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 تروريسم جديد: چارچوبي براي تحليل

 

 *ابوذر گوهري مقدم

 چكيده
الملل  بين توان در چارچوب تحوالت نظام الملل را مي ست كه تروريسم بينا ايده اصلي اين مقاله آن

شدن و اثر آن بر  در اين راستا تحقيق حاضر در پي بررسي تحوالت جديد در سايه جهاني .توصيف نمود

تا از اين رهگذر به تبيين تئوريك تروريسم جديد و ارائه مدلي  ،باشد گيري تروريسم جديد مي شكل

الً چه پردازد كه اصو براي درك بهتر اين پديده اقدام نمايد. اين نوشتار به بررسي اين سوال اساسي مي

عواملي در ايجاد و توسعه تروريسم جديد موثر بوده است؟ به عبارت ديگر مهمترين روندهايي كه 

الملل گرديده است، مورد  هاي سياسي درعرصه نظام بين گيري شكل جديدي از خشونت سبب شكل

لحاظ   همطالعه قرار گرفته است. در پاسخ به اين پرسش اصلي و به عنوان فرضيه بايد اشاره نمود ب

هاي كشتارجمعي وبه همراه  ظهور و توليد سالح هاي مختلف آن، شدن و مولفه سيستمي فرآيند جهاني

توسل به ايدئولوژي به عنوان عامل رهايي از سرخوردگي و بحران هويت، علل اصلي ايجاد وگسترش 

اي خود سبب ه تروريسم جديد بوده است. در توضيح بايد گفت فرايند جهاني شدن با تمامي مولفه

يافته، مهاجرت  هاي انتقالي ضعيف، جنايات سازمان ايجاد بازيگران جديد غير حكومتي،گسترش دولت

آوري به  گسترده و افزايش ناهمگوني نژادي در كشورها گرديده و تحوالت تكنولوژيك و انقالب فن

شته است. از سوي باشد، گ هاي كشتار جمعي كه خود از عوامل اصلي تروريسم جديد مي توسعه سالح

 اين عوامل سبب بحران هويت خصوصاً در جوامع جنوب شده است .بهترين راه معنا  ديگر مجموعه

باشد كه  شدن، توسل به ايدئولوژي مي بخشي و فرار از سرخوردگي و اتميزه شدن ناشي از جهاني

هاي كشتار  حانگيزه رواني گسترش تروريسم جديد را سبب شده است. از سوي ديگر توسل به سال

تواند در  باشد كه مي الذكر مي جمعي نيز راهي براي تسريع فرافكني و بحران هويت ناشي از عوامل فوق

بار تروريسم جديد موثر باشد. در واقع مقاله حاضر تالشي تئوريك در جهت ارايه مدلي  نتايج فاجعه

 د.باش الملل مي گيري تروريسم جديد در نظام بين تحليلي از نحوه شكل

 

 ها كليد واژه
 هاي كشتار جمعي الملل، ايدئولوژي، بحران هويت، سالح شدن، نظام بين تروريسم جديد، جهاني

                                                           
 علوم وتحقيقات.الملل واحد  بين هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان، دانش آموخته دكتري روابط عضو .  *
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 مقدمه

در ابتدا با اشاره به ، از اين رو باشد تروريسم جديد مي نيتالشي تئوريك جهت تبياين مقاله 

تبيين تروريسم جديد  هاي صورت گرفته در اين راه، در نهايت به مدلي جديد براي برخي تالش

ها و  خصوصاً در ميان رئاليست ،ها به طور سنتي دانيم دولت . چنانكه ميخواهيم پرداخت

يكي از تحوالت  ،با اين وجود ؛شدند الملل تصور مي تنها بازيگران عرصه روابط بينها  نئورئاليست

سبب باشد كه اين مساله  عمده تروريسم مربوط به ظهور بازيگران غيردولتي در دو دهه قبل مي

غيردولتي  تروريسمبه  ،ها در زمان جنگ سرد از تروريسم وابسته به دولت چهره تروريسم، تغيير

ايست بر ب ميو ارايه مدل تحليلي كارآمد . لذا جهت شناخت بهتر تروريسم جديد شده است

هايي نظير  از اين رو نظريه هايي تمركز نماييم كه بر اين فضاي جديد داللت نمايند. تئوري

راليسم كه بر بازيگران غيردولتي نيز تاكيد داشته و با رويكردهاي اقتصادي  تكثرگرايي و نئوليبب

زمينه بوجود  پردازند فضاي مناسبي را در اين الملل مي و وابستگي متقابل به تحليل روابط بين

 -بسياري از تكثرگرايان معتقدند بسياري از تصميمات اساسي خارج از محدوده دولت اند. آورده

المللي و  هاي بين يا از طريق رژيم المللي دولتي و غيردولتي و هاي بين ها و از طريق سازمان ملت

جنگ سرد و تحوالت با در نظر گرفتن شرايط پس از  (1)شوند. هاي چند مليتي اتخاذ مي شركت

ظهور بازيگران موثر غيردولتي و اهميت يافتن  شدن، هايي نظير جهاني الملل و پديده نظام بين

ست به سمت استفاده از نظريه يا تركيبي از نظريات ميانبرد جهت يبا ايدئولوژي و قدرت نرم مي

 حركت نمود.  جديدين تروريسم يتب

گي كلي دارد: اول، قابليت محدود شدن در ژنج وياست تروريسم جديد پ معتقد 1رافرخاوير 

بيني و كنترل است.  ذا غيرقابل پيشايي له تدوم، فاقد حمايت دول سرزمين مشخصي را ندارد.

شكل سريع را  چهارم، قابليت تغيير داراي وجوه مختلفي است. سوم، ماهيتي تركيبي داشته و

با چنين تعريفي از تروريسم جديد نظريات  (2)پنجم، قدرت كشتارجمعي بسيار زياد دارد. دارد.

از نظريات ميانبرد و با تاكيد بر بازيگران ت كمتر تبييني داشته و لذا بايد دولت محور قابلي

هاي  غيردولتي استفاده نمود. جهت ارايه مدلي جديد براي تحليل تروريسم جديد ابتدا تالش

 گردد.  مي ارائهسنده صورت گرفته بررسي شده و در نهايت مدل مورد نظر نوي

  

                                                           
1. Xavier Raufer 
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 هاي سيستمي تروريسم نظريه

 جديدالف( نظريه تروريسم 

و حمله به  1993گذاري در مركز تجارت جهاني در  ، بمبسپتامبر 11وقوع حوادثي نظير 

اي است كه  هايي از تغيير اساسي در تروريسم بوده و بيانگر مساله نشانه 1991متروي توكيو در 

واژه تروريسم پست مدرن نخستين بار  برند. نام مي (پست مدرنجديد )از آن به تروريسم 

به كار  1991در سال  Foreign Affairesبا همين نام در نشريه  اي در مقاله 1لكويرتوسط والتر 

ها و  به بعد دچار تحوالتي از لحاظ انگيزه، استراتژي 1991وي معتقد است تروريسم از  (3)رفت.

هاي  جاي خود را به گروه 1991هاي آنارشيستي دهه  عنوان مثال گروهبه  ها شده است. سالح

ديويد كمبل نيز مهمترين محورهاي  (4).اند داده 2گرايانه هزارهها و عقايد  بنيادگرا، ناسيوناليست

 را به شكل زير برشمرد: جديدتروريسم 

بنيادگرايي نويسد هرچند  وي مي هاي مذهبي دارد. ريشه در ايدئولوژي جديدتروريسم  -1

اسالمي در اين زمينه برجسته بوده است اما تنها منشا مذهبي اين نوع نبوده بلكه هر 

 تواند در اين راستا حايز اهميت باشد. يمذهب و عقيده ديگري نيز م

اين مساله يكي از نقاط  باشند. به دنبال حمالتي با قربانيان بسيار مي جديدهاي  تروريست -2

ها خواهان آن بودند  باشد. در تروريسم سنتي تروريست جديد مي افتراق تروريسم سنتي از

 جديددر حاليكه در تروريسم  ،كنندگان حادثه تروريستي افزايش يابد تعداد مشاهده كه

 جديداز اين رو تروريسم  عالوه بر اين مساله خواهان نابودي تعداد زيادي از مردم است.

