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  بررسی علل بروز تروریسم در جغرافیاي اسالم
  مهدي بیژنی

  
  

  15/05/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              25/04/1395تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
ابزاري براي کسـب اهـداف مـورد     دور در مناطق مختلف جهان،هاي  تروریسم از گذشته

هـاي   و از اواخر قرن بیستم بـا گسـترش و پیونـد شـبکه     بودهاي تروریستی  هاستفاده گرو
المللـی تبـدیل شـد. در ایـن دوره      اي بین تروریستی در سطح جهان، اندك اندك به پدیده

هاي تروریستی فعال در جغرافیاي اسالم به دالیل مختلف بیش از سایر نقـاط   زمانی، گروه
اي پدیده مذکور را برآمده از تحوالت درونـی   عدهدنیا هستند و این وضعیت سبب شد که 

از آن جـایی کـه بیشـتر رویـدادهاي      ویژه خاورمیانه قلمـداد کننـد.   کشورهاي اسالمی به
، ماننـد القاعـده   هاي داراي داعیـه پیـروي از اسـالم    هاي اخیر توسط گروه تروریستی دهه

آگاهانه یا ناآگاهانه بـه   ها این گروه باب و... رخ داده است،داعش، النصره، بوکوحرام، الش
  هاي اسالم و تروریسم برآمدند.   دنبال یافتن پیوندي میان آموزه

هاي تروریستی بـه   علل گسترش تروریسم در دنیاي اسالم چیست؟ آیا گروه ،راستی  به
زننـد؟ آیـا    مـی (مذهبی یا قومی) دست به اقـدام تروریسـتی   » گرایانه گروه«سبب اهداف 

هـاي تروریسـتی نهـان     (چپ و راست) در پس اقـدامات گـروه  » ایدئولوژیک«هاي  انگیزه
» نوسازي«، »شدن جهانی«، »دوره گذار«، »هاي ضعیف دولت«است؟ آیا وجود عواملی مانند 

در این گستره هستند؟ یـا    گیري تروریسم و... عامل شکل» ها ها یا فرهنگ برخورد تمدن«و 
اي  هاي جهانی و منطقـه  انگارانه قدرت هاي تروریستی در راستاي اهداف فایده وهاین که گر

  شود؟ به اهداف استفاده می دستیابی اند و از آنها به عنوان ابزاري براي شکل گرفته
به نظر نگارنده، عوامل مختلفی در بسترسازي تروریسم در گستره جغرافیایی مـذکور نقـش   

جوي) جهـانی و   هژمون (سیطره  به عنوان قدرت امریکارانه و ابزاري انگا دارند؛ اما اهداف فایده
 هاي تروریستی برعهده دارند. سهم اصلی را در قوام و دوام گروه ،اي متحد آن بازیگران منطقه

 .اي انجام شده است تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ـ  روش توصیفیبا پژوهش حاضر 
  واژگان کلیدي   
  یسم، القاعده، داعش، عراق، سوریه  ، ترورامریکا

                                                                                                                                         
 ده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناي ـ گرایش خاورمیانه، دانشک دانشجوي دکتري مطالعات منطقه  

Email: bijanimz@gmail.com 

  5ـ 46؛ صفحات  1395تابستان ، 66، پیاپی 2، شماره هفدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
بـا  همـواره   ، جوامـع انسـانی  در طـول تـاریخ   خی نشانگر آن است کـه اسناد تاری

اي نوین بلکه  اند و تروریسم امروز، نه پدیده اي به نام تروریسم مواجه بوده پدیده
ان در دنیـاي باسـت   .گردد اي است که سابقه آن به هزاران سال پیش برمی تداوم ایده

در برخـی از   آن هـاي  آشـکارترین نمونـه  کـه   هایی از این پدیده وجود داشـت  نمونه
هاي یهودیـان در مدیترانـه شـرقی در برابـر      باستان، شورش هاي جمهوري روم دوره

هـاي مختلـف    سلوکیان یونانی و سپس علیه الحاق به امپراتوري روم و نبرد میان فرقه
 .(Lutz and Lutz, 2005: 19) است ي بیزانسدر روم شرقی یا امپراتور

در عصر میانه تا نوزایی یعنی پس از هاي تروریستی فعال،  هایی از گروه نمونه
فعالیـت   کـه  وجود داشتپیرایی  ر غرب تا نوزایی و دیند سقوط امپراتوري روم

 13تا  11  قرناي از فرقه اسماعیلیه) در شام و ایران از  هاي نزاري (شاخه کش آدم
شهرهاي ایتالیا نیز اغلب در عصر میانـه در   . دولتاین موارد است میالدي یکی از

بردند. در این دوره، انواع مختلف خشونت سیاسـی بـراي    هرج و مرج به سر می
کـه یکـی از    هـاي مخـالف رخ داده بـود    مرعوب کردن یا القاي تـرس در گـروه  

  . است روپاشورش بزرگ دهقانان در ا هاي آن، نمونه
هاي میانه قرن پانزدهم تـا پایـان قـرن هجـدهم نیـز در انقـالب امریکـا،         در سال

هاي روي داده در کشورهاي حوزه آند (امریکـاي اسـپانیا) و    شورش هائیتی، شورش
 در دوره سلطه ترورـ مواردي از کاربرد تروریسـم   ـ از جمله     همچنین انقالب فرانسه

هـایی   دهنـده وجـود منازعـه    مانده از قرن نوزدهم نشان  جا  اسناد به وجود داشت.
تـوان تـداوم    نمونـه، مـی   که براي است که برخی از آنها بر تروریسم متکی بودند

هـاي   ، فعالیـت چینـی  1زنـان  مشت هایی از آسیا، قیام هاي انتحاري در بخش حمله
نام برد. اذیـت  را  2»اه دست سیاه صرب«ها و  هاي سري چینی، آنارشیست انجمن

از جنگ داخلی، خشـونت تروریسـتی ناشـی از    پیش مریکا اا در ه و آزار مورمون
                                                                                                                                         1. Boxers                
2. Serbian Black Hand 
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کو «آمیز  ها درباره بردگی در سرزمین کانزاس و اقدامات خشونت اختالف دیدگاه
. تروریسـم در  این منازعـات اسـت   موارد بعد از این جنگ نیز از 1»کالکس کالن
بریتانیا  متعلق به هند هاي بنگال گرایان ایرلندي علیه بریتانیا، خشونت اقدامات ملی

گرایان مختلـف مسـیحی بـراي آزاد شـدن از یـوغ امپراتـوري        هاي ملی و فعالیت
ماننـد  کـرد. همچنـین، در ایـن دوره در مـواردي      ایفـا مـی   هایی عثمانی نیز نقش
در روسـیه و حمـالت علیـه ارمنیـان در امپراتـوري       2»صد سـیاه «اقدامات گروه 

از  ـشـد   منجـر  که به کشتار عمومی ارمنیان در طول جنگ جهـانی اول   ـ عثمانی
نیز با  امریکاهاي ایالتی  تروریسم دولتی در مقابل شهروندان استفاده شد. حکومت

پوسـتان بودنـد، در    هایی که در پی ایجاد وحشت در میـان سـرخ   یت از گروهحما
  .(Ibid: 47)ها نقش داشتند  پوست ایالت بیرون راندن جمعیت سرخ

هــاي سیاســی شــکننده و مرزهــاي  وجــود نظــام گ جهــانی اول،پــس از جنــ
کشورها به همراه آشفتگی وضعیت اقتصادي، زمینه مناسبی بـراي  میان نامشخص 
مشـکالت   ،رکـود بـزرگ  با وقـوع  هاي معارض شد.  شونت توسط گروهاعمال خ

ایجاد باعث مشکالت اقتصادي کالن  و اقتصادي به سختی پشت سر گذاشته شد
بـراي  گرایی گردید که به دنبال کاربرد خشونت و تـرور   گرا و راست احزاب چپ

 اسـتعماري  آمیز ضـد  هاي خشونت به اهداف سیاسی خود بودند. حرکت دستیابی
هـاي   تـالش و  که بالفاصله پس از جنگ آغاز شد نیز همچنـان ادامـه پیـدا کـرد    

  سازي نژادي و حتی کشتار عمومی صورت گرفت. فراوانی براي پاك
هاي  امپراتوري دولت ،میالدي 60پس از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 

آنهـا   هاي مسـتقل جدیـدي از دل   اندك فروپاشیدند و دولت  بزرگ اروپایی اندك
هـاي   هـاي تروریسـتی در ایـن دوره بـا جنـبش      بیرون آمدند. بسیاري از فعالیـت 

  هاي کشورهاي اروپایی رخ در مستعمرهبیشتر خواهی ملی در ارتباط بود و  آزادي
هـاي   هـاي تروریسـتی هـم بودنـد کـه بـا جنـبش        گـروه  از داد. البتـه، برخـی   می

                                                                                                                                         1. Ku Klux Klan            
2. Black Hundred 
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  خواهی ملی ارتباطی نداشتند. آزادي
میالدي (پیدایش چپ نو و شکسـت   90تا اوایل دهه  1968و  1967هاي  از سال

هاي معارض چپ و تالش آنهـا   کمونیسم)، تروریسم با پیدایش تعداد زیادي از گروه
اعمال خشونت در راستاي دستیابی به اهداف خـود در سـطح جهـان گسـترش       براي

فروکش پیدا کرد. شکست سیاسی و اقتصادي کمونیسم و سپس فروپاشی آن موجب 
ویـژه در کشـورهاي اروپـاي غربـی و      هاي چپ به هاي گسترده گروه کردن خشونت

بـود و   امریکاي التین شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي به معنی پایان جنگ سـرد 
هاي حامی تروریسم از میان رفتند؛ اما پایان جنـگ سـرد    در نتیجه آن، برخی از دولت

تروریسـم در ایـن دوره   «هـا   یسم نبود، بلکه در بسیاري از جهـت به معنی پایان ترور
، 1990و پـس از سـال    (Chalk, 1999: 164)» تر، چندگونـه و مرگبـارتر شـد    پیچیده

به عنوان منبع عمـده تروریسـم بـار     ـ   ویژه مذهب به ـگرایی   تروریسم مبتنی بر گروه
  دیگر سر برآورد.  

تـوان   کنون می رویدادهاي تروریستی از دوره باستان تا با نگاه گذرا به تاریخ 
گفت تروریسم خشونتی نیست که فقط توسط یک گروه مذهبی خاص یا در کل 

بـه خاورمیانـه و جهـان     متعلق اي همچنین پدیدههاي مذهبی صورت گیرد.  گروه
آمیـز بـه    و نیست و در مناطق دیگر دنیا نیز اقدامات سیاسی خشـونت  اسالم نبود

در روشـی اسـت کـه    تروریسـم   مختلف مشاهده شده است. در واقع، هاي  شکل
اسـت و  از کارایی برخـوردار  مه مدعیان قدرت سیاسی هبراي  صورت تشخیص

به  تروریسمها در پی تالش براي استفاده از آن هستند. در حال حاضر،  این قدرت
پیدا کرد.  هاي اخیر و در جغرافیاي اسالم گسترش بیشتري در سال دالیل مختلف

 نقـاط  بـه  نسبت ویژه خاورمیانه این مقوله در جغرافیاي اسالمی بهچرا  این که اما
  شود.  میبه آن پاسخ داده زیر ، پرسشی است که در یافتهدنیا گسترش  دیگر
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  مفاهیم و تعاریف
   1ـ ثبات هژمونیک

ان کننـدگ  گرایی استوار است و عرضـه  هاي واقع مفهوم ثبات هژمونیک بر مفروضه
 ،بیش نیست. براسـاس ایـن مفهـوم    »جنگلی«الملل  روابط بینمعتقدند  این نظریه

نظـام   ه امور را در سطح جهانی ایفـا کنـد.  نقش ادار م است تایک قدرت برتر الز
قـدرت  تواند بدون نظم سیاسی وجود داشته باشـد و ایـن نظـم را     المللی نمی بین

گویـد: بـراي    کیندلبرگر مـی  .)1384:125(مشیرزاده،  کند برتر یا هژمون ایجاد می
دهنـده وجـود    یک ثبات دهنده و فقط که دنیا ثبات داشته باشد، باید یک ثبات این

مانـا حمایـت از   ه ،باید توجه داشت که هدف اولیه قـدرت هژمـون   داشته باشد.
   .)1383:91(عسکرخانی،  منافع ملی خود است
براسـاس  ون دنیاسـت و  قدرت هژم ، آمریکادر حال حاضر ،مطابق این نظریه

) و بایـد ثبـات   95(همـان:   »ملزم بـه رهبـري دنیاسـت    امریکا«جوزف ناي گفته 
  سیستم را حفظ کند. 

رو اسـت کـه    از سویی، این قدرت بـا تهدیـدات اسـتراتژیک مختلفـی روبـه     
ن، کارگزاران آن فقط دولتی نخواهند بود و در صـورت مـدیریت و کنتـرل نشـد    

  را مختل سازند: کاامریتوانند نظم مطلوب  می
راضـی مثـل روسـیه، چـین،     تهدیدات ناشی از سطح واحدها (واحدهاي نا. 1

  ایران و ...)؛
ات هاي تابعه (مناطق) و تهدیـد  تهدیدات ساختاري ناشی از ساختار سیستم. 2

  الملل؛ ناشی از ساختار نظام بین
 ..)، امنیتـی، فرهنگـی، اقتصـادي و.   تهدیدات فرایندي (فراینـدهاي نظـامی  . 3

 .)411-410 :1390(قاسمی، 

بایـد کنتـرل    ،گفتـه  دولت هژمون براي پیشگیري و مقابله با تهدیـدهاي پـیش  

                                                                                                                                         
1. Hegemonic Stability  



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 2
، پیاپی 

66
، تابستان 

1395
  

 

 

 10  

 

 

ازار، منابع سرمایه و کاالهاي داراي ارزش افزوده را داشته تسلیحات، مواد خام، ب
 .)95 :(همانباشد و ... 

