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  مفهومي مدلي ارائه :جديد تروريسم و شدن جهاني

  31/03/1390  :دريافت تاريخ                                                                       ∗ ممقد گوهري ابوذر دكتر
  17/07/1390  :پذيرش تاريخ                                                                                                                

 چكيده
 .نمود توصيف الملل بين نظام تحوالت چارچوب در توان مي را الملل بين تروريسم

 بر آن اثر و شدن جهاني سايه در جديد تحوالت بررسي به حاضر مقاله راستا اين در
 اصوالً كه است آن نوشتار اين اصلي سؤال .پردازد مي جديد تروريسم گيري شكل
 اين به پاسخ در است؟ بوده موثر جديد تروريسم توسعه و ايجاد عوامل ترين مهم

 كه شدن، جهاني فرآيند مختلف هاي مؤلفه سيستمي لحاظ  به :نمود اشاره بايد پرسش
 گسترش نيز و كشتارجمعي، هاي سالح اشاعه و توسعه سبب آن از هايي بخش
 از ناشي هويت بحران و سرخوردگي از رهايي عامل عنوان به ايدئولوژي به توسل
 .است بوده جديد تروريسم وگسترش ايجاد علل ترين مهم از گرديده، شدن جهاني

 غيرحكومتي، جديد بازيگران ايجاد سبب شدن جهاني فرآيند گفت بايد توضيح در
 و گسترده مهاجرت يافته، سازمان جنايات ضعيف، انتقالي يها دولت گسترش
 توسعه به ورانهافن تحوالت و گرديده كشورها در نژادي ناهمگوني افزايش
 منجر است، جديد تروريسم اصلي عوامل از خود كه جمعي كشتار هاي سالح
 علل نمودن مند نظام براي تحليلي مدلي ارائه پي در حاضر مقاله .است گرديده
  .باشد مي الملل بين نظام در جديد تروريسم گيري شكل نحوه مند روش بيان و مذكور

  كليدي واژگان

 ،هويت بحران ايدئولوژي، الملل، بين نظام شدن، جهاني تروريسم، جديد، تروريسم
   .جمعي كشتار هاي سالح

                                                            
                                                  gohari@isu.ac.ir صادق امام دانشگاه سياسي علوم گروه استاديار ∗
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  مقدم گوهري ابوذر دكتر     178

مهمقد  
 ةعرص بازيگران تنها ها نئورئاليست و ها رئاليست نزد خصوصاً سنّتي، طور به ها دولت
 مربوط تروريسم ةعمد تحوالت از يكي وجود، اين با .شوند مي تصور الملل بين روابط

 چهره تغيير سبب مسأله اين كه است قبل دهه دو در غيردولتي بازيگران ظهور به
 غيردولتي تروريسم به سرد، جنگ زمان در ها دولت به وابسته تروريسم از تروريسم،

 براي كارآمد مفهمومي مدل ارايه و جديد تروريسم بهتر شناخت جهت لذا .است شده
 از .دارند داللت جديد فضاي اين بر كه نماييم تمركز هايي تئوري بر بايد آن شناخت

 تأكيد نيز غيردولتي بازيگران بر كه نئوليبراليسم و تكثرگرايي نظير هايي نظريه رو اين
 پردازند مي الملل بين روابط تحليل به متقابل وابستگي و اقتصادي رويكردهاي با و داشته
 از بسياري معتقدند تكثرگرايان .اند آورده بوجود زمينه اين در را مناسبي فضاي

 از و ها ملّت و ها دولت ةمحدود از خارج الملل، بين روابط بازيگران اساسي تصميمات
 و المللي بين هاي رژيم طريق از ويا غيردولتي و دولتي المللي بين هاي سازمان طريق
 گرفتن نظر در با .)Smith, 2003, pp.233-235( شوند مي اتخاذ تيملّي چند هاي شركت
 شدن، جهاني نظير هايي پديده و الملل بين نظام تحوالت و سرد جنگ از پس شرايط
 به بايست مي نرم قدرت و ايدئولوژي يافتن اهميت و غيردولتي رثّؤم بازيگران ظهور
 جديد تروريسم نيتبي جهت برد ميان نظريات از تركيبي يا نظريه از استفاده سمت
 گيري شكل در رمؤثّ و مهم ملّيعا عنوان به شدن جهاني مقاله اين در .نمود حركت

 اقتصادي، سياسي، هاي مؤلفه راستا اين در .است شده گرفته درنظر جديد تروريسم
   نظير ديگر شرايطي مجموعه تحقّق با تواند مي كه فرآيند اين آورانه فن و فرهنگي
 چارچوب در شده آميز خشونت رفتارهاي بروز سبب كشورها، نامناسب داخلي عوامل
 .است گرفته قرار مطالعه مورد جديد تروريسم وقوع نحوه توضيح جهت تحليلي مدلي

 بيان و تعريف ةاراي ضمن ابتدا جديد تروريسم درك براي مدلي ارائه منظور به
 نظر مورد مدل نهايت در و شده بررسي موضوع نظري پيشينه پديده، اين هاي ويژگي
   .گردد مي ارائه نويسنده

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 179    مفهومي مدلي ارائه :جديد تروريسم و شدن جهاني

 مفهومي چارچوب .1

  جديد تروريسم .1-1
 جهاني تجارت مركز در گذاري بمب ، .م2001 سپتامبر 11 حمالت نظير حوادثي وقوع
 تغيير از هايي نشانه سارين، گاز با .م1995 در توكيو متروي به حمله و .م1993 در

 نام جديد تروريسم به آن از كه است اي مسأله گر بيان و بوده تروريسم در اساسي
 اي مقاله در 1لكوئر والتر توسط بار نخستين )جديد( مدرن پست تروريسم واژه .برند مي
 ,Laquere, 1996( رفت كار به .م1996 سال در Foreign Affaires ةنشري در نام همين با

pp.18-20(. التي دچار بعد به .م1990 از تروريسم است معتقد ويانگيزه، لحاظ از تحو 
 دهه آنارشيستي يها گروه مثال عنوان به .است شده )ها سالح(ابزار و ها استراتژي

 2گرايانه هزاره عقايد و ها ناسيوناليست بنيادگرا، يها گروه به را خود جاي .م1970
 جديد تروريسم از سان يك برداشتي به رسيدن منظور به .)Laquere, 1996, p.24( اند داده
  :كنيم مي بيان خالصه شكل به را آن هاي ويژگي ترين مهم

    ايدئولوژي در ريشه ؛جديد تروريسم .1-1-1
 و تبيين جهت وبيچچار كننده ارائه ايدئولوژي كالن رويكردي در كه جا آن از اساساً
 به ايدئولوژي عامل جديد تروريسم گيري شكل در .باشد مي مختلف مسايل به نگاه

 نامطلوب عوامل از ناشي يهويت بي و سرخوردگي از بخش رهايي عامل عنوان
 و افراد بار خشونت اقدامات كننده توجيه و كرده پيدا كليدي نقش تواند مي شدن جهاني
  .گردد ها گروه

   خود قربانيان تعداد افزايش پي در ؛جديد يها تروريست .1-1-2
 سنّتي تروريسم در .باشد مي جديد از سنّتي تروريسم افتراق نقاط از يكي مسأله اين

 يابد افزايش تروريستي حادثه كنندگان مشاهده تعداد كه بودند آن خواهان ها تروريست
 تعداد نابودي خواهان افراد اين مسأله، اين بر عالوه جديد تروريسم در كه حالي در

 به رسيدن براي را ها شيوه ترين خشن جديد تروريسم رو اين از .است مردم از زيادي
  .برد مي كار به هدف
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  جديد تروريسم اصلي وجوه از جمعي كشتار هاي سالح از استفاده .1-1-3
 يهاي سالح به است طبيعي هستند قربانيان تعداد افزايش پي در ها تروريست كه جا آن از
 مخرب آثار بيشترين هزينه كمترين با و داشته بيشتري تخريب قدرت كه شوند توسلم
 توليد يا و آوردن بدست پي در تروريستي يها گروه راستا اين در .گذارد جاي بر را

 به امر اين چند هر .هستند اي هسته حتّي و بيولوژيكي ميكروبي، شيميايي، هاي سالح
  .نيست متعارف و مرسوم هاي سالح و ابزارها از استفاده عدم معناي

  الملل بين نظام در تارشكنانهساخ اهداف داراي ؛جديد تروريسم .1-1-4
 قابل كنوني الملل بين نظام ساختار در كه هستند اهدافي داراي جديد يها تروريست

 تعارض در اهداف اين با نظام هنجارهاي و ها ارزش و اصول از بسياري و نبوده تحقّق
 رويكردي و نداشته را الزم تساهل ها تروريست اين عمدتاً رو اين از .است

 مصالحه براي تالش يا و مذاكره رو اين از دارند؛ الملل بين نظام به نسبت ساختارشكنانه
 هاي ويژگي ترين خطرناك و ترين يجد از يكي مسأله اين .است ثمر بي معموالً ها آن با

 امري و خود هدف را تروريسم القاعده نظير ييها گروه .باشد مي تروريسم نوع اين
دارند برنمي دست آن از و نداده خرج به تسامحي هيچ اصول در لذا و دانند مي سمقد 

)Campbell, 2000, p.21(.   

   جديد يها تروريست نداشتن مشخصي عملّياتي حوزه .1-1-5
 آن عمل حيطه و نكرده صمشخّ دولتي يا و سرزمين به محدود را خود جديد تروريسم

 وجود .دهد مي قرار خود اتيملّيع محدوده را الملل بين نظام كل بعضاً و گسترده عمدتاً
 و عملكرد تسهيل باعث جديد يها تروريست با مختلف كشورهاي در سو هم افراد

 اين دسترس در تواند مي مختلف كشورهاي در هدفي هر و شده ها آن انتقال تسريع
  .باشد افراد

   جديد تروريسم نبودن ها دولت حمايت مورد .1-1-6
 متعدد داليل به نظام واحدهاي و هاست دولت حمايت فاقد عمدتاً جديد تروريسم
 از ندارند ها گروه اين تجهيز و حمايت جهت تمايلي هيچ علناً حداقل حقوقي و سياسي

 هرچند .يابد مي كاهش شدت به ها گروه اين اقدامات بيني پيش و كنترل روقابليت اين
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 با ها دولت برخي وابستگي انتساب در ها دولت برخي اعالمي منافع داشت توجه بايد
 .است بوده تروريستي يها گروه اين

   جديد تروريستي يها گروه ساختار بودن منعطف .1-1-7
 دليل به .دارد را سريع تغييرشكل قابليت جديد تروريستي يها گروه سازماني ساختار

 منسجم شكل به توانند نمي دولتي شديد هاي تيدمحدو به توجه با ها گروه اين كه اين
 و پراكنده هاي حلقه شكل به معموالً باشند، مراتبي سلسله و واحد فرماندهي داراي
 هاي سازمان ديگر سوي از .هستند باال پذيري انعطاف با و محلّي رهبري داراي

  ).Raufer, 1999, pp.30-31( دارند بسيط ساختاري جديد روريستيت

   گسترده شكل به رسانه و مجازي فضاي از كردن استفاده ؛جديد تروريسم .1-1-8
 مالي، خسارات آوردن وارد امكان اقدامات، ةنهزي كاهش سايبر، فضاي بودن مرز بدون
 اقدامات براي نياز مورد عوامل و امكانات راحت تأمين جسمي، هاي آسيب بدون

 از حاميان جذب امكان ها، شكست ماندن مكتوم و تقيموفّ جهاني انعكاس تروريستي،
 كه است داليلي ترين مهم از بانكي و پولي يها فعاليت بهينة منجاا جهان، سراسر
 .كند مي ترغيب مجازي فضاي از استفاده به را تروريستي يها گروه

   جديد تروريسم اهداف شدن انتخاب )سمبليك( نمادين شكل به .1-1-9
 نابودي و ها دولت قدرت برابر در كامل مقابله توان تروريستي يها گروه كه ييجا آن از
 ها دولت قدرت نمادهاي به كنند مي تالش رو اين از ندارند را خود دشمنان اصطالح به

  جهاني تجارت هاي برج به القاعده راستا اين در .سازند نابود را ها آن و كرده حمله
 دفاع وزارت پنتاگون و آمريكا داري سرمايه نظام مالي نماد عنوان به نيويورك در 

 .نمود حمله آمريكا

  بودن بيني پيش غيرقابل ؛جديد وريسمتر .1-1-10
 كه بيابند هايي قابليت جديد يها تروريست شود مي سبب الذكر فوق عوامل مجموعه

 ممكن مكان و زمان هر در و نبوده ها دولت بيني پيش مورد ها آن توسط اقدامات انجام
 شدن دشوار و پيچيده باعث امر اين .دارد وجود ها آن رساني آسيب و حمله احتمال
  .است شده جديد تروريسم با مبارزه
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  شدن جهاني .1-2
  اين از  مشترك  تعريف و  صحيح  درك  فقدان  كه  است  اي پيچيده فرآيند شدن،جهاني
 و  مختلف  هاي يتلقّ  برمبناي  كه  اي گونه  به  ،است  شده  يمتعدد  مباحث ساز زمينه  مفهوم

  مباحث  همه  وراي در .است  شده  ارايه  يمتعدد  هاي نظريه گوناگون،  تعاريف
 هر از  كه اين  آن و دارد وجود  انكارناپذيري  تواقعي متضاد،  هاي ديدگاه و انگيز مناقشه
 و تغيير  نوعي گر نشان صورت، هر در شود،  توجه شدنجهاني  به  منظري هر از و  زاويه
د  تعاريف . است  المللي بين  نظام در  لتحوكه دارد وجود شدنجهاني مورد در  يمتعد  
 كالن،  تحليل  سطح در .دارد وجود  كمتري نظر فاقاتّ مفهوم،  اين ةدربار دهد مي  نشان

  يك در  جهان  مردم  تمام  آن  براساس  كه  هاييفرآيند  به را شدنجهاني آلبرو،  مارتين
 را شدنجهاني نيز واترز  ملكوم .كند مي  تعريف پيوندند مي  هم  به جهاني فراگير  جامعه
  فرهنگي و  اجتماعي  روابط بر  كه  جغرافيايي  بندهاي و قيد  آن در  كه داند مي  يفرآيند
  آگاه بندها و قيد  اين  كاهش از  فزاينده طور  به  مردم و رود مي  بين از افكنده،  سايه
  .)45ص ،1379 واترز،( شوند مي

  بشري  مختلف  يها فعاليت  الگوي شدن، جهاني در  است معتقد نيز گرو مك  آنتوني
  تمام در شدنجهاني  چنين هم است،  حركت در شدن اي منطقه  بين و  اي هاقار فر  سوي  به

 چند فرآيند  يك رو  اين از .دارد بروز و ظهور مختلف، ابعاد در  مدرن  زندگي  هاي حوزه
 آن براي را ذيل هاي ويژگي شدن، جهاني ارتباطي بعد بر تأكيد ضمن وي .است  بعدي
 بر اعتقادي و اجتماعي سياسي، هاي فعاليت شدن جهاني فرآيند در اوالً :كند مي مطرح
 متقابل كنش حجم ثانياً .پذيرند مي تأثير ها آن از و گذارند مي تأثير ملّي مرزهاي ماوراي
 ارتباطات وسعت و شدت ثالثاً .گردد مي ايجاد جهاني جديد نظام و يابد مي افزايش
 مسائل رشد حال در ارتباطات رابعاً .شوند مي فشرده مكان و زمان و يابند مي افزايش
 فصل و حل و هستند بشر عمومي دغدغه كه كنند مي ايجاد ملّيفرا سطح در جديدي

 ملّي بازيگران كه فشرده، هم به هاي شبكه خامساً .باشد مي جهاني همكاري نيازمند ها آن
 دهند مي كاهش را آنان خودمختاري و حاكميت و گيرند مي شكل نمايند، مي محدود را
  .)57ص ،1380،قريب(

 به .است شده توجه نيز  شدن جهاني  اقتصادي جنبه به ها، تعريف از بخشي در
  چنين را  پديده  اين  هاي ويژگي ، شدن جهاني از  تري جامع  تعريف در سيموز مثال عنوان
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 را خود  اهميت بازارها،  جداسازي  براي  ملّي  مرزهاي شدن جهاني فرآيند در :كند مي بيان
 سبب ، بنابراين و شوند مي  صيتخص ، فرامرزي  توليدي  هاي فعاليت .دهند مي  دست از

 ةچندپاي  هاي قدرت ديگر سوي از .گردند مي  تيملّي چند  توليدي  هاي شبكه  گيري شكل 
  هاي بنگاه  بين تر بيش  هاي همكاري  به  نهايت در امر  اين  كه گيرند مي  شكل  تكنولوژيك

 ديگر يك  به را  جهان  ةهم ، جهاني  اطّالعاتي  شبكه چنين هم .شود مي  منتهي  المللي بين
 آيد مي وجود  به دنيا  مالي مراكز در  تريشبي  همبستگي آخر در و .كند مي  وابسته و  مرتبط

)Garrett, 2000, p.945(.  
 سياسي، ابعاد  داراي  حال هر در  پروژه  چه و  پروسه  عنوان  به  چه شدن جهاني
 هر از  بيش  امروزه  كه اين  به  توجه با  هالبتّ .است  يخاص  اجتماعي و  اقتصادي فرهنگي،

 اساساً و  هستيم  بشري  حيات  هاي حوزه در  تلفيق و  تداخل  نوعي شاهد ديگر  زمان
  ايدئولوژي و  تكنولوژي  باالخره و  سياست و اقتصاد سياست، و  فرهنگ  ميان  توان نمي

 به تلفيقي شكل به و عوامل از اي مجموعه درنظرگرفتن با بايد داد،  انجام  مطلق  تفكيك
  يافتهر  يك  ضرورت از  نكته  همين  به  عنايت با كسفوردآ  باري .نگريست پديده اين
 شدن،  جهاني  تماهي و پيامدها  درست  فهم« :گويد مي نموده، ياد  بعدي چند و  عام

  نظام  هاي ويژگي  ميان  روابط  به  نسبت  كه  رهيافتي است؛  بعدي چند  رهيافت  مستلزم
  هنبازانديشا  تعامل  به  نسبت و  پذيري جامعه و اقتصاد سياست،  هاي حوزه در گير جهان
    فزاينده  شكلي  به  كه  فرهنگي  هاي صورت و ساختارها و  كارگزاران   فزاينده  عتنو  ميان

 حاضر مقاله در ).43ص ،1378 ،كسفوردآ( ».باشد  حساس كند، مي پيدا جهاني  اي گستره
 هستند مؤثر جديد تروريسم گيري درشكل كه آن مختلف هاي فهمؤلّ منظر از شدن جهاني
 ابعاد در پديده اين مختلف اجزاي ارايه با عبارتي به .است گرفته قرار ارزيابي مورد

 تبيين شدن جهاني الذكر فوق نكات به توجه با آورانه فن و فرهنگي اقتصادي، سياسي،
  .گيرد مي قرار بحث مورد آتي هاي بخش در تفصيل به كه است گشته

  تروريسم لتحو سير .2
 ديويد اقدام به است شايسته جديد تروريسم مورد در مقاله مفهومي مدل طرح از قبل

 نظام تحوالت به توجه با جديد تروريسم جايگاه و تاريخي سير بررسي در 3راپاپورت
 .م1870 سال از مدرن تروريسم راپاپورت عقيده به .باشيم داشته اي اشاره الملل، بين
 يك در مدرن تروريسم .است داشته الملل بين نظام در فراواني تأثيرات و شده آغاز
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 شرايط در بايد را تروريسم از دوره هر ويژگي .است پيوسته وقوع به تاريخي ةچرخ
 تروريسم گيري شكل ابتداي از موج چهار وي .نمود بررسي مقطع آن در الملل بين نظام
 بازيگران طتوس و .م19 قرن در مدرن تروريسم موج اولين .شمرد برمي را مدرن

 ضد انقالبي، امواج گيري شكل شاهد جهان مقطع اين در .است افتاده فاقاتّ غيردولتي
 بوده آمريكا در نهايتاً و اروپا سراسر در نيز و تزاري روسيه در خصوصاً طلبي سلطنت
 و دنيا در امپراطوري و استعماري ضد جريانات متعاقب تروريسم دوم موج .است
 انعقاد از پس .است آمده بوجود مختلف كشورهاي در سرنوشت حق تعيين براي تالش
 شكل اروپا در خصوصاً مختلفي هاي جنبش جهاني اول جنگ از پس ورساي معاهده
 يك عنوان به نيز تروريسم مقطع اين در داشت استعماري ضد اهداف عمدتاً كه گرفت
 در تروريستي اقدامات از بسياري مقطع اين در .گرديد تحوالت اين همراه پديده،

 ضد اقدامات اين كه جا آن از وجود اين با .افتاد فاقاتّ ...و نيجريه غنا، هند، پاكستان،
 به را جهاني عمومي افكار حمايت و شده تلقي ارزشمند موارد بسياري در استعماري

 .نمود پيدا نيز سياسي حاميان و شده تلقي تر مشروع تروريسم از موج اين داشت همراه
 رخ سرد جنگ دوران رقابت شرايط در ).م1970و1960هاي دهه( تروريسم سوم موج
 اين بر مستقيم اثر كه بود سياسي جريان ترين مهم ويتنام جنگ راپاپورت نظر به و داد

 اوضاع به نسبت دهنده آگاهي جريانات غرب در مقطع اين در چنين هم .داشت موج
 جهان سرنوشت به جوانان باالخص غربي هاي توده و كرد پيدا رشد نيز سوم جهان
 نسبت غرب رويكردهاي از انتقاد به نو چپ جريانات مقطع اين در .شدند حساس سوم
 .شدند منجر را تروريستي حركات و پرداخته غربي جامعه المللي بين و داخلي مسايل به
 از )ناميم مي جديد تروريسم را آن ما كه( تروريسم چهارم موج راپاپورت عقيده به

 موج اين راپاپورت .است گرفتن شدت حال در و داشته ادامه هنوز و شده آغاز .م1979
 نظريه مجموع در .)Rapoport, 2004, pp.47-61( خواند مي تروريسم ايدئولوژيك موج را

 سازد مي مرتبط تروريسم به را نظام تحوالت كه منظر اين از راپاپورت تروريسم موجي
 رفتار عنوان به كه چرا .نيست كامل اي نظريه وجود اين با است مفهومي نوآوري داراي
 .كند نمي تبيين را ايدئولوژيك يا و داري سرمايهضد ناسيوناليست، تروريستي يها گروه

 و داند مي نسل يك به قمتعلّ زماني لحاظ به را تروريسم موج هر وي ديگر سوي از
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 ستا آن شود مي مطرح كه سوالي .است نظرگرفته در .م2025 سال را چهارم موج پايان
   است؟ اساسي برچه مقطع اين پايان زمان تعيين و بندي تقسيم اين مالك كه

   تحليلي مدل .3
 .پردازيم مي جديد تروريسم تبيين جهت تئوريك مدلي معرفي و ارائه به بخش اين در

 مؤثر هاي مؤلفه است، آمده خالصه شكل به يك نمودار در كه مدل اين براساس
 توسعه و گيري درشكل كه )آوري فن و فرهنگي سياسي، اقتصادي،( شدن جهاني

 اين مجموعه عبارتي به .است شده احصاء جديد، تروريسم و بار خشونت رفتارهاي
 بحران و ازخودبيگانگي و سرخوردگي سبب تواند مي ها آن از بخشي حتّي يا و عوامل
 جنوب نيافته توسعه كشورهاي باالخص مختلف كشورهاي يها گروه و افراد در هويت
 و معنادهي و معنايابي درپي را ها گروه و افراد اين شرايطي تحقّق صورت در و شده

 راستا اين در .نمايد وادار تروريستي و بار خشونت رفتارهاي به ،هويت احياي
 و آمده ها تروريست كمك به شود مي تصور اقدامات اين علت خود كه شدن جهاني

 مهلك ضربات كردن وارد جهت ارتباطات، و آورانه فن بعد در را الزم ابزارهاي
 شدن جهاني نتيجه در  تروريستي هاي سازمان اين ساختار .دهد مي قرار ها آن دراختيار
 فرآيند اثر در چنين هم .است كرده تغيير نيز ها آن اتملّيع ةنحو و گشته متحول
 تروريستي يها گروه خود، مهم شئون در ها دولت يتصد و اقتدار كاهش و شدن جهاني

 پيدا دست غيردولتي و دولتي قاچاق هاي شبكه طريق از كشتارجمعي هاي سالح به
 از بااليي حجم عليه استفاده به اقدام خود ايدئولوژيك توجيهات به كتمس با و كنند مي

 از چنين هم ؛برند مي بهره شدن جهاني نمادهاي به حمله از راه اين در و نموده قربانيان
 گذارند مي بيننده ميلياردها نظر و سمع به را خود اقدامات اين جهاني هاي رسانه طريق

 صفحه در و ادامه در .دارند خود اقدامات از الزم سياسي هاي تمزي كسب در سعي و
  :پردازيم مي تحليلي مدل اين بررسي به مقابل
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  جديد تروريسم گيري شكل عوامل تحليلي مدل :1 شماره نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 افراد بر تواند مي آن مختلف تبعات و شدن جهاني فرآيند شد ذكر كه چنان
 حركت و گذارده تأثير دارند قرار مناسب محيطي شرايط در كه مختلفي يها گروهو
 .نمايد تسهيل را تروريسم و خشونت بر مبتني رفتار و راديكاليسم سمت به ها آن
 و سرخوردگي سبب تواند مي كه را سياسي حوزه در شدن جهاني هاي مؤلفه ترين مهم

 توان مي را شود تروريسم به ها آن توسل باعث نتيجه در و ها گروه و افراد هويت بحران
  :نمود خالصه ذيل موارد در

 شدنجهانيهايمؤلفه

 سياسيهايمؤلفه
  ملّي دولت بحران.1
  ها دولت شبه و ورشكسته هاي دولت گيري شكل.2
  قومي هاي گرايش و گرايي فرقه رشد.3
  بشردوستانه مداخالت افزايش.4
  ها دولت صالحيت كاهش.5

  اقتصادي هاي مؤلفه
  ندار و دارا شكاف افزايش.1
  جنوب كشورهاي وابستگي افزايش.2
  فقر افزايش.3
  تكنولوژيك شكاف افزايش.4
  تجاري جديد موازين و استانداردها فقدان.5
  جنوب كشورهاي اقتصاد گرايي درون.6

  فرهنگي هاي مؤلفه
  فرهنگي امپرياليسم و شدن غربي احساس تقويت.1
 سازي يكسان و بومي هاي فرهنگ گرفتن ناديده.2

  فرهنگي
  آورانه فن هاي مؤلفه

  ارتباطات و اطالعات آوري فن هاي پيشرفت.1
 اطالعات آزاد جريان به دسترسي .2

   ساالري مردم فقدان.1
  نامشروع و فاسد هاي دولت .2
  خارجي اشغال سابقه .3
  اجتماعي عدالتي بي .4
  ضعيف و ناكارمد دولت .5
 ازدولت خارجي حمايت .6

 و ها گروه افراد،
 بازيگران
 غيردولتي

  هويت بحران

 به توسل
 ايدئولوژي

جمعي كشتار هاي سالح از استفاده

 جديد تروريسم

 نامساعد داخلي عوامل

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 187    مفهومي مدلي ارائه :جديد تروريسم و شدن جهاني

   ملّي  دولت  بحران .3-1-1
 خود نفوذ  تحت را  ملّي اقتصادهاي آشكارا برند، مي  پيش  به را  شدن جهاني  كه  نيروهايي

  سرناسازگاري ، داخلي اقتصاد  كنترل و خود  درآمدي  منابع بر  دولت  تسلّط با و اند گرفته
  المللي بين  هاي نامه توافق و  قوانين  ساية در  اندك اندك ، ملّي  مقرّرات و  قوانين .دارند
  پول  المللي بين قصندو مانند ، ملّيفرا  هاي سازمان مقرّرات  پاي  كه جا هر .بازند مي  رنگ

 و ترديد با را  گذاري قانون  وظيفة كشورها، ةمقنّن  ةقو ، است  ميان در  جهاني بانك و
 عملكرد  المللي بين  تأثيرات بايد ها، دولت  اقتصادي  مسؤوالن .دهند مي  انجام  انعطاف
  تدقّ  به درآمدها،  توزيع  اصالح و  ماليات ، بودجه  تخصيص مورد در را خود  اقتصادي

 ،جنوب  كشورهاي از  بسياري اخير  دهه دو در  كه  نيست  سبب بي .باشند  داشته نظر زير
 و ها ناسازم ها، دولت جديد،  وضعيت در .اند شده  سرگشته واجرا  ريزي برنامه در

 ،1385 ابراهيمي،( كنند  تعريف  دوباره را خود  جايگاه ناگزيرند ، ملّي  هاي شركت
 :كنند مي  تضعيف را ها دولت  طريق  سه از  ملّيفرا  نيروهاي ، 4هابسباوم  ةگفت  به .)12ص
 ها دولت  هاي ازحسابرسي  خارج ، آن  معامالت  اكثريت  كه  ملّيفرا اقتصاد ايجاد ، اول

  توانايي امر، اين . است ها دولت توان از  بيرون ، شان كنترل  حتّي يا گيرد مي  صورت
  هاي سياست  تسلّط  ةعمد  دليل .كند مي محدود  ملّي اقتصاد  ادارة  زمينة در را ها دولت

  اين ، غرب  داري سرمايه بر  بيستم  قرن  ربع  درسومين  كينزي و  دموكراتيك - سوسيال
 در  رفاهي  هاي هزينه و دستمزد ، اشتغال  سطوح  تنظيم  براي ها دولت  توانايي  كه  است
  تحليل دارند،  تري كيفيت با و تر ارزان توليد  كه  اقتصادهايي  ازجانب ، خودشان قلمرو
  مؤسسات و اروپا  اتحادية  چون   جهاني و  اي منطقه  نهادهاي ظهور ،دوم . است  رفته

  عنوان  به ترناگزيرند كوچك  كشورهاي . است  كرده  تضعيف را ها دولت ، المللي بين  بانكي
 .شوند وارد  المللي بين  رقابت در ، بزرگ  بلوك  يك از  بخشي  عنوان  به ترناگزيرند كوچك
  شرايط با  اعطايي  هاي وام  به را ها آن  كه  است  ناتوان  چنان  گاه ها، دولت  گونه  اين اقتصاد

  نقل و  حمل  ةعرص در  تكنولوژيك  انقالب با ، سوم .كند مي  وابسته ، سياسي  محدودكنندة
 . است  داده  دست از را خود  موضوعيت  سرزميني  مرزهاي  زيادي حد تا ، ارتباطات و

 و  رفت حال در يا كنند مي  زندگي كشور، چند در  موازي طور به ، مردم از  بسياري  امروزه
 چند يا دو در ، متوسط  طبقة از  فردي  كه  است  طبيعي كامالً .هستند كشورها  بين آمد

  كشورهاي و  مهاجران  بين  روابط بر امر  اين .باشد درآمد  صاحب و  اقامتگاه  داراي كشور
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 هابسباوم،( گذارد مي تأثير مبدأ،  هاي ودولت  مهاجران  بين  روابط بر نيز و  اقامتشان  محلّ
 امور تمام سنّتي طور به كه ها دولت ساختار تضعيف در تواند مي و )109ص ،1379

  .گذارد اثر نمودند مي كنترل را خود سرزميني محدوده

  ها دولت شبه و ورشكسته هاي دولت گيري شكل.3-1-2
 اين با اند بوده الملل  بين نظام بازيگران قدرتمندترين و ترين مهم سنّتي، طور به ها دولت
 پس خصوصاً را 5ناكام و ورشكسته هاي دولت الملل بين روابط رانمتفكّ از برخي وجود

 ددانن مي جديد تروريسم گيري شكل ممه عامل .م2001 سپتامبر 11 حوادث از
.(Simons& Tucker, 2007, pp.387-401) برخي در موجود اقتصادي و اجتماعي شرايط 

 هاي سرزمين كنترل و امنيت برقراري از ناتوان و ضعيف هاي دولت وجود و كشورها
 براساس .است آورده بوجود تروريستي يها گروه رشد براي مساعد محيطي خود،
 واقع در كه است شناسايي قابل مناطقي چنين كشور پنجاه حدود در آمارها برخي
 بر همواره نيز آمريكا تروريسم با مبارزه استراتژي سند در .دارند 6دولت بدون حالت
 شده تأكيد جهاني ثباتي بي و تروريسم گيري شكل عامل عنوان به ضعيف هاي دولت اين

 كشورها اين در سازي تملّ -دولت جهت الزم هاي تالش است شده توصيه و است
 برآوردن در ها دولت ناتواني .)42ص ،1389 اجتهادي، و سجادپور( بگيرد  شكل

 چنين در اجتماعي و اقتصادي نابسامان اوضاع و خود شهروندان هاولي نيازهاي
 و شده آن ساكنان نزد دولت جايگاه دادن دست از و اوضاع وخامت سبب كشورهايي
 اوضاع وخامت و مرج و هرج بروز سبب خود نيازهاي مينتأ جهت در مردمي اقدامات

 از مسايلي و خارجي دخالت و داخلي هاي جنگ نظير ديگر ملّيعوا هرچند .گردد مي
 اين در .داشت دور نظر از توان نمي را ورشكسته هاي دولت گيري شكل در قبيل اين

 در غيردولتي بازيگران با دولت دستي هم عامل بر نيز نويسندگان از برخي راستا
   .كنند     مي تأكيد تروريستي اقدامات گيري شكل

 و اندك ها آن دروني بستگي هم بلكه نيستند ورشكسته كامل طور به ها دولت گاهي
 حال در جامعه كه نيز حالتي چنين در .است ضعيف ها آن حكومتداري هاي ظرفيت
 خوبي به را خود ...و اجتماعي اقتصادي، سياسي، وظايف ها دولت و بوده گذار و انتقال
 استفاده و تروريستي يها گروه تقويت و خشونت گيري شكل امكان نيز دهند نمي انجام
 در ساختاري ضعف دليل به هايي دولت چنين .دارد وجود موجود فضاي از ها آن
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 اين دليل .هستند المللي بين يافته سازمان جرايم و تبهكاري يها گروه اقدامات معرض
 قوانين وجود عدم و مديآناكار مرزها، بر كنترل فقدان دولت، تمشروعي فقدان امر

 اجتماعي كنترل عدم و افراد تجارت از حمايت عدم شهروندان، اقتصادي بد وضع الزم،
 هاي شبكه دارند تمايل تروريستي يها گروه .است كارآمد قضايي سيستم طريق از الزم
 ...و گينه كنيا، يمن، پاكستان، مانند ضعيفي و فاسد هاي دولت شبه در را خود نفوذ

 در تا كنند فعاليت فاسد هاي دولت درون دارند تمايل ها گروه اين .دهند گسترش
 ترجيح عمده دليل سه به را ها دولت شبه ها تروريست مجموع در .دولت بدون جوامع

 شبه دوم، .كنند مي حمايت اي اندازه تا ها تروريست از ها دولت اين اول، :دهند مي
 هستند متفاوت يها نازب و ها قوميت و خارجي افراد زيادي تعداد داراي عمدتاً ها دولت

 هاي دولت سوم، .آورد مي فراهم را ها تروريست رت راحت جايي هجاب امكان امر اين كه
 اقدامات امر اين و شده تطميع ها تروريست توسط يحترا به ها دولت شبه فاسد

  .)Menkhaus, 2003, pp.12-15( كند مي تسهيل را ها تروريست

  قومي هاي گرايش و  گرايي فرقه رشد .3-1-3
  اين  معناي به  گاه هيچ ، است ساز همسان ، شدن يجهان روند در  غالب  فرهنگ  كه  اين

 .ندارند  تنازعي و  تعارض ديگر يك با  كه پرورد مي را  ييها ناانس  كه  نيست
 خود  به تنها  كه آورد بارمي  گذشت بي و  طلب منفعت ، خودخواه  هايي آدم ، سازي همسان

 نظر  به . است ناسازگار  شدن نيجها  ايدة با  خودمحوري  اين .انديشند مي  شان گروه و
  به را  شدن جهاني روند  كه  قومي  ادعاهاي و  گرايي تملّي  گونة انفجار رشد رسد مي

 اسپانيا، در  باسك  اهالي  طلبي جدايي .باشد  امرداشته  همين در  ريشه خواند، مي  چالش
  حتّي  كه  است  آن  نشانة بريتانيا، در اسكاتلند  حتّي و دركانادا  كبِك ايتاليا، در  سيسيل

  ناسيوناليستي  پندارهاي با  كه  اقوامي .نيستند  نصيب بي آمد پي  اين از نيز  مرفّه  كشورهاي
 قسمت  ديگران با را خود  سهم  كه بينند نمي  دليلي  اكنون زيستند، مي  هم كنار ، گذشته

  هاي سازجدال زمينه  كه شود مي  افزوده  رهاييتكثّ و ها عتنو بر روز  به روز  بنابراين .كنند 
 احساس و جهان سراسر در اي فرقه و مذهبي قومي، هاي خودآگاهي افزايش .اند آينده
 اين اختيار در جديد عصر كه ابزارهايي با شود مي سبب جهاني ةقافل از ماندگي عقب
 شدن جهاني بانيان و جهان اين از را خود واقعي سهم نمايند تالش دهد مي قرار ها گروه
  .بود خواهد تروريستي اقدامات به توسل امر اين اين قهري نتيجه .بگيرند پس
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  بشردوستانه مداخالت افزايش .3-1-4
 ؛كشورهاست داخلي تحوالت به مربوط سياسي بعد در شدن جهاني آثار از ديگر يكي
 به المللي بين هاي رسانه و تكنولوژيك هاي پيشرفت از متأثر تحوالت اين كه معنا بدين

 عمومي افكار توانند مي منظر اين از و گردند مي المللي بين حوادثي به تبديل سرعت
 به را مرتبط المللي بين هاي سازمان و كشورها نيز و قرارداده تاثير تحت را المللي بين

 موارد در خصوصاً كشورها داخلي روندهاي برخي بر تاثيرگذاري جهت در واكنش
 نظام در روندهايي چنين مسلماً .نمايند وادار آن مانند موارد و بشر حقوق نقض
 حداقل يا و بشردوستانه مداخالت از توان مي را يمتعدد موارد و گرفته شدت الملل بين
 اين كه نمود مشاهده ديگر نقاط و ليبي عراق، و كوزوو در بشردوستانه مداخالت نام به
 دربرداشته كشورها ساير ونيز كشورها اين در را هايي مخالفت و منفي آثار تواند مي امر

  .آورد فراهم را خشونت به توسل هاي زمينه و باشد

  ها دولت پذيري آسيب افزايش و تصالحي كاهش .3-1-5
 هاي سازمان تعداد افزايش نتيجه در شدن جهاني سياسي پيامدهاي از ديگر از يكي
 امور در حتّي ها دولت نفوذ قلمرو كاهش ،ها آن صالحيتي حوزه افزايش و المللي بين

 و قوانين به محدود موارد از بسياري در امروزه ها دولت .باشد مي خودشان داخلي
 المللي بين عرصه در خود عملكرد به نسبت بايست مي و بوده المللي بين مقرّرات
 و مسايل برخي در ها دولت صالحيت كاهش گر بيان نوعي به امر اين .باشند گو پاسخ

 توانند نمي تنهايي به ديگر ها دولت كه معنا بدين ؛ستها آن پذيري آسيب افزايش
 جانبه همه همكاري نيازمند و نمايند حل را شدن جهاني از ناشي جديد مشكالت

 به خود صالحيتي موارد از برخي واگذاري مستلزم ها همكاري اين و هستند المللي بين
 و افراد نقش ،شد ذكر كه چنان ديگر سوي از .است ملّيفرا نهادهاي و هاي سازمان
 اجتماعي هاي شبكه و است يافته افزايش الملل بين نظام در نيز غيردولتي هاي سازمان
 افزايش امر اين مصاديق از يكي كه است گرفته شكل پيچيده المللي بين و اي منطقه

  . باشد مي سرد جنگ دوران به نسبت جمعيت بيشتر تاليسي و افراد مهاجرت
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  جديد تروريسم و شدن جهاني اقتصادي هاي مؤلفه .3-2
 فاصله شود مي سبب و داشته جنوب كشورهاي در سزايي به تاثير اقتصاد شدن جهاني

   مردمان به سرخوردگي احساس و يابد افزايش شمال كشورهاي با كشورها اين
   را يافته توسعه كشورهاي و المللي بين جديد نظام و داده دست كشورها اين

 اقدامات فاسد اصطالح به نظام اين برابر در و بدانند خود ماندگي عقب عامل
 روند اين به كه شدن جهاني اقتصادي آثار ترين مهم .دهند انجام تروريستي و بار خشونت

  :از عبارتند كند مي كمك

  وندار دارا شكاف افزايش .3-2-1
 در و يافته توسعه كشورهاي در غني و فقير كشورهاي شكاف شدن جهاني فرآيند اثر بر

 ناخالص توليد رشد درصد ميانگين كه طوري به بوده افزايش حال در توسعه حال
 صفحه در 1 جدول در كه چنان( ستا شكاف اين بيانگر سادگي به كشورها اين داخلي

 حده،متّ اياالت نظير كشورهايي كه درحالي ).است مشاهده قابل خوبي به امر اين بعد
 كشورها از بسياري هستند داخلي ناخالص توليد سرانه مناسب رشد داراي كانادا و ژاپن
  .)World Bank, 2009, p.165( است منفي رشد اين بلكه ندارند مطلوبي رشد تنها نه

 كردن نظر صرف مفهوم به اقتصاد شدن جهاني سير از جنوب كشورهاي گيري كناره
 و المللي بين قواعد و استانداردها نكردن رعايت خارجي، تكنولوژي و سرمايه از

 وضعيت، اين در .دارد وجود نظام اين در كه است ترجيحاتي و امتيازات از پوشي چشم
 كاهش با بلكه يافت، خواهد افزايش جهان با جنوب تكنولوژيكي فاصله تنها نه

 موقعيت جهاني گسترده بازار عوض به داخلي محدود بازار براي توليد و گذاري سرمايه
 تضعيف با طبعاً .گرديد خواهد تضعيف جهان و منطقه در هاكشور اين اقتصادي
 تضعيف منتظر بايد جهان با جنوب تكنولوژي فاصله افزايش و اقتصادي موقعيت
 نظام تواند نمي ضعيف اقتصاد يك چراكه بود؛ هاكشور اين امنيتي و سياسي موقعيت
 خارجي، اقتصادي منافع نبود و شدن اي حاشيه دليل به نيز و نمايد مينأت را خود امنيتي

 سوي از .گرديد خواهد تضعيف نيز سياسي عرصه در را جنوب هايكشور موقعيت
 در ديگري عامل هاكشور اين داخل در توليدشده كاالهاي كيفيت لتنزّ ديگر
 نسبي ماندن بسته .است شمال كشورهاي و كشورها اين شكاف افزايش و ماندگي عقب
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 براي انگيزه نبودن اي، غيرتعرفه و اي تعرفه هاي حمايت پناه در هاكشور اين اقتصاد
 تكنولوژي انتقال عدم داخلي، رقابت نبودن لحاظ به داخلي توليدات كيفيت ارتقاي
 محصوالتي شد خواهد باعث الملل بين قواعد و استانداردها رعايت به نيازي بي جديد،

  .گردد توليد پايين كيفيت با
  : 1 جدول

  .م2007 تا 2000 از داخلي ناخالص توليد رشد متوسط
 كشور

ناخالصتوليد
 داخلي

 توليد سرانه
 داخلي ناخالص

  8/1 7/2 آمريكا
  7/1 7/2 كانادا
  6/1 7/1 ژاپن
  1 7/1 فرانسه
  6/9 2/10 چين

  4/6 8/7 هندوستان
  3/4 7/6 نيجريه
  9/4 5/7 اتيوپي

  /.5 3/3 ماداگاسكار
  3 7/4 ونزوئال
  - 4/1 /.2 هايتي
  - 2/5 -4/4 زيمبابوه

  شمال به جنوب كشورهاي وابستگي افزايش .3-2-2
محصول يك به ها آن وابستگي افزايش و جنوب هايكشور رقابتي ضعيف تموقعي 
 به اقتصاد شدن جهاني سير از ماندن دور .شود مي تشديد شدن جهاني اثر در خاص

 از بودن محروم خارجي، تكنولوژي و سرمايه از گي بهره بي قبيل از مختلف، اليلد
 كاال براي تقاضا كاهش و مبادالت هزينه نسبي بودن باال اي، تعرفه امتيازات و تخفيفات

 شد خواهد موجب و منجر، رقابتي موقعيت كاهش به كشور، صادرشدني خدمات و
   .يابد افزايش ثبات بي درآمدهاي به هاكشور وابستگي
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  ندارها شدن رانده  حاشيه به و فقر افزايش .3-2-3
 .است بلندمدت در بيكاري و فقر افزايش و داخلي ناخالص توليد هبالقو رشد كاهش
 جهاني بازارهاي به يابي دست در نسبي تمحرومي و خارجي گذاري سرمايه كاهش
 در مسأله اين كه يابد كاهش هاكشور اين در سرمايه ذخيره رشد است گشته باعث
اقتصادي رشد كاهش به تبلندمد شد خواهد منجر فقر و بيكاري نرخ افزايش و هبالقو. 

 داشته مختلف كاالهاي و ثروت توليد در هاييموفقيت جهاني داريسرمايه نظام چه اگر
 به عظيم هايپيشرفت اين از حاصل دستاوردهاي دهدمي نشان آمارها كه چنان اام ،است
 به توانمي را جهان كشورهاي كه ايگونه به است؛ شده تقسيم جهان در نابرابر ايگونه
 كنيم فراموش نبايد هالبتّ .كرد تقسيم بازنده كشورهاي و برنده كشورهاي شامل دسته دو
 بنديتقسيم .شودمي مشاهده پيشرفته كشورهاي درون در نيز مشابهي بنديتقسيم كه

 طبقات شامل دسته دو به نيز را يافته توسعه كشورهاي شهروندان كه ايكننده نگران
 ،.م2005 سال در جهاني بانك اعالم اساس بر .است كرده تقسيم بازنده طبقات و برنده

 جهان  )باالي دهك دو( ثروتمند درصد بيست به جهاني مصرف كل از درصد 6/76
 5/1 تنها  )پايين دهك دو( فقير درصد بيست سهم كه حالي در .است داشته اختصاص

 بسيار كشور 41 ساليانه درآمد يا توليد چنين هم .است بوده جهاني مصرف كل از درصد
 بزرگ دارانسرمايه از نفر 7 ثروت از  )جمعيت نفر ميليون 567 با( جهان بدهكار و فقير
 1 حدود با( ثروتمند بسيار كشور چند به جهاني درآمد درصد 76 .است كمتر جهان
 6/1 با درآمد كم كشورهاي كه است حالي در اين .دارد قتعلّ )جمعيت نفر ميليارد
 نشان آمارها .دارند اختيار در را جهاني درآمد از درصد 3/3 تنها جمعيت نفر ميليارد

 كرده رشد شدت هب گذشته سال دويست در غني و فقير كشورهاي فاصله كه دهدمي
 سال در بود 1 به 3 معادل 1820 سال در كه فقير به غني كشورهاي درآمد نسبت است؛
  .)Kroll & Fass, 2007( رسيد 1 به 72 رقم به 1992
 اثر در سال 5 زير كودك هزار 22 روز هر يونيسف اعالم اساس بر ديگر سوي از

 .است سال هر در نفر ميليون 8 معادل رقم اين .دهندمي دست از را خود جان فقر
 كودك ميليون 88 از بيش .م2009 تا 2000 هايسال فاصله در كه دهدمي نشان آمارها

 كودكان از نفر ميليارد 1 آمار اين اساس بر .اندداده دست از را خود جان فقر دليل به
 ميليارد 1/1 حدود ملل سازمان رسمي آمارهاي اساس بر .كنندمي زندگي فقر در جهان
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  ندارند سالم نيآشاميد آب به دسترسي توسعه حال در كشورهاي مردم از نفر
 )Human Development Report, 2007, pp.25(.  

 مردم درصد 64 تانزانيا، مردم درصد 88 جهاني بانك آمار اساس رب نمونه عنوان  به
 در و چين مردم درصد 16 بوليوي، مردم درصد 20 هند، مردم درصد 42 نيجريه،
 دالر يك از كمتر درآمدي و كرده زندگي مطلق فقر در دنيا مردم از درصد 21 مجموع

 ومشكالت ها بيماري وجود سوءتغذيه، گرسنگي، بيانگر آمار اين مسلماً .دارند روز در
  .)2 شماره نمودار( كشورهاست اين مردم ميان در متعدد

  :2 نمودار
  كشورها برخي جمعيت مطلق فقر درصد

  

 
  World Bank, World Development Report, 2009 :منبع

  تكنولوژيك شكاف افزايش .3-2-4
 سير از ماندن دور .است شدن جهاني ديگر نتيجه جهان با تكنولوژيك شكاف افزايش
 و فكري تمالكي حقوق زمينه در جهاني قواعد اعمال نپذيرفتن دليل به شدن جهاني
 تحوالت سرعت كه شد خواهد منجر آن به خارجي هاي سرمايه نكردن  جذب

 بودن بسته .باشد جهان در آن لتحو سرعت از كندتر مراتب به كشور در تكنولوژيكي
 باقي تكنولوژي ارتقاي براي چنداني  انگيزه داخلي، كنندگان توليد براي نيز اقتصاد نسبي
   .شد خواهد تر عميق هم باز موجود تكنولوژيكي شكاف نتيجه در .نهد نمي
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  تجاري جديد موازين و استانداردها فقدان .3-2-5
 عصر شدن جهاني عصر .است زودگذر تجاري هاي فرصت رفتن دست از ديگر موضوع
 بازار در تننداش حضور .است زودگذر هاي فرصت از استفاده و امور اجراي در سرعت
 و يابي  اطالع زمينه در نوين هاي روش و استانداردها قواعد، از يگبهره بي و جهاني
 تجاري هاي فرصت كه است آن مفهوم به الكترونيكي تجارت و بازاريابي رساني اطالع

 از باشيم، رخوردارب رقابتي تمزي از نظر مورد خدمات و كاالها در كه آن ولو زودگذر،
  .رفت خواهد دست

  جنوب كشورهاي اقتصاد گرايي درون .2-6- 3 
 باعث فوق عوامل مجموعه .است هاكشور اين اقتصاد گراشدن درون مسأله نكته آخرين
 و يابد سوق گرايي درون سوي به بيشتر چه هر جنوب هايكشور اقتصاد گرديد خواهد

 داراي كه المللي،بين اقتصادي هاينامه موافقت و مجامع در حضور از نسبت همين به
 حضور عوض به و بماند بركنار هستند، ما براي خود خاص تجاري و اقتصادي تبعات

در كشورهاي سوي به ها آن تصميمات دادن سوق منظور به تالش و مجامع اين در الفع 
 منفي آثار از ديگر سوي از .گردد تصميمات اين تبعات پذيراي فقط ،توسعه حال

 يك در المللي بين تروريسم .است بوده جنوب كشورهاي در فقر گسترش شدن جهاني
 گردد فقر افزايش موجب تواند مي تروريسم طرف يك از .دارد قرار فقر با متقابل رابطه

)UN Millennium Project, 2005, pp.8-9(. معناست اين به جهاني اقتصاد پارچگي يك 
 خانمان پيامدهاي يافته، توسعه جهان كجاي  هر در مهم تروريستي حمله يك كه

 جهاني بانك .داشت خواهد توسعه حال در جهان در انسان ها ونيميل رفاه در براندازي
 فقر در كه را مردمي شمار تنهايي به .م2001 سال سپتامبر 11 حمالت كه زند مي تخمين

 تروريستي واقعه يك با رقم اين .است داده افزايش نفر ميليون 10 تا برند مي سر به
 تأثير المللي بين تروريسم بر فقر ديگر طرف از .شد خواهد بيشتر خيلي اي هسته
 باالي درصد با كشورهاي .گردد مي تروريسم رشد موجب فقر وضعيت .گذارد مي

 تروريستي يها گروه .هستند تروريستي يها گروه رشد معرض در بيشتر فقير جمعيت
 .كنند مي خود اقدامات قرباني را ضعيف كشورهاي گاه، پناه بهانه به المللي بين

 .است فقر از يافته پرورش هاي نارضايتي مديون كشورهايي چنين در ها آن عضوگيري
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 برخوردارند نيز يتوجه قابل مالي منابع از معموالً كه المللي بين تروريستي يها گروه
 در فعاليت با كه گردند محسوب فقير مردم براي اتكايي قابل نقطه عنوان به توانند مي

 افرادي ديگر طرف از .گردند مي تأمين مالي لحاظ از زيادي حدود تا ييها گروه چنين
 موجود وضع از نارضايتي دليل به كنند مي زندگي شديد فقر در و فقير جوامع در كه

 توان نمي چند هر بنابراين .دارند را ييها گروه چنين در جذب براي بيشتري آمادگي
 خطر تواند مي كه داشت بيان بايد اام ،است المللي بين تروريسم تعلّ تنها فقر كه گفت

 و نمايد تر آسان را تروريستي يها گروه فعاليت دهد، افزايش را المللي بين تروريسم
 صورت به معنا اين در فقر .كند مواجه چالش با را المللي بين تروريسم با مقابله

 شود مي تروريسم بروز و آميز خشونت رفتارهاي گيري شكل موجب غيرمستقيم
)McMichael, 2005, pp.269-303(.  

  جديد تروريسم و شدن جهاني فرهنگي هاي مؤلفه .3-3
 از برخي فرهنگي آثار است شده سبب فرهنگ شدن جهاني مختلف ابعاد از برخي

 نفوذپذيري درجه بتواند كشورها اين در آوري فن پيشرفت به توجه با شمال كشورهاي
 و فرهنگي تهاجم احساس شود مي سبب امر اين باشد ديگرداشته كشورهاي در باالتري

 اين جبران براي و گردد تقويت ييها گروهو افراد در هويت بحران و خودبيگانگي از
 شامل نيز را جديد تروريسم آن خشن شكل در كه شوند توسلم اقداماتي به لهأمس
  :از عبارتند فرهنگ شدن جهاني هاي مؤلفه ترين مهم .شود مي

  فرهنگي امپرياليسم و شدن غربي احساس تقويت .3-3-1
 به .باشد مي تكنولوژيك و ايدئولوژيك بعد دو داراي فرهنگ شدن جهاني كلي طور به

 آن ايدئولوژيك هاي جنبه گسترش سبب شدن جهاني تكنولوژيك هاي جنبه بهتر عبارت
  نبايدهاي و بايدها از  اي مجموعه بر  مشتمل عمدتاً شدن جهاني فرهنگي جنبه .است شده

 شدن جهاني  كه  ييجا آن از ديگر  عبارت  به .است  انساني  جوامع  ملّيع  زندگي با  مرتبط
  آنان  مواضع و آموزد مي  جوامع  به را ها ناآرم و ها ارزش  برخي فرهنگي، منظر از  حداقل

 قرار  ايشان  عمل  راهنماي و  نموده  روشن  جاري  هاي پرسش و  حوادث برابر در را
 بعد رسد مي نظر  به .)Giddens, 1990, p.74( باشد مي  ايدئولوژيك بعد  داراي گيرد، مي

 و باورها با  بيشتري  تعارض  آن  تكنولوژيك  رويه  به  نسبت شدن جهاني  ايدئولوژيك
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  برخي اقتصاد و  فرهنگ سياست، شدن غربي زيرا دارد جنوب كشورهاي فرهنگ
  هاي ارزش و باورها با  تعارض در عمدتاً  كه دارد  همراه خود با را  هايي آموزه و ها ارزش
 با  مترادف را شدن جهاني  كه  رويكردي در  بخصوص  تعارض  اين .است جوامع اين

 هر  به .باشد مي برخوردار  آشكاري  وضوح از ،كند مي تفسير  سازي غربي يا شدن غربي
  طبيعي  پروسه  يك  عنوان  به را  آن  كه شدنجهاني از  بينانه خوش تفسير  حتّي حال،
 اين هاي فرهنگ و »شدن جهاني«  ميان  ارزشي و  فرهنگي  تعارض  نوعي  هم باز داند، مي

 در  كه  است  مدرن  جامعه و جديد  زندگي  ماهيت از  ناشي  تعارض  اين .دارد كشورها
  غرب  كه معتقدند سعيد، ادوارد مانند  انديشمنداني .يابد مي  توسعه »شدن  جهاني« فرآيند

 و  فرهنگ  برگيرنده در  كه را،  فرهنگي استعمار تا كوشد مي خود،  قدرت بر  تكيه با
  امپرياليسم  نظرية  پاية بر .كند  تحميل  جهان  هاي بخش ديگر بر ، است  غربي  هاي ارزش

  زندگي  شيوة  هاي اولويت و ها ارزش كاالها، صدور جز  چيزي شدن جهاني ، فرهنگي
 و  تصورات شود، مي  طمسلّ و  رايج  فرهنگ جهاني  ةعرص در  چه آن . نيست  غربي

  غربي  فرهنگي  صنايع  كه ، است  غربي  مدرنيزاسيون و  نوسازي  هاي هويت و  مصنوعات
  فراواني  امكان و هستند؛  طمسلّ جهاني  هاي شبكه بر ، صنايع  اين .دهد مي  ارائه را  آن

 از .گذارند نمي  باقي  جهان  ةبقي و  غرب  ميان برابر  فرهنگي  تبادل و  روابط  براي
 مانند ، داري سرمايه  نظام  هاي ارزش  گسترش  توان مي نيز  فرهنگي  امپرياليسم  هاي ويژگي
 .برد  نام را  سكوالريسم و بشر  حقوق ، جنسي  روابط ، پوشش  الگوهاي ، مصرفي  الگوي
 يا  ايدئولوژي  كمك  به تا كوشد مي ، است  طلب گسترش  نظامي ذاتاً  كه ، داري سرمايه  نظام

  تبديل  سرمايه  انباشت  كنندگان  مصرف  به را كشورها و  جوامع افراد ، مصرف  فرهنگ
  .)103ص ،1381 محمدي، گل( سازد

  فرهنگي سازي يكسان و بومي هاي فرهنگ گرفتن ناديده .3-3-2
 فرهنگي،  هاي ارزش عالمگيرشدن گر بيان  چيزي هر از  قبل شدنجهاني  حال هر   به

  هاي چالش با را  جوامع ديگر امر  اين و  است  غربي  اقتصادي  الگوي و  سياسي  مديريت
 كردن مواجه فرهنگ، شدن جهاني تأثير ترين مهم .سازد مي  مواجه  سياسي و  يهويت

 .است جهاني جديد هاي هويت با فرهنگي و قومي زباني، يعني محلّي هاي هويت
 جهت در ابزار ترين اصلي از يكي به جمعي هاي رسانه از استفاده با شده جهاني فرهنگ
 شده تبديل ملّي و محلّي هاي فرهنگ تضعيف نتيجه، در و عمومي هاي آگاهي افزايش
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 و تابوها ماهواره، و اينترنت نظير جمعي هاي رسانه ،جنوب كشورهاي در .است
جنوب انتقال حال در جوامع .گذارند مي پا زير يحترا به را سنّتي هاي فرهنگ ساتمقد، 

 …و زباني مذهبي، قومي، شخصيت و هويت مسأله و هستند اجتماعي تغييرات شاهد
 از ايدئولوژيك و عقيدتي اقتصادي، اجتماعي، صمشّخ هاي بندي گروه گيري شكل
 توسعه گسترش با .شود مي محسوب كشورها اين در تنش و چالش ايجاد عوامل جمله
  .شوند مي سست و لرزان تدريج به سنّتي هاي پايگاه ،جنوب كشورهاي جوامع

 ميان در فردي هويت بحران موجب فرهنگ، شدن جهاني طريق از امر اين تشديد
 تضعيف شاهد يهويت امن گاه تكيه از برخورداري بدون كه فردي .است شده جوامع اين

 و شود مي شناختي ناامني نوعي دچار است، ملّيفرا جريانات برابر در دولت روزافزون
 بيشتر تصور اين چه هر .بيند مي فروپاشي حال در را خود رواني -عقيدتي هاي گاه تكيه

 آميز خشونت واقدامات شديدتر هاي مقاومت براي زمينه ،يابد مي تكوين و شده تقويت
  پردازان نظريه از مارنيست  نيل .)Piątkowski, 2002, pp.30-32( كند مي فراهم وتروريستي

 و تروريستي اقدامات رشد  كه دهد مي قرار تأكيد مورد را  نكته  اين نيز شدن جهاني
 افكار  دهنده بازتاب  ملّيعا هر از  بيش جنوب  جوامع در  تجديدطلبانه  هاي حركت ظهور

  .)Bannerman, 1988, p.4( است جوامع اين در  غرب  هاي ايده و

  جديد تروريسم و شدن جهاني آورانه فن هاي مؤلفه .3-4
 به توجه با مشخص حوزه دو در توان مي را آوري فن بعد در شدن جهاني ابعاد ترين مهم
  :نمود خالصه جديد تروريسم لهمسأ

  ارتباطات و اطالعات آوري فن هاي پيشرفت .3-4-1
 به يابي دست امكان و جهان در جمعي ارتباط وسايل آور حيرت و روزافزون پيشرفت با

 مناطق دورترين از تصويري و شنيداري و نوشتاري هاي گزارش و خبرها ترين تازه
 تحقّق بسترساز ارتباطي وسايل اين ،ها ابررسانه و ها رسانه از بهينه استفاده و جهان
 در ارتباطاتي نوين هاي تكنولوژي واقع در .اند بوده شدن جهاني پروسه وقفه بي و شتابان
 جهاني در اينك هم مردم و بخشيده عيني تحقّق را جهاني ةدهكد به موسوم ايده جهان،
 واقعيت .دارند قرار يكديگر تيزبين ديده تحت لحاظ هر از كه كنند مي زندگي
 در ويژه به صنعتي و علمي انقالب كه پيشرفتي كه است اين معني به شدن جهاني
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 هايي شبكه و نهادها و نيروها پيدايش براي را مجال يافته، دست بدان ارتباطات گستره
 موجب نتيجه در و كند مي باز بيشتر و بيشتر هردم دارند جهاني ابعادي و ماهيت كه

 با مگر نيست، ممكن ها آن حل و گردد مي جهاني گستره در بسياري مشكالت طرح
 و راهبردها و ها سياست جهاني، مشكالت ديگر عبارت به فراگير، و جهاني هاي سياست
 شدن مساعد و ها فرصت شدن پديدار معني به خود اين و طلبند مي جهاني هاي طرح
 .باشد مي شدن جهاني پروسه سازي  پياده و تحقّق براي ها زمينه

  وارتباطات اطالعات آزاد جريان به دسترسي .3-4-2
 ايجاد به كه است روابطي داراي رساني اطالع حوزه با شدن جهاني ماهوي، ديدگاه از

 افكار و عقايد سريع انتشار اطالعات، پيوسته جريان آن، در كه شود مي هيتمن اي جامعه
 شمار افزايش مبناي بر شدن جهاني چارچوب انديشه، اين راستاي در .كند مي تسهيل را

 در ارتباطات .رود مي فراتر دولت از كه است گرفته شكل متقابل، ارتباطات و پيوندها
 جوامع و افراد براي را قابلي نتايج محلّي و ملّي هاي فعاليت در و تصميمات اخذ

 است شده سبب ها پيشرفت اين .)Calhoun, 2004, pp.229-252( داشت دربرخواهد
 از اي لهأمس هيچ كه خودگرفته به اي شيشه و افشفّ كامالً جنبه المللي بين مجازي جامعه
 وطبعاً گرفته قرار همگان دراختيار سرعت به و نمانده پنهان ها گروه و افراد چشم
 و آورد فراهم را سوءاستفاده هاي جنبه و قرارگرفته نيز ها آن استفاده مورد تواند مي

 كه است ريمؤثّ روند از متأثر شدن جهاني ابعاد .آورد بار به ها دولت براي يامنيت تبعات
 به فرهنگي حتّيو نظامي ي،امنيت سياسي، مسايل زمينه در اي گسترده پيامدهاي ترديد بي

   سازد مي دشوار بسيار ها دولت براي را امور اين كنترل و گذاشت خواهد جاي
)Cohen, 1996, pp.37-54(. 

 ريزي، برنامه براي نوين آوري فن و سازي جهاني ثمرات از جديد يها تروريست 
 از ديگر كه ها تروريست اين .برند مي بهره خود بار مرگ اقدامات اجراي و هماهنگي

 كشور به مالي يا سياسي نظر از و نبوده محدود خاصي قلمروي در جغرافيايي نظر
 ارتباطاتي هاي توانايي بر خود كار دستور بردن پيش براي نيستند، وابسته خاصي
 هايي سازمان از نيمي از كمتر ،.م1998 سال در .كنند مي هتكي اينترنت، جمله از پيشرفته،

 صمشخّ خارجي تروريستي هاي سازمان عنوان به امريكا خارجه امور وزارت طتوس كه
 سال تا تروريستي يها گروه اين تمامي تقريباً .بودند اينترنتي پايگاه داراي اند گرديده
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 دست الفع تروريستي هاي گروه ةهم امروز .بودند كرده پيدا حضور اينترنت در .م1999
 بين اينترنت گرفتن نظر تحت .اند كرده فراهم خود براي را اينترنتي حضور يك كم
 و محفل سايت، 5000 از بيش كه نمود روشن را نكته اين .م2007 تا 1998 هاي سال
 به صورت دو به اينترنت و تروريسم .دارد وجود تروريستي اينترنتي گفتگوي اتاق
 ها گروه هم كه آن براي است شده اي عرصه اينترنت كه اين اول .هستند مرتبط ديگر يك
 جنگ به پرداختن عين در و كرده منتشر را خود خشونت و نفرت هاي پيام افراد هم و

 هم و افراد هم كه اين دوم .كنند برقرار ارتباط هوادارنشان و پيروان ،ديگر يك با رواني،
 يا تروريسم به حمالت اين .كنند حمله كامپيوتري هاي شبكه به اند كرده سعي ها گروه
 استفاده بيشتر اينترنت از ها تروريست مقطع، اين در اام .است شده مشهور سايبر جنگ
  .دهند قرار حمله مورد را آن كه اين تا برند مي بهره و كرده

 غير روش اين ؛است آل ايده ها تروريست براي كامپيوتر طريق از ارتباط برقراري
 را آزاد دسترسي و شود نمي سانسور نيست، محدودسازي يا كنترل قابل و بوده متمركز
 نوعي شبكه براي اينترنت .سازد مي پذير امكان باشد آن خواهان كه كس هر براي
 در يمستيس شكلي به كه تروريستي، هاي سازمان فرعي هاي گروه يا ها بخش ها، سلول
 بين اي شبكه ارتباط برقراري براي حياتي هم و آل ايده هم است اي وسيله اند، بافته هم

 كه است اينترنتي خدمات از يكي تنها اينترنتي هاي پايگاه اام. خود گروهي فرا و گروهي
 الكترونيك، پست مانند ديگري بسيار تسهيالت .است شده ربوده ها تروريست توسط
 تابلوهاي و اينترنتي هاي محفل الكترونيك، هاي گروه اينترنتي، گفتگوي هاي اتاق

 براي اينترنتي هاي سايت از بسياري .هستند امكانات اين جمله از نيز مجازي اعالنات
 قرار استفاده مورد ها آن نظامي نيروهاي و دشمن هاي دولت ضد بر رواني جنگ
 از استفاده با گاهي( كه اسيراني و ها گروگان از را وحشتناكي تصاوير ها آن .گيرند مي

 توسط نبرد ميدان در كه نظامياني و اند  شده اعدام )زدن گردن ابتدايي روش
 نقليه وسايل يا اند، شده كشته شانه روي از شونده پرتاب هاي موشك يا تيراندازها تك
 .دهند مي نشان ،اند گشته منفجر انتحاري يا هجاد كنار هاي گذاري بمب با كه ها آن
 را او و كرده تضعيف را دشمن روحيه تا كنند مي تالش تصويري و متني هاي پيام

 پيام حال، عين در و كنند ايجاد داخلي تفرقه و ترديد گناه، احساس يا بترسانند
 كه است اين ها آن پيام .برسانند ها آن شهروندان و مختلف هاي دولت به را آميزي تهديد
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 ها آن .نيست مصون شما از يك هيچ و كشيم مي را كسي چه كه ندارد ياهميت ما براي
 آورند مي دست به شود مي داده نشان ترس برابر در كه واكنشي از را قدرتشان

(Weimann, 2007, pp.30-31).  

  جديد تروريسم و هويت بحران .4
 به شدن جهاني معتقدند، آن آثار و شدن جهاني از خود خاص برداشت با ها تروريست

 اقتصادي، فرهنگي، سياسي،  حيث از جهاني  ةجامع ابعاد  تمام بر  جانبه  همه  تسلّط معناي
 واحد  سيطره  چارچوب در  جوامع  سازي يكسان  معني  به  سازي جهاني ؛ است  اجتماعي

  آزادي و آزاد  روابط  عاياد با را  مندان قدرت  كه  است  نظامي سازي، جهاني ؛است  غرب
  جهان  محرومين بر را  انسانيضد  هاي ديكتاتوري از  اصنافي تا سازد مي قادر نابرابر بازار

 خوراك، تغيير  گونه هر در  سازي يكسان فرآيند  يعني  سازي جهاني ؛نمايند  تحميل
  توان  تمام  كه  غربي  الگوهاي  سوي و  سمت  به  جهان  فرهنگ و  سنن و  آداب پوشاك،

 و  ارزشي اقتصادي، اعتقادي، ابعاد  تمام در جنوب كشورهاي بر تسلّط  صرف را خود
 خود  سياسي  استقالل تنها  نه فقير  كشورهاي سازي، جهاني پرتو در .اند كرده  آن  فرهنگي

  بدهكاراني  حكم در  گويي  كه  چنان ،شوند مي  كشيده  بردگي  به  بلكه دهند مي  دست از را
  اختياري  هيچ نتيجه، در و ندارند را خود  هاي بدهي  پرداخت  توان  وجه  هيچ  به  كه هستند
 مريكاآ سازي، نيجها  سآر در .ندارند را خود  به  شده پيشنهاد  هاي پروژه  فسخ  براي
 پول،  المللي بين  صندوق جهاني،  بانك قبيل، از  سازي جهاني  يها ناارك اكثر و  است

  نابودي شاهد  شرايطي  چنين در .نمايد مي  رهبري و  طراحي مريكاآ را  غيره و يونسكو
 مسير در  كه بود  خواهيم ديگر  جوامع  يهويت و  فرهنگي ايدئولوژيك،  هاي ارزش
 خواهند قرار  غرب  ليبرالي  فرهنگ ثيرأت  تحت غرب،  يماد  احتمالي  مزاياي از  مندي بهره

  شمال و  جنوب  كشورهاي  براي  يكسان  سهمي شدنجهاني  پديده در  بنابراين .گرفت
  فرهنگي  گشايي جهان و  سلطه درصدد محوري مركز  يتلقّ با  غرب  كه چرا .ندارد وجود

 و  اليليبر  الگوهاي  تحميل و فرهنگي،  سازي يكسان و  سازي همگن سازي، ادغام  طريق از
  به  غرب  نئوليبراليسم بر  مبتني  روشي شدنجهاني .است جنوب  كشورهاي  به سكوالر
  جوامع  ساختاري  فاصله  افزايش  موجب مكاني،  ةفاصل  كاهش  عين در  كه آيد مي شمار
 و  نموده  مطرح را  جديدي  هويت گيدنز تفسير  به بنا شدن جهاني ديگر سوي از .شود مي
 در  كه دارد  وضعيتي  به  اشاره  فرهنگي نظر از شدن جهاني .پردازد مي  آن  سازي تعميم  به
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  فرهنگي  سازي انهمس  نوعي و گردد مي  تخريب محلّي و  بومي  فرهنگ و  سنن  آن پرتو
 نوعي جهاني -محلّي تعارضات نتيجه در .)42ص ،1378 ،گيدنز( گردد مي  ترويج
 دادن دست از دليل به هويت بحران اين .شود مي حادث سرخوردگي و هويت بحران
 در خود حفظ به قادر آنان هاي فرهنگ كه است مردمي هاي توده هويت هاي نشانه
 جغرافيايي مرزهاي از فارغ كه بزرگ هاي فرهنگ ساير برابر در جهاني رقابت عرصه
 نقش ايدئولوژي شرايطي چنين در .نيستند كنند، مي تحميل كشورها به را خود حضور

 مورد يها گروه و افراد اين كمك به و نموده بازي پيش از بيش را خود بخشي معنا
 خشونت كه شود مي برجسته آن از هايي آموزه راستا اين در و آيد مي شده واقع هجمه
 برخورد از ناشي عقيدتي -فرهنگي تعارضات ديگر سوي از .كنند مي ترويج را بيشتري

 تتقوي و تشديد سبب غربي فرهنگ جمله از و ديگر هاي فرهنگ با ايدئولوژي
 سبب را تروريستي بار خشونت اقدامات تواند مي خود كه شده بنيادگرايي يها ناجري
  .)206ص ،1389 هوشنگي،( شود

   جديد تروريسم و ايدئولوژي .5
 باشد مي جديد تروريسم هاي ويژگي از يكي ايدئولوژي به توسل گرديد ذكر كه چنان
 معتقد 7يورگنزماير مارك چيست؟ ايدئولوژي و تروريسم رابطه كه ستا آن مهم سوال
 معتقد وي .است گسترش و ظهور حال در جهان سراسر در مذهبي ايدئولوژي است
 و اقتصادي نيروهاي از رمتأثّ تنها نه ،سرد جنگ پايان متعاقب جهاني جديد نظم است

 به .است مذهبي و قومي هاي هويت ظهور از رمتأثّ بلكه هاست امپراطوري فروپاشي
 شرايطي تحقّق صورت در تواند مي دنيا سراسر در ايدئولوژيك آگاهي ديگر عبارت
  :گيرد مي شكل مرحله چهار در روند اين .شود  منازعه بروز سبب

 محيط در را ييها نابحر و مشكالت و انحرافات ها گروه و افراد اول، مرحله در
 ايدئولوژيك و ذهني مجموعه با مسايل اين كه كنند مي احساس خود اجتماعي پيراموني

 يا و افغانستان و عراق به آمريكا حمله نظير مسائلي مثال عنوان به .است تضاد در ها آن
 مسير از جهان انحراف نشانه را شرايط اين افرادي شود مي سبب ...و كشمير مسايل
 مرحله دوم، مرحله .سازد مي مهيا دوم مرحله براي را فضا امر اين و دانسته خود واقعي

 رسند مي نتيجه اين به افراد مرحله اين در .است معمول هاي گزينه رسيدن بست بن به
 وارد افراد است ممكن مقطع اين در .ندارد وجود مشكالت اين براي ريمؤثّ حل راه كه
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 و شده سرخورده نهايت در ولي گردند خاص اجتماعي هاي جنبش يا سياسي يها گروه
 به .است نموده تحميل ها آن به را سخت شرايطي تنها كه دانسته معنا بي امري را جهان
 تغيير قابل كه است آمده بوجود افراد اين ذهنيات و تصورات خالف بر نظمي عبارتي
 مرحله سوم، مرحله .گردد مي ايجاد را سوم مرحله به ورود مقدمه لهمسأ اين .نمايد نمي

 به تبديل مشكالت مرحله اين در .است جهاني نبرد آغاز و دشمن 8كردن شيطانيزه
 و دهد مي نشان افراد به را حل راه مرحله اين در ايدئولوژي و شده شيطاني و مطلقشرّ
 تحقير و شكست تعلّ سرخورده افراد مرحله دراين .باشد مي وشياطين شرّ با مبارزه آن

 طبعاً .كنند مي اقدام آن با نبرد به مذهبي هاي آموزه از استفاده با و دانسته  شيطان را خود
 حلهمر .بود خواهد متفاوت نيز آن به واكنش وضعيت اين شمردن شرّ ميزان به بسته

 سعي افراد مقطع اين در .است ايدئولوژي آن ليكسمب قدرت نمايش مرحله چهارم،
 از تواند مي مرحله اين .كنند قيام شرّ برابر در خود قدرت مظاهر به توسل با كنند مي

 مراتب در و شود شامل را ها حكومت و مقامات در تغيير حتّي و راهپيمايي و اعتراض
 عامل اين .)Jergensmeyer, 2000, p.185( شود منجر تروريستي اقدامات به خود افراطي
 و يافته دست جمعي كشتار هاي سالح به ها گروه و افراد اين كه شود مي تقويت زماني
 ديكته سايرين به گسترده خسارات گذاردن برجاي طريق از را خود هويت دارند سعي
 يامنيت هاي استراتژي و اسناد تمامي در كه است زياد چنان آن امر اين اهميت .نمايند

 تهديدات ترين مهماز يكي عنوان به كشتارجمعي هاي سالح بر غربي كشورهاي
  .)38-39صص ،1389 اجتهادي، و سجادپور( است قرارگرفته استناد مورد تروريستي

  گيري نتيجه و بندي جمع
 ترين مهم آن طي كه گرديد ارائه تحليلي مدلي اصلي لسؤا به پاسخ جهت مقاله اين در

 اقتصادي، سياسي، مختلف ابعاد در را شدن جهاني فرآيند در موجود موثر عوامل
 انجام جهت مستعد يها گروه و افراد بر هركدام تأثير نحوه همراه به آوري  فن و فرهنگي
 اشاره توان مي راستا اين در .گرفت قرار بررسي مورد تروريستي و بار خشونت اقدامات

 را جديد تروريسم تحوالت كه است بستري فرآيند يك عنوان به شدن جهاني كه كرد
 كمك تروريسم سوم موج به سرد جنگ فضاي كه طوري همان است نموده تسهيل
 اثر در غيردولتي بازيگران سريع رشد از متأثر كنوني شرايط در جديد تروريسم .نمود

 مستقيماً كه تكنولوژيك تحوالت .است شده سبب را آن شدن جهاني كه است شرايطي
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 فراواني كمك القاعده نظير جديد تروريستي يها گروه به است مربوط شدن جهاني به
 را قدرتمندتري هاي سالح اوالً، :اند توانسته وافراد ها گروه راستا اين در .است نموده
 دست هب اطالعات شپرداز و ارتباطات در اي هالعاد  فوق لتحو ثانياً، .آورند بدست
 نظامي صنايع در نظامي غير هاي تكنولوژي از استفاده در فراواني توانايي ثالثاً، .اند آورده
 جديد تروريسم بر مختلف ابعاد از كه است پيچيده يفرآيند شدن جهاني .اند كرده كسب

 بحران ايجاد سبب شدن جهاني اتي،يملع هاي توانايي تقويت بر عالوه .است اثرگذارده
 سمت به حركت نهايتاً و ها گروه و افراد و برخي ميان در 9سرخوردگي و هويت

 نقاط در بازيگران هاي ارزش تسنخي عدم شرايطي چنين در .است گشته تروريسم
 آن، غيردولتي بازيگران باالخص و جنوب و شمال كشورهاي خصوصاً جهان، مختلف
 مسأله اين تسكين جهت ايدئولوژي به توسل و هويت بحران احساس گيري شكل سبب

 استفاده با رويكرد اين كه شود مي تروريستي و گرايانه خشونت رويكردهاي نتيجه در و
 شكل به مهاجم دنياي هاي سمبول و نمادها به حمله و جمعي كشتار هاي سالح از

  .يابد مي بروز جديد تروريسم

  ها يادداشت
                                                            

1. Walter Laqueur  
 دوره يك معناى به لغت در chilias آن يونانى معادل و ، millennialism التينى واژه .2

 .است استوار ايوحنّ مكاشفه وكتاب يهود اى مكاشفه ادبيات بر هزاره تسنّ .است هزارساله
 شود، مى آشكار ورآ جنگ يك شكل به ديگر بار كه اين از پس مسيح ت،سنّ آن اساس بر
 پديد را خدا ملكوت گاه آن . كرد خواهد بند در را او و گرديد خواهد پيروز ابليس بر

 ثابت ايمان در كه قديسانى .راند خواهد حكم سال 1000 مدت به شخصاً و آورد خواهد
 .پردازند مى كهانت به او پادشاهى در و خيزند برمى خاك از اند، نهاده سرآن بر جان و مانده
 گاه آن . شد خواهد كشته انجامسر و ماند خواهد آزاد چندى تا شيطان دوره، اين پايان در

 تا گرايى هزاره .رسيد خواهد فرا رستگارى آخرين و داورى واپسين مردگان، همه رستاخيز
 پاسخى جوىو جست در و دارد ارتباط جهان آينده به مربوط هاى پيشگويى به اى اندازه
 به يهوديت از موعود، انتظار همراه گرايى هزاره . است جهان و انسان سرنوشت براى

 در مسيح عيسى حضرت رسالت ماندن ناتمام تعلّ به و كرد سرايت مسيحيت
  .يافت ادامه مسيحيت

3. David Rapaport 
4. Eric Hobsbawm 
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5. Failed States  
6. Stateless  
7. Mark Juergