ۴٠طور متوسـط حـدود  به یگزبا لحاظ محاسبات ه یکات آمراز کل بودجه دول یسهم بودجه دفاع

 ی،از مجموع بودجه بهداشت و درمـان، علـوم، فضـا و تکنولـوژ یشب یمقدار یعنی ؛درصد است
 . یعیو منابع طب یا توسعه منطقه ی،انرژ

  

  
  ٢٠١۴تا  ١٩٧۶ یها در سال یگزبا لحاظ محاسبات ه یکااز کل بودجه دولت آمر یسهم بودجه دفاع: ٣نمودار 

  
بـا لحـاظ محاسـبات  ٢٠١۴تا  ١٩٧۶ یها در سال یکاآمر یدفاع ینهسرانه هز) ۴(طبق نمودار 

شـده  یسـال بررسـ ۴٠ یطـ یدفاع یها ینهدهد هز یاطالعات نشان م. مشخص شده است یگزه
حـدود  ٢٠١۴در سـال  یکـاییطور متوسط هـر آمر که به یطور به ؛بوده است یشیافزا یطور دائم به

  . انجام داده است یدفاع ینهدالر هز ٣۵٠٠

                                                           
1. Belasco 
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 ٢٠١۴تا  ١٩٧۶ یها در سال یگزبا لحاظ محاسبات ه یکاآمر یدفاع یها ینهسرانه هز: ۴نمودار 

 
پنهـان اسـت  یتواقع یندر ا ینظام یرو غ ینظام یدکنندگانمهم تول تفاوتقابل توجه است که 

. شـود یم یریگ آنها اندازه یساز یرانکشتار و و بر اساسافزار  مصنوعات سازندگان جنگ یفیتکه ک
گرفتن قرارداد از پنتاگون  یافزار برا سازندگان جنگ ییدر توانا یفیتبرآورد فاسد ک ینکه ا ییاز آنجا
 یبـرا یچـه کارآمـدتر عامالن هـردارند که  یرومندین یزهپنتاگون انگ یمانکاراندارد، پ یدینقش کل

بزرگ متحد  یهاکه پنتاگون و شرکت یستن یشگفت یجا 1،به گفته ترس. بشوند یرانگریکشتار و و
. رنج و درد باشند یجادکشتن و مثله کردن و ا یبرا یکارآمدتر یها روش یزیر آن مدام مشغول طرح
 یشـده بـرا ینیب یشپ یزریل یافزارها ها و جنگجنگنده بمب افکن یبرا یزیر در حال حاضر طرح

افزارهـا انتظـار  توسـعه جنـگ یآت یها با توجه به برنامه. است یاندر جر ٢٠۴٠و  ٢٠٣٠ یها دهه
 یتریشـعـده ب ابر کارآمد قطعاً  یربارهایگردنده و شکافنده، ت یهادرد، گلوله یجادا یرود پرتوها یم

از  یجـهنت ینا). ٢٩۶ص ،١٣٨٩زاده،  ینحس(فرسا خواهند شد  توان یدچار دردها یااز مردم کشته 
  . است یمصنوعات جنگ یکارآمد یاو  یفیتباالبردن ک یبازار برا یسممکان یجمله الزامات سودده

 
  یبه بودجه نظام یازن یهتوج. ٣−٢

 یداتاز آنجا که تهد. قرار داد یزرا دستاو یمنافع مل یداست تهد یکاف ینظام یها ینههز یهتوج یبرا
و خرد کردن هرگونه مخالفـت بـا  یدنبر یاند برا ودهب یچهق یک یغههمواره دو ت یو منافع مل یخارج

مانند رم باستان در جعل و اختراع  یزن یکاآمر یصنعت−یرو مجتمع نظام ین؛ از ایگر یجنگ و نظام
بستن دهـان مخالفـان  یبرا یزبه منافع متحدان کشور و ن یانسبت به منافع کشور  یخارج یداتتهد

                                                           
1. Turse 
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معتقد است وادار کـردن مـردم  ینگ،که گور طور همان. کارآمد است یارساالرانه بس ارتش یهانقشه
چـه  یسـتی،فاش یکتـاتوریساالر باشـد، چـه د ساده است؛ چه حکومت مردم یشههم یرو به دنباله
 یأدستورات وادار کرد چه ر یتوان مردم را به اجرا می همیشه. یستیکمون یکتاتوریو چه د یپارلمان
است به آنها گفته شود که به کشورشان حمله شده است  یکاف. ته باشندنداش یاداشته باشند  یو نظر
  انـد  و کشورشـان را بـه مخـاطره افکنـده یسـتندپرسـت ن یهنتاخـت کـه مـ یـانجو به صـلح یدو با

  1).محاکمات نورمبرگ ینگ،گور(
 ییدفـاع را کـاال یـتتوجه کرد که علم اقتصاد ماه یدبا یبه بودجه نظام یازن یاقتصاد یانب یبرا
 یـدتول یینها یها هزینه و دفاعی خدمات از حاصل منافع مجموع بنابراین. یردگ یدر نظر م یعموم

MB∑ یعنی(برابر باشد  یدخدمات در حد دفاع مطلوب با ینا = MC .(ییاز آنجا که منـافع نهـا 
 در افـراد تیـذهن از یتـابع و یسـتن محاسبه قابل میافراد به صورت مستق یبرا یدفاع یها تیفعال

با بـاال جلـوه دادن  یصنعت−ینظام یها رو مجتمع نیاست؛ از ا یدفاع یها تیفعال منافع خصوص
 جـادیا ای یخارج یدهایتهد شیتوهم افزا جادیا قیاز طر یدفاع یها تیمربوط به فعال یمنافع ذهن

بـه . کننـد یرا فـراهم مـ ینظـام یها بودجه شیافزا هیتوج بستر ،یساخته خارج دشمنان خود یواقع
 قیـطر نیـو از ا ابدی یم شیافزا یدفاع یها نهیشود، منافع هز ادیز یخارج یدهایتهد یوقت یعبارت
 یدفـاع امـور از اسـتفاده مقـدار شیبا افزا یینها یها نهیچون هز. شود یم هیتوج ینظام یها نهیهز
MB∑طبق شرط . ابدی یم شیافزا = MC و در  یینهـا یهـا نـهیهز یبه معنـا ییمنافع نها شیافزا
 یلحـاظ منـافع اجتمـاع قابل ذکر است که گرچـه بـه. است ینظام یها نهیمطلق هز شیافزا جهینت
 یاز حـد جلـوه دادن منـافع اجتمـاع شینسـبت بـه بـ یافروز از جنگ یدرآمد ناش شیافزا کایآمر
 یکننده نفع جمع دولت حداکثر یصنعت−ینظام یها مجتمع ادیبا توجه به نفوذ ز یول ؛دارد تیاهم
  2.کند یها حرکت م بلکه در جهت منافع مجتمع یست؛ن

 
  پس از جنگ سرد کایخارجه آمر استیس تیمحور .٣

ها  ییکایآمر یزندگ وهینفرت از ش« سمیترور زهیساالرش معتقدند انگ جورج بوش و مشاوران ارتش
 انیـب هیـنظر نیـا. )٢٠٠۶زاده،  حسـین( و آن را بهانه جنگ در افغانستان و عراق قرار دادند» است

 هیـبـه نظر یواکنشـ هیـنظر نیـا. است) ١٩٩٣( نوگتیهانت یها تمدن برخورد هینظر انهیساده و عام
                                                           
1. Goering, Nuremberg Trial 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/JudgeGoering.html.  
   Hossein Zadeh, 2006 :ک.ر یشتراطالع ب یبرا. ٢
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را نقطـه  برالیل یهگل، دموکراس هینظر ادیبر بن امایفوکو هینظر. بود) ١٩٩٢( 2امایفوکو 1خیتار انیپا
دانـد  یمـ خیفرجـام تـار گـرید ریـو به تعب یشکل حکومت بشر نیو آخر کیدئولوژیتکامل ا انیپا
 کیدر سراسر جهان  ،یشورو یپس از فروپاش یهاسال یط امایاز نظر فوکو). ٢٠٠۶ 3فوکویاما،(

علت . به وجود آمده است یحکومت ستمیس کیعنوان  به یدموکراس برالیل تیاجماع درباره مشروع
را  سـمیو کمون سـمیفاش ،یسلطنت رینظ بیرق یها یدئولوژیا ،یدموکراس برالیامر آن است که ل نیا

 ییبشر و شکل نهـا کیدئولوژیتکامل ا انینقطه پا یدموکراس برالیل ویاز نظر . شکست داده است
 یعقالنـ ریـو غ دیحکومـت از نـواقص شـد هیاشکال اول رایز ؛است خیتار انیو پا یحکومت بشر

 یدرون یادیبن یاز تضادها یعار یدموکراس برالیاما ل ؛آنها شد یبرخوردار بود که منجر به فروپاش
 هگـل، و مارکس همانند البته. ندیب یم یواحد، منسجم و تکامل ندیافر کیرا  خیتار امایفوکو. است
 خیتـار ابـد،یتحقق  شیآرزوها نیتریادیبن که برسد جامعه از یشکل به بشر که یهنگام یو نظر از
فراتر در  یشرفتیمعناست که پ نیبه ا یامااز نظر فوکو خیتار انیقابل ذکر است که پا. ردیپذ انیپا دیبا

  ).١٩٩٢فوکویاما، (صورت نخواهد گرفت  ییربنایز یتوسعه اصول و نهادها
 ،یاسـیتـوان اتمـام مناقشـات س یمـ را سـرد جنـگ ایـآ کـه پرسش نیا به پاسخ در نگتونیهانت
 ینیب که فاقد خوشکند  یمطرح مرا » ها تمدن برخورد« هینظر ،کرد ریتفس کیدئولوژیا و کیاستراتژ
 یسـتیکمون نظـام یفروپاشـ از پس اگرچه دیگو یم نگتونیهانت. اماستیفوکو »خیتار انیپا« هینظر

را کنـار  ینژادپرسـت ایـ سمیآنارش سم،یکمون از اعم یاعتقاد اصول به لیتما هرگونه انیجهان یشورو
 . ستین ریپذ شان امکان »یتمدن« یها شهیآنان به ر یاما قطع وابستگ ؛اند گذاشته
 جهـان رییـها و تغ برخورد تمـدنبه نام  یخود را با انتشار کتاب یتئور ١٩٩۶در سال  نگتونیهانت

 خشـم انیـبنبـا نـام  ای در مقالـه سیبـار توسـط برنـارد لـوئ نیاصطالح اولـ نیالبته ا. گسترش داد
 نیتـر یعنوان قـو بـه یملـ یهـا پس از جنگ سرد، دولت« نگتونیاز نظر هانت. مطرح شد مسلمانان

 انیـم ،یجهـان اسـتیدر س یاصـل ید مانـد؛ امـا برخوردهـانـخواه یباق یجهان ۀصحن گرانیباز
خواهـد داد و در  لیرا تشـک یجهان یها استیها وجه غالب س برخورد تمدن. کند یها بروز م تمدن

از نظـر ). ٣۶١ص ،١٣٧٨ نگتون،یهـانت( »است آنها انیها مرز نبرد م تمدن انیخطوط گسل م ندهیآ
 حـوزه چهـار به را جهان یها تمدن خود یتئور در وی. است یفرهنگ تیهو کیتمدن  نگتونیهانت

                                                           
1. The End of History 

. است بشری جوامع در حکومت نهایی شکل »یکراسدمو  لیبرال«: است معتقد »یختار  یانپا« یهگذار نظر یانبن یاما،فوکو . ٢
 یکراسـو دم یبـرالل یرا به سـو  یاز جامعه بشر یدار است که بخش اعظممنسجم و جهت یامجموعه نیز بشریت تاریخ
  .دهد یسوق م

3. Fukuyama 
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 تمـدن و یوسـیکنفوس تمـدن ،یاسـالم تمدن ،یحیتمدن غرب مس :کند یم میتقس یاصل 1یتمدن
بـرد  ینام م یاصل یها عنوان تمدن به یتر هشت تا نه تمدن را در جهان فعل ییطور جز به 2.ییهندو

 یکـایآمر ،یهنـدو، ارتـدکس، اسـالو ،یژاپنـ ،یوسیکنفوس ،یاسالم ،یتمدن غرب: که عبارتند از
 .اند ها مشخص شده تمدن نیا تیموقع) ٢(؛ که در شکل )٣۶۴ص ،همان( ییقایآفر و نیالت

  

 
 مختلف در جهان یهاحوزه نفوذ تمدن: ٢شکل 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File :Huntington-Map-Simplified :منبع
 

کنـد و  یم یمعرف یبعد یعنوان جنگ جهان را به یو غرب یتمدن اسالم ینبرخورد ب ینگتونهانت
 یـدهستند که غـرب با یدیخطر جد یوسیو کنفوس یاسالم یروپ یاز کشورها یمعتقد است گروه

و  یکسـه مـورد از منـافع اسـتراتژ ینگتونرو هـانت یـناز ا). ١٣٧٨ ینگتون،هانت( کندآنها اقدام  یهعل
قدرت جهان کـه  ینعنوان نخست به یکاحفظ آمر) الف«: کندیشرح مطرح م ینرا بد یکاآمر یاساس
 یاسـیس−یقدرت نظام یکممانعت از ظهور ) پن است؛ بژا یمواجهه با چالش اقتصاد ینابه مع

  ).٣٨٩ص ،١٣٨٠ یل،اتوتا( »یانهفارس و خاورم یجدر خل یکاآمر یژهحفظ منافع و) پ یا؛در اوراس
 برخـورد و ییرو ایرو ندهیآ قرن در که است  داده هشدار غرب جهان به نگتونیهانت هینظر نیدر ا

                                                           
شـود و  ینمـ» ملـت−دولـت«واحـد  یگزیناسـت کـه تمـدن جـا یـنمسـلم ا قـدر ینگتون،ن هانتابه اعتقاد غالب منتقد. ١

و  یابـد یم یتاقتصاد است که اهم ینخواهد ماند و ا یباق یجهان یاستعامل مؤثر در س ینتر  ملت همچنان مهم−دولت
  .نه تمدن

ئـه از تمـدن و فرهنـگ ارا یمشخصـ و یعلمـ فیتعر  نگتونیهانت که است نیا» ها برخورد تمدن«از نقاط ضعف مقاله . ٢
آنها  یها فرهنگ و تمدن باهم، تفاوت یختگیبا وجود آم. کند یم دیکأ ت گریکدی با دو نیا قیوث یوستگیبر پ دهد و ینم