و معموال اين اقدامات را با  برد. يه كار ما را براي رسيدن به هدف به ترين شيوه خشن

 شود. ها نيز در اين بين ارزش تلقي مي هاي متافيزيكي انجام داده و نابودي تروريست انگيزه

الملل  شرايط جديد نظام بين هاي كشتار جمعي است. به دنبال كسب سالح جديد تروريسم -3

هاي شيميايي، بيولوژيك و  توانند به بسياري از سالح ها مي به نحوي است كه تروريست

اي دست پيدا كنند و از آن استفاده نمايند دليل اين مساله قابليت تخريب و  حتي هسته

 باشد. هاي مرسوم مي ها به نسبت سالح كشتار اين سالح

به برآوردن الملل قادر  داراي اهداف مذهبي يا سياسي هستند كه نظام بينجديد هاي  تروريست

ترين و  اين مساله يكي از جدي ثمر است. مذاكره با آنها معموال بي روآنها نيست. از اين 

 هايي نظير القاعده تروريسم را هدف  گروه باشد. هاي اين نوع تروريسم مي ترين ويژگي خطرناك

                                                           
1. Walter Laqueur 
2. apocalyptic millenarianism 
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  (1)دانند از اين رو اين مساله قابل مصالحه نيست. خود و امري مقدس مي
 

 ب( نظريه موجي راپاپورت درباره تروريسم

 توسط راپاپورت توسعه يافت. 1از سوي ديگر با ارايه نظريه موجي تروريسم جديدنظريات تروريسم 

الملل  آغاز شده و تاثيرات فراواني در نظام بين 1791تروريسم مدرن از  راپاپورت معتقد است

داشته است. به عقيده وي تروريسم مدرن در يك چرخه تاريخي به وقوع پيوسته است. ويژگي 

وي چهار موج  الملل در آن مقطع بررسي نمود. دوره از تروريسم را بايد در شرايط نظام بينهر 

وي معتقد است اولين موج تروريسم مدرن  شمرد. گيري تروريسم مدرن را برمي از ابتداي شكل

گيري  و توسط بازيگران غيردولتي اتفاق افتاده است در اين مقطع جهان شاهد شكل 19در قرن 

و  نيز در سراسر اروپا در روسيه تزاري و ضد مونارشيستي، آنارشيستي خصوصاً قالبي،امواج ان

موج دوم تروريسم متعاقب جريانات ضد استعماري و امپراطوري در  نهايتا در آمريكا بوده است.

پس از انعقاد  دنيا و تالش براي تعيين حق سرنوشت در كشورهاي مختلف بوجود آمده است.

در اروپا شكل گرفت كه  هاي مختلفي خصوصاً از جنگ اول جهاني جنبش معاهده ورساي پس

در اين مقطع تروريسم نيز به عنوان يك پديده همراه اين  ،اهداف ضد استعماري داشت عمدتاً

، غنا، نيجريه و... اتفاق افتاد. با هند بسياري از اقدامات تروريستي در پاكستان، تحوالت گرديد.

اين اقدامات ضد استعماري در بسياري موارد ارزشمند تلقي شده و حمايت اين وجود از آنجا كه 

تر تلقي شده و حاميان  افكار عمومي جهاني را به همراه داشت اين موج از تروريسم مشروع

 سياسي نيز پيدا نمود.

( در شرايط رقابت دوران جنگ سرد رخ داد و به 1991و  1911هاي  موج سوم تروريسم )دهه

 رت جنگ ويتام مهمتري جريان سياسي بود كه اثر مستقيم بر اين موج داشت.نظر راپاپو

همچنين در اين مقطع در غرب جريانات آگاهي دهنده نسبت به اوضاع جهان سوم نيز رشد 

اين مقطع  در هاي غربي باالخص جوانان به سرنوشت جهان سوم حساس شدند. پيدا كرد و توده

المللي جامعه غربي  ردهاي غرب نسبت به مسايل داخلي و بينجريانات چپ نو به انتقاد از رويك

پرداخته و حركات تروريستي را منجر شدند. به عقيده راپاپورت موج چهارم تروريسم )كه ما 

آغاز شده و هنوز ادامه داشته و در حال  1999ناميم( از  مدرن يا جديد مي را تروريسم پست آن

در اين موج تروريسم  خواند. موج مذهبي تروريسم مي راپاپورت اين موج را .شدت گرفتن است

  (1)انتحاري توسعه يافته است.

                                                           
1. wave theory of terrorism 
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در مجموع نظريه موجي تروريسم راپاپورت از اين منظر كه تحوالت نظام را به تروريسم مرتبط 

هاي  چرا كه مثال در مورد گروه ؛اي كامل نيست با اين وجود نظريه تواند مفيد باشد سازد مي مي

كننده نيست. از  داري باشند، تبيين تروريستي كه احتماال مذهبي، ناسيوناليست و ضدسرمايه

را منحصر به اسالم نيز نكرده  آن خواند و سوي ديگر هرچند راپاپورت موج چهارم را مذهبي مي

هاي خود را از اسالم آورده است. از سوي ديگر وي هر موج تروريسم را  است ولي تمامي مثال

در نظرگرفته  2121داند و پايان موج چهارم را سال  اظ زماني متعلق به يك نسل ميبه لح

شود آنكه مالك اين تقسيم بندي و تعيين زمان پايان اين مقطع  است. سوالي كه مطرح مي

 برچه اساسي است؟

 

 الملل جوزف ناي مدل نظام بين

الملل را به خصوص در  بين توان نحوه توزيع قدرت در سطح نظام بر اساس نظريه ناي نيز مي

الملل  عصر جهاني شدن و انقالب ارتباطاتي و اطالعاتي تبيين نمود. جوزف ناي اوضاع نظام بين

اين صفحه  در باالي كند. پس از جنگ سرد را به يك صفحه شطرنج سه بعدي تشبيه مي

وي نظامي قطبي است و نير شود و ماهيت نظام تك دولت ديده مي  -شطرنج روابط سنتي دولت

دارد چرا كه تنها كشوري است كه  شاخصه اصلي آن است. در راس اين نظام اياالت متحده قرار

زميني و هوايي  اي داشته و توانايي نظامي استقرار نيروهاي دريايي، قاره اي بين هاي هسته سالح

نظامي با در ميانه اين صفحه شطرنج )اليه دوم( شاهد  اي از جهان دارد. خود را در هر نقطه

در اين نظام آمريكا، اروپا و ژاپن دوسوم  هاي اقتصادي هستيم. ماهيتي چندقطبي و وجود قدرت

كننده به عنوان قدرت چهارم  اختيار داشته و چين نيز با رشد اقتصادي خيره توليدات جهان در

 شود. در اين صحنه آمريكا هژمون محسوب نمي باشد. درحال ظهور مي

ها در جريان  ه شطرنج )سطح سوم( روابط فراملي خارج از كنترل دولتدر انتهاي اين صفح

از بانكداراني كه حجم مالي بيش از درآمد بسياري  اي بازيگران اين حيطه طيف گستردهاست. 

هاي تروريستي و هكرهاي اينترنتي  كنند، تا گروه جا مي از كشورها را به شكل الكترونيكي جابه

قطبي يا چند  طح قدرت متفرق بوده و صحبت از هژموني، نظام تكدر اين س شود. را شامل مي

 1الملل چند وجهي قطبي معنايي ندارد. ناي معتقد است بر اساس اين مدل قدرت در نظام بين

كند. ناي معتقد است تاكيد صرف بر سطح اول به معناي  و بسته به سطح اعمال آن عمل مي

                                                           
1. multi-dimensional 
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بط عمودي ابايست رو همچنين مي ،سوم است ناديده گرفتن تحوالت قدرت در سطوح دوم و

 اين سطوح را نيز درنظر گرفت.

نظرگرفتن  چرا كه با در ؛يابد اهميت سطح سوم با درنظرگرفتن فرايند جهاني شدن افزايش مي

هاي  ناديده گرفت. در چنين فضايي ايدئولوژي توان ديگر اين سطح را العاتي نميانقالب اط

را تحت  تواند آن يابند و حتي كشور قدرتمندي چون آمريكا نيز نمي يغيردولتي رشد و توسعه م

مهمترين ويژگي سطح سوم انتشار و گسترش سريع تكنولوژي است. ناي  كنترل خود درآورد.

قدرت مخربي را  1معتقد است: كاهش چشمگير هزينه ارتباطات، و دموكراتيزاسيون تكنولوژي

ها ايجاد كرده و منبع قدرتي براي  چالشي عظيم براي دولتها قرارداده و  در اختيار افراد و گروه

روابط و ارتباطات فراملي بخش اساسي سطح سوم  (9)بازيگران غير دولتي بوجود آورده است.