 
  ـ تروریسم 

شده است و مـا در اسـناد    گوناگونی از آن ارائه  اي است که تعاریف تروریسم واژه
مصوب مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد نیـز شـاهد تعـاریفی از ایـن مقولـه و         

ــتیم. ــاده    مصــادیق آن هس ــال، م ــراي مث ــین« 5ب ــا   کنوانســیون ب ــه ب ــی مقابل الملل
هاي تروریستی را اقدامات  ، فعالیت1998مصوب سال » هاي تروریستی گذاري بمب

نامـه   دانـد. در قطـع   مردم یا گروه خاص می جنایی با قصد ایجاد وحشت در عموم
، تروریسـم اقـدامات جنـایی    2000فوریه  2مصوب  110/54مجمع عمومی شماره 

صورت گرفته به قصد ایجاد وحشت در عموم مردم یـا گـروه خاصـی از آنهـا بـا      
المللی مقابلـه بـا    کنوانسیون بین 2اغراض سیاسی تعریف شده است. همچنین ماده 

، جرم تروریستی و عامـل آن را  1998ژانویه  12یستی، نیویورك، گذاري ترور بمب
فردي که به طور عامدانه و غیرقانونی، یـک مـاده یـا تلـه     «کند:  گونه تعریف می این

انفجاري را در اماکن عمومی، امکانات دولتی یا سیسـتم حمـل و نقـل عمـومی یـا      
اسـازي کنـد یـا بـه کـار      ها، سـدها و ...) ج  امکانات زیربنایی دولتی (مانند نیروگاه

شوراي امنیت سازمان ملل متحد نیز در ». اندازد، مرتکب جرم تروریستی شده است
هاي تروریستی به  ، بر محکومیت بدون قید و شرط فعالیت2001نوامبر  12نامه  قطع

هاي آن تأکیـد   عنوان مصداق اعمال جنایی و غیرقابل توجیه و بدون توجه به انگیزه
این، هنوز در ادبیات سازمان ملل تعریف جامعی از واژه تروریسـم  ورزید. با وجود 

و شـاید ایـن     )26ــ  1387:25و مصادیق آن به عمـل نیامـده اسـت (بزرگمهـري،     
  وضعیت یکی از معضالت اصلی در مقابله با این پدیده در دنیا باشد.

شـان بـه ایـن پدیـده، تعریفـی از آن       نظران براساس نگاه متفـاوت  برخی از صاحب
» ها و تکامـل  تروریسم، ریشه«کنند. جیمز ام. لوتز و برندا جی. لوتز در کتاب  عرضه می

  اند: هاي تروریسم، تعریف نسبتاً جامعی از تروریسم ارائه داده با برشماري ویژگی
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هاي سیاسی و متکی به خشونت یا تهدید بـه   تروریسم داراي اهداف و آرمان«
وحشـت در جامعـه هـدف اسـت و      خشونت است. قصد آن نیز ایجـاد رعـب و  

کنـد. ایـن خشـونت،     اهداف دیگري را وراي قربانیان فوري خشونت تعقیب مـی 
کنند. تروریسم شامل یک  سازمان یافته است و افراد به صورت انفرادي عمل نمی

اسـت  بازیگر غیردولتی یا بازیگرانی به عنوان عامالن خشونت، قربانیان یا هر دو 
ریسم خشونتی است که هـدف آن، ایجـاد قـدرت بـراي     و در نهایت این که ترو

 .(Lutz and Lutz, 2005: 7)» سازمانی است که قبالً فاقد آن بود

ـ   ترین قسمت هیبدی ه تعریف فوق این است که خشونت تروریستی همـواره ب
ي اسـت کـه   یک عامل کلیـد  مسئله این کند و طرف اهداف سیاسی سوگیري می

  سازد.  خشونت متمایز مییگر دانواع  خشونت تروریستی را از
که باید خشـونت یـا    عنصر دوم این تعریف از تروریسم نیز روشن است؛ این

تهدیدي معتبر از خشونت وجود داشته باشـد. وجـود خشـونت واقعـی معمـوالً      
  گاه اثرگذار باشد.  تواند گه می ؛ اما تهدید به خشونتآشکار است

ترور یک یم یا اهداف فوري دارد و ن مستقتروریسم مخاطبانی فراتر از قربانیا
دادن هشدار یا ایجاد به  دهد که تی تروریسم را شکل میمقام سیاسی تنها در صور

  شود. منجر  دیگر مقامات هراس در
ایجاد  ،جنگ روانی در نهایت باید گفت هدف از تروریسم به عنوان شکلی از

مخالفان است شکستن روحیه  . این خشونت به دنبال درهم ترس و وحشت است
هسـتند. همچنـین هـدف هـدایت     و قربانیان مستقیم، ابزاري بـراي ارسـال پیـام    

 کند که این مخاطبـان  دنبال میپذیرش یک رشته اعمال متفاوت  مخاطبان را براي
 ت، حامیان حکومت، مخالفان حکومـت و توانند سیاستمداران، مقامات حکوم می

هاي مـذهبی   اي یک قوم یا گروهباشد، اعض در صورتی که دولت حامی تروریسم 
  باشند. و...

عنصر اساسی تروریسم، داشتن سازمان است. با وجود این، افراد به تنهـایی نیـز   
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توانند به اعمال تروریسـتی دسـت بزننـد. شـانس تروریسـم بـراي موفقیـت و         می
همچنین براي  یافته است. دستیابی به اهداف مورد نظر، داشتن عمل مداوم و سازمان

که یک عمل تروریستی رخ دهد حتماً باید یک بـازیگر غیردولتـی ـ خـواه بـه      این 
  ـ در آن دخالت داشته باشد.  عنوان عامل خشونت، خواه هدف خشونت و یا هر دو

، گوناگونی بسیار زیاد آن ورند که یافتن علت تروریسم به دلیلبرخی بر این با
معرفـی  ان تنها یک علـت  تو نمی براي بروز اقدامات تروریستی و غیرممکن است
نـد. در هـر   هـاي سیاسـی دخالـت دار    گوناگونی در بروز خشونت کرد؛ زیرا علل

  بندي کرد:  به صورت زیر دسته پیدایش تروریسم را عوامل توان صورت می
  

  (نارضایتی از وضع موجود)  1الف) عوامل بسترساز
مـدت، رویـدادهاي    مدت بسیاري دارد. در کوتاه مدت و بلند هاي کوتاه تروریسم علت

شوند. براي مثال، وقتی سـربازان دولتـی    مختلفی ممکن است موجب بروز تروریسم
خورد یـا   گشایند یا یک کشور در جنگ شکست می بر روي تظاهرکنندگان، آتش می

آمیز  هاي خشونت پاشد، هرکدام ممکن است علت آغاز حمله اقتصاد کشوري فرو می
تـري بـراي توضـیح وقـوع      هـاي بلندمـدت   اشند؛ اما معموالً علـت توسط معارضان ب

بسیاري از وقایع تروریستی در جهان وجود دارد کـه قابلیـت صـدق کـردن در همـه      
ها را دارند و شاید هم بر حسب زمان و مکان متفاوت باشند. به طـور   ها و مکان زمان

ي ایـده تـرور در   گیـر  کلی، عوامل بسیاري موجب بروز ناراضایتی در جامعه و شکل
  توان به موارد زیر اشاره کرد:   شود که می میان آنها می

نـابرابري اقتصـادي و اجتمـاعی یکـی از عوامـل       نابرابري اجتماعی و اقتصادي:
هاي اقتصـادي و   نابرابري رضایتی است. ممکن است معارضان، مسئلهساز نا زمینه

آنها همچنین شاید شند. آمیز خود پیش بک خشونت اجتماعی را براي توجیه اعمال
جامعه اخالقی یا ایجاد یک شهر » هاي طالیی دوره«خواهان بازگشت به برخی از 

                                                                                                                                         
1. Groundwork 



الم
اس

ن 
جها

ي 
فیا
غرا
ر ج

م د
یس
رور

ز ت
رو
ل ب
 عل
سی

رر
ب

  
 

 

 13  

 

 

  هرگز وجود نداشته است.  ماهنگی باشند کهکوچک ه
دو عامـل را بـه عنـوان     ،رائول کارسو و فریدریش اشـنایدر  مشکالت اقتصادي:

فقر و  ،آنها عامل از نگاه کنند. اولین ترین عوامل بسترساز تروریسم معرفی می مهم
بـه   بـه راحتـی   ؛ از این روت. فقرا هزینه فرصت کمی دارندهاي نابرابر اس فرصت

شـوند. موضـوع هزینـه فرصـت یکـی از       مـی سوي اقدامات تروریسـتی جـذب   
بـه گسـترش    و ي اقتصـادي تروریسـم اسـت   هـا  ترین موضوعات در تحلیـل  مهم

یژه کشورهاي بسیار فقیر مربـوط  و به  برابر در رفع فقر در همه جوامع هاي فرصت
هرچه دسترسی همگان به آموزش، سـالمت و حقـوق شـهروندي برابـر      شود. می

آوردن بـه اقـدامات تروریسـتی و روگردانـدن از ایـن شـرایط        روي ،بیشتر باشـد 
  .یابد اقدامات تروریستی کاهش می ،تر خواهد بود و در نتیجه سخت

م با ساماندهی و جذب نیرو از میان این تروریس که کارسو و اشنایدر معتقدند
شدن بر مـوج   ها و سوار زدن به نارضایتی دامن ،یابد. عالوه بر این فقرا قدرت می
ـ     دیگر شرایط اعتراضات از شـمار  ه مناسب براي تقویـت اقـدامات تروریسـتی ب

  .)1394(مروي،  رود می
شـگران از  برداشـت کن  ،محرومیت نسبی، تد رابرت گراز نگاه محرومیت نسبی: 

 )1377:54 گر،( است وجود اختالف میان انتظارات ارزشی و توانایی ارزشی آنها
کـه فـرد خـود را    اشـاره دارد   هـا  مطلـوب  ی ازدسته یا سطح بهارزشی  انتظارات

گـروه   فـرد یـا   ؛ بـه ایـن معنـا کـه    دانـد  شایسته به دست آوردن یا حفظ آنها مـی 
هـایی کـه در    جایگـاه و پتانسـیل   براساسفرهنگی یا اقتصادي  سیاسی، اجتماعی،
کـه از آن محـروم   دانـد   میها  زشار از اي ق داشتن دستهیالخود را  بیند، خود می

. متفـاوت اسـت   با یکـدیگر  هاي اجتماعی توقعات ارزشی به تناسب گروه. است
توان شامل دسترسی به مناصب  را میدر حوزه سیاسی  توقعات ارزشیبراي مثال، 

وجـود   رعایت کرامت انسـانی،  هاي جامعه، ی با دیگر گروهبرابري سیاس سیاسی،
اقتصادي را شامل  توقعات ارزشی در حوزهو   …الن و ئومسپاسخگویی  ها، آزادي
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امنیـت اقتصـادي و کـاري     ،رفاه اقتصـادي  ،ها تفریح ماشین، دسترسی به مسکن،
 مسـائلی همچنین توقعات و انتظارات ارزشی در حوزه اجتماعی . مناسب دانست
کسب شأن مناسب بـا   جامعه، مقبولیت دراحترام و  شأن اجتماعی،از قبیل داشتن 

  ).251 :1373سیف زاده،گیرد ( ... را دربرمیشغل و 
تواند بسترساز بـروز تروریسـم    نبود فرصت مشارکت می نبود فرصت مشارکت:
همراه با جریان نوسـازي، نهادهـاي سیاسـی، احـزاب و      در کشورها باشد. هرگاه

ند، پدیـد  شو نفع که باعث مشارکت وسیع مردم در امور سیاسی می هاي ذي گروه
ن والئخود را از طریق قانونی به اطالع مسـ  هاي خواستهنیاید و مردم نتوانند آرا و 

بـه اشـکال غیرقـانونی و    ممکـن اسـت   برسانند، با توجه به سطح آگاهی موجود 
 هـاي  تی بـه صـور  مشـارکت سیاسـ   ،د و در این حالتنشو متوسلیز مآ خشونت

هاي چریکی و در  آمیز، جنگ غیرمسالمت هاي مختلف ترور، تظاهرات و اعتصاب
 .)1395، مجید( کندظهور و تجلی پیدا  ،نهایت انقالب

هاي دیکتاتوري اغلب بـراي کنتـرل مـردم از ابـزار      حکومت :سرکوب حکومت
 ممکـن  )هاي اسـتالین و صـدام   حکومت گیرند. این ابزار (مانند سرکوب بهره می

امـا در   بخش باشد و موجب فرمانبرداري مـردم شـود؛   مدت، نتیجه است در کوتاه
از   و بستري بـراي سرکشـی  کند  میبذر نارضایتی را در جامعه پراکنده  ،بلندمدت

    حکومت و در صورت وجود شرایط مناسب، ظهور تروریسم خواهد بود.
ز تروریسم ـ که همچنان  هاي عمده و بالقوه برو یکی دیگر از علت: شدن جهانی

نام دارد. این پدیده ممکن اسـت  » شدن جهانی«  نظران است، مورد مناقشه صاحب
شـدن،   هایی مواجـه کنـد. در فراینـد جهـانی     هاي سیاسی را با تنش جوامع و نظام

هـاي جدیـد در جوامـع محلـی رسـوخ پیـدا        ها، نهادها، تولیدات و سـازمان  ایده
ها آسیب وارد  نهادهاي سیاسی موجود در دولت کنند. نوسازي ممکن است به می

هاي اجتماعی،  ها منجر شود. ارزش کند و به تضعیف و نابودي اساسی این دولت
هاي بیرونی بـه چـالش    اي ممکن است به وسیله ایده فرهنگی و مذهبی هر جامعه
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شدن دگرگونی ساختارهاي اقتصادي را هم به دنبال دارد کـه   کشیده شود. جهانی
ختارهاي اجتماعی و سیاسی جوامع در ارتباط است. برخی بر این باورند که با سا

هـاي   برنـد. نظـام   نیروهاي اقتصاد جهانی، اقتصادهاي محلی پیش رو را از بین می
بازارپایه، روابط اقتصادي سنتی را نابود و براي بسیاري از کشورها کـه بـه علـت    

کنـد.   شـوند، نـاامنی ایجـاد مـی     هاي اقتصادي می ناتوانی در رقابت، متحمل زیان
شدن اقتصادهاي محلی موجب نـابرابري فزاینـده در بسـیاري از کشـورها      جهانی

هاي پدید آمـده محـدود    شود و توانایی این کشورها را براي مقابله با نابرابري می
شـدن یکـی از عوامـل     گسیخته همراه جهانی  گرایی لجام کند. به عالوه، مصرف می

ــابودي ارزش ــاي  ن ــع اســت ه . در  (٢٠٠٥:١٧,lutz and Lutz)اساســی جوام
هـاي   کشورهاي در حال توسعه، برخی معتقدند که جهانی شـدن، توطئـه قـدرت   

ها  ها، برنامه هاي سودجو و استثمارگرانی است که سرنخ طرح  داري و گروه سرمایه
). از این رو، هـر یـک از   1391:4شدن را در اختیار دارند (سلیمی،  و روند جهانی

ویژه نمادهاي صنعتی ممکن اسـت اهـداف مشـروعی بـراي      نمادهاي نوگرایی به
  حمله معارضانی باشد که مخالف پیامدهاي منفی وضعیت جدید هستند.