 گریکـدی نیگز یآنهـا بـه صـورت جـا یهـا دو مفهوم فرهنگ و تمدن را بدون توجه به تفاوت نگتونیاست و هانت یاساس
  . کار برده است به
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و  یاسـالم یها غرب با اتحاد تمدن یها گوناگون و از آن جمله برخورد تمدن یها تمدن نیب یجد
انجـام شـده در  ینظرسـنج جینتـا» خطر اسالم«اثبات  یبرا نگتونیهانت. است یحتم یوسیکنفوس
 کـه بودنـد گمـان نیـشـوندگان بـه ا پرسـش تیآن اکثر یکه ط ای ینظرسنج. دکر را منتشر کایآمر
از مردم بدان  یاریبس ظاهردر  ینظرسنج نیا جینتا انتشار زمان از. دارد وجود اسالم، نام به یخطر

 نیتـر بـزرگ را عـراق و نیچـ ران،یـا کشـور سه نگتونیقابل توجه است که هانت. اند کرده دایاعتقاد پ
  . داند یمتحده م االتیا یبرا دیتهد
 نیآخـر جهینت حیهنگام تشرالملل آلمان در  نیمطالعات روابط ب یتویستیان سیرئ 1،استرمر چلیم
اسـت کـه  یا ثبـات کننـده یها عامل خطرناک و بفرهنگ برخورد که کرد اعالم مؤسسه نیا قاتیتحق

 واقعـاً  کـه نگتونیهـانت اتیـنظر از بخـش نیآخـر. شـد رو خواهنـد روبه آن با ندهیناتو در آ یکشورها
 غـرب یبـرا دو آن یتبـان و یوسـیکنفوس و یاسـالم تمدن نیب خطرناک است، اشاره او به خطر اتحاد

توانـد غـرب را از  یتمدن م دو نیا یتبان یول ؛ستیها مهم ن تمدن ریسا یتبان است، معتقد یو. است
 نیچـ و پاکسـتان و رانیـا ادیـز یلیخ یکیکند که نزد می خطر اعالم نگتونیهانت نجایدر ا. درآورد یپا
و غارت ملـل  یرو ادهیتواند ز ینم یاسالم تمدن یو لیتحل طبق. است تمدن دو نیا نیب اتحاد ینوع

 ).١٣٨٨ ،یرودیش(برخورد خواهند کرد  قطعاً  تمدن دو نیلذا ا ؛را تحمل کند یتوسط تمدن غرب
 امـر کیـ یاسـالم یایـدن در را ریاخ یهاسال یهافاجعه که است نیا نگتونیهانت هیخطر نظر

 هیـنظر یو. دهـدیرا دشمن تمدن غرب نشان مـ یداند و تمدن اسالم یم یو ضرور ریناپذاجتناب
 بـه هسـتند، غـرب دشـمن صورت به یاسالم تمدن لیتبد دنبال به که را غرب یروهاین از یاریبس
  . کند یم دییأت آشکارا ریغ ینحو

  
  یستیترور یها داعش و گروه یریگ شکل یلدال  .۴

کانون بحث و  نیتر شدن آن به مهم لیو تبد انهیدر منطقه خاورم ریدهه اخ  یط» داعش«ظهور گروه 
در . گـروه شـد نیـبـه ا یتیو امن یاسیس لگرانیمنطقه سبب توجه تحل یو نظام یاسیس یها مناقشه

   :مطرح شده است یاصل هیپنج نظر یطور کل داعش به یریگ شکل یها نهیخصوص زم
 هیـمیابـن ت اتیـنظر بر اسـاسساله  ٧٠٠ یو اعتقاد یعقبه فکر کی یاول داعش را دارا هینظر

 یریتکف یها گروه. استعقبه  یو دارا یستن شهیر یگروه ب کیداعش  هینظر نیا بر اساس. داند یم
اسـالم  یایدر دن شانیتبار فکر. دارند یها متعلق است، در جهان اسالم سابقه طوالنآن به داعش که

   ؛گردد یدر قرن هفتم باز م هیمیبه مباحث ابن ت
                                                           
1. Michael Stromer 
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دانـد و  یهـا مـ تیـقوم انیـم یاسیو س یاقتصاد ینابرابر را داعش یریگ شکل شهیدوم ر هینظر
هـا بـه صـورت  تیـقوم حقوق تحقق توان عدم جهیدر نت ییها   گروه نیچن یریگ کند شکل یم دیکأت

 منجر حقوق تحقق یبرا خشونت و یرسم ریغ یها روش به جهینت در که است کشور کیدر  یرسم
محـروم جهـان در  یشـورهاکم بـر کحا یاقتصاد یهایفقر و نابرابر ه،ینظر نیا بر اساس. شودیم
 یخاص یو روح یرک، فیجسم یهابیشورها، آسکن یدر ا یخینار سابقه استعمار و استثمار تارک

ز و مبـارزات یـآم خشـونت یشورها به رفتارهـاکن یها و افراد اش گروهیه موجب گراکد آورده یرا پد
مبـارزه بـا  یدر راسـتا یاساسـ یهـااز گام یکی هینظر نیا بر اساس نیبنابرا. شده است یستیترور
شـورها اسـت کن یـم بر اکحا یت و نابرابریو محروم یاقتصاد یها و حل بحران یسم، بررسیترور

 زیـو ن ییاروپـا یکـه نهادهـا یبـه صـورت. بودمسلط در دهه نود  ل،یتحل نیا). ١٣٨٩ ،یانیصدق(
-یکشورها فشار مـ نیا یخارج استیمرتب به طراحان س کایآمرهای  دموکرات به کینزد ینهادها

 انهیخاورم در ونیزاسیدموکرات اگر. دیکن تیحما انهیخاورم در ونیزاسیدموکرات از دیآوردند که شما با
دهـد در چنـد سـال یاما شـواهد نشـان مـ 1.خشکد می یستیترورهای  گروه شهیر کند، دایپ تحقق

سو و  کی از یریتکفهای  گروه تیباعث تقو یساالر در عراق بسط مردم مثالً  و انهیگذشته در خاورم
منجـر بـه  یاسیس یکه نابرابر هینظر نیا نیبنابرا ه است؛شد یثبات یسابقه ب یب دیتشد گرید یاز سو

   ؛است شده رد عمل در شده یستیترور یها گروه جادیا
دانـد کـه در  یقـدرت در منطقـه مـ خـأل را داعـش یریگ شـکل  در عنصر نیتر مهمسوم  یهنظر
در  یریـبـه درگ کایآمر لیعدم تما )الف: ثر بودندؤم آن دیگذشته سه عامل در بروز و تشد یها سال
 یاسـالم یداریـب ایـ یدر جهان عرب که به بهار عربـ یاسیو س یاجتماع های اعتراض )ب ؛منطقه

دولـت  فیشکننده در جهان عرب که از انجـام وظـا یها دولت دیوجود و تشد )ج ؛معروف شدند
قـدرت  خـأل عامل نیتر مهم اساس نیبر ا. )١٣٩٣فام،  زدانی( بودندناتوان  تیو اعمال حاکم یمل

 یـندر ا ینکـهاسـت و ا یههمچون عراق و سور ییدر کشورها یدولت مل یریگ عدم شکلدر منطقه 
  ؛یدارند نه دولت مل یاررا در اخت یحرکات اجتماع یاصل یتها محور یتکشورها قوم

 بر اساس. دهد یمانند عربستان و قطر نسبت م ییداعش را به کشورها یریگ چهارم شکل یهنظر
آن در  یـریگ اوج یولـ ؛داعـش مشـخص اسـت یو تبار سـازمان یفکر یها یشهاگرچه ر یهنظر ینا

عـراق و  یه،لبنان، سور دولت در ینا یا حاصل شکست عربستان در طرح منطقه اساساً  یمقطع فعل
 یرود و از طرفـ یم یشآن دولت پ یها هبرخالف خواست یا منطقه یندهایفرا یوقت. افغانستان است

 یاسـتبـا غـرب اسـت، دولـت عربسـتان احسـاس شکسـت س یا مذاکرات هسته یاندر جر یرانا
                                                           

   .مراجعه شود Burgoon, 2006 و  Abadie, 2004 به تر دقیق مطالعه برای .١
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 یـهنظر یـنا اسـاسبـر . کندیم یتآن را تقو یرداشته، لذا داعش و نظا یرانخود در مقابل ا یخارج
 یـابتیجنـگ ن یک یستیترور یها از گروه یتند با حماا هعربستان و قطر تالش کردهایی مثل  کشور
  است؛  هشد یبه شدت افراط یانجر ینا ،د؛ اما در روند تحوالتنندازیراه ب یرانبشار اسد و ا یهعل

ه بـ ؛داننـد یمـ سیو انگلـ کـایآمر یبـه سـرکردگ یغرب یپنجم داعش را ساخته کشورها هینظر
. نـدندا یمـ انـهیخاورم 1»کیـتیژئوپل« نظام رییتغ یبرا یستیونیصه یا توطئه را داعش گریعبارت د

 نیا با رشد و ظهور امکان یالملل نیب و یا منطقه یها طرف  تیقابل ذکر است که داعش بدون حما
عامـل قـدرت  کـایقطـر و آمر ه،یـچون عربستان، ترک ییکشورها یها تیحما. افتی ینم را سرعت

 تیــحما» داعــش«عامــل قــدرت  کیــ کنــد، یوجــود دارد کــه ثابــت مــ یمســتندات. داعــش شــد
خارجـه سـابق  ریـوز ،»نتـونیکل یالریهـ«مستندات اعتـراف  نیتر از جمله مهم. ستها ییکایآمر
و  کـایتوافـق آمر بـر اسـاسقـرار بـود، داعـش «: کـرده انیـدر کتاب خاطراتش است کـه ب کایآمر

کشور کـه بـه  نیدر ا ٢٠١۴ژوئن  ٣٠ یشود، اما رخدادها لیمصر، در مصر تشک نیالمسلم اخوان
دنبال داشت، ه ساعت را ب ٧٢ظرف  ها یحکومت اخوان یدر مصر و برانداز انینظام دنیقدرت رس

 بـا ینشسـت در ٢٠١٣ هیـژوئ پـنجم بـود، قـرار«: دیـافزا یمـ نتـونیکل. »همه توافقات را بر بـاد داد
کشور سـفر  ١١٢منظور من به  نیو بد میبشناس تیرسمه ب را یاسالم دولت خود، یغرب مانانیپ هم

آن  لیشناختن داعش بالفاصله پس از تشک تیرسمه و توافق با دوستان درباره ب کایکردم تا نقش آمر
  کـایقـرار بـود، آمر«: دیـگو یاقـدام مـ نیاز ا کایدر خصوص اهداف آمر نتونیکل. »دهم حیرا توض

 یکشـورها یا منطقـه ماتیتقسـ نیـا که کند میتقس را منطقه داعش، و مصر یها یاخوانواسطه ه ب
  کـامالً  انـهیخاورم نقشـه مات،یتقسـ نیـا بر اساس. شد یم شامل زین را فارس جیخل هیحاش یعرب
 »داد یرا مـ ییایـدر یها و گـذرگاه یامکـان تسـلط کامـل بـر منـافع نفتـ کـایو به آمر کرد یم رییتغ
  ).٢٠١۴ 2کلینتون،(

 جهـان یبـرا ایسـ«: بود کرده انیب ٢٠٠۶ سال در »ایس« سازمان سابق سیرئ 3،»یولس مزیج«
 بـر هیـتک بـا که ییها انقالب کند، یداخل ییها انقالب ریدرگ را آن که ختیر خواهد یطرح اسالم
نفـوذ  نـهیدنبـال داشـته باشـد و زمه ب را جهان نیا میتقس ییگرا مذهب و ییگرا فهیطا ،ییگرا تعصب

کـه آنهـا  میبقبـوالن یبه ملل اسـالم میاگر بتوان« :دیافزایم یو. »و تسلط بر آن را فراهم کند کایآمر
از اهـداف  یاریشد، بـه بسـ میموفق خواه م،یو ظلم هستند و ما در کنار آنها قرار دار یتحت بردگ
بـه . میـسابق انجام داد یاول و دوم با اتحاد شورو یجهان یها جنگ یهمانند آنچه ط م،یخود برس

                                                           
 کیـتیژئوپل. است شده لیتشک استیس یمعنا به »کیتیپل« و نیزم یمعنا به »ژئو« از ییایجغراف استیس ای کیتیژئوپل. ١

  ). ١٣٩٢دفارژ،  مورو( است استیس و ایجغراف نیب ارتباط انگریب و بوده یاسیس یایجغراف از یا شاخه
2. Clinton     3. James Vesely  
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پروژه از عراق آغـاز و  نیا. میکن یم لیو در نزاع با هم تبد گریکدیبا  ریدرگ یآنها را به ملل بیترت نیا
  .»برسد مصر و عربستان به نوبت تا ردیگ یرا دربر م یبیو ل هیسپس سور

  
  مقاله  یهو ارائه نظر یبند جمع .۵

بـر . ارائه شـده اسـت یستیترور یها در خلق گروه یکاآمر یاسیاقتصاد س یبند جمع) ٣(در شکل 
د یـبـه تول یکـاآن کـل اقتصـاد آمر یو در پـ یکاآمر یصنعت ینظام یها مجتمع یاساس وابستگ ینا

خام  به مواد یاز روزافزون جوامع صنعتیطرف و ن یکاز  یالن نظامک یها از به بودجهیحات و نیتسل
 یالمللـ نیسـم بـیه رشد و توسعه ترورکب شده است در حال توسعه موج یشورهاکو بازار فروش 

 یرا بـرا یشود؛ منـافع خاصـ یدار هیب و خسارت به نظام سرمایه موجب وارد آمدن آسکش از آنیب
بـه وجـود  یدار هیسم و سـرماین تروریب یده و خاصیچیب تعامل پین ترتیبه ا. ن نظام فراهم آوردیا

بلکـه بـه  ؛سم استیمبارزه با ترور یدر راستا یاز موانع اساس یکین تعامل نه تنها یه اکآمده است 
  . ها باشد مجتمع ینتوسط ا یسمرسد خود عامل جعل ترور ینظر م