رسد  ها به حداقل خود مي شود. همانطوركه ذكر شد در اين سطح كنترل دولت ناي محسوب مي

هاي مسري تا تروريسم  ذيري از گسترش بيماريشوند اين نفوذ پ و مرزها به شدت نفوذپذير مي

توان امنيت را محدود به سطح اول نمود بلكه بسياري از  شود. بر اين اساس نمي را شامل مي

موارد امنيتي از قبيل قاچاق مواد مخدر، تروريسم، مهاجرت غيرقانوني و... در سطح سوم متجلي 

هور بازيگران غيردولتي است كه سبب مساله مهم ديگر در سطح سوم ظ يابد. شده گسترش مي

ها به  از اين جهت قدرت از دولت ها به بازيگران غيردولتي شده است. از دولت 2تغيير قدرت

ها لزوما  اين تحليل دولت در المللي منتقل شده است. المللي و جامعه مدني بين بازارهاي بين

روزنا  (7)اند. سهيم شده ردولتي شريك ورا با بازيگران غي اند بلكه آن قدرت خود را از دست نداده

بر بازيگران غيردولتي معتقد است: كاهش نسبي قدرت  3نيز با اطالق واژه بازيگران خرد

ها، نهادهاي اجتماعي نظير اتحاديه هاي كارگري و تداوم افزايش دستوركار وابستگي  دولت

 جديد جهاني بازي كنند.متقابل سبب شده است بازيگران خرد نقش مهم و روزافزوني در نظم 

و وجود منابع حكومتي متعدد و متفرق  4ويژگي نظم جديد جهاني از منظر روزنا تمركززدايي

الملل را در جهت  نامد. وي تمايل كنوني نظام بين مي 5آركي باشد روزنا اين حالت را پلي مي

كند و همچنان آنها  ها را نفي نمي داند ولي به طور كامل قدرت دولت ها مي كاهش اقتدار دولت

با اين وجود قدرت به بازيگران  داند. را در مورد منافع سياسي و نظامي خود صاحب قدرت مي

در مبحث تروريسم اين بازيگران غيردولتي انحصار سنتي  (9)غيردولتي منتقل شده است.

                                                           
1. democratization of technology 

2. power shift 

3. micro-actors 

4. decentralization 

5. Polyarchy 
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اده را به چالش كشيده اند هرچند همچنان استف ها در استفاده از زور را شكسته و آن دولت

توان  در مجموع بر اساس مدل سه بعدي جوزف ناي مي هاست. مشروع از زور در انحصار دولت

برخي موارد تروريسم جديد را توضيح داد. به عنوان مثال در اين مدل اثر جهاني شدن بر سطح 

در اين سطح بيشتر  تواند دولت متمايز از سطح سوم است و حتي تاثير آن مي -اول روابط دولت

در حاليكه  دولت نداشته باشد -اشد همچنين ايدئولوژي ممكن است اثري بر روابط دولتهم ب

بين سطوح  از سوي ديگر مدل ناي روابط عمودي بر روابط بازيگران غيردولتي موثر خواهد بود.

هاي  به عنوان مثال انتقال احتمالي سالح گيرد. نيز در نظر مي راالملل  مختلف نظام بين

اي از ارتباط سطح  تواند در اين مدل نمونه مي دولت پاكستان به سران القاعدهسط اي تو هسته

ها توسط  باشد همچنين سرقت اين سالح ح سوم بازيگران غيردولتياول )دولتي( با سط

 تواند تعبير شود. ها نيز نوعي رابطه بين اين دو سطح مي ها از دولت تروريست
 

 چارچوب تحليلي تروريسم جديدارائه 

كنيم به تبيين مدلي تئوريك براي تروريسم جديد بپردازيم. براساس  اين بخش تالش ميدر 

در دي، سياسي، فرهنگي و تكنولوژيك( شدن ) اقتصا اين مدل )شكل يك( ابعاد مختلف جهاني

بار و تروريسم جديد موثر است. به عبارتي هريك از اين  گيري و توسعه رفتارهاي خشونت شكل

تواند سبب سرخوردگي و ازخودبيگانگي و بحران هويت در مردم و  ميشدن  ابعاد جهاني

ب شده و احساسات و تمايالت نيافته جنو هاي كشورهاي مختلف باالخص كشورهاي توسعه گروه

بار و  اي براي معنايابي و معنادهي به رفتارهاي خشونت آنها را تحريك نموده و وسيلهسنتي 

شود به كمك  شدن كه خود علت اين اقدامات تصور مي يتروريستي گردد. در اين راستا جهان

ها آمده و ابزارهاي الزم را در بعد تكنولوژيك و ارتباطات، جهت وارد كردن ضربات  تروريست

شدن  در نتيجه جهاني هاي تروريستي دهد. ساختار اين سازمان اختيار آنها قرار مي مهلك در

شدن و  رده است. همچنين در اثر فرايند جهانيمتحول گشته و نحوه عمليات آنها نيز تغيير ك

هاي  هاي تروريستي به سالح ها در شئون مهم خود، گروه كاهش اقتدار و تصدي دولت

كنند و با تمسك به  هاي قاچاق دولتي و غيردولتي دست پيدا مي ي از طريق شبكهكشتارجمع

ربانيان نموده و در اين راه از توجيهات ايدئولوژيك خود اقدام به استفاده عليه حجم بااليي از ق

هاي جهاني اين اقدامات  برند همچنين از طريق رسانه شدن بهره مي هاي جهاني حمله به سمبل

هاي سياسي الزم از  گذارند و سعي در كسب مزيت خود را به سمع و نظر ميلياردها بيننده مي

 پردازيم: اقدامات خود دارند. ذيال به بررسي اين مدل تحليلي مي
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 شدن سياسي جهانيپيامدهاي  (الف

شدن را كه داراي تبعات موثري در حوزه سياسي  توان مهمترين آثار جهاني در مجموع مي

 كشورهاست در موارد ذيل خالصه نمود:

 

  ملّي  دولت  بحران – 1

اند  گرفتهنفوذ خود   را تحت  ملّي برند، آشكارا اقتصادهاي مي  پيش  را به  شدن جهاني  كه  نيروهايي

و   دارند. قوانين  ، سرناسازگاري اقتصاد داخلي  خود وكنترل  درآمدي  بر منابع  دولت  و با تسلّط

  كه بازند. هر جا مي  رنگ  المللي بين  هاي نامه و توافق  قوانين  در ساية  اندك اندك ، ملّي  مقرّرات

،  است  در ميان  جهاني و بانك  پول  المللي بين ق، مانند صندو فراملّي  هاي سازمان  هاي تحكّم  پاي

  اقتصادي  دهند. مسؤوالن مي  انجام  انعطاف را با ترديد و  گذاري قانون  كشورها، وظيفة  مقنّنة  ةقو

و   ، ماليات بودجه  خود را در مورد تخصيص  عملكرد اقتصادي المللي بين  ها، بايد تأثيرات دولت
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اخير   در دو دهه  كه  نيست سبب باشند. بي  زير نظر داشته  تدق  درآمدها، به  توزيع  اصالح

جديد،   اند. در وضعيّت شده  اجرا سرگشته و  ريزي ، در برنامه سوم  جهان  از كشورهاي  بسياري

  گفتة  به كنند.  تعريف  خود را دوباره  ، ناگزيرند جايگاه ملّي هاي ها و شركت ها، سازمان دولت

 كنند: مي  ها را تضعيف دولت  طريق  از سه  فراملّي  نيروهاي ، هابسباوم

  ها صورت دولت  هاي حسابرسي از  ، خارج آن  معامالت  تاكثري  كه  ملّي فراايجاد اقتصاد  ، اول

  ها را در زمينة دولت  امر، توانايي  . اين ها است دولت  از توان  نبيرو ، كنترلشان  گيرد يا حتّي مي

و   ـ دموكراتيك  سوسيال  هاي سياست  تسلط  عمدة  كند. دليل مي محدود  قتصاد ملّيا  ادارة

  براي ها دولت  توانايي  كه  است  ، اين غرب  داري بر سرمايه  بيستم  قرن  ربع  درسومين  كينزي

  كه  اقتصادهايي  ، ازجانب در قلمرو خودشان  رفاهي  هاي ، دستمزد و هزينه اشتغال  سطوح  تنظيم

 . است  رفته  دارند، تحليل  تري تر و با كيفيّت توليد ارزان

ها  ، دولت المللي بين  بانكي  اروپا و مؤسسات  اتحادية  چون   و جهاني  اي منطقه  ور نهادهايظه ، دوم

، در  بزرگ  بلوك  از يك  بخشي  عنوان  ناگزيرند به تر كوچك  . كشورهاي است  كرده  را تضعيف

  ها را به آن  كه  است  ناتوان  چنان  ها، گاه دولت  گونه  شوند. اقتصاد اين وارد  المللي بين  رقابت

 كند. مي  ، وابسته سياسي  محدودكنندة  با شرايط  اعطايي هاي وام

  سرزميني  مرزهاي  ، تا حدزيادي و ارتباطات  و نقل  حمل  در عرصة  تكنولوژيك  با انقالب ، سوم

در چند كشور،   طور موازي  ، به از مردم  بسياري  . امروزه است  داده  خود را از دست  موضوعيّت

از   فردي  كه  است  كشورها هستند. كامالً طبيعي  و آمد بين  رفت  كنند يا در حال مي  زندگي

  بين  امر بر روابط  درآمد باشد. اين  و صاحب  اقامتگاه  در دو يا چند كشور داراي ، متوسط  طبقة

مبدأ، تأثير   هاي ودولت  مهاجران  بين  و نيز بر روابط  اقامتشان  محل  و كشورهاي  مهاجران

 گذارد. مي

 

 ها هاي ورشكسته و شبه دولت گيري دولت شكل – 2

اند با اين وجود  الملل بوده  طور سنتي، مهمترين و قدرتمندترين بازيگران نظام بينها به  دولت

را خصوصاً پس از  (failed states)هاي ورشكسته  الملل دولت برخي از متفكران روابط بين

دانند. شرايط اجتماعي و  گيري تروريسم جديد مي سپتامبر عامل مهم شكل 11حوادث 

هاي ضعيف و ناتوان از برقراري امنيت و  شورها و وجود دولتاقتصادي موجود در برخي ك

هاي تروريستي بوجود آورده است.  هاي خود، محيطي مساعد براي رشد گروه كنترل سرزمين

براساس برخي آمارها در حدود پنجاه كشور چنين مناطقي قابل شناسايي است كه در واقع 

نيز همواره بر اتژي مبارزه با تروريسم آمريكا ردارند. در سند است (stateless)حالت بدون دولت 

Archive of SID

www.SID.ir



 تروريسم جديد: چارچوبي براي تحليل

 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

 

 

 

 

 

21 

ت
دانشنامه حقوق و سياس

 

شماره 
21

، پاييز و زمستان 
2811

 

 

هاني تاكيد شده است و ثباتي ج گيري تروريسم و بي هاي ضعيف به عنوان عامل شكل اين دولت

 بگيرد.  ملت سازي در اين كشورها شكل  -هاي الزم جهت دولت است تالشتوصيه شده 

اوضاع نابسامان اقتصادي و اجتماعي ها در برآوردن نيازهاي اوليه شهروندان خود و  ناتواني دولت

در چنين كشورهايي سبب وخامت اوضاع و از دست دادن جايگاه دولت نزد ساكنان آن شده و 

 ؛گردد اقدامات مردمي در جهت تامين نيازهاي خود سبب بروز هرج و مرج و وخامت اوضاع مي

اين قبيل در  هاي داخلي و دخالت خارجي و مسايلي از هرچند عواملي ديگر نظير جنگ

توان از نظر دور داشت. در اين راستا برخي از  هاي ورشكسته را نمي گيري دولت شكل

گيري اقدامات تروريستي  نويسندگان نيز بر عامل همدستي دولت با بازيگران غيردولتي در شكل

 كنند.      تاكيد مي

هاي  اندك و ظرفيتها به طور كامل ورشكسته نيستند بلكه همبستگي دروني آنها  گاهي دولت

حكومتداري آنها ضعيف است. در چنين حالتي نيز كه جامعه در حال انتقال و گذار بوده و 

دهند نيز امكان  ها وظايف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... خود را به خوبي انجام نمي دولت

ارد. هاي تروريستي و استفاده آنها از فضاي موجود وجود د گيري خشونت و تقويت گروه شكل

هاي تبهكاري و جرايم  هايي به دليل ضعف ساختاري در معرض اقدامات گروه چنين دولت

المللي هستند. دليل اين امر فقدان مشروعيت دولت، فقدان كنترل بر مرزها،  يافته بين  سازمان

ناكارامدي و عدم وجود قوانين الزم، وضع بد اقتصادي شهروندان، عدم حمايت از تجارت افراد و 

هاي تروريستي تمايل  م كنترل اجتماعي الزم از طريق سيستم قضايي كارآمد است. گروهعد

هاي فاسد و ضعيفي مانند پاكستان، يمن، كنيا، گينه  دولت هاي نفوذ خود را در شبه دارند شبكه

هاي فاسد فعاليت كنند تا در جوامع  ها تمايل دارند درون دولت و... گسترش دهند. اين گروه

دهند: اول،  ها را به سه دليل عمده ترجيح مي ها شبه دولت ت. در مجموع تروريستبدون دول

ها عمدتاً داراي تعداد  كنند. دوم، شبه دولت اي حمايت مي ها تا اندازه ها از تروريست اين دولت

ر ت هاي متفاوت هستند كه اين امر امكان جابجايي راحت ها و زبان زيادي افراد خارجي و قوميت

ها  ها به راحتي توسط تروريست دولت  هاي فاسد شبه دولت آورد. سوم، ها را فراهم مي تتروريس

  (11)كند. ها را تسهيل مي تطميع شده و اين امر اقدامات تروريست

 

  طلبي تو قومي  گرايي رشد فرقه – 3

  كه  نيست  اين  معناي به  گاه ، هيچ ساز است ، همسان گرايي در روند جهان  غالب  فرهنگ  كه  اين

،  خودخواه  هايي ، آدم سازي ندارند. همسان  و تنازعي  با يكديگر تعارض  پرورد كه را مي  هايي انسان

  خودمحوري  انديشند. اين مي  خود و گروهشان  تنها به  آورد كه مي بار  گذشت و بي  طلب  منفعت
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  قومي  ادّعاهاي و  گرايي مليت  انفجار گونةرسد رشد  نظر مي  . به ناسازگار است  گرايي جهان  با ايدة

  اهالي  طلبي باشد. جدايي  داشته امر  در همين  خواند، ريشه مي  چالش  را به  شدن روند جهاني  كه

  است  آن  نشانة بريتانيا، در اسكاتلند  دركانادا و حتّي  در ايتاليا، كِبِك  در اسپانيا، سيسيل  باسك

  پندارهاي با  كه  اقوامي. نيستند  نصيب بي مدياپ  اين از نيز  رفّهم  كشورهاي  حتّي  كه

  ديگران با را خود  سهم  كه بينند نمي  دليلي  اكنون زيستند، مي  هم كنار ، گذشته  ناسيوناليستي

  هاي جدال ساز زمينه  شود كه مي  افزوده  ها و تكثرهايي روز بر تنوع  به روز  بنابراين. كنند قسمت

هاي قومي، مذهبي و فرقه اي در سراسر جهان و احساس  افزايش خودآگاهياند.  آينده

ها قرار  شود با ابزارهايي كه عصر جديد در اختيار اين گروه قافله جهاني سبب مي ماندگي از عقب

ه نتيج بگيرند. شدن پس دهد تالش نمايند سهم واقعي خود را از اين جهان و بانيان جهاني مي

 اقدامات تروريستي خواهد بود. قهري اين امر توسل به

 

 افزايش مداخالت بشردوستانه – 4

يكي ديگر از آثار جهاني شدن در بعد سياسي مربوط به تحوالت داخلي كشورهاست كه متاثر از 

المللي  المللي به سرعت تبديل به حوادثي بين هاي بين هاي تكنولوژيك و رسانه پيشرفت

المللي را تحت تاثير قرارداده و نيز كشورها  توانند افكار عمومي بين از اين منظر ميگردند و  مي

المللي مرتبط را به واكنش در جهت تاثيرگذاري بر برخي روندهاي داخلي  هاي بين و سازمان

چنين مانند آن وادار نمايند. مسلماً  كشورها خصوصاً در موارد نقض حقوق بشر و موارد

توان از مداخالت بشردوستانه و  الملل شدت گرفته و موارد متعددي را مي م بينروندهايي در نظا

يا حداقل به نام مداخالت بشردوستانه در كوزوو و عراق و نقاط ديگر مشاهده نمود كه اين امر 

 برداشته باشد. نيز ساير كشورها در هايي را در اين كشورها و تواند آثار منفي و مخالفت مي

 

 ها حيت و افزايش آسيب پذيري دولتكاهش صال – 5

المللي و  هاي بين يكي از ديگر از پيامدهاي سياسي جهاني شدن در نتيجه افزايش تعداد سازمان

باشد.  ها حتي در امور داخلي خودشان مي افزايش حوزه صالحيتي آنها، كاهش قلمرو نفوذ دولت

بايست  المللي بوده و مي مقررات بينها امروزه در بسياري از موارد محدود به قوانين و  دولت

المللي پاسخگو باشند اين امر به نوعي بيانگر كاهش  نسبت به عملكرد خود در عرصه بين

ها  هاست بدين معنا كه دولت ها در برخي مسايل و افزايش آسيب پذيري آن صالحيت دولت

يند و نيازمند همكاري شدن را حل نما توانند مشكالت جديد ناشي از جهاني ديگر به تنهايي نمي
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ها مستلزم واگذاري برخي از موارد صالحيتي خود  المللي هستند و اين همكاري جانبه بين همه