هاي جدیـد   ها، نهادها، تولیدات و سازمان نوسازي به سبب ایجاد ایده :نوسازي
یب وارد ها آس در جوامع محلی، ممکن است به نهادهاي سیاسی موجود در دولت

ها منجر شود. همچنـین بـه خـاطر     کند و به تضعیف و نابودي اساسی این دولت
اش با فناوري و امکان دستیابی به تسلیحات، احتمـاالً در گسـترش و بـروز     رابطه

انواع تروریسم نیز مؤثر است. بشر از لحاظ صنعتی همواره براي گسترش سـالح  
هایی شـده کـه    باعث ساخت سالحهاي جدید  کشتار جمعی اقدام کرده و اختراع

ها و معارضان قرار گرفته است. ابتدا شمشـیرهاي فـوالدین،    مورد توجه حکومت
هـاي شورشـی    یافته سازنده آن را جلب کـرد؛ امـا گـروه    هاي سازمان توجه دولت

ها مسـلح کننـد. دینامیـت،     توانستند به آسانی خود را در سطحی برابر با حکومت
هاي معارض بخشـید و   ها به گروه بمب  ي استفاده مؤثر ازقدرت بالقوه زیادي برا
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ابزارهاي الکترونیک کنترل از دور مدرن نیز انفجارها را تسهیل کردند. ارتباطـات  
شونده زمین به هوا و بسیاري از امکانات بـالقوه دیگـر    هاي هدایت سریع، موشک

هاي مرگبـارتر در   اي را براي انجام حمله مورد توجه معارضان است و توان بالقوه
هاي  اختیار آنان نهاده است. نیروهاي امنیتی بیشتر به فناوري پیشرفته پایش، بانک

اطالعاتی گسترده و ابزارهاي ردگیري کارآمـد دسترسـی دارنـد. نبـود تـوازن در      
هاي معـارض بـه    دسترسی به منابع تسلیحاتی مرگبار ممکن است در توسل گروه

هـا بـه سـادگی و آسـانی در دسـترس مخالفـان        حتروریسم مؤثر باشد و اگر سال
کند، زیـرا در ایـن وضـعیت،     هاي متعارف می ها را شبیه به جنگ باشند، خشونت

هـاي پـیش روي معارضـان     هاي چریکی گزینه شورش، نبردهاي گروهی یا جنگ
هستند. اگر توان تسلیحاتی حکومت بسیار بیشتر از معارضان باشد (مانند سربازان 

هاي مسلح در برابر انقالبیونی با  بال بر دهقانان داس به دست یا چرخمسلح در برا
تـري بـراي    هاي شکاري)، شاید توسل به تروریسم، گزینه عملی تیر و سالح هفت

اندازي شـورش ممکـن نیسـت و بـه همـین       معارضان باشد. در این وضعیت، راه
  کنند. می دلیل، معارضان ضعیف به سمت استفاده بیشتر از سالح گرایش پیدا

برانگیز نوسـازي در نظـرات    برخی از اثرات مناقشه: ها ها یا فرهنگ برخورد تمدن
بیان شده است. از نظر » ها ها یا تمدن برخورد فرهنگ«ساموئل هانتینگوتن درباره 

اي میان عوامل اجتماعی، اقتصـادي و سیاسـی وجـود دارد کـه      وي، کنش پیچیده
گرگون خواهد کرد. در یک دنیـاي بـه مراتـب    ماهیت منازعه در دنیاي مدرن را د

هاي مختلف با یکدیگر تمـاس و برخـورد بسـیاري     ها و تمدن تر، فرهنگ کوچک
هـا و برخوردهـا، دورنمـایی از خشـونت      کننـد و بـه دنبـال ایـن تمـاس      پیدا می
هـاي مـورد نظـر وي کـه بـر اسـاس        تر نیز وجود خواهد داشت. فرهنگ گسترده
بندي شدند، عبارتند از: مسـیحیت غربـی شـامل اروپـا و امریکـاي       متقسی مذهب

، بلوك تمدنی شمالی، ارتدکس شرقی (اسالوها) با محوریت روسیه، دنیاي اسالم
چین/کنفوسیوسی، بلوك تمدنی هندو (هندویسم)، بلوك تمدنی آفریقـا و بلـوك   
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ن ایـن منـاطق فرهنگـی    ). مرزهـاي بـی  1391:132تمدنی امریکاي التین (قاسمی 
هـاي   کند کـه شـاید منازعـه    ممکن است مناطق منازعه باشند. هانتینگتون بیان می

ویـژه مرزهـاي میـان     هاي مختلـف بـه   زاي میان فرهنگ هاي بحران آینده در گسل
ها و همچنین در داخل دنیاي اسالم رخ دهـد. شـواهدي نیـز     اسالم و دیگر تمدن

هـاي بیشـتري در طـول ایـن      حتمال زیاد، منازعهدهد به ا وجود دارد که نشان می
  مرزها به وقوع خواهد پیوست. 

هـاي   از آن جا که تروریسم با هـدف  :ـ گروهی و ایدئولوژیک هاي اجتماعی آرمان
گران بـا   شود، بسیاري از تحلیل ـ گروهی و ایدئولوژیک به کار گرفته می اجتماعی

نبال تشخیص علل تروریسـم  هاي تروریستی به د هاي سیاسی گروه بررسی هدف
مذهبی،  ـ  هاي مختلف تروریسم مانند گروهی ها با گونه هستند. بنابراین، این علت

  ملی و ایدئولوژیک مطابقت دارند. ـ گروهی 
  

    1عوامل تشدیدکننده )ب
شـوند کـه موجـب بـروز      ساز تروریسـم تلقـی مـی    گفته، موارد زمینه عوامل پیش

گیري ایده کاربرد ترور بـراي احقـاق حقـوق     شکل نارضایتی در جامعه و احتماالً
شوند. با این حال، شاید هنوز ناراضـیان، جسـارت و تـوان     تباه شده ناراضیان می

خیزش در مقابل حکومت یا هر مانع دیگري را نداشته باشند؛ اما عواملی هسـتند  
  ند:شو راند که شامل موارد زیر می که ناراضیان را به یک مرحله دیگر به پیش می

فقدان ساختار قـوي دولتـی عـاملی اسـت کـه سـهم       : فقدان ساختار قوي دولتی
هاي تروریستی دارد. در واقع، تروریسم داخلی در جوامع  آشکاري در ظهور گروه

دوران صـدام اصـالً    هیتلري، شوروي دوره استالین و عراق خودکامه مانند آلمان
هـاي   فرصـت  ،هـا  تر و دموکراسـی  هاي توتالیتر ضعیف نظاموجود نداشت؛ اما در 

که بـا بررسـی    2هاي تروریستی وجود دارد. والتر الکویر بیشتري براي اقدام گروه

                                                                                                                                         1. Accelerator  
2. Walteriagueurs 
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هاي خرد به یک نظریه کالن درباره علل تروریسم رسیده، معتقد اسـت بـا    نظریه
سـتان  ظهور ناسیونالیسم و دموکراسی در جهان (جز چند مـورد کـه در دنیـاي با   

وجود داشت)، باید منتظر وقوع این نوع خشونت سیاسی در دنیاي مـدرن باشـیم   
(Laquer,2001:11)پـذیرتر هسـتند.    ها از انواع دیگر حکومت آسـیب  . دموکراسی

ها، نیاز به وجود شاهد بـراي اثبـات جـرم و نقـش      احترام به قانون در دموکراسی
معارضـانی اسـت کـه خواسـتار      ها مزیتی براي ضعیف نیروهاي امنیتی در دادگاه

استفاده از خشونت براي دستیابی بـه اهـداف سیاسـی هسـتند. در مـوارد دیگـر،       
حکومت ضعیف از هر نوع ممکن است به طور نسبی یک حاشـیه امـن هرچنـد    

توانـد   هاي تروریستی فراهم آورد. وقتی یک حکومت نمی ناخواسته را براي گروه
هـاي تروریسـتی    ترل داشـته باشـد، گـروه   سرزمین خود را به طور کامل تحت کن

بـرداري کننـد. شـاید آنهـا (بـه دالیـل        توانند از این وضعیت به نفع خود بهره می
توانند از این سرزمین بـه عنـوان    گرایانه) به دولت محلی حمله نکنند؛ اما می عمل

هـا بـه طـور     پایگاهی براي حمله به هر جاي دیگر استفاده کنند. امروزه حکومت
یابیم که  سرزمین خود را تحت کنترل دارند؛ ولی با نگاهی به گذشته درمی معمول

اند. وجود دولتـی بـا    شان نبوده بسیاري از آنها همیشه قادر به کنترل تمام سرزمین
گیري تروریسم نیست؛ اما آشکارا عامل دخیلـی   ساختار ضعیف الزاماً باعث شکل

هـاي   د. در گذشـته، دولـت  شـو  هاي تروریستی محسوب مـی  براي تسهیل فعالیت
هـا نمونـه    اند کـه امـروزه دموکراسـی    ضعیف بیشتري نسبت به ملل وجود داشته

  ها هستند. متداول این نوع دولت
ها در دوره گذار از یک شکل حکومت به شکل  ممکن است دولت: دوره گذار

پـذیر   دیگر حتی از یک شکل توتالیتر به شکل دیگـر در برابـر تروریسـم آسـیب    
هـا، بـه دلیـل     ها، عالوه بر محدود شدن توانایی حکومت زیرا در این دوره باشند؛

شـود و   حجم فزاینده تقاضاها، حفظ کنترل سرزمین براي حکومـت مشـکل مـی   
گردد. معارضـان،   زوال سیاسی حکومت به بروز انواع مختلف تروریسم منجر می



الم
اس

ن 
جها

ي 
فیا
غرا
ر ج

م د
یس
رور

ز ت
رو
ل ب
 عل
سی

رر
ب

  
 

 

 19  

 

 

و  هـا  را فرصـتی بـراي در دسـت گـرفتن قـدرت و اجـراي سیاسـت         این زمـان 
هـاي جدیـد نیازمنـد تـدارك      داننـد. معمـوالً حکومـت    هـاي خـود مـی    مشی خط

مشروعیت هستند. از این رو، ممکن است به علت نیاز به شهروندان با مشـکالت  
مهمی مواجه شوند یا نیروهاي امنیتی و پلیس در طول دوره گذار از هم بپاشـد و  

هاي معارض  تیار گروههاي بیشتري در اخ نبود ترس از شناسایی و تعقیب، فرصت
آمیز قرار دهد. حتی تغییر حکومـت از یـک شـکل     براي توسل به اعمال خشونت

هاي تروریستی  تواند حکومت جدید را با فعالیت توتالیتري به شکل دیگر آن، می
هـاي   اي مواجه کند، زیرا بعید است رهبران جدید بتوانند کامالً به دستگاه پیشرفته

هاي سیاسی در حال  حکومت قدیم اعتماد کنند. شاید نظامنظامی، امنیتی و پلیس 
ترین خیز تروریسـم مواجـه شـوند، زیـرا      گذار از توتالیتر به دموکراتیک با بزرگ

 هـاي  شـوند و نظـام   پذیر مـی  سازوکارهاي کنترل در طول گذار، ضعیف و آسیب
هـاي   هاي دموکراتیـک موجـود بـا محـدودیت     دموکراتیک جدید نیز همانند نظام

 .(Lutz and Lutz , 2005:16)قابله با تروریسم مواجه خواهند بود م

هـاي   هـا و دولـت   فروپاشی امپراتوري: هاي چندقومی ها و دولت فروپاشی امپراتوري
پاشـی ایـن    هاي بالقوه بروز تروریسم است. پس از فـرو  چندقومی یکی دیگر از علت

هاي مـرزي مـداوم    قشهها، ترکیب جمعیتی موجود موجب بروز مشکالت و منا دولت
هـا نیـز    هاي ناشی از فروپاشی امپراتـوري  شود و خشونت هاي نوساخته می بین دولت

هاي متعارفی را به همراه داشته باشد. البتـه در ایـن میـان، احتمـال      ممکن است جنگ
  توسل به تروریسم نیز وجود دارد.

  
   1دهنده عامل سازمان )ج

براي بروز تروریسم وجود دارد؛ یعنی اگـر   اي گاهی عوامل بسترساز و تشدیدکننده
هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و... در کشـوري شـکل گیـرد و عوامـل      نارضایتی

                                                                                                                                         
1. Organizer 
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دهنده ایجـاد نشـود،    تشدیدکننده نیز وجود داشته باشد، اما عاملی به عنوان سازمان
گیـري   گیـرد. براسـاس شـواهد، شـرط کـافی بـراي شـکل        تروریسم نیز شکل نمی

اي اسـت.   المللـی و منطقـه   هـاي بـین   روریستی، منافع ژئوپلیتیک قدرتهاي ت گروه
هاي خارجی در راستاي منافع خود با حمایت مـالی، اطالعـاتی و امنیتـی از     قدرت

کنند. البته این احتمال وجـود دارد کـه    ها، آنها را سازماندهی و هدایت می این گروه
رد ندانند که در چه دامی افتادند کم بدنه آنها هم در برخی موا ها یا دست خود گروه

هاي اطالعـاتی   هاي قدرت در کشورهاي حامی، از اقدام بخش یا این که همه بخش
هـاي تروریسـتی بـاخبر نباشـند. تجهیـز و       در حمایت از گـروه   و امنیتی کشورشان

  ها است. هاي اسالمی یکی از این نمونه هاي تروریستی در سرزمین هدایت گروه
  

   هاي اسالمی زمینتروریسم در سر
هاي تروریستی بسیاري ماننـد سـازمان مجاهـدین     هاي اسالمی، گروه در سرزمین

العـدل علیـه جمهـوري     خلق (منافقین)، پژاك، کومله، دموکرات، جنـداهللا، جـیش  
اسالمی ایران، پ ك ك در ترکیه، سـپاه صـحابه در پاکسـتان و طالبـان و شـبکه      

ستند. جز طالبـان کـه در زمـان حکومـت،     حقانی در افغانستان و پاکستان فعال ه
هـاي   القاعده را در پناه خود گرفته و سپس به همکاري با آن ادامه داده بود، گروه

هاي القاعده در عراق و سوریه همکاري تشکیالتی  با شاخهفقین دیگر از جمله منا
دست از  ،در بدو یورش داعش به موصلو اطالعاتی دارند. این گروه تروریستی 

گذاري جدید بر این گروه به حمایـت   ي مزدور بودن داعش برداشت و با نامادعا
. عالوه بر این، در سوریه نیز هاي نوظهور در خاورمیانه پرداخت از این تروریست

ـ همکاري  ـ شاخه القاعده در سوریه    ویژه جبهه النصره هاي تروریستی به با گروه
ویـژه   هاي آن بـه  گروه القاعده و شاخه ). در این نوشتار بر1393ها،  داشت. (فرقه

  گردد. در عراق و سوریه در راستاي تقویت فرضیه پژوهش، تأکید می
آمریکا در دوران جنگ سرد به عنوان یک عامل بازدارنـده، هـم در مقابـل    : القاعده



الم
اس

ن 
جها

ي 
فیا
غرا
ر ج

م د
یس
رور

ز ت
رو
ل ب
 عل
سی

رر
ب

  
 

 

 21  

 

 

گرایی شوروي و هم براي جلوگیري از گسترش ایـدئولوژي مارکسیسـم در    گسترش
کرد. بـراي   هاي تندروي اسالمی حمایت می هاي کشورهاي اسالمی از گروه توده میان

حزب انجمن اسـالمی انـدونزي و گـروه تروریسـتی      المسلمین در مصر، مثال، اخوان
جماعت اسالمی پاکستان حمایت آشکاري از ایـاالت متحـده در ایـن دوره دریافـت     

را براي مقابلـه بـا شـوروي     سیا، گروه القاعدهمیالدي، سازمان  80کردند. در دهه  می
اند. بـراي   ایجاد و از آن حمایت کرد که مقامات غربی نیز بارها به این کار اذعان کرده

بدون شک، القاعـده توسـط   «مثال، رابین کوك، وزیر خارجه پیشین بریتانیا فاش کرد: 
ي القاعـده بـراي شکسـت    هاي اطالعاتی غـرب ایجـاد شـده اسـت. اعضـا      سرویس

دیدنـد و توسـط عربسـتان سـعودي      به وسیله سیا آموزش مـی  شوروي در افغانستان
. همچنـین کلینتـون، وزیـر امـور خارجـه      (Chengu, 2015)» شـدند  حمایت مالی می

القاعـده را مـا ایجـاد    «گذشته و نامزد کنونی ریاست جمهوري امریکا اشاره کرد کـه  
    ).1390(تابناك،» خواستیم شوروي بر آسیاي مرکزي مسلط شود یرا نمیکردیم؛ ز

گـرا همکـاري    هـاي تنـدروي اسـالم    با گـروه  به طور کلی، سیا در طول جنگ سرد
دیـد: در   کرد. در این دوره، امریکا جهان را ایـن گونـه مـی    داشت و از آنها پشتیبانی می

گرایی جهان سوم وجـود داشـت کـه ایـاالت      ملییک طرف، اتحاد جماهیر شوروي و 
کـرد.   مقابل شوروي استفاده می  گرایی جهان سوم) به عنوان ابزاري در متحده از آن (ملی

گـرا قـرار داشـتند کـه ایـاالت       نظامیان اسالم در طرف دیگر نیز کشورهاي غربی و شبه
  . (Swanson, 2016) برد متحده از آنها به عنوان متحدي در مقابل شوروي بهره می

به یک گـروه تروریسـتی فراملـی داراي     ،القاعده با حمایت امریکا و عربستان
هـاي تروریسـتی در    هـا، سـازمان   المللی تبدیل شد. در طول این سال اي بین شبکه

اجازه عملیات مشـترك را بـا    بسیاري از کشورها با القاعده پیوند برقرار کردند و
هـاي تروریسـتی را در    القاعده دارند. این گروه، عملیات مستقل برخـی از گـروه  

 17تا  10تخمینی، حدود   دهد. به طور جاهاي مختلف دنیا مورد حمایت قرار می
کشور به همراه مجاهدان افغانی علیـه شـوروي و رژیـم     25هزار نفر داوطلب از 
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جنگیدند. شرکت در جنگ افغانستان علیه شوروي بـراي   یکمونیستی افغانستان م
تقویت پیوند میان افراد مبارز بسیار مؤثر بود و القاعده را به یک سازمان قدرتمند 

  . (Lutz and Lutz, 2005:137)تبدیل کرد 
 –افغـان  «به دنبال فروپاشی شوروي، بسیاري از اعضاي القاعـده معـروف بـه    

هـاي وابسـته بـه     ود بازگشتند و براي تشکیل گروهبه سرزمین مادري خ» ها عرب
بـا القاعـده در    هـاي مـرتبط   القاعده در آن کشور اقـدام کردنـد. برخـی از گـروه    

کشورهاي اسالمی که بسیاري از اعضاي آن عضو القاعـده بودنـد، شـامل گـروه     
ـ    جماعت اسالمی مصر، گـروه اسـالمی ابوسـیاف، گـروه     ر، هـاي تنـدروي الجزای

هاي نوبنیاد و چچن، القاعده یمن، القاعده لیبی،  بوکوحرام، تروریسم در جمهوري
  شوند. الشباب و داعش، النصره و ... می

گروه جماعت اسالمی مصر که یـک گـروه نشـأت    : گروه جماعت اسالمی مصر
کرد.  المسلمین بود، مشکالت زیادي را براي حکومت مصر ایجاد گرفته از اخوان

ترین  جنگیدند. همچنین مصریان بزرگ بسیاري از اعضاي این گروه در افغانستان
بـه سـفارت    1998دهند. افرادي کـه در سـال    گروه ملی را در القاعده تشکیل می

بـه   آمریکا در کنیا و تانزانیا حمله کردند، از جماعت اسالمی بودنـد. ایـن گـروه   
بردنـد و در سـال    هاي دولتی در مصر نیز حمله مـی  ي سیاسی و ساختمانها مقام

آغاز کردنـد. همـه    1یورش به جهانگردان را از جمله در شهر باستانی اقصر 1997
هاي معارض مصري با القاعده پیوند نداشتند؛ ولـی حمایـت القاعـده بـراي      گروه

ه خود بـه القاعـده در   ها اهمیت زیادي داشت و آنها نیز به نوب برخی از این گروه
  رساندند.  عملیات تروریستی کمک می

تداوم منازعه میان موروهـا (مسـلمانان) و مسـیحیان در    : گروه اسالمی ابوسیاف
سازمان جدیـدي تأسـیس    90فیلیپین سبب شد معارضان مسلمان فیلیپین در دهه 

 هاي مذهبی بیشـتر از جملـه اجـراي احکـام اسـالمی در دولـت       کنند که بر جنبه

                                                                                                                                         
1. Luxor 
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هـاي دیگـر بـه     مستقل مورو تأکید داشت. گروه اسالمی ابوسیاف بـیش از گـروه  
 500تـا   300زد. هسـته اصـلی ایـن گـروه از      آمیز دست می هاي خشونت فعالیت

جنگیدند. عالوه بـر ایـن، گـروه     شد که در افغانستان فیلیپینی مسلمان تشکیل می
کرد. گروه  هایی از آنها دریافت می نیز در ارتباط بود و حمایت ابوسیاف با القاعده

آمیـز زیـادي علیـه مسـیحیان دسـت زده و       هاي خشـونت  مذکور تا کنون به اقدام
مخالف هرگونه سازش با جمعیت مسیحی در جنوب فیلیپین بوده است. شـواهد  

کـه   دهد گروه ابوسیاف به سازمان تبهکاري تبـدیل شـده اسـت    موجود نشان می
 (Ibid:138).کند  ربایی اقدام می هایی مانند آدم براي کسب درآمد از راه

طلب الجزایر  هاي خشونت میالدي، گروه 90در دهه : هاي تندرو در الجزایر گروه
گیـرد انتخابـات    بسیار فعال بودند. بنابراین حکومت مستبد الجزایـر تصـمیم مـی   

کـرد پیـروز    یـن حکومـت گمـان مـی    را در این کشور برگزار کند. اآزادي تقریباً 
ولی نظامیان با مشاهده نزدیکـی و پیـروزي احـزاب اسـالمی در      ؛انتخابات باشد
هاي مجلس، بـراي مداخلـه در انتخابـات قـانونی اقـدام کردنـد و        اکثریت کرسی

نظامیان حامی احزاب اسـالمی بـا تشـکیل     کوشیدند آن را به تعویق بیندازند. شبه
تر دیگـر بـه    هاي کوچک و گروه 2»ارتش جنبش اسالمی« 1،»گروه ارتش اسالمی«

نظامی ایـن دو گـروه    هاي چریکی متوسل شدند. بسیاري از معارضان شبه فعالیت
نیـز   جنگیدند و به نظـر، از طـرف القاعـده    هایی بودند که در افغانستان الجزایري

  شدند.  حمایت می
شمال و مسیحیان جنوب  در شهرهایی از کشور نیجریه که مسلمانان: بوکوحرام

با هم در آمیخته بودند، این دو گروه جنگ علیـه یکـدیگر را آغـاز کردنـد. بـین      
هاي مختلـف اجتمـاعی    ، بیش از ده هزار نفر در درگیري2003تا  1999هاي  سال

مه این مرگ و میرها ناشـی از جنـگ میـان    جان خود را از دست دادند که البته ه
هاي درگیر خشونت میـان مسـلمانان و مسـیحیان     مسلمان و مسیحیان نبود. گروه

                                                                                                                                         1. GIA     
2. MIA 
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هـاي اجتمـاعی در    بیش از رهبران ملی، تابع رهبران محلی بودند. ایـن خشـونت  
  سازي نژادي شدیدي منجر شد.  برخی از مناطق به پاك

 هاهـل السـن   هجماعـ «با نام رسمی رام حبوکودر حال حاضر، گروه تروریستی 
خواسـتار  فعـال و  نیجر، چاد و شمال کامرون  ،نیجریهر شمال د» دو الجها هللدعو

نیجریـه   ایالت 36مدارس نوین و تحمیل شریعت اسالمی بر تمامی  همهتعطیلی 
ارتباط  شبکه القاعدهبا  ، در گذشتهتأسیس شد 2002ر سال د بوکوحرام کهاست. 
بیعت کرد و نام خـود را بـه والیـت     ابوبکر بغداديبا  2015اما در مارس  ؛داشت

  .)1393(انتخاب،  غرب آفریقاي دولت اسالمی تغییر داد
یسم در بسـیاري از کشـورهاي بـه    ترور: هاي نوبنیاد و چچن تروریسم در جمهوري

جاي مانده از شوروي سابق نیـز پدیـدار شـد. در آسـیاي مرکـزي جنـبش اسـالمی        
به دنبال ایجاد یک دولت اسالمی در این کشور بود و به همـین دلیـل، بـه     1ازبکستان

اف پرداخـت. جنـبش اسـالمی ازبکسـتان از      کـریم  مخالفت با دولت سکوالر اسـالم 
کـرد.   هاي چچنـی دریافـت مـی    هایی مانند گرفتن تروریست حمایت ن و القاعدهطالبا

شود. مبـارزان چچنـی درگیـر     آفرین براي روسیه محسوب می اي مشکل چچن منطقه
مبارزه چریکی طوالنی با دولت روسیه شدند که به تلفـات زیـادي از هـر دو طـرف     

هـاي تروریسـتی دسـت زدنـد؛ زیـرا       به اقـدام  منجر گردید. آنان با استفاده از فرصت
هـاي ایـن گـروه     کـرد. حملـه   تروریسم امکان حمله به دشمن را براي آنها فراهم مـی 

ربایی در استان  گیري و آدم هاي انتحاري، گروگان گذاري در ماشین، حمله شامل بمب
 شـد  هاي همسایه، شهرهاي بزرگ روسیه و حتی خارج از روسـیه مـی   چچن و استان

 .(Lutz and Lutz, 2005:141)    
بیمارسـتانی در   2002ها اغلب بسیار مرگبار بودند. آنها در سال  گیري گروگان

یـک دبیرسـتان را در قفقـاز      2004جنوب روسیه و سالن تئاتر مسکو و در سـال  
اشغال کردند که در نتیجه آن، صدها کودك و بزرگسال گروگان گرفته شده جـان  

                                                                                                                                         
1. Islamic Movment of  Uzbekistan- IMU 
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   خود را از دست دادند.
از افغانستان برگشتند. بنـابراین،   حدود چهار هزار جنگجوي یمنی: القاعده یمن

هاي افغان  این کشور پس از عربستان بیشترین نیرو را در القاعده معروف به عرب
اي فرعـی از شـاخه    شاخه القاعده در یمن شاخه  ).1381داشت (نورایی بیدخت، 

 این گـروه است.  »العرب هالقاعده جزیر سازمان«اصلی القاعده در این منطقه با نام 
با حضور نیروهاي امریکایی در یمـن و   ،است» گري جهادي سلفی«پیرو تفکر  که

. در کـرد  عنـوان  » امـارت اسـالمی  «العرب مخالفت و هدف خود را برپایی  هجزیر
(نسـیم   ابوبصیر قـرار دارد   ناصر الوحیشی با کنیه ،در رأس این گروه ،حال حاضر

  ).1394آنالین، 
این شاخه از القاعده به فعالیت خود در یمن ادامه داد و حمله انتحـاري علیـه   
ناوشکن یو.اس.اس. کول را در عدن هدایت کرد. در حال حاضر، این گـروه نـام   
انصارالشریعه را بر خود نهاده و در این کشور بسیار فعال است. همچنین پـس از  

لقاعـده از زنـدان مرکـزي مکـال     تجاوز عربستان به یمـن و خـروج سـرکردگان ا   
   توانست این شهر را به تصرف خود درآورد.

در لیبی، یکی از متحدان امریکا در سرنگونی حکومت معمـر قـذافی،   : القاعده لیبی
در شمال آفریقا معرفی کرد. عبدالحکیم بلحـاج  » دولت اسالمی«خود را رئیس جدید 
د و در دوران قذافی به لیبی یعنی جـایی کـه وي   هاي امریکا بو چندین سال در زندان

به دنبال انجام اقدامات تروریستی در آن بود، بازگردانده شد. بلحاج به عنـوان رئـیس   
در » فجـر لیبـی  «در لیبی و سپس رئیس گـروه   پیشین گروه اسالمی وابسته به القاعده

از جمله جـان مـک کـین و     طرابلس از طرف امریکا حمایت و توسط اعضاي کنگره
 .  (Anderson, September 03, 2015)لیندسی گراهام تحسین شد 

اما با افزایش فعالیـت از سـال    ؛سیس شدأت 1383گروه الشباب در سال : الشباب
سـیس دولـت   أرا ت شمعرفی و هدف  هاي اسالمی دادگاه  خود را شاخه نظامی 1386

هاي افراطی  به دلیل گرایش). 1391ایرانی، . (دیپلماسی دکردر سومالی بیان   اسالمی
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طلبانه این گروه، زمینه ورود و نفوذ فیزیکی عناصر القاعـده در سـومالی    و خشونت
ایـن  . در گذشته، است  بخشی از شبکه القاعده شده ، الشباب2012از سال و فراهم 

امـا در سـال    ؛هایی از مرکز و جنوب سومالی را در کنترل خود داشـت  گروه بخش
شهرهاي بزرگ را از دست داد و تنها چنـد منطقـه روسـتایی را در تصـرف     ، 2015
 هزار نفر برآورد شده 9تا  7تعداد سربازان الشباب بین  ،2014گرفت. در سال خود 

به دنبال حضور القاعده در سومالی و برقراري ارتبـاط   ).1395(صاحب نیوز،  است 
مجال بیشتري براي مداخله در سومالی و  میان رهبران الشباب و القاعده، امریکا نیز

هـاي پـس از جنـگ جهـانی دوم و در      در سـال  کاره خود هاي نیمه استمرار فعالیت
 ).  1391(دیپلماسی ایرانی،  نیروهاي آمیسوم پیدا کرد بیشتر

هـاي   در گذشته، دولت اسـالمی عـراق و شـام (داعـش) نـام     : داعش، النصره و ...
با نـام داعـش معرفـی      2011ق داشت. این گروه از سال مختلفی از جمله القاعده عرا

، شد و بیشتر فعالیت خود را بر عراق و سوریه متمرکز کـرد. داعـش هماننـد القاعـده    
بـرد. پـس از    سالح دیگري است که امریکا آن را ایجاد کرده است و از آن بهـره مـی  

و اشغال ایـن کشـور، شـرایطی بـراي ایجـاد و       2003در سال  تهاجم امریکا به عراق
هاي تندروي سنی مانند داعش فراهم شد. امریکـا رژیـم سـکوالر     ریشه دواندن گروه

صدام حسین را سرنگون کرد و سپس دولتـی کـه در آن شـیعیان مسـلط هسـتند، در      
زدن سوسیالیسـم و پیـدایش ایـن امیـد      عراق بر سرکار آمد. اشغال عراق موجب پس

که دست جـادویی بـازار آزاد سـبب ایجـاد شـغل خواهـد شـد؛ امـا ایـن          واهی شد 
نشـین در پـی داشـت و در دولـت      اي را در مناطق سنی گیري، بیکاري گسترده جهت

جدید، بسیاري از طبقه کارگر اهل سنت شغل خود را از دسـت دادنـد. طبقـه حـاکم     
سیسـتماتیک از  ها و نفوذ سیاسی خود را به صـورت   (اهل سنت) در عراق نیز دارایی

گرایی و وحـدت مـذهبی،    دست دادند و سیاست امریکا در عراق به جاي ترویج هم
گیري  موجب تشدید اختالفات مذهبی شد. این وضعیت، زمینه مناسبی را براي شکل

در عـراق فـراهم کـرد     یک گروه از اهل سنت ناراضی و سپس ریشه دواندن القاعده
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.(Chengu, 2015) گیـري   توان گفت مداخله امریکا بسترساز شکل لبته از این نگاه میا
در  داعش در عراق شد؛ اما واقعیت این اسـت کـه امریکـا داعـش را ماننـد القاعـده      

خیز خاورمیانـه و مقابلـه    و براي تسخیر و تقسیم کشورهاي نفت  راستاي اهداف خود
هاي  در نتیجه، القاعده و شاخه .(Ibid)د کرده است با نفوذ فزاینده ایران در منطقه ایجا

هـاي تنـدرو    پیوندي منافع امریکا و گروه آن در دیگر کشورهاي اسالمی در نتیجه هم
در کشورهاي اسالمی ایجاد شدند و همان طـور کـه گفتـه شـد مقامـات غربـی بـه        

  هاي مختلف به آن اعتراف کردند. روش
هاي تروریستی همواره با نـوعی   روابط امریکا و گروه: یکادوگانگی در رفتار امر

دوگانگی همراه بوده است. بـراي مثـال، هرگـاه القاعـده منـافع امریکـا را تـأمین        
کرد. در غیر این صورت، به  کرد، وزارت امور خارجه امریکا از آن حمایت می می

یکـا در  گیرنـدگان سیاسـت خـارجی امر    علت انزجار جامعه از این گروه، تصمیم
هاي تندروي مسلمان هستند و آگاهانه و بـه   کردند که مخالف گروه ظاهر ادعا می

   . (Ibid)بردند  عنوان سالحی در سیاست خارجی از این شعار بهره می
امریکا این رفتار ریاکارانه را در مقابـل گـروه تروریسـتی داعـش هـم دارد و      

جنگ نمایشی علیه داعش شد، اقـدامات   اگرچه در راستاي سیاست اعالمی وارد
توان به مـوارد   هاي اعالمی آن است. براي مثال می عملی این کشور مغایر سیاست

  زیر اشاره کرد: 
، یـک هواپیمـاي امریکـایی مقـدار زیـادي سـالح و       2014در ژانویه سـال  ـ 

ین رسـاند.  تجهیزات نظامی به نیروهاي داعش در منطقه الدور استان صـالح الـد  
هاي منتشر شده در این باره از تقویت تسـلیحات نظـامی داعـش حکایـت      عکس

هاي امریکایی از ایـن طریـق را    کردند. ایاالت متحده دستیابی داعش به سالح می
  موجب بروز این عمل شده است.» اشتباه«پذیرفت؛ ولی اعالم کرد که 

ئـیس کمیتـه دفـاعی و    ر، براساس گزارش حاکم الزاملـی،  2014ـ در فوریه سال 
ارتش عراق دو هواپیماي بریتانیایی را در حال انتقال سـالح بـه   « عراق مجلسامنیتی 
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هاي این هواپیماهـاي سـرنگون شـده نیـز      االنبار ساقط کرد و عکسداعش در استان 
هـایی از منـاطق آزاد شـده از کنتـرل داعـش در       منتشر شد. الزاملی گفت: ما به سالح

  ».منطقه البغدادي دست یافتیم که ساخت امریکا، کشورهاي اروپایی و اسرائیل بود
تقال سالح به گـروه  ، یک بالگرد نظامی آمریکایی در حال ان2014ـ در فوریه 

هاي آن منتشـر   داعش در منطقه البغدادي در استان االنبار سرنگون و سپس عکس
چهـار فـرد خـارجی را دسـتگیر      شد. پس از آن، نیروهاي ضد تروریست عـراق 

کردند. سه نفر از این افراد دستگیر شده که به عنـوان مشـاور نظـامی در داعـش     
الـدین نیـز    ریکـا و اسـرائیل بودنـد. در اسـتان صـالح     کردند، تبعـه آم  خدمت می

هواپیماهاي آمریکایی، سالح و تجهیزات نظـامی در اختیـار سـازمان تروریسـتی     
 ).Anderson, 2015داعش قرار دادند (

دلیل این رفتارهاي دوگانه امریکا چیست؟ از آن جا که گاهی مسائل سیاسـت  
گذارد، بازیگران مجبورند از  ر میخارجی بر وضعیت و منزلت بازیگران دیگر تأثی

استراتژي پنهانکاري و گاه فریب بهره جویند. آنها براي حفظ جایگاه خود، ظاهراً 
» اعالن«المللی و مورد پسند دیگر بازیگران را  هاي بین هاي سازگار با ارزش هدف

هـاي   هـاي دیگـر بـازیگران و شـاید ارزش     و منافع خودپرستانه متضاد با خواسته
هاي اعالنی گاه براي اقناع داخلی و گـاه بـراي    کنند. هدف لمللی را اعمال میا بین

  ). 378 :1390زاده،  توجیه خارج هستند (سیف
  

  تغییر نام براي توجیه حمایت 
آنهـا بـراي تفکیـک میـان       ها را مبنی بـر تـالش   شواهدي وجود دارد که ادعاي غربی

شوند و آمـوزش   می  مریکا مسلحشورشیان معتدل که در حال حاضر، آشکارا توسط ا
  کند: هاي افراطی دیگر مثل النصره و داعش با خدشه مواجه می بینند از گروه می

هـاي   هاي مختلف، تفاوت ایدئولوژیکی وجود نـدارد و همکـاري   ـ میان گروه
رو و گروه وابسته به خارج جبهه النصـره   طوالنی میان شورشیان به اصطالح میانه
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جمله اطراف درعا در جنوب حمص ـ ادلب، مـرز ترکیـه و     در مناطق مختلف از
هـاي ارتـش    شود. پس از فروپاشی گروه سوریه و در حلب و اطراف آن دیده می
هاي جدیدتر مـورد حمایـت امریکـا و     آزاد سوریه، همکاري میان النصره و گروه

عربستان سعودي از جمله داوود، جبهه اسالمی، جبهه انقالبی سـوریه و حرکـت   
موجب جلب النصره به دریافت حمایت از اسرائیل در مناطق اشغالی جوالن  حزم

، ادیب الشیشکی، نماینـده ائـتالف ملـی معارضـان     2014شد. همچنین در نوامبر 
اي بـا داعـش    ها به دالیل مالی به شیوه فزاینـده  سوري اعتراف کرد که همه گروه

  پیوند پیدا کردند.
شوند و نقل و انتقال سـالح و   جا می گر جابهها از گروهی به گروه دی ـ تروریست

، هزار مرد مسـلح، گـردان داوود   2014گیرد. در جوالي  مهمات میان آنها صورت می
، گروهـی از جبهـه   2014را ترك کردند و در رقه به داعش پیوستند. در نـوامبر سـال   

طقـه  انقالبی سوریه نیز به جبهه النصـره پیوسـتند. در همـان زمـان، شورشـیانی از من     
جوالن تحت اشغال اسرائیل به داعش که در حـال تثبیـت حضـور خـود در جنـوب      

از گـروه  » رو شورشـی میانـه  «، سـه هـزار   2015سوریه بود، پیوستند. سپس در اوایل 
مورد حمایت آمریکا که فرپاشیده بـود بـه همـراه ذخـایر بسـیاري از      » حرکت حزم«

  .جبهه النصره پیوستند هاي ضد تانک به هاي امریکایی از جمله سالح سالح
هـاي مختلـف بـه     و سـوریه از راه  ، داعش در عراق2014در سپتامبر و نوامبر 

رو در منـاطق   هـاي میانـه   هاي امریکایی دست یافت و بین داعـش و گـروه   سالح
د. همچنـین هـر دو طـرف بـه     شمنعقد » پیمان عدم تعرض«جنوبی حجراالسود، 

برنـد ـ را    کار مـی  ـ نامی که معموالً براي علویان به  »رژیم نصیري«اصطالح خود 
هـاي موجـود،    دشمن مشترك خود در سوریه دانست. براسـاس برخـی گـزارش   

  رو سالح خریداري کرده است.  داعش از شورشیان میانه
هاي غربی گزارش دادند که ایاالت متحده به صورت  ، رسانه2014در دسامبر 

ین از لیبی به شورشیان سوري دخالـت داشـت و   هاي سنگ پنهانی در انتقال سالح
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هاي ضد تانکی که امریکا در اختیار گروه حرکت حـزم   جبهه النصره نیز به سالح
). در نتیجه، فقط داعش به عنوان Anderson, 2015قرار داده بود، دست پیدا کرد (

هاي فعـال در   سازمان تروریستی در عراق و سوریه مطرح نیست، بلکه تروریست
منطقه شامل اعضاي القاعده، داعش، جبهه النصره که به تازگی به فتح الشـام   این

پیمـان جبهـه اسـالمی مـورد حمایـت عربسـتان (ترکیبـی از         تغییر نام یافت، هـم 
هاي ارتش آزاد قبلی سوریه، حرکت احرارالشام، میدان الشام، لواي توحیـد،   گروه
ام)، حزب اسـالمی تـرکمن و   الحق و احرارالش االسالم، جبهه الکردي، لواي جیش

رغـم افسـانه    هـاي تروریسـتی هسـتند. بـه     شوند و همگی سـازمان  ارتش فتح می
کنـد،   رو که امریکا آن را تکرار و به این بهانه از آنها حمایت مـی  شورشیان میانه«