بـه منظـور  یکـاآمر یسـاالر و ارتـش یافروز برداران از جنگ بهره ینبرل یوارشدن د یدهپس از برچ
 یـافتندرصـدد  −ازنـددپر یکـه مـردم مـ ییها یاتمال یا−کشور  ینآوردن بخش اعظم منابع ا دست به
کـه از  یعبـارت مهمـ. دوران جنگ سـرد بودنـد »یسمکمون یاز سو یدتهد«دستاورد  یبرا یگزینیجا
 یـمبـود کـه مـا قصـد دار ینا یدالملل به ثبت رس ینروابط ب یخدر تار یخارجه وقت شورو یروز یسو
 یحاتیتسـل ۀادامه مسابق یارایدر آن زمان ها  البته روس. یمرا از نعمت داشتن دشمن محروم کن یکاآمر
نهفتـه بـود و آن  یقتحق یک یخارجه وقت شورو یروجود در سخنان وز یناما با ا ؛را نداشتند یکاآمر
ن نکتـه در یـا). ١٣٩٠ یرازی،ابوالحسـن شـ(نخواهـد بـود  یکـابدون داشتن دشـمن آمر یکاآمر ینکها

دشمن  یمما دار« :گفته بود که یپاول زمان ینکال مطرح شده است مثالً  یزن یکاییجمالت مقامات آمر
  ).٨٨ص ،١٣٨٢والتز، ( »یمسونگ برو یلا یمبه سراغ کاسترو و ک ید، حال بایمآور یکم م
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  های تروریستی بندی اقتصاد سیاسی آمریکا در خلق گروه جمع: ٣ شکل

  
 ینیگزیجـا اسـت، گرفته قرار دیتهد مورد اسالم یسو از یغرب تمدن که نگتونیهانت دگاهید نیا

 حمـالت اثـر بـر دگاهیـد نیـا و شـد سرد جنگ دوران سمیکمون یسو از دیبهانه تهد ینقص برا یب
 بـا مـالزم هیتوج و سمیترور خودخواهانه ریتفس نیا. گرفت یترشیب یروین سپتامبر یازده یستیترور
کننـده اسـت؛  خطرناک و گمـراه یینما از موجه یعنصر یحاو یگر ینظام و جنگ خصوص در آن
در صددند با توسل بـه  ریناپذ اسالم و مسلمانان دشمن و اصالح«که  مردم متقاعد شوند یکه وقتنیا

  محوریت سیاست اقتصادی آمریکا
 صنعتی−های نظامی حفظ و ارتقای مجتمع

  محوریت سیاست خارجه آمریکا
 عمل بر اساس تئوری هانتینگتون

 خلق دشمن و جنگ در جهان مقابله با تمدن اسالمی و تضعیف آن

  ایجاد جنگ در درون تمدن اسالمی
  المللی نیاز به توجیه بین

  المللی ایجاد بسترهای پذیرش بین
  های مورد تنفر جهانی در تمدن اسالمی ایجاد گروه

  های تروریستی در تمدن اسالمی  خلق گروه
  )مثل القاعده(

  بر مبنای عقبۀ ممکن در تمدن اسالمی؛ −
  سوء استفاده از فقر و نابرابری در تمدن اسالمی؛ −
ای یا سوء استفاده از خأل  ایجاد خأل قدرت منطقه −

  موجود دولت ملی در کشورهای اسالمی؛

  ها تقویت و ارتقای ساختار این گروه
زمان با تقویت مزایای  های مستقیم آمریکا هم حذف هزینه

  گروه تروریستی

افکن در درون تمدن  های تفرقه خلق گروه
  )مثل داعش(اسالمی 
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که  یزیخواهد بود و چ 1رانهیشگیشان استقبال از جنگ پ ی، واکنش منطق»زور تمدن ما را نابود کنند
توانـد بـالقوه  یمـ سـمیترور از یریتفسـ نیشود آن است که چنـیم خطر نیتر اشیباعث وخامت ب

  . موجب تحقق آن شود
 یسـمترور یقـرار داد تـا بتوانـد بـا معرفـ یکادر برابر آمر یرینظ یب یتسپتامبر موقع یازدهحادثه 

 یـرگ یبـانگر یوشور یکه پس از فروپاش ییرا از بحران معنا یکاخود، آمر یکعنوان دشمن درجه  به
 یرا برا ینهخود دگرگون کرد و زم یاز نقش جهانرا  یکاآمر یفسپتامبر تعر یازده. شده بود، رها سازد

). ٢٠٠٩ 2رنشـون،(آمـاده کـرد  یو استفاده از زور در سطح جهـان یکاآمر ۀیانگرا سلطه رفتار کامالً 
 یـداپ یجهـان یتمشروع یسم،در چارچوب مبارزه با ترور یکامنافع آمر تأمینسپتامبر،  یازدهبعد از 

، جهـت یکـاآمر یخـارج یاسـتس یرنـدگانگ یمتصـم ۀینـبه یبـردار جهت بهره یعطف ۀکرد و نقط
 ارتبـاط ایـن در رایـس کانـدولیزا. یدالملل فراهم گردینشان در عرضه نظام ب اهداف یساز یاتیعمل
. کنـدیاست که امـور را واضـح و شـفاف مـ ییهازلزله ینتر بزرگ جمله از سپتامبر ١١«: یدگومی

کـه  ییهـا در دست دولـت یکشتار جمع یهاو مقابله با انباشت سالح یسماکنون مخالفت با ترور
  ). ٨٠ص ،١٣٨١، ییزهرا(» کند یم یفرا تعر یمنافع مل یستند؛ن یرپذ یتمسئول
جهـان نفـوذ دهـد کـه  ینکته را در افکار عمـوم ینا ی،جهان یتتوانست با کسب حما یکاآمر

 یهعل یدیهستند که تهد یکشتار جمع یها سالحبه  یابیدست یمرتبط با آن در پ یها القاعده و گروه
جهـان  یسپتامبر افکار عموم یازده ۀراستا بعد از حمل یندر ا. تمدن بشر است یهمه کشورها و حت

  ).٢٠٠۵ 3بارنت،( یرفترا پذ یکاآمر یقدرت نظام
گفـت  دیـاسـت؟ با ازمنـدین یدشمن خـارج کیبه وجود  کایکه چـرا آمر سؤال نیدر جواب ا
 ـکیـبــه  ـازیـخـود ن یبه سود اقتصاد یابیدست یبرا کایآمر یصنعت−ینظام یهامجموعه مجتمع
 یدخالـت در امـور داخلـ ۀهمـواره اجـاز یداشتن امکانات فراوان مـاد لیآنها به دل. دشـمن دارند

الزم  یها نهیفـراهم کـردن زم یلـذا بـرا ؛دهند می و تعرض به حقوق آنها را به خود گرید یکشورها
را  یو فرضـ یدشـمن واقعـ کیـبـه  ازین میاستعمار نو و قد یها وهیبه منظور دخالت و تعرض به ش

 کیـعنوان نمونه بن الدن  به. دهند می خود قرار هرضانغبه اهداف م یبخش تیمشروع یبرا یا لهیوس
. ردیـگ مـی رارعنوان دشمن مـورد اسـتفاده قـ به گریو روز د یشورو ـهیعل کایآمر ۀعنوان مهـر روز به

 یصــدام کـه زمـان ـایـ. جورج بوش به افغانسـتان، بـن الدن اسـت ۀحمل یاصل ۀکه بهان یا گونه به
عنوان  بـه گـرید یگرفـت زمـان میمورد استفاده قرار  رانیمقابله با نفوذ ا یبرا کایعنوان دوست آمر به