هاي  سازمان هاي و نهادهاي فراملي است. از سوي ديگر چنانكه ذكر شد نقش افراد و به سازمان

 المللي اي و بين منطقه هاي اجتماعي الملل افزايش يافته است و شبكه غيردولتي نيز در نظام بين

پيچيده شكل گرفته است كه يكي از مصاديق اين امر افزايش مهاجرت افراد و سياليت بيشتر 

 .باشد ت نسبت به دوران جنگ سرد ميجمعي

 

 شدن اقتصاد پيامدهاي جهاني (ب

شود فاصله اين  جهاني شدن اقتصاد تاثير بسزايي در كشورهاي جنوب داشته و سبب مي

كشورهاي شمال افزايش يابد و احساس سرخوردگي به مردمان اين كشورها دست كشورها با 

ماندگي خود بدانند. اين  المللي و كشورهاي توسعه يافته را عامل عقب داده و نظام جديد بين

 تاثيرات به طور كلي عبارتند از:

از سير جهاني شدن اقتصاد به مفهوم صرف نظر كردن از سرمايه و اين كشورها  گيري كناره -1

پوشي از امتيازات و  المللي و چشم تكنولوژي خارجي، رعايت نكردن استانداردها و قواعد بين

 جنوبترجيحاتي است كه در اين نظام وجود دارد. در اين وضعيت، نه تنها فاصله تكنولوژيكي 

گذاري و توليد براي بازار محدود داخلي به  با كاهش سرمايه با جهان افزايش خواهد يافت، بلكه

در منطقه و جهان تضعيف خواهد  هاكشوراين عوض بازار گسترده جهاني موقعيت اقتصادي 

با جهان بايد منتظر جنوب با تضعيف موقعيت اقتصادي و افزايش فاصله تكنولوژي  گرديد. طبعاً

تواند نظام  چراكه يك اقتصاد ضعيف نمي ؛بود هاكشوراين تضعيف موقعيت سياسي و امنيتي 

اي شدن و نبود منافع اقتصادي خارجي،  امنيتي خود را تامين نمايد و نيز به دليل حاشيه

 در عرصه سياسي نيز تضعيف خواهد گرديد.  هاي جنوبموقعيت كشور

 آنها به يك محصول خاص درو افزايش وابستگي  هاي جنوبموقعيت ضعيف رقابتي كشور -2

. دور ماندن از سير جهاني شدن اقتصاد به داليل مختلف، از شود شدن تشديد مي اثر جهاني

گيري از سرمايه و تكنولوژي خارجي، محروم بودن از تخفيفات و امتيازات  بهره قبيل بي

اي، باال بودن نسبي هزينه مبادالت و كاهش تقاضا براي كاال و خدمات صادرشدني كشور،  تعرفه

ثبات  به درآمدهاي بي هاو موجب خواهد شد وابستگي كشور قعيت رقابتي منجرمو به كاهش

 افزايش يابد. 

كاهش رشد بالقوه توليد ناخالص داخلي و افزايش فقر و بيكاري در بلندمدت است. كاهش  -3

، گذاري خارجي و محروميت نسبي در دستيابي به بازارهاي جهاني باعث گشته است سرمايه

مدت به كاهش رشد  كاهش يابد كه اين مساله در بلند هاكشوراين ه در رشد ذخيره سرماي
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هاي به  اقتصادي بالقوه و افزايش نرخ بيكاري و فقر منجر خواهد شد. مطالعات و بررسي

آزادي و باز بودن اقتصاد آنها باالتر است از رشد   دهد كشورهايي كه درجه آمده نشان مي دست

 ي نيز برخوردارند. اقتصادي و درآمد سرانه باالتر

است. دور ماندن از سير جهاني شدن  نتيجه بعدي جهانيافزايش شكاف تكنولوژيك با جهان  -4

نكردن  شدن به دليل نپذيرفتن اعمال قواعد جهاني در زمينه حقوق مالكيت فكري و جذب 

تب هاي خارجي به آن منجر خواهد شد كه سرعت تحوالت تكنولوژيكي در كشور به مرا سرمايه

كنندگان  كندتر از سرعت تحول آن در جهان باشد. بسته بودن نسبي اقتصاد نيز براي توليد

نهد. در نتيجه شكاف تكنولوژيكي  چنداني براي ارتقاي تكنولوژي باقي نمي  داخلي، انگيزه

 تر خواهد شد.  موجود باز هم عميق

ماندگي و  ها عامل ديگري در عقبكشوراين  شده در داخل تنزل كيفيت كاالهاي توليد -1

در  هاكشوراين است. بسته ماندن نسبي اقتصاد افزايش شكاف اين كشورها و كشورهاي شمال 

اي، نبودن انگيزه براي ارتقاي كيفيت توليدات داخلي به  اي و غيرتعرفه هاي تعرفه پناه حمايت

به رعايت استانداردها و قواعد نيازي  لحاظ نبودن رقابت داخلي، عدم انتقال تكنولوژي جديد، بي

 الملل باعث خواهد شد محصوالتي با كيفيت پايين توليد گردد. بين

هاي تجاري زودگذر است. عصر جهاني شدن عصر  ششمين موضوع از دست رفتن فرصت -1

هاي زودگذر است. حضور نداشتن در بازار جهاني و  سرعت در اجراي امور و استفاده از فرصت

رساني بازاريابي   يابي و اطالع  از قواعد، استانداردها و روشهاي نوين در زمينه اطالعگيري  بهره بي

هاي تجاري زودگذر، ولو آنكه در كاالها و  و تجارت الكترونيكي به مفهوم آن است كه فرصت

 خدمات مورد نظر از مزيت رقابتي برخوردار باشيم، از دست خواهد رفت. 

است. مجموعه عوامل فوق باعث  هاكشوراين شدن اقتصاد  آخرين نكته مساله درونگرا -9

هر چه بيشتر به سوي درونگرايي سوق يابد و به همين  هاي جنوبخواهد گرديد اقتصاد كشور

المللي، كه داراي تبعات اقتصادي و  هاي اقتصادي بين نامه نسبت از حضور در مجامع و موافقت

و به عوض حضور فعال در اين مجامع و تالش  تجاري خاص خود براي ما هستند، بركنار بماند

به منظور سوق دادن تصميمات آنها به سوي كشورهاي در حال توسعه فقط پذيراي تبعات اين 

 تصميمات گردد. 

تروريسم شدن گسترش فقر در كشورهاي جنوب بوده است.  از سوي ديگر از آثارمنفي جهاني

تواند موجب افزايش  دارد. از يك طرف تروريسم ميالمللي در يك رابطه متقابل با فقر قرار  بين

يكپارچگي اقتصاد جهاني به اين معناست كه يك حمله تروريستي مهم در هر  (11)فقر گردد.

ها انسان در جهان در حال  كجاي جهان توسعه يافته، پيامدهاي خانمان براندازي در رفاه ميلون
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به  2111سپتامبر سال  11حمالت زند كه  توسعه خواهد داشت. بانك جهاني تخمين مي

 با رقم اين. است داده افزايش ميليون نفر 11برند تا  تنهايي شمار مردمي را كه در فقر به سر مي

 المللي بين تروريسم بر خواهد شد. از طرف ديگر فقر بيشتر خيلي اي هسته تروريستي واقعه يك

 جمعيت باالي درصد با كشورهاي. گردد مي تروريسم رشد موجب فقر وضعيت. گذارد مي تأثير

 بهانه به المللي بين تروريستي هاي گروه. هستند تروريستي هاي گروه رشد معرض در بيشتر فقير

كنند. عضوگيري آنها در چنين كشورهايي  مي خود اقدامات قرباني را ضعيف كشورهاي پناهگاه،

المللي كه معموالً از  تروريستي بينهاي  هاي پرورش يافته از فقر است. گروه مديون نارضايتي

توانند به عنوان نقطه قابل اتكايي براي مردم فقير  منابع مالي قابل توجهي نيز برخوردارند مي

هايي تا حدود زيادي از لحاظ مالي تأمين  محسوب گردند كه با فعاليت در چنين گروه

كنند به دليل  د زندگي ميگردند. از طرف ديگر افرادي كه در جوامع فقير و در فقر شدي مي

هايي را دارند. بنابراين هر  نارضايتي از وضع موجود آمادگي بيشتري براي جذب در چنين گروه

تواند  المللي است اما بايد بيان داشت كه مي توان گفت كه فقر تنها علت تروريسم بين چند نمي

تر نمايد و مقابله  تي را آسانهاي تروريس المللي را افزايش دهد، فعاليت گروه خطر تروريسم بين

موجب المللي را با چالش مواجه كند. فقر در اين معنا به صورت غيرمستقيم  با تروريسم بين

  (12)شود. آميز و بروز تروريسم مي گيري رفتارهاي خشونت شكل

 

 شدن فرهنگ جهاني (ج

به عبارت  باشد. ميشدن فرهنگ داراي دو بعد ايدئولوژيك و تكنولوژيك  به طور كلي جهاني

هاي ايدئولوژيك آن شده است.  شدن سبب گسترش جنبه هاي تكنولوژيك جهاني بهتر جنبه

  با زندگي  مرتبط  از بايدها و نبايدهاي  اي بر مجموعه  مشتمل عمدتاجهاني شدن  جنبه فرهنگي

از منظر فرهنگي،   جهاني شدن حداقل  كه  ديگر از آنجايي  عبارت  است. به  انساني  جوامع  عملي

  هاي و پرسش  را در برابر حوادث  آنان  آموزد و مواضع مي  جوامع  ها را به ها و آرمان ارزش  برخي

  به (13)باشد. مي  بعد ايدئولوژيك  گيرد، داراي قرار مي  ايشان  عمل  و راهنماي  نموده  روشن  جاري

با   بيشتري  تعارض  آن  تكنولوژيك  رويه  به  جهاني شدن نسبت  رسد بعد ايدئولوژيك نظر مي

  و اقتصاد برخي  شدن سياست، فرهنگ  زيرا غربي ؛و فرهنگ كشورهاي جنوب دارد باورها

اين جوامع   هاي با باورها و ارزش  عمدتا در تعارض  دارد كه  را با خود همراه  هايي ها و آموزه ارزش

  سازي شدن يا غربي  با غربي  اني شدن را مترادفجه  كه  در رويكردي  بخصوص  تعارض  است. اين 

از   بينانه تفسير خوش  هر حال، حتي  باشد. به برخوردار مي  آشكاري  كند از وضوح تفسير مي

و   فرهنگي  تعارض  نوعي  داند، باز هم مي  طبيعي  پروسه  يك  عنوان  را به  آن  شدن كه جهاني
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  از ماهيت  ناشي  تعارض  . ايناي اين كشورها دارده فرهنگو « جهاني شدن»  ميان  ارزشي

  انديشمنداني يابد. مي  توسعه« جهاني شدن»يند در فرا  كه  است  مدرن  جديد و جامعه  زندگي

  را، كه  كوشد تا استعمار فرهنگي خود، مي  بر قدرت  با تكيه  غرب  مانند ادوارد سعيد، معتقدند كه

  كند. بر پاية  تحميل  جهان  هاي ، بر ديگر بخش است  غربي  هاي و ارزش  فرهنگ  در برگيرنده

  شيوة  هاي ها و اولويت جز صدور كاالها، ارزش  ، جهاني شدن چيزي فرهنگي  امپرياليسم  نظرية

و   شود، تصورات مي  و مسلط  رايج  جهاني فرهنگ  در عرصة  آنچه (14). نيست  غربي  زندگي

  را ارائه  آن  غربي  فرهنگي  صنايع  ، كه است  غربي  و مدرنيزاسيون  سازينو  هاي و هويت  مصنوعات

  و تبادل  روابط  براي  فراواني  هستند؛ و امكان  جهاني مسلط  هاي ، بر شبكه صنايع  دهد. اين مي

نيز   فرهنگي  امپرياليسم  هاي گذارند. از ويژگي نمي  باقي  جهان  و بقية  غرب  برابر ميان  فرهنگي

  ، روابط پوشش  ، الگوهاي مصرفي  ، مانند الگوي داري سرمايه  نظام  هاي ارزش  گسترش  توان مي

  طلب گسترش  نظاميذاتاً   ، كه داري سرمايه  . نظامبرد  را نام  بشر و سكوالريسم  ، حقوق جنسي

  مصرف  ورها را بهو كش  ، افراد جوامع مصرف  يا فرهنگ  ايدئولوژي  كمك  كوشد تا به ، مي است

  (11)سازد.  تبديل  سرمايه  انباشت  كنندگان

  فرهنگي، مديريت  هاي گيرشدن ارزش بيانگر عالم  از هر چيزي  شدن قبل جهاني  هر حال  به

  و سياسي  هويتي  هاي را با چالش  امر ديگر جوامع  و اين  است  غربي  اقتصادي  و الگوي  سياسي

يعني  محليهاي  ترين تأثير جهاني شدن فرهنگ، مواجه كردن هويت مهم. سازد مي  مواجه

است. فرهنگ جهاني شده با استفاده از هاي جديد جهاني  با هويت زباني، قومي و فرهنگي

هاي عمومي و در نتيجه،  ترين ابزار در جهت افزايش آگاهي هاي جمعي به يكي از اصلي رسانه

هاي جمعي  ، رسانهكشورهاي جنوباست. در  هاي محلي و ملي تبديل شده تضعيف فرهنگ

گذارند.  هاي سنتي را به راحتي زير پا مي نظير اينترنت و ماهواره، تابوها و مقدسات فرهنگ

، شاهد تغييرات اجتماعي هستند و مسئله هويت و شخصيت جنوبجوامع در حال انتقال 

اجتماعي، اقتصادي، عقيدتي و هاي مشخص  بندي گيري گروه شكل و …قومي، مذهبي، زباني و

شود. با گسترش  ايدئولوژيك از جمله عوامل ايجاد چالش و تنش در اين كشورها محسوب مي

تشديد اين  .شوند هاي سنتي به تدريج لرزان و سست مي ، پايگاهكشورهاي جنوبتوسعه جوامع 

شده است. امر از طريق جهاني شدن فرهنگ، موجب بحران هويت فردي در ميان اين جوامع 

گاه امن هويتي شاهد تضعيف روزافزون دولت در برابر  فردي كه بدون برخورداري از تكيه

هاي عقيدتي ـ رواني خود  گاه شود و تكيه جريانات فراملي است، دچار نوعي ناامني شناختي مي

ي يابد زمينه برا بيند. هر چه اين تصور بيشتر تقويت شده و تكوين مي را در حال فروپاشي مي

از  مارنيست  نيل (11)كند. تروريستي فراهم مي آميز و واقدامات خشونتهاي شديدتر  مقاومت
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 اقدامات تروريستيرشد   دهد كه را مورد تاكيد قرار مي  نكته  اين نيز جهاني شدن  پردازان نظريه

افكار و   دهنده بازتاب  از هر عاملي  بيش جنوب  در جوامع  تجديدطلبانه  هاي و ظهور حركت

  (19)است. اين جوامعدر   غرب  هاي ايده

 

 آوري  شدن ارتباطات و فن جهاني (د

ترين  يابي به تازه جهان و امكان دست آور وسايل ارتباط جمعي در با پيشرفت روزافزون و حيرت

مناطق جهان و استفاده بهينه از دورترين  هاي نوشتاري و شنيداري و تصويري خبرها و گزارش

و صاحبنظران غربي وسايل ارتباطي نوين جهاني را  ها، برخي از متفكران ها و ابررسانه از رسانه

هاي  در واقع تكنولوژي. اند وقفه پروسه جهاني شدن دانسته بي به عنوان بسترساز تحقق شتابان و

تحقق عيني بخشيده و مردم هم جهان، ايده موسوم به دهكده جهاني را  نوين ارتباطاتي در

كنند كه از هر لحاظ تحت ديده تيزبين يكديگر قرار دارند. چه بسا  زندگي مي اينك در جهاني

اي زاييده همين تصور باشد. واقعيت جهاني شدن به  اكواريوم جهاني و يا جهان شيشه اصطالح

گستره ارتباطات بدان دست علمي و صنعتي به ويژه در  معني اين است كه پيشرفتي كه انقالب

هايي كه ماهيت و ابعادي جهاني دارند  نيروها و نهادها و شبكه يافته، مجال را براي پيدايش

كند و در نتيجه موجب طرح مشكالت بسياري در گستره جهاني  مي هردم بيشتر و بيشتر باز

رت ديگر مشكالت هاي جهاني و فراگير، به عبا نيست، مگر با سياست گردد و حل آنها ممكن مي

طلبند و اين خود به معني پديدار شدن  هاي جهاني مي راهبردها و طرح ها و جهاني، سياست

نيروها  .باشد سازي پروسه جهاني شدن مي  ها براي تحقق و پياده شدن زمينه ها و مساعد فرصت

 ينكهايي كه از محدوده خاص خود رها شده و ابعاد جهاني به خود گرفتند، هم ا ظرفيت و

 .طلبند هاي جهاني مي تصميماتي در حجم و اندازه

اي  رساني داراي روابطي است كه به ايجاد جامعه شدن با حوزه اطالع از ديدگاه ماهوي، جهاني

شود كه در آن، جريان پيوسته اطالعات، انتشار سريع عقايد و افكار را تسهيل  هي ميتمن

شدن بر مبناي افزايش شمار پيوندها و  كند. در راستاي اين انديشه، چارچوب جهاني مي

رود. ارتباطات در اخذ تصميمات و در  ارتباطات متقابل، شكل گرفته است كه از دولت فراتر مي

بر اين قرار،  خواهد داشت. هاي ملي و محلي نتايج قابلي را براي افراد و جوامع دربر فعاليت

رساني مؤثر  مكان( در عرصه اطالعمفهوم جهاني شدن با متغيرهاي ويژه خود )چون زمان و 

شود كه موجب فشردگي زمان  اي اطالق مي واقع شده، و در عرصه اطالعات و ارتباطات به پديده

كره زمين است.  شدن زيست اي به كوچك اشاره« دهكده جهاني» گرديده و به تعبيري،و مكان 

هاي فرهنگي مؤثر  زيرا فشردگي مزبور با درك متحولي از زمان و مكان همراه است كه بر حوزه
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گسترده ترديد پيامدهاي  ابعاد جهاني شدن متأثر از روند مؤثري است كه بي (17)شود. واقع مي

آنچه از  به جاي خواهد گذاشت. ظامي و حتي فرهنگيامنيتي، ن اي در زمينه مسايل سياسي،

هاي نوين فرهنگي  خيزد، ويژگي تأثيرات مزبور در چارچوب دستيابي به اطالعات همگاني بر مي

دهد. چنين چارچوبي  سازي سوق مي گذارد و به سمت شبيه است كه بر مناطق مختلف اثر مي

هاي ملي و محلي  اف خود را به فرهنگمتأثر از پيامدهاي جبر اقتصادي و سياسي است و اهد

  (19)كند. تحميل مي

 و يهماهنگ ريزي، برنامه يبرا نوين يآور فن و يساز يجهان ثمرات از جديد يها تروريست

 يقلمرو در يجغرافياي نظر از ديگر كه ها تروريست اين. برند يم بهره خود مرگبار اقدامات ياجرا

 بردن پيش يبرا نيستند، وابسته يخاص كشور به يمال يا يسياس نظر از و نبوده محدود يخاص

 سال در. كنند يم تكيه اينترنت، جمله از پيشرفته، يارتباطات يها يتواناي بر خود كار دستور

 يها سازمان عنوان به امريكا خارجه امور وزارت توسط كه يهاي سازمان از ينيم از كمتر ،1997

 يها گروه اين يتمام اًتقريب. بودند ياينترنت پايگاه يدارا اند گرديده مشخص يخارج يتروريست

 يتروريست يها گروه همه امروز. بودند كرده پيدا حضور اينترنت در 1999 سال تا يتروريست

 بين اينترنت گرفتن نظر تحت. اند كرده فراهم خود يبرا را ياينترنت حضور يك كم دست فعال

 اتاق و محفل سايت، 1111 از بيش كه نمود روشن را نكته اين 2119 تا 1997 يها سال

 مرتبط يكديگر به صورت دو به اينترنت و تروريسمد. دار وجود يتروريست ياينترنت يگفتگو

 يها پيام افراد هم و ها گروه هم كه آن يبرا است شده يا عرصه اينترنت اينكه اول. هستند

 و پيروان يكديگر، با رواني، جنگ به پرداختن عين در و كرده منتشر را خود خشونت و نفرت

 يها شبكه به اند كرده يسع ها گروه هم و افراد هم اينكه دوم. كنند برقرار ارتباط هوادارنشان

 اين در اما. است شده مشهور «سايبر» جنگ يا تروريسم به حمالت اين. كنند حمله يكامپيوتر

 قرار حمله مورد را آن اينكه تا برند يم بهره و كرده استفاده بيشتر اينترنت از ها تروريست مقطع،

 .دهند

 و بوده متمركز غير روش اين: است آل ايده ها تروريست يبرا كامپيوتر طريق از ارتباط يبرقرار

 كه كس هر يبرا را آزاد يدسترس و شود ينم سانسور نيست، يمحدودساز يا كنترل قابل

 يها گروه يا ها بخش ها، سلول ينوع شبكه يبرا اينترنت. سازد يم پذير امكان باشد آن خواهان

 و آل ايده هم است يا وسيله اند، بافته هم در يسست شكل به كه تروريستي، يها سازمان يفرع

 ياينترنت يها پايگاه اامّ ،خود يگروه فرا و يگروه بين يا شبكه ارتباط يبرقرار يبرا يحيات هم

 بسيار تسهيالت. است شده ربوده ها تروريست توسط كه است ياينترنت خدمات از ييك تنها

 يها محفل الكترونيك، يها گروه اينترنتي، يگفتگو يها اتاق الكترونيك، پست مانند يديگر
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 هاي سايت از يبسيار .هستند امكانات اين جمله از نيز يمجاز اعالنات يتابلوها و ياينترنت

 قرار استفاده مورد آنها ينظام ينيروها و دشمن يها دولت ضد بر يروان جنگ يبرا ياينترنت

 روش از استفاده با يگاه) كه ياسيران و ها گروگان از را يوحشتناك تصاوير آنها. گيرند يم

 يا تيراندازها تك توسط نبرد ميدان در كه ينظاميان و اند شده اعدام( زدن گردن يابتداي

 يها يگذار بمب با كه آنها نقليه وسايل يا اند، شده كشته شانه يرو از شونده پرتاب يها موشك

 كنند يم تالش يتصوير و يمتن يها پيام. دهند يم نشان اند گشته منفجر يانتحار يا جاده كنار

 ايجاد يداخل تفرقه و ترديد گناه، احساس يا بترسانند را او و كرده تضعيف را دشمن روحيه تا

 پيام. برسانند آنها شهروندان و مختلف يها دولت به را يآميز تهديد پيام حال، عين در و كنند

 مصون شما از يك هيچ و كشيم يم را يكس چه كه ندارد ياهميت ما يبرا» كه است اين آنها

 .آورند يم دست به شود يم داده نشان ترس برابر در كه يواكنش از را قدرتشان آنها «.نيست

 

 شدن بحران هويت در عصر جهاني

شدن به معناي  شدن و آثار آن معتقدند: جهاني ها با برداشت خاص خود از جهاني تروريست

  سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي  جهاني از حيث  ابعاد جامعه  بر تمام  جانبه  همه  تسلط

 ؛است  واحد غرب  سيطره  در چارچوب  جوامع  سازي يكسان  معني  به  سازي جهاني ؛ است

بازار نابرابر قادر   آزاد و آزادي  روابط  را با ادعاي  قدرتمندان  كه  است  سازي، نظامي جهاني

؛ نمايند  تحميل  جهان  را بر محرومين  ضدانساني  هاي از ديكتاتوري  سازد تا اصنافي مي

و   و سنن  تغيير خوراك، پوشاك، آداب  در هر گونه  سازي فرآيند يكسان  يعني  سازي جهاني

تسلط بر كشورهاي   خود را صرف  توان  تمام  كه  غربي  الگوهاي  و سوي  سمت  هب  جهان  فرهنگ

اند. در پرتو جهاني سازي،  كرده  آن  و فرهنگي  ابعاد اعتقادي، اقتصادي، ارزشي  در تمام جنوب

  كشيده  بردگي  به  دهند بلكه مي  خود را از دست  سياسي  تنها استقالل  فقير نه  كشورهاي

  هاي بدهي  پرداخت  توان  وجه  هيچ  به  هستند كه  بدهكاراني  در حكم  گويي  كه  چنان شوند مي

خود را ندارند.   به  پيشنهاد شده  هاي پروژه  فسخ  براي  اختياري  خود را ندارند و در نتيجه، هيچ

  جهاني، صندوق  از قبيل، بانك  سازي جهاني  هاي و اكثر اركان  مريكا استآسازي،  جهان  در راس

  نمايد. مي  و رهبري  را امريكا طراحي  پول، يونسكو و غيره  المللي بين

  ديگر خواهيم  جوامع  و هويتي  ايدئولوژيك، فرهنگي  هاي ارزش  شاهد نابودي  شرايطي  در چنين

قرار   غرب  ليبرالي  تاثير فرهنگ  غرب، تحت  مادي  احتمالي  از مزاياي  مندي در مسير بهره  بود كه

  و شمال  جنوب  كشورهاي  براي  يكسان  شدن سهمي جهاني  در پديده  خواهند گرفت. بنابراين

از   فرهنگي  گشايي و جهان  صدد سلطه در« مركز محوري»  با تلقي  غرب  چرا كه ؛وجود ندارد
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  و سكوالر به  يليبرال  الگوهاي  فرهنگي، و تحميل  سازي و يكسان  سازي سازي، همگن ادغام  طريق

  آيد كه شمار مي  به  غرب  بر نئوليبراليسم  مبتني  شدن روشي جهاني .باشد مي جنوب  كشورهاي

 . از سوي ديگرشود مي  جوامع  ساختاري  فاصله  افزايش  مكاني، موجب  فاصله  كاهش  در عين

پردازد.  مي  آن  سازي تعميم  و به  نموده  را مطرح  جديدي  تفسير گيدنز هويت  جهاني شدن بنا به

 و  بومي  و فرهنگ  سنن  در پرتو آن  دارد كه  وضعيتي  به  اشاره  جهاني شدن از نظر فرهنگي

تعارضات در نتيجه  (21)گردد. مي  ترويج  فرهنگي  سازي همسان  گردد و نوعي مي  تخريب محلي

به دليل از  بحران هويتشود. اين  جهاني نوعي بحران هويت و سرخوردگي حادث مي -محلي

هاي آنان قادر به حفظ خود در  هاي مردمي است كه فرهنگ هاي هويت توده دست دادن نشانه

بزرگ كه فارغ از مرزهاي جغرافيايي حضور خود  هاي ساير فرهنگعرصه رقابت جهاني در برابر 

خشي خود را در چنين شرايطي ايدئولوژي نقش معنا ب كنند، نيستند. را به كشورها تحميل مي

آيد و در  هاي مورد هجمه واقع شده مي به كمك اين افراد و گروه ش از پيش بازي نموده وبي

 كنند. را ترويج مي بيشتريخشونت شود كه  هايي از آن برجسته مي آموزه اين راستا

 

 و ايدئولوژي جديد رابطه تروريسم

سوال مهم  باشد مي جديدهاي تروريسم  يكي از ويژگي توسل به ايدئولوژيچنانكه ذكر گرديد 

يدئولوژي چيست؟ جهت پاسخ به اين سوال از مدل مارك اآنست كه رابطه تروريسم و 

كنيم. يورگنزماير معتقد است  كند استفاده مي اي را ارايه مي كه مدلي چهار مرحله  1يورگنزماير

وي معتقد است نظم جديد  گسترش است.ايدئولوژي مذهبي در سراسر جهان در حال ظهور و 

هاست  جهاني متعاقب پايان جنگ سرد نه تنها متاثر از نيروهاي اقتصادي و فروپاشي امپراطوري

به عبارت ديگر آگاهي ايدئولوژيك در  هاي قومي و مذهبي است. بلكه متاثر از ظهور هويت

اي را  مرحله چهارماير مدلي شود. يورگنز سراسر دنيا سبب بروز منازعه واز جمله تروريسم مي

 دهد. كند كه اين روند را نشان مي بيان مي

مسالي نظير  مرحله اول، ناشي از انحرافات و مشكالتي است كه در جهان بوجود آمده است.

شود افرادي اين شرايط را نشانه انحراف جهان از مسير  يا كشمير و يا ... سبب مي فلسطين و

سازد. مرحله دوم، مرحله به  ر فضا را براي مرحله دوم مهيا مياين ام واقعي خود دانسته و

حل  رسند كه راه در اين مرحله افراد به اين نتيجه مي هاي معمول است. بست رسيدن گزينه بن

در اين مقطع ممكن است افراد وارد  موثري براي اين مشكالت بوجود آمده وجود ندارد.
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شده و جهان را   خاص گردند ولي در نهايت سرخوردههاي اجتماعي  هاي سياسي يا جنبش گروه

گردد. مرحله سوم، مرحله  معنا دانسته و مقدمه ورود به مرحله سوم ايجاد مي امري بي

در اين مرحله مشكالت تبديل به شر مطلق و  دشمن و آغاز نبرد جهاني است. 1كردن شيطانيزه

 دهد و آن مبارزه با شر و راد نشان ميحل را به اف شيطان شده و ايدئولوژي در اين مرحله راه

اين مرحله افراد سرخورده علت شكست و تحقير خود را شيطان دانسته و  در باشد. شياطين مي

مرحله چهارم، مرحله نمايش قدرت  كنند. هاي مذهبي به نبرد با آن اقدام مي با استفاده از آموزه

با توسل به مظاهر قدرت خود در  كنند سمبوليك آن مذهب است در اين مقطع افراد سعي مي

تواند از اعتراض و راهپيمايي و حتي تغيير در مقامات و  اين مرحله مي برابر شر قيام كنند.

اين  (21)ها را شامل شود و در مراتب افراطي خود به اقدامات تروريستي منجر شود. حكومت

هاي كشتار جمعي دست يافته و  ها به سالح شود كه اين افراد و گروه عامل زماني تقويت مي

 برجاي گذاردن خسارات گسترده به سايرين ديكته نمايند.سعي دارند هويت خود را از طريق 

 

 گيري نتيجه

در را الملل از منظر جهاني شدن  شيوه اثرگذاري تحوالت نظام بين يمنموداين مقاله تالش در 

گيري شيوه جديدي از تروريسم، تحت عنوان تروريسم جديد در چارچوب مدلي مفهومي  شكل

تحليلي طراحي گرديد كه طي آن اصلي مدلي  سوالدر واقع جهت پاسخ به . نماييمبررسي 

در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرايند جهاني شدن را موجود در مهمترين عوامل موثر 

هاي مستعد انجام اقدامات  نحوه اثرگذاري هركدام بر افراد و گروهو آوري   فرهنگي و فن

توان اشاره كرد كه  بار و تروريستي مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا مي خشونت

شدن به عنوان يك فرايند بستري است كه تحوالت تروريسم جديد را تسهيل نموده  جهاني

تروريسم كمك نمود. تروريسم جديد در كه فضاي جنگ سرد به موج سوم   است همانطوري

را  شدن آن شرايط كنوني متاثر از رشد سريع بازيگران غيردولتي در اثر شرايطي است كه جهاني

هاي  شدن مربوط است به گروه به جهاني تحوالت تكنولوژيك كه مستقيماً (22)سبب شده است.

اند  افراد توانسته ها و راستا گروه تروريستي جديد نظير القاعده كمك فراواني نموده است. در اين

اي در ارتباطات و پردارش  العاده  ، تحول فوقثانياً هاي قدرتمندتري را بدست آورند. ، سالحاوالً

هاي غير نظامي در صنايع  ، توانايي فراواني دراستفاده از تكنولوژيثالثاً اند. اطالعات بدست آورده

شدن فرايندي پيچيده است كه از ابعاد مختلف بر تروريسم  جهاني (23)اند. نظامي كسب كرده
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شدن،  ها در نتيجه جهاني هاي عملياتي تروريست عالوه بر تقويت توانايي گذارده است. جديد اثر

حركت به سمت  ها و نهايتاً افراد و گروه در ميان برخي و 1اين پديده سبب ايجاد سرخوردگي

دموكراتيك وابسته  -هاي ليبرال سبب تقويت نزاع بين ارزششدن  تروريسم گشته است. جهاني

هاي بسته  هاي وابسته اقتصادي شده است. در نظام هاي استبدادي نظام به بازار آزاد و ارزش

 -گروهي بيش از روابط برون -سياسي واقتصادي كه روابط فردي در آن حاكم است روابط درون

آنها بيشتر دروني است و تعامل آنها با خارج ها و هويت  گروهي حاكم بوده لذا ارزش

هاي دموكراتيك حاكميت قانون و قراردادها وجود داشته و  در سوي ديگر در نظام (24)كمتراست.

ها افراد خارجي و حتي دشمنان نيز  شود لذا در اين نظام اي ديده نمي از آن مساله فراتر

هاي  يطي بازار توسعه يافته و ارزشدر نتيجه چنين شرا توانند مشاركت داشته باشند. مي

نزاع  كنند. در چنين شرايطي تقابل و تساهل و دموكراتيك رشد ميمگرايانه،  فردگرايانه، عام

در  شدن و گيرد كه اين دو نظام قصد تعامل و ارتباط با هم داشته باشند. جهاني  مي زماني در

در چنين شرايطي عدم  خواهد بود.ساز اين برخورد  نتيجه نزديك شدن اقتصادهاي ملي، زمينه

احساس بحران هويت و توسل به ايدئولوژي جهت  گيري هاي طرفين سبب شكل سنخيت ارزش

كه اين رويكرد  شود گرايانه و تروريستي مي رويكردهاي خشونت تسكين اين مساله و در نتيجه

 باشد. نياي مهاجم ميهاي د هاي نامتعارف و حمله به نمادها و سمبول به دنبال استفاده از سالح
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