کنند. براي مثال، یک فرمانده ارشد  هاي تروریستی بیشتر مواقع با هم کار می گروه
) به نـام عبـدالجبار االکیـدي دربـاره واقعیـت همکـاري       FSAه (ارتش آزاد سوری

نزدیک خود با داعش اعتراف و اظهار کرد که ارتش آزاد سوریه از آغاز با جبهـه  
هاي عمده القاعده در این کشور، همکاري نزدیکـی داشـته اسـت     النصره از گروه

.(Anderson,2015:20)  
  

  زا بررسی انطباقی عوامل درون
  المیهاي اس آموزه

بـا در نظـر گــرفتن تروریسـم در بســتر تـاریخی خـواهیم دیــد کـه رویــدادهاي       
هاي مختلف و در نقاط گوناگون دنیا از جمله امریکاي التـین   تروریستی در دوره
هـا،   مورمـون   هاي ضـد  امریکاي شمالی (خشونت  آمارو، فارك و...)، (گروه تاپاك

هاي کـانزاس و اقـدامات    نتپوستان، خشو جایی جمعیت سیاه ها در جابه خشونت
، بروندي و دلتاي نیجر)، اروپا (دوره تفتـیش  کو کالکس کالن)، آفریقا (در روآندا

(توسـط فرقـه آئـوم شـینریکیو) و      ها و...)، ژاپن ، فاشیستعقاید، انقالب فرانسه
یا بوکسورها) به وقوع پیوسته است. تروریسـم بـا دیـن،     زنان چین (توسط مشت
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و فرهنگ خاصی پیوند ندارد. برخی اقدامات تروریستی در طول تاریخ از  مذهب
هـاي گونـاگون ماننـد     طرف گروهی از مدعیان پیروي ادیان، مـذاهب و فرهنـگ  

است؛ اما در هـیچ یـک از    ، کنفوسیوس و... انجام شدهمسیحیت، یهودیت، اسالم
گـر اقـدامات تروریسـتی     توان احکامی یافت که توجیه ها نمی این ادیان و فرهنگ

توان گفت که تفسیر خاصی از یک عقیـده (مثـل وهابیـت) ممکـن      باشد. تنها می
  است به تروریسم منتهی شود.

شود، بلکه  ت نمینه تنها هیچ دستوري مبنی بر تجویز ترور یاف در دین اسالم،
دستورهاي روشن و متقنی در منع آن نیز وجود دارد. آیات قرآن کریم بـه عنـوان   

، احادیث و سنت پیامبر اکـرم(ص) و امامـان معصـوم(ع)    قانون اساسی مسلمانان
والَ «فرماید:  اند. خداوند می گذاشتهها  جان، مال و آبروى انساناصل را بر حرمت 

تُ قْ متَ تی حرَّ س الَّ فْ حقِّ لُواْ النَّ الْ ه إِالَّ بِ و نفسى را که خدا حرام گردانیده، جـز بـه   ؛  اللّ
هـا اعـم    انسـان  ینفـوس تمـام  این آیه عالوه بر نفوس مسـلمانان،  ». حق مکشید

که شارع مقدس داند؛ مگر در مواردي  میاحترام را مستحق  مسلمان و غیرمسلمان
  . استثنا کرده باشد

ـ 1ها جایز شمرده شده است:  دو دسته از انسان کشتن وه بر این، در اسالمعال
(کسی که محـارب   االرض مفسد فى ـ کشتن2  ؛نفسکشتن نفس در مقابل  کشتن

کسـى کـه مرتکـب ایـن دو      کشتنروشن است شود).  و تروریست محسوب می
 32. آیـه شـریفه   سـت ها کشتن همـه انسـان  و در حکم نیست  روا شود نمیعمل 
ـی اال  «فرماید:  در این باره می مائدهسوره  ـاد ف س س أَو فَ فْ یرِ نَ ساً بِغَ فْ تَلَ نَ رضِ من قَ

یعاً مج اس ا النَّ ی ا أَح نَّم ا فَکَأَ اه ی نْ أَحم یعاً و مج اس تَلَ النَّ ا قَ نَّم را  فـردي  ،هر که؛ فَکَأَ
چنان اسـت کـه گـویى همـه      ،بکشد جز به قصاص قتل یا کیفر فسادى در زمین

چنان است که گویى تمام مردم  ،را زنده بدارد انسانیمردم را کشته باشد و هر که 
  ».را زنده داشته است

از طرف دیگر، بیشتر عملیات تروریستی با هـدف ایجـاد رعـب و وحشـت در     
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وه شود که عضو گر جامعه و براي ارسال پیامی براي دشمن و علیه افرادي انجام می
گناه کشته خواهند  اي بی ها نیستند. در این صورت، عده دشمن مورد نظر تروریست

ایـن روش کـامالً    هاي اسالم، شد تا گروه تروریستی به هدف خود برسد. در آموزه
مردود است و هدف (ارسال پیام تهدیدآمیز براي دشمن)، وسیله (از طریـق کشـتن   

  کند.   ب و وحشت) را به هیچ وجه توجیه نمیگناه و ایجاد رع افراد بی
 زمـان بـا   برخی از عملیات تروریستی انتحاري هستند و فـرد تروریسـت هـم   

کند. قتل خویشتن، خودکشی است  کشتن دیگران، اقدام به کشتن خویشتن نیز می 
      آن را به صورت مطلق نفی کرده است. و دین مبین اسالم
ث فراوانی درباره منع ترور از معصومین (ع) وجود دارد. براي در اسالم، احادی

تـک، فـال     «مثال، از حضرت رسول(ص) نقل است که فرمودنـد:   ـد الفَ ی االیمـان قَ
فتَک مؤمن؛ ایمان مانع ترور است و مؤمن ترور نمی امام جعفر صـادق(ع)  ». کند ی

تک؛ اسالم«نیز فرمودند:  د الفَ ی  ). 227: 1390(فیرحی، » مانع ترور است االسالم قَ

هـا مشـاهده    ها و فرهنگ کوتاه سخن این که خشونت تروریستی در همه زمان
اي  شده و به زمان، سرزمین، دین، ملت و فرهنگ خاصی تعلق ندارد، بلکه شـیوه 

هاي مختلف  هاي مختلف و در شرایط گوناگون، براي هدف است که توسط گروه
هاي  هاي تروریستی فعال در سرزمین ود. بنابراین اقدامات گروهش به کار گرفته می

  هاي اسالم ندارد. اسالمی ارتباطی با آموزه
  

  هاي اقتصادي، اجتماعی و ...  ـ نارضایتی
گونه که در پـیش اشـاره شـد، برخـی از معضـالت اقتصـادي، اجتمـاعی و         همان

شـارکت، وجـود   فرصـت م  ،سیاسی از جمله نابرابري اجتماعی و اقتصادي نبـود 
مشکالت اقتصادي، محرومیت نسبی و سرکوب حکومت در کشورهاي اسـالمی  

هایی را نیز در میان مردم ایـن کشـورها بـه وجـود آورده      وجود دارد و نارضایتی
توانند بسـتري بـراي    توان گفت که این عوامل می است. با یک مقایسه تطبیقی می
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د؛ ولی شرط کافی و شروط دیگري گیري ایده ترور در جامعه ناراضیان باشن شکل
هـاي تروریسـتی الزم اسـت. بـراي مثـال، در       گیري تروریسم و گروه براي شکل

بسیاري از کشورهاي آفریقایی، مشکالت اقتصادي به مراتب شدیدتري از عـراق،  
افغانستان و سوریه وجود دارد. نبود فرصت مشارکت در کشورهاي حوزه خلـیج  

راق و سوریه است. کشور یمـن کـه القاعـده در آن    فارس به مراتب شدیدتر از ع
بسیار فعال است، به نسبت کشورهاي دیگـر عربـی از سـاختارهاي دموکراتیـک     
برخوردار است. لیبی نیـز در دوران قـذافی از لحـاظ اقتصـادي وضـعیت خـوبی       
داشت و در آن دوران، حداقل ساختار ظاهري مشارکت سیاسی از جمله مجلـس  

شت؛ ولی تنها با حمایت غرب از شورشـیان از قـدرت بـه    در آن کشور وجود دا
  شود. زیر کشیده شد و اکنون یکی از مناطق امن القاعده و داعش محسوب می

  
    هاي اجتماعی ـ گروهی و ایدئولوژیک ـ آرمان

گروهـی  ـ  توان گفت هرچند عوامل اجتماعی هاي تروریستی در دنیا می با بررسی گروه
هـایی بـا سرشـت     شوند، ولـی گـروه    تروریسم محسوب میو ایدئولوژیک، بسترساز 

هاي تروریستی بـه   ایدئولوژیک و اجتماعی وجود دارند که شاید خیلی بیشتر از گروه
هـاي   بند هسـتند و ماننـد آنهـا بـه اقـدام      هاي ایدئولوژیک و اجتماعی خود پاي آرمان

بـزاري اسـتفاده   هایی که از تروریسم ا زنند. همچنین گروه آمیز هم دست نمی خشونت
انـد. بسـیاري از    مشـی همیشـگی انتخـاب نکـرده     کنند آن را به عنـوان یـک خـط    می

ي خـود از   هـا  هاي ایدئولوژیک و اجتماعی حتی وقتی که در دستیابی به هـدف  گروه
آمیز متوسل نشدند. ایـن   هاي خشونت آمیز شکست خوردند، به اقدام هاي مسالمت راه

دهنـد   آمیز خود براي رسیدن به اهداف خود ادامه می تهاي مسالم ها یا به تالش گروه
کشـند. بنـابراین، وجـود     هـا دسـت مـی    یا این که از تالش براي رسیدن به این هدف

ـ گروهی و ایدئولوژیک نیز براي تبیین علت بـروز تروریسـم در    هاي اجتماعی آرمان
هـاي   کرد کـه گـروه   کند؛ زیرا عالوه بر استدالل باال باید اشاره این منطقه کفایت نمی
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گیرنـد. از   فعال تروریستی تکفیري در قالب ایدئولوژیک (چـپ/ راسـت) قـرار نمـی    
ویـژه قـومی    هاي اجتماعی ـ گروهی به  توانند انگیزه جا که می ها تا آن طرفی این گروه

دارند. براي مثـال، القاعـده و داعـش از بسـیاري از کشـورهاي       خود را پنهان نگه می
         هاي عربی ندارد. دارد و داعیه قومی (عربیت) و دفاع از آرمانغیرعرب دنیا عضو 

  
  ها  ها یا تمدن شدن، نوسازي و برخورد فرهنگ ـ جهانی

کننـده بـروز    کند که کمک ها و فشارهایی ایجاد می شدن، تنش بدیهی است جهانی
در  ههـا تـا القاعـد    ها، زیلوت هاي فراوانی از مکابی پدیده تروریسم است و نمونه

شـدن سـکوالر    اي در بستر جهـانی  این زمینه وجود دارد. تروریسم مدرن، منازعه
هـا خـود    هاي مذهبی و قومی شده است. این شکاف است که باعث بروز شکاف

آمیـز را تغذیـه    بنیادگرایی مذهبی و قومی را به دنبال دارد که اقـدامات خشـونت  
هـاي   . بـا وجـود ایـن، همـه جنـبش     (Ramakrishna and Tan,2002: 3-4)کنند می

شـدن یـا معضـالت متعاقـب آن      تروریستی ایجاد شده ناشی از پیامدهاي جهـانی 
شدن سکوالر تبعیت  هاي قومی و مذهبی به طور خودکار از جهانی نیستند. شکاف

شـدن در برخـی مواقـع از عوامـل مهـم بـروز        کنند. در نتیجه، شـاید جهـانی   نمی
توان آن را علت اساسی همه انواع تروریسم و حتی  ؛ ولی نمیتروریسم تلقی شود

  تر از عوامل دیگر دانست.  مهم
هـا در جوامـع    هاي جدید در فرایند نوسـازي ایـده   نهادها، تولیدات و سازمان

کنند. این نوسازي ممکن است به نهادهاي سیاسـی موجـود    محلی رسوخ پیدا می
هـا منجـر    نابودي اساسی این دولـت  ها آسیب وارد کند و به تضعیف و در دولت

ویژه نوسازي سیاسی در هیچ یک از ایـن   شود. آشکار است که فرایند نوسازي به
تـوان ایـن کشـورها را     اي شکل نگرفته اسـت و نمـی   کشورها به صورت شایسته

دولتی مدرن تلقی کرد؛ بلکه اگرچه ظواهر مدرنیته (آن هـم فقـط در اقتصـاد) در    
شـود، سـاختارهاي سیاسـی و اجتمـاعی در بیشـتر ایـن        یاین کشورها مشاهده م
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  کشورها همچنان به حالت سنتی باقی ماندند.
هاي معارض به تسلیحات مدرن در تشـدید تروریسـم در ایـن     دسترسی گروه

گونه که در باال اشاره شد، همـه ایـن تسـلیحات     منطقه مؤثر بوده است؛ اما همان
اي آنها در اختیار  ربی و متحدان منطقههاي غ پیشرفته از خارج یعنی توسط قدرت

  ها قرار داده شد.  تروریست
هاي تمدنی و فرهنگـی   ها در گسل ن مبنی بر احتمال بروز منازعهونظریه هانتینگت  
کـم بـراي    هاي مهمی را درباره رخدادهاي تروریستی ارائه دهد و دست تواند تبیین می

هاي تروریسـتی در   میز و ظهور گروهآ هاي خشونت هاي منازعه توضیح برخی از نمونه
جهان کمک کند؛ اما درباره بروز تروریسم در جغرافیاي اسالمی از قدرت توضـیحی  

هـاي تروریسـتی را تبیـین کنـد.      تواند فعالیت همه گـروه  کمی برخوردار است و نمی
هاي تروریستی در عراق و سوریه براي کسب حمایت جامعه سنی این کشور و  گروه

اي خود اختالفـات مـذهبی شـیعه و سـنی را در برخـی مـوارد دامـن         قهمتحدان منط
براي مثـال،   است. 1»گذاري بدون فرق«زنند؛ اما عملکرد این گروه در بیشتر مواقع  می
در شـهرهاي رمـادي و تکریـت     »آلبـونمر «تن از اعضاي قبیله  700کشتار توان به  می

دیرالزور سـوریه بـه    »شعیطات«کشی هزاران نفر از مردان عشیره بزرگ  عراق یا نسل
ن منـاطق تحـت   اهاي روزانه سـاکن  از بیعت با ابوبکر بغدادي تا اعدام خودداريدلیل 

ـ آکه تعداد قربانیان  اشاره کرد اشغال داعش در موصل، فلوجه، رقه و دیرالزور یش ن ب
  ).  1395(فردا،  گیرد ر را دربرمیهزاران نف از

اي سـنی   هـاي تروریسـتی در جامعـه    وهاز طرف دیگر، در لیبی و مصر نیز گر
جزیره که در ظاهر، هدف خود را برانـدازي   مذهب فعال شدند؛ حتی القاعده شبه

هـاي سـنی حـاکم بـر      کند، بیشتر حکومـت  هاي وابسته عرب عنوان می حکومت
کشورهاي عربی را هدف قرار داده است و به همـین دلیـل، آنـان در ایـن قالـب      

  پذیر نیستند. تبیین

                                                                                                                                         
1. Indiscriminate 
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  چندقومی  هاي ضعیف و گذار، دولت رهـ دو
طور که اشاره شد، دوره گذار ممکن است از یک شکل حکومت بـه شـکل    همان

ساز ظهور تروریسم باشد.  دیگر و حتی از یک شکل توتالیتر به شکل دیگر، زمینه
و لیبـی مصـداق داشـته باشـد، چـون        تواند در عراق این وضعیت تا حدودي می

صدام و لیبی دوره قذافی فعال نبود. در مقابل، این حکم  تروریسم در عراق دوره
کنـد، زیـرا    ها و سوریه دوره اسد صـدق نمـی   براي افغانستان در دوره کمونیست

گیري القاعده و سوریه در زمان فعال شدن داعش و دیگـر   افغانستان هنگام شکل
  هاي تروریستی در دوره گذار قرار نداشتند. گروه

گیري تروریسـم   ساز شکل تواند زمینه یز به تنهایی نمیوجود دولت چندقومی ن
تـر در ایـن    در منطقه باشد، زیرا اگر این گونه بـود، تروریسـم بایـد خیلـی پـیش     

هاي فراوانی از کشورهاي چندقومی نیز در دنیا وجود  شد. نمونه کشورها فعال می
      کنند. آمیز در کنار هم زندگی می دارند که به صورت مسالمت

جموع، عوامل بسترساز و تشدیدکننده بروز تروریسم در عراق و سـوریه  در م
تـوان   شود؛ اما با توجه به دالیل اشاره شده مـی  وجود داشت و امروز نیز دیده می

زا نبـوده و   نتیجه گرفت که ظهور تروریسم در این منطقه، ناشـی از عوامـل درون  
آن سـهم اصـلی را در     يا عامل بیرونی از جمله حمایت آمریکا و متحدان منطقـه 

هـاي   انـد. شـاید آغـاز فعالیـت گـروه      هـا داشـته   ایجاد و تداوم فعالیت این گـروه 
تروریستی از شهر کوچک و مـرزي سـوریه یعنـی درعـا و نـه از مراکـز بـزرگ        

زا بودن ایـن پدیـده) باشـد. در     جمعیتی این کشور، گواه خوبی بر این ادعا (برون
، ایاالت متحده، عربستان سعودي، قطر و 2011خط مقدم شورش درعا در آوریل 

، 2011حتـی قبـل از شـورش مـارس      .(Anderson,2015: 16) ترکیه قرار داشتند
گرایـان   هایی از تسلیحات عربستان سعودي در مسجد العمري براي اسالم محموله

هـاي غربـی بـه مـوازات تجهیـز و       انبار شد و بعد از شـورش درعـا نیـز رسـانه    
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و براي اهریمن جلـوه دادن حکومـت سـوریه و     اي تروریستیه سازماندهی گروه
هـایی را مبنـی بـر     سـرایی  ، داسـتان بسیج افکار عمومی داخلی و خارجی علیه آن

     ).Ibid:15عام غیرنظامیان توسط نیروهاي دولتی سوریه منتشر کردند ( قتل
  

  زا) اهداف ابزاري امریکا (عامل برون
هاي تروریستی در کشورهاي اسـالمی   ر از گروهایاالت متحده امریکا به دالیل زی

  کند: پشتیبانی می
امنیتی است که فاقد هژمـون مسـلط    خاورمیانه مجموعه ـ حفظ هژمونی آمریکا: 

هـاي اقتصـادي،    است و آمریکا نیز براي حفظ این هژمـونی در منطقـه در زمینـه   
گـردد. بـه    قـه مـی  اي براي دخالت نظامی در منط نظامی، امنیتی و ... به دنبال بهانه
هاي تجاري آمریکایی در کنفرانس بازسازي عراق  گفته یکی از نمایندگان شرکت

گذاري روزي است که هنوز خـون روي   در واشنگتن، بهترین هنگام براي سرمایه
  ).1393:472(کالین، زمین است 

در زمان شوروي، عـراق و سـوریه جـزو     ـ مهار و جلوگیري از بازخیزي روسیه:
شدند. این روابط در دوران پس از فروپاشـی نیـز    ن کشور محسوب میمتحدان آ

بین روسیه و دو کشور دیگر ادامه یافت؛ اما با سرنگونی صدام، جاي پاي روسیه 
در عراق از میان رفت و در صورت سرنگونی بشـار اسـد، دیگـر سـوریه متحـد      

یگـاه خـود   روسیه نخواهد بود. روسیه با درس از تحوالت لیبی به دنبال حفظ جا
جمهـور سـوریه متحـد کلیـدي      جا که بشار اسد، رئیس در این کشور است. از آن

گذاران ایاالت متحده تصمیم گرفتنـد در ایـن    روسیه در خاورمیانه است، سیاست
    جنگ، از شورشیان مسلح در سوریه حمایت کنند.

وم به دیـا  سازمان اطالعات دفاعی امریکا موس ـ کاربرد به عنوان ابزار ژئوپلیتیک:
)DIA با اشاره به پدیده اسالم هراسی و این که گروه داعـش در  2012) در سال ،

خدمت سیاست خارجی امریکا است، اذعان کرد درست همان گونه کـه القاعـده   
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در افغانستان ایجاد شد، داعـش نیـز بـه عمـد در      1براي راه انداختن جنگ نیابتی
و دستاویز و بهانـه موجـه بـراي     شرق سوریه و با هدف جنگ نیابتی علیه دمشق

مداخله مستقیم نظامی در خارج در هر زمان ایجاد گردید. نشریه گلوبال ریسـرچ  
هـایی هماننـد القاعـده و بـه      در گزارشی به قلم تونی کارتالوچی نوشت: سـازمان 

پیمانـان   ، ابزارهـاي ژئـوپلیتیکی در دسـت امریکـا، هـم     »دولت اسالمی«اصطالح 
در منطقه خاورمیانه [غرب آسیا] از جمله ترکیه و کشورهاي اروپایی و متحدانش 

  ).1395حاشیه خلیج فارس هستند (شفاف، 
گونه کـه در مبحـث تئوریـک اشـاره شـد،       همانکنترل فرایندهاي تهدیدکننده:  ـ 

اي مواجه  لیبرالیسم غرب به سردمداري امریکا با فرایندهاي نامطلوب تهدیدکننده
ویژه پـس از پیـروزي    یابی اسالم سیاسی به و قدرت است. در بعد سیاسی، ظهور

انقالب اسالمی در ایران و امکان الگوگیري دیگر جوامع اسالمی، همواره یکی از 
این تهدیدات علیه لبیرالیسم غربی بوده است. امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و 

ي اسالمی کـه  گیري را در کشورها گرایی، توانسته فرایندهاي در حال شکل افراط
اش هستند، مهار و کنترل کند. تا جایی که اگر بیداري  تهدیدکننده هژمونی جهانی

رفـت،   هاي منطقه پیش مـی  اسالمی در مسیر صحیح خود و مطابق خواست ملت
یـابی   گرایی جهان اسـالم و قـدرت   هاي اسالمی، هم گیري حکومت شاید به شکل

پیمانان آن به صورت کامل  امریکا و هم هاي انجامید؛ اما با دخالت جهان اسالم می
منحرف گردید. در بعد فرایند نظامی نیز گسترش تسلیحات نظامی نوین یکـی از  
تهدیدات اصلی هژمون امریکا است. این کشـور بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم،       

  اش را تحویل دهد. سوریه را وادار کرد تسلیحات شیمیایی
، سـیا از  1970هـاي دهـه    در همـه سـال   می:هـا در کشـورهاي اسـال    ـ کنتـرل تـوده  

به عنوان یـک عامـل بازدارنـده در برابـر گسـترش شـوروي و        المسلمین مصر اخوان
 بـرد  مـی   هـاي عـرب بهـره    جلوگیري از توسعه ایدئولوژي مارکسیسم در میـان تـوده  

                                                                                                                                         
1. Proxy War 
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)Dhengu, 2015.(   

ابراهیم البدري (ابـوبکر   »:خاورمیانه جدید«کردن اهداف راهبردي از جمله  ـ اجرایی
داعش یک تا دو سال در کمپ بوکادر عراق زنـدانی بـود.    البغدادي)، رهبر فعلی

که البغدادي و دیگران آزاد شدند، دولت بوش برنامه خود را براي  2006در سال 
اي به عنوان بخشی از  هاي فرقه اعالم کرد که منجر به خشونت» خاورمیانه جدید«

  در منطقه شد.» سازندهویرانی «فرایند 
داري لجـام گسـیخته    جا مانده از شـبیخون سـرمایه   خاورمیانه آخرین منطقه به

اندرکاران نهضت تهـاجمی   فریدمنی براي برپایی بازار جهانی بود. در واقع، دست
بازار آزاد، آمریکاي التین، آفریقا، اروپاي شرقی و آسـیا را فـتح کردنـد و اکنـون     

  ). 473  :1393آخرین سرحد این فتوحات بود (کالین، نوبت دنیاي عرب یعنی 
جمهوري اسالمی ایران یکی از تهدیدهاي ضد  ـ فشار بر جمهوري اسالمی ایران:

شود. از این رو، داعش نه تنها در دستان آمریکا ابزار  هژمونی امریکا محسوب می
اي اي بـر  آمـد، بلکـه وسـیله    ترور براي سرنگون کردن حکومت اسد به شمار می

  .)همان (اعمال فشار بر ایران نیز است
اي خود از جمله اسـرائیل و عربسـتان:    اي براي حمله به دشمنان متحدان منطقه ـ بهانه

آمریکا به بهانه مبارز با داعش (جنگ نمایشی) توانسته است سوریه را بـه عنـوان   
  تنها کشور عربی حاضر در محور مقاومت خلع سالح و به شدت تضعیف کند.

سـیمور هـرش،    2007براساس مقاله سـال   مهار دستاوردهاي شیعیان در عراق:ـ 
کنـد از   خود در خاورمیانه تالش مـی  1»دهی بازجهت«طبق سیاست   ایاالت متحده
هاي عربی از جمله عربستان، دستاوردهاي شیعیان را بعـد از تهـاجم    طریق دولت

اقدامات پنهانی بـراي تضـعیف ایـران و    کند. این کشورها » مهار« امریکا در عراق
اهللا یعنی دشمنان اصلی اسرائیل به عمل خواهند آورد. این سیاست موجـب   حزب

ي شـد، زیـرا هـر دو کشـور از طـرف ایـران       دنزدیکی اسرائیل و عربستان سـعو 

                                                                                                                                         
1. Redirection 
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  .(Anderson, 2015)کنند  احساس تهدید می
اهللا  ، سـوریه و حـزب  همکاري نزدیک ایران، عراق ـ ایجاد شکاف در محور مقاومت:

لبنان براي اسرائیل، عربستان سعودي و امریکا خوشایند نیست و این چیزي است که 
در حـال  » ویرانـی سـازنده  «مـه  اتفاق افتاده است. واشنگتن یک دهه بعد از اعالم برنا

    .(Ibid)ریزي براي کاستن از نفوذ ایران در عراق و سوریه است  برنامه
هـاي   ئیس رژیم صهیونیستی با دفاع از سیاستر ـ اختالف بینداز و حکومت کن:

شـود، ایـن دیگـر     زمانی که جریان شیعه و سنی مطرح می :اوباما در سوریه گفت
مشکل مسلمانان و جهان عرب بلکه  ؛یگري نیستمشکل امریکا یا ما و هرکس د

کنم بهترین حرف  له رسیدگی کنند. گمان میئاست و آنها خودشان باید به این مس
این مشـکل شماسـت و شـما     !آقایان :به جهان عرب این است که به آنها بگوییم

ه توانند مشکل مذهبی مربوط ب سربازان امریکایی نمی .حلی براي آن بیابید باید راه
  ). 1393 رجانیوز،( حل کنند را مسلمانان

کابینه اوباما به دنبال افزایش قدرت دولت  هاي کنترلی در داخل: ـ توجیه سیاست
براي کنترل شهروندان و کاستن از قدرت کنترل شهروندان در نظارت بـر دولـت   

 اي براي توجیه اقدامات کنترلی دولت بر جامعه و است. از این رو، تروریسم بهانه
   Chengu). ، (2015شود اي محسوب می هاي توده جلوگیري از شورش

در سیاسـت خـارجی آمریکـا، دو گـروه      ـ حفظ قدرت نظامی گسـترده امریکـا:  
اي این  قدرتمند فعال هستند؛ گروه اول البی اسرائیل هستند که سیاست خاورمیانه

شوند  ی میهاي صنعتی نظام کنند و گروه دیگر شامل مجموعه کشور را هدایت می
جنـگ علیـه   «، 2001برند. بوش در اکتبر سـال   که از اقدامات گروه قبلی بهره می

دهندگان امریکا هزینه  تریلیون دالر براي مالیات 6,6را اعالم کرد که حدود » ترور
دربرداشت و هزاران امریکایی را نیز به کام مرگ فرستاد. بـا وجـود ایـن، جنـگ     

 70لیاردهـا دالر سـود در پـی داشـت و بـیش از      براي نخبگان نظامی امریکـا، می 
در  و افغانسـتان  شرکت و فرد امریکایی از قبل قراردادهاي پـس از جنـگ عـراق   
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میلیارد دالر سود بردند. براساس مطالعات اخیر که توسط  27طول سه سال اخیر، 
ز کسـانی کـه در ایـن    درصـد ا  75مرکز همبستگی اجتماعی انجـام شـد، حـدود    

کردند یا روابط نزدیک با آنهـا داشـتند، جـزو مقامـات اجرایـی       ها کار می شرکت
  خواه یا دموکرات، اعضاي کنگره یا مقامات باالي نظامی بودند. جمهوري

داعش توجیـه قـانونی بـراي گسـیل نیروهـاي       ـ توجیه مداخله در کشورهاي منطقه:
هـاي امریکـایی    یعنی جایی که سربازان و سـالح  فراهم کرد؛ امریکایی بیشتر به عراق

  .(Tim Anderson, 2015)شرایطی ایجاد کردند تا داعش از دل آن به وجود آید 
بـاره اظهـار کـرد: بـا وجـود پدیـده        در ایـن شیمون پرز  ـ تأمین امنیت اسرائیل:

تـرین تهدیـد علیـه اکثریـت کشـورهاي عربـی در        اسرائیل دیگر مهـم تروریسم، 
هـا   اسرائیل اولین مشکل در چشم بسیاري از عربتاکنون نیست. شاید خاورمیانه 

اعتماد نبود ها  عرب ما و اما امروز باید آشکارا بگویند که مشکل واقعی براي ؛بود
مشترك براي ما و  يخطربه عنوان بلکه مشکل واقعی، تروریسم ، دوجانبه نیست

هـاي   برقـراري تحـریم  ). حمالت هوایی به سـوریه و  1393است (رجانیوز،  آنها
مختلف علیه ایران در راستاي سیاست حفظ امنیت اسرائیل و هدف امریکا از این 

  اقدامات، تضعیف دشمنان اسرائیل در منطقه است. 
سـازي   آمریکا و اسرائیل بـا برجسـته   ـ تحرك در روند مذاکرات صلح خاورمیانه:

نزدیک کنند. نزدیکـی   تهدید ایران و محور مقاومت توانستند خود را به عربستان
تواند بار دیگر رونـد صـلح خاورمیانـه را تسـریع نمایـد.       عربستان و اسرائیل می

روند صـلح خاورمیانـه بـا دشـمن مشـترك      ، احتماالً شیمون پرزمطابق اظهارات 
. آمریکا با این ترفند بـه دنبـال کنتـرل فراینـدهاي     شود می آغاز (تروریسم) جدید

  رمیانه است. امنیتی در سیستم تابعه خاو
یکی از ابزارهاي هژمونی امریکـا، کنتـرل مـواد     ـ تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه:
اي امریکا حول محور نفت و  سیاست خاورمیانه«خام، بازار و منابع سرمایه است. 

ناپـذیر   در راستاي تشـنگی پایـان   چرخد و تهاجم به عراق حمایت از اسرائیل می
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  ).Chengu، (2015  »کند معنا پیدا می امریکا به نفت
 
  گیري نتیجه

هـاي نیـابتی آمریکـاي مرکـزي      اي طوالنی در جنـگ  ایاالت متحده آمریکا تجربه
(السالوادر و نیکاراگوئه)، آفریقا (زئیر و آنگـوال) و خاورمیانـه (افغانسـتان) دارد.    

جنـگ  «بوش، دسـتورکار ارتـش آمریکـا در    » جنگ علیه تروریسم«پس از اعالم 
گوي نیازهاي راهبردي این کشور  مورد بازنگري قرار گرفت تا پاسخ» غیرمتعارف

، اندیشـمند چـین باسـتان    »سان تـزو «در جهان باشد. این دستورکار، تأیید آموزه 
مبنی بر این مسئله است که شکست دشمن بدون جنگ، اوج مهـارت اسـت. بـه    

ثر و کارآمد و بـدون  هایی مؤ عبارت دیگر، شکست دشمن مستلزم گسترش شیوه
کشد که به  است. این دستورکار، جنگ غیرمتعارفی را به تصویر می مواجهه نظامی 

پذیرد. ویژگی این جنگ نیـز   هاي افراطی) انجام می واسطه نیروهاي نیابتی (گروه
هـاي منطقـه را علیـه آمریکـا      رغم مداخله نظـامی مسـتقیم، تـوده    این است که به
نه آن کمتر است و براساس اشاره اوباما، توسـط متحـدان   کند، هزی برانگیخته نمی

آمریکا را  (Play off)شود و قابلیت بازیگري حذفی  اي این کشور تأمین می منطقه
» جنـگ کثیـف در سـوریه   «برد. تیم اندرسون، نویسنده معروف کتـاب   نیز باال می

در تـونس و مصـر    2011گوید: این جنگ غیرمتعارف پیش از حـوادث سـال    می
عملیاتی شد. در این مدل، القاعـده عـراق را طـوري گسـترش دادنـد کـه شـبکه        

گـرا و متعصـب    هـاي تبهکـار، فرقـه    المسلمین سوریه و پـس از آن، گـروه   اخوان
  عربستان سعودي را در برگیرد. 

توان نتیجه گرفت که پدیده تروریسم در عراق و سوریه برآمـده از   بنابراین می
زاي این جوامع مذکور نیست؛ بلکه در  ز تحوالت درونهاي اسالم و ناشی ا آموزه

گـرا   هاي افراط اي متحد آن و گروه پیوندي منافع آمریکا، بازیگران منطقه نتیجه هم
طلب منطقه و براي شکست محور مقاومت، تأمین امنیت اسرائیل، مهـار   و فرصت

حضور در  اي براي مداخله و روسیه، تضمین هژمونی آمریکا و تأمین نفت و بهانه
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و تداوم هژمونی آمریکـا اسـت.     منطقه در راستاي اجراي اهداف شوم استعماري
هاي تروریسـتی نیـز بـه ایـن صـورت قابـل        جنگ نمایشی آمریکا علیه این گروه

» کـارگزار «توجیه است که گاهی ساختارهاي تروریستی شـکل گرفتـه از کنتـرل    
  به کشیدن مهار نیاز دارند. شود و (ایجاد کنندگان و پشتیبانان آنها) خارج می
خـوانی آنـان علیـه اهـداف      هـا و رجـز   شاید حمالت گاه و بیگاه ایـن گـروه  

جنـگ کثیـف در   «شد. تیم اندرسون در کتاب باآمریکایی نمایشی و خودخواسته 
گوید: ژوزه مارتی، قهرمان ملی کوبا به دوستش گفت کـه آمریکاییـان    می» سوریه

خواهند جنگی  ا از اسپانیا مداخله کنند... آنها میخواهند در جنگ استقالل کوب می
اي بـراي مداخلـه و داراي اختیـاري باشـد تـا بـه عنـوان         اندازي کنند که بهانه راه

کننده در منازعه عمل کننـد و از ایـن طریـق کوبـا را بقاپنـد ...       میانجی و تضمین
سال بعد  9دود اي در کارنامه دنیاي آزاد وجود ندارد ... ح عاطفه چنین اهریمن بی

در طول سومین جنگ استقالل، انفجاري در بندر هاوانا رخ داد که موجب نابودي 
سرباز آمریکایی شـد و بهانـه الزم را بـه     258کشتی جنگی آمریکا و کشته شدن 

اش  ها معتقدند که خـود آمریکـا در کشـتی    داد ... بسیاري از کوباییدست آمریکا 
مان این سربازان در هاوانا هنوز هم نوشته شـده  بمب کار گذاشته است. در اثر یاد

به یاد کسانی که قربانی طمـع امپریالیسـت و آرزوي آن بـراي سـلطه بـر      «است: 
  ».اند سرزمین کوبا شده

  
  

  
  
  
  
  



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 2
، پیاپی 

66
، تابستان 

1395
  

 

 

 44  

 

 

  منابع فارسی
  ، قابل دسترسی در:1393، رهبر بوکوحرام با داعش بیعت کرد انتخاب،ـ 

 http://www.entekhab .ir/fa /news/193444  

هـاي   تعریف سازمان ملل از پدیـده تروریسـم، مـروري بـر اسـناد و دیـدگاه      بزرگمهري، مجید، ـ 
  .1387، 2، ش 1مطالعات سیاسی، دوره  نظران: صاحب

  ، قابل دسترسی در:1390دي  7» هیالري کلینتون: القاعده را ما ساختیم«تابناك، ـ 
http://www. tabnak.ir/fa/news/214468 

بهمن  15  مصاحبه با امیر زیادزاده، است،جامعه جهانی سومالی را فراموشی کرده ، دیپلماسی ایرانیـ 
 http://www irdiplomacy.ir/fa/page/17316، قابل دسترسی در: 1390

  http://www.rajanews.com/news/176891، قابل دسترسی در: 1393 تیر 8رجانیوز، ـ 
 محرومیت نسبی و چـرخش رأي در انتخابـات دوم خـرداد     ،حسین و حسن گلپایگانی زاده، سیفـ 

 .1376، 19 دوره، 1ش مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، یاست،سفصلنامه ، 1376

  الملل ( الف و ب)، چاپ هفتم، تهران: میزان. بط بیناصول روا  )،1390زاده، حسین، ( سیفـ 
 9، هراسـی  داعش درخدمت سیاسـت خـارجی آمریکـا و پدیـده اسـالم      گلوبال ریسرچ:شفاف،ـ 

  .http://shafaf.ir/fa/news/384277، قابل دسترسی در: 1395فروردین 
  قابل دسترسی در:، 1395خرداد  3ها آشنا هستید؟،  ، چقدر با تروریستنیوز صاحبـ 

 http:// sahebnews .ir/465115 

، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگـی مطالعـات و   المللی ي بینها ، رژیم)1384عسکرخانی، ابومحمد (ـ 
  المللی ابرار معاصر. تحقیقات بین

  در:  دسترسی ، قابل1395خرداد  7داعش با اهل سنت چه کرد؟، فردا، ـ 
 http://www .fardanews .com/fa/news/526839 

  ، قابل دسترسی در:1393، فقین با داعشجزئیاتی جدید از همکاري مناها،  فرقهـ 
 http://fergheha .ir/1393/05 

  ، تهران: رخداد نو. 2، جدین و دولت در عصر مدرن)، 1390فیرحی، داوود، (ـ 
 ، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.الملل اصول روابط بین)، 1391قاسمی، فرهاد، (ـ 

  ، چاپ اول، تهران میزان.اي الملل و مطالعات منطقه ي روابط بینها نظریه)، 1390قاسمی، فرهاد، (ـ 
  .32آیه شریفه  ،مائده، سوره قرآن کریمـ 
  .151آیه شریفه ،اعراف، سوره قرآن کریمـ 
پژوهشکده : تهران زاده، علی مرشدي :ترجمه ،کنند؟ ها شورش می چرا انسان )،1377ت، (گر،تد رابرـ 

  .مطالعات راهبردي

http://www.entekhab
http://www.rajanews.com/news/
http://shafaf.ir/fa/news/


الم
اس

ن 
جها

ي 
فیا
غرا
ر ج

م د
یس
رور

ز ت
رو
ل ب
 عل
سی

رر
ب

  
 

 

 45  

 

 

رسـانی قربانیـان    )، پایگاه اطـالع (شورش، طغیان، تروربررسی تطبیقی خشونت سیاسی د،مجید، وحیـ 
  ، قابل دسترسی در:1395شهریور  27  ترور،

 http://www.teror-victims.com/fa/index .php? Page =definition&UID=3068238 
  ، قابل دسترسی در:اقتصاد و تروریسم ، علی،مرويـ 

 http://www.eghtesadrooz.com /fa /doc /news /31. 
، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و الملل هاي روابط بین تحول در نظریه)، 1384مشیرزاده، حمیرا، (ـ 

 ها. تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

  دسترسی در: ، قابل1394، درباره القاعده یمن بدانید آنچه باید نسیم آنالین،ـ 
 http://www .nasimonline.ir/Content/Detail/1007953 

ترجمـه مهـرداد (خلیـل)     محـور  داري فاجعه دکترین شوك؛ ظهور سرمایه  )،1393کالین، نائومی، (ـ 
 اب آمه.شهابی و میرمحمود نبوي، چاپ پنجم، تهران: کت

 .899، ش 1381خردادماه  22، انتخاب ، گرایان یمن و اسالمنورایی بیدخت، حسن، ـ 

  
  منابع خارجی

 
- Anderson, Tim (2015) "BARREL BOMBS,PARTISAN SOURCES AND WAR 

PROPAGANDA", Global Research, 15 January. 

- Anderson, Tim(2015), "SYRIA AND WASHINGTON’S ‘NEW MIDDLE EAST", Global 

Research, 15 January. 

- Anderson, Tim(2015), "The Insidious Relationship between Washington and ISIS: The 

Evidence", Global Research, September 03. 

- Anderson, Tim(2015),"The Dirty War on Syria; Washington, Regime Change and 

Resistance", Global Research E-Book Series 

- Chengu Garikai ،(2015) "America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group",Global 

Research، November 14. 
- Laquer, Walter, (2001) "A History of Terorrism" (New Brunswick, NJ: Trasaction 

Publishers. 

- Lutz, M. Jams and Brenda J. Lutz (2005) Terrorism; Origins and Evolution ,New 

York,Palgrave Macmilan. 

- Peter, Chalk, (1999) “ The Evolving Dynamic of Terrorismin the 1990s”, Astralian Jornal 

of International Affairs, Vol.53, No.2.  

- Ramakrishna, Kumar and Andrew Tan,(2002) " The New Terrorism:Diagnosis and 

http://www.teror-victims.com/fa/index
http://www.eghtesadrooz.com


فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 2
، پیاپی 

66
، تابستان 

1395
  

 

 

 46  

 

 

Prescriptions" , Singapore: Eastern University Press. 

- Swanson, David (2016), " Is the US trying to destroy ISIS? " Global Research. 