  .حمله به عراق یشود برا یم ای بهانه انهیدر خاورم کایآمر یدشمن اصل
                                                           
1. Preemptive War    2. Renshon  
3. Barnett 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ١٩        ...های تروریستی در ایران و جهان اسالم گیری گروه اقتصاد سیاسی شکل

 
  jostar24 Sn20-10-94 shahnazi                 نهاییآرایی  صفحه              شهنازیمقاله  ٢۴جستارهای اقتصادی 

 یتـر منـافع اقتصـاد یفضـع یگذشـته اگـر کشـورها یهـایالزم به ذکر است که در امپراتـور
در . بود یدهبه هدفش رس یکردند، جهان در صلح و آرامش بود چون امپراتوریم تأمینرا  یامپراتور
بـه . شـودیو دوام جنـگ حفـظ مـ یجادبا ا فقط یبه هدف امپراتور یدنرس یکاآمر یفعل یامپراتور
بـه . یابـد یو دوام جنـگ تحقـق مـ یجـادبـا ا فقط یتحقق هدف امپراتور یامپراتور یندر ا یعبارت
 یکـاگر آمر یساختار نظام یبرا ،داشته باشند یزاطاعت کامل ن یکاکشورها از آمر یاگر تمام یعبارت

است چـون رگ  یالزام یدشمن خارج یاو وجود بحران  یجنگ یطشرا یکاآمر یبرا. یستمطلوب ن
 یننکته قابل ذکر و خطرناک ا. وابسته است یجنگ یطشرا یابه وجود جنگ  یکاآمر یصاداقت یاتح

 یرانـیحسـب قـدرت کشـتار و و آنها بر ییاست که کارا یعیوابسته به صنا یکااست که اقتصاد آمر
لحاظ نشد تا مستلزم اعمـال  یتسپتامبر جنا یازدهاست که حمالت  یلدل ینبه هم. شوند یم یینتع

 یپلماسـید یاتها و عمل اطالعات و انجام کوشش یالملل، گردآور ینب یسگرفتن از پل یاریقانون، 
جنـگ اسـت  یو برقـرار یلشکرکشـ یازمندقلمداد شد که ن یکاآمر یهباشد؛ بلکه جنگ عل یهمگان

  ). ٣٧ص ،١٣٨٩زاده،  ینحس(
طلبانـــه و  توســـعه یهـــا توانـــد بـــه طــرح یبــدون دشــمن نمـــ کــایکــه آمر ســتین یدیــترد

اعتقــاد داشـت کـه  یگــر ـلیـعلت کمتـر تحل نیبه هم. عمل بپوشاند ۀجام خود انهیگرا جانبه کی
 سمیکمون و سمیکه مرگ فاش گونـه همان. داد خواهد انیها پا ییکایآمر یافروز مرگ بن الدن به جنگ

به اندازه بن الدن و شبکه القاعـده  یها دشمن ییکایاگر آمر یرو حت نیا از ؛نداد انیپا موضوع نیا به
همـان خلـق  قـاً یخلـق داعـش دق). ١٣٩٠، یرازیابوالحسن شـ(کنند  می نداشته باشند، آن را خلق

 ؛کـاهش دهـد زیرا ن کایآمر یجنگ برا میمستق یها نهیهز کایاست تا ضمن حفظ منافع آمر دیجد
و غرب به درون تمـدن  کایل آمردر مقاب یستیترور یها جهت جنگ گروه رییگروه تغ نیهدف ا رایز

ده اسـت کـه آن عـچـون القا یقبلـ یستیترور یهاداعش نسبت به گروه تیمز نیا. است یاسالم
 بیـو معا ایـمزا) ٣(در جـدول . از آن شیکنند و نـه بـ یرا همراه کایتوانند آمر یم یها تاحد گروه

 یچون القاعـده بـه لحـاظ مبـان ییها گروه. شده است سهیو غرب مقا کایآمر یالقاعده و داعش برا
 با حذف بن کایآمر لیدل نینبود؛ به هم تشانیاولو انیعیبا ش مثالً  یجنگ درون تمدن اسالم یتفکر

اولش جنگ در درون تمدن  تیداشت که اولو گرید یحذف القاعده و خلق گروه یالدن تالش برا
هـا در  سـتیترور یاصل یحمله حام ایداعش  یریگ آن شکل بر اساسکه  یا یتئور. باشد یاسالم

  .است هیتوج قابل منی به) عربستان یعنی(منطقه 
 داتیـو تول حاتیتسـل یبازار برا جادیاز جمله ا کایآمر یدشمنان قبل یها تیمز یداعش تمام

دارد کـه  زیـرا ن تیـمز نیـدر کنار آنها داعـش ا. کشور را داراست نیا یصنعت−ینظام یها مجتمع
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 یهـامجتمع محصوالت فروش بازار جادیا یبرا جنگ در یریاش را از درگ یو متحدان غرب کایآمر
 یهـاجنگ تمدن یتئور یساز ادهیپ یبرا یاستراتژ نیبهتر یاز طرف. کندیم ازین یب یصنعت−ینظام
  . از درون است یتمدن اسالم فیدر جهت تضع نگتونیهانت

 
  و غرب کایآمر یالقاعده و داعش برا بیو معا ایمزا سهیمقا: ٢جدول 

  معایب برای آمریکا و غرب  مزایا برای آمریکا و غرب  

  )خلق جنگ و فروش تسلیحات(تحقق اهداف سیاست اقتصادی   القاعده
  )تضعیف تمدن اسالمی با جنگ مستقیم(تحقق اهداف سیاست خارجی 

های مستقیم جنگ برای هزینه
های جنگ در مثًال هزینه(آمریکا 

  )افغانستان یا عراق

  داعش

  )خلق جنگ و فروش تسلیحات(تحقق اهداف سیاست اقتصادی
تضعیف تمدن اسالمی بدون نیاز به جنگ (تحقق اهداف سیاست خارجی 

  )مستقیم و از درون
افزایش تنفر جهانی از تمدن اسالمی با ارائه چهره خشن و وحشی از اسالم 

 توسط داعش

آمریکا و های مستقیم کاهش هزینه
  اندازی جنگغرب در راه

  
سـبب شـود تـا  دیـنبا یصـنعت−ینظـام مجموعه که داده شیپ قرن مین حدود زنهاوریکه آ یهشدار

کنـد  تیـسـاز را رعا عـده اسـلحه کیـمنـافع  کـایآمر یتـیامن یازهـایو ن یمنـافع ملـ یپنتاگون به جا
چـون عربسـتان  ییچـون داعـش و کشـورها ییهـا در حال حاضر با وجود گـروه. )١٣٧٩ ینگر،شولز(

 یحفظ و حتـ نیدر ع کایآمر یصنعت−یکه در حال حاضر مجموعه نظام امعن نیبد ؛برطرف شده است
  یخـائن بـه تمـدن اسـالم ایـبـا اسـتفاده از عناصـر گمـراه  کـایآمر یتیامن یازهایو ن یمنافع مل یارتقا

  نیهمچنــ. کننــدیمــ جــادیبــازار اســلحه ا یصــنعت− ینظــام یهــامجتمــع یتمــدن بــرا نیــاز درون ا
 یدر درون تمـدن اسـالم یا شـده تیـعناصـر ترب نیبا وجـود چنـ یاز تمدن اسالم نگتونیهانت ینگران

  . برطرف شده است
 از بعـد و قبل یاسالم یکشورها در یستیترور یهاتیشواهد موجود در خصوص فعال یبررس
 یهـاتیـفعال تیوضـع) ٣( جـدول در. اسـت یتئـور نیـا دیـؤم ینـوع به زین یشورو یفروپاش
مشـخص  قـایو شمال آفر انهیحاضر در خاورم طور عمده به یاسالم یکشورها یبرخ در یستیترور

 ٢٠ ۀدور یعنـی ١٩٨٩−١٩٧٠در دو دوره  یسـتیترور یها تیجدول تعداد فعال نیدر ا. شده است
 یشـورو یساله پس از فروپاشـ ٢۵دوره  یعنی ٢٠١۴−١٩٩٠و دوره  یشورو یساله قبل از فروپاش

دهـد، تعـداد حمـالت  یاطالعـات نشـان مـ. ارائـه شـده اسـت) کایآمر یعنوان دشمن خارج به(
طور  سال در دوره دوم نسبت به دوره اول بـه کیدر ) خسارات ایها  صرف تعداد نه کشته( یستیترور

 کـایدر آمر یستیمدت حمالت ترور نیاست که در ا یدر حال نیا؛ افتهیدرصد رشد  ۴٧٠متوسط 
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طور متوسط در کـل جهـان رشـد حمـالت  مدت به نیدر ا نیهمچن. است افتهیدرصد کاهش  ٧٢
 .است یاسالم یمورد بررس یکمتر از کشورها اریدرصد بوده که بس ۶۴ یستیترور
   

  یاسالم یکشورها یبرخ در یستیترور یهاتیفعال تیوضع: ٣جدول 

 تعداد فعالیت تروریستی در کل دوره در هر سال تعداد فعالیت تروریستی
١٩٧٠−١٩٨٩ ١٩٩٠−٢٠١۴ کل دوره ١٩٧٠−١٩٨٩  ١٩٩٠−٢٠١۴  کل دوره  کشور

٨/٢۶٨ ۵/۴١٢٠٩٨ ٨/١ ٨٢ ١٢٠۶٢ ٣۶  عراق
٨/۵٩  ۵/٢ ٢/٠ ١٠٧۶٩٢ ٢۶٨٨ ۴  الجزایر
٨/۶١/٨٩  ٧ ٣/۴٣٠ ١۵٣ ٢٢٢٨ ٨٢۵  ترکیه
٢/٢۶  ٨/۴۶ ۴/١١٧٨ ٠ ١١٧٠ ٨  یمن
۴/٨/٣٢  ١٩ ۶/٨٧١ ٢ ٨٢٠ ۵١  مصر
 لبنان ١٣۵٠ ٨٢٠ ٢١٧٠ ۵/۶٧ ٨/٣٢  ۴٨/٢
٢/٨  ۴/١۴ ۴/٣ ٠۶٩ ٣۶١ ٨  لیبی
۴/١۴  ٩/٨ ۴/٢١ ۶۴٩ ٢٢٢ ۴٢٧  ایران
٨  ٧/٢/۴ ١٢٣ ١/٠ ١٢١ ٢  بحرین
۵/٢/٢  ١ ۶/٠ ۶۶ ۵۵ ١١  عربستان سعودی
٢  ٩/١ ٨ ٨/١۶ ۵٠ ٣۶  اردن
٨/١  ٢/١ ۴/٠ ۵٣ ۴۵ ٨  تونس
۶/٣/١  ١ ٧٣ ٢ ٣٣ ۴٠  کویت
٨/٠  ٨/٠ ٣ ٧/٠۵ ٢١ ١۴  مراکش
۴/٢/٠  ٠ ٢٠ ٧/٠ ۶ ١۴  امارات
٢/٠  ١/٠ ١/٠ ۶ ۴ ٢  قطر

  Global terrorism database بر اساس قیمحاسبات تحق: منبع

  
وجـود  زیـن یاسالم یکشورها نیکل جهان، آمار ا یستیقابل توجه است که آمار حمالت ترور

از آن حـذف  نجـایدر ا یمـورد بررسـ یاسـالم یکشورها یستیکه حمالت ترور یدارد و در صورت
 ۴٧٠درصد بـوده کـه نسـبت بـه  ٣٢طور متوسط  جهان به یکشورها ریدر سا سمیشود، رشد ترور
قابل ذکر . ستین سهیمقا قابل قایفرآو شمال  انهیخاورم یاسالم یدر کشورها سمیدرصد رشد ترور

 جهـان در شـده انجام یستیترور یها تیدر کل فعال یمورد بررس یکشور اسالم ١۶است که سهم 
  .است دهیرس ٢٠١۴−١٩٩٠درصد در دوره  ٢۵از  شیبه ب ١٩٨٩−١٩٧٠درصد در دوره  ٧ از
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 منتخب یاسالم یکشورها در سال در یستیمتوسط حمالت ترور: ۵نمودار 

  Global terrorism database بر اساس قیمحاسبات تحق: منبع

  
منتخـب در دو  یاسـالم یدر سال در کشورها یستیمتوسط حمالت ترور )۶(و ) ۵(در شکل 

اطالعـات . شـده اسـت سهیمنتخب مقا یکشورها یدر برخ ٢٠١۴−١٩٩٠و  ١٩٨٩−١٩٧٠دوره 
در دوره پس از جنـگ سـرد  یکشورها رشد قابل توجه نیدر ا یستیترور یهاتیدهد فعالینشان م

  . داشته است
 

  
 منتخب یاسالم یکشورها در سال در یستیمتوسط حمالت ترور: ۶نمودار 

  Global terrorism database بر اساس قیمحاسبات تحق: منبع
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 و درصـد ۵۴٠٠٠ حـدود سال در تیفعال ٢۶٨٨ به سال در تیفعال ۴ از شیافزا با ریدر الجزا
در مصـر  یسـتیرشد حمالت ترور. است بوده درصد ١١۶٠٠ یستیترور یهاتیفعال رشد منی در

درصـد،  ۴٧٠٠ نیدرصد، بحر ١١۶ هیرشد در کشور ترک نیا. است ٣۵٠٠ یبیدرصد و در ل ١١٩٠
. درصد بوده است ٢٠درصد و مراکش  ٣۵٠درصد، تونس  ١١درصد، اردن  ٣٠٠ یعربستان سعود

 جـادیا یبرا ینیگزیبه دنبال جا کایمقاله که پس از جنگ سرد آمر نیا یدر غالب تئور راتییتغ نیا
 گتونیهـانت هیـگشت و با ارائـه نظر یخود م یصنعت−ینظام یها گ در جهت حفظ بازار مجتمعجن
  .است  هیانتخاب شد، قابل توج یجنگ تمدن اسالم جادیا یبرا یاسیس نهیگز نیبهتر

خـود  یاسـیس−یدر جهت تأمین منافع اقتصاد کایآمر ایآ«که  قیدر پاسخ به سؤال تحق تیدر نها
کـرد  انیب دیبا» زند؟ یم) از جمله داعش( یافکن در درون تمدن اسالم تفرقه یها دست به خلق گروه

 نیـا یصـنعت− ینظـام یها مجتمع یحفظ و ارتقا کایآمر یاقتصاد استیس تیمحور نکهیبا توجه به ا
 نگتونیهـانت یپس از جنگ سرد عمل بر اساس تئـور کایخارجه آمر استیس تیو محور استکشور 

رو پاسـخ بـه سـؤال مثبـت  نیاز ا ؛است یتمدن اسالم کایدشمنان آمر نیتر است که بر اساس آن مهم
راهکـار  نیـه بـا اهمواج یراهکار عمل. ادعاست نیا دؤیم زیبعد از جنگ سرد ن یشواهد تجرب. است

سـوق دادن  قیـاز طر مثالً  کایو از جمله آمر یغرب یجنگ به کشورها جادیا یها نهیتواند انتقال هز یم
  .کشورها باشد نیعنوان مهاجر به ا ها به از جنگ یناش یها  خانمان یب
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  منابع

  

، »القاعده و آمریکـا، تهدیـد یـا بهانـه بـرای جنـگ«، )١٣٩٠(اله  ابوالحسن شیرازی، حبیب .١
، ١۵، شــماره ۴، دوره )الملــلعلــوم سیاســی و روابــط بــین( الملــل پژوهشــنامه روابــط بین

  . ٢٣۴−٢١١ص
ساموئل هـانتینگتون و متمـدن کـردن فضـای جهـان در ژئارویـد ، )١٣٨٠(اتوتایل، ژئاروید  .٢

، ترجمـه هـای ژئوپولیتیـک در قـرن بیسـتماندیشـه ،سـیمون دالبـی و پـاول روتلـج ،اتوتایل
  . المللی نشر دفتر سیاسی و بین: نیا و هاشم نصیری، تهران محمدرضا حافظ

: ، تهـرانیک معاصـرمسائل نظامی و اسـتراتژ، )١٣٨٢(رضا و جلیل روشندل ازغندی، علی .٣
  .انتشارات سمت

 .۴١، شماره مجله فرهنگ کوثر، »هانظریه برخورد تمدن«، )١٣٧٩(جعفر افسا، محمد .۴
http://www.hawzah.net/fa/magazine/view/4180/4747/38619/ 

انتشـارات : جسته، تهران، ترجمه هوشنگ فرخشناسی جنگجامعه، )١٣٧۴(بوتول، گاستون  .۵
  . علمی و فرهنگی

: ، ترجمه دوره عالی جنگ سپاه پاسداران، تهرانمعماری نظامی آمریکا، )١٣٧٨(پیترز، جان  .۶
  .انتشارات دوره عالی جنگ سپاه پاسداران

، ترجمـه پرویـز امیـدوار، گری آمریکااقتصاد سیاسی نظامی، )١٣٨٩(زاده، اسماعیل حسین .٧
  .نشر نی: تهران

وی ایاالت متحده آمریکا از نظـم در نظـام الگ: محورنظم ایده«، )١٣٨٩(رضا رضایی، علی .٨
ــین ــین، »الملــل پســاجنگ ســردب ــلفصــلنامه تحقیقــات سیاســی و ب ، شــماره ســوم، المل
  .١٩۶−١٧١ص

، »مهار تا حمله پیشگیرانه: از کشورهای یاغی تا محور اهریمنی«، )١٣٨١(زهرایی، مصطفی  .٩
  .، سال شانزدهمفصلنامه سیاست خارجی

بررسـی مـوردی : روابط نظامی و تسلیحاتی شـمال و جنـوب«، )١٣٩٢( بنی، صادق سلیمی .١٠
ــا مجتمع ــده آمریک ــاالت متح ــنعتی ای ــامی ص ــای نظ ــط بین، »ه ــنامه رواب ــل پژوهش   المل

  .١٨۵−١۵٧، ص٢۴، شماره ۶دوره  ،)الملل علوم سیاسی و روابط بین(
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ــه .١١ ــوکی و ســعید  شــکوهی آذر، فاطم هــای نظــامی صــنعتی و نقــش  مجتمع«، )١٣٩٠(گی
علوم سیاسی و روابط ( الملل پژوهشنامه روابط بین، »گری در سیاست خارجی آمریکا نظامی
  .١٩۶−١٨١، ص١۶، شماره ۴دوره  ،)الملل بین

، ترجمه محمد ١٩٩٧−١٨٩٧، دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم )١٣٧٩(ینگر، رابرت د شولز .١٢
 .وزارت امور خارجه: رفیعی مهرآبادی، تهران

، شـماره ٣، دوره مشرق موعـود، »سرانجام نظام سیاسی جهان«، )١٣٨٨(شیرودی، مرتضی  .١٣
  .١٩٨−١۶۵، ص١٠

کیـد بـر تروریسـم مـرتبط بـا های اقتصادی تروریسم بـا  ریشه، )١٣٨٩(صدقیانی، سهیال  .١۴ تأ
 .شناسی، دانشگاه تهران نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم ، پایانخاورمیانه

الدین  ، گفتگـو از شـهاب»گرایـی در خاورمیانـه های افراط ریشه«، )١٣٩٣(کاظمی، حجت  .١۵
 /http://www.shafaqna.com/persian. شفقناطبا،  بنی

بررسی روابط میـان سیاسـت، اسـتراتژی و : افروز نیست ، سالح جنگ)١٣٧٨(گری، کالین  .١۶
ــران ــانی، ته ــد علیخ ــه احم ــامی، ترجم ــاوری نظ ــداران : فن ــپاه پاس ــگ س ــالی جن   دوره ع

  .انقالب اسالمی
صـــنعتی و نقـــش آن در ســـاختار −هـــای نظـــامی مجتمع، )١٣٨٢(محمـــدنیا، مهـــدی  .١٧

  .مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم: قم، اقتصادی پاکستان و ایران−سیاسی
پـارادایم جدیـد در (ها یا برخورد با نظام سـلطه  برخورد تمدن«، )١٣٨٧(محمدی، منوچهر  .١٨

  . ، سال سیزدهم، شماره دومحکومت اسالمی» )الملل روابط بین
انتشارات : حامد رضیئی، تهران ، ترجمه سیدفرهنگ ژئوپلیتیک، )١٣٩٢(فیلیپ مورو دفارژ،  .١٩

  .فرهنگ معاصر
جـان ایکنبـری، تنهـا  گرایی سـاختاری پـس از جنـگ سـرد، در واقـع، )١٣٨٢(والتز، کنت  .٢٠

نشر مؤسسـه فرهنگـی : پور، تهران ، ترجمه عظیم فضلی٢١ابرقدرت؛ هژمونی آمریکا در قرن 
 .ابرار معاصر تهران

، ترجمه حمید رفیعی، ها و بازسازی نظم جهان برخورد تمدن، )١٣٧٨(هانتینگتون، سمیوئل  .٢١
  .ها تمدن الملل گفتگوی های فرهنگی مرکز بین دفتر پژوهش: محمدعلی، تهران

گیری داعـش و محـیط  نشسـت علمـی بررسـی چگـونگی شـکل«، )١٣٩٣(فام، محمود  یزدان .٢٢
 http://www.ipsa.ir/content. ۵/٨/٩٣، تاریخ انجمن علوم سیاسی ایران، »راهبردی منطقه
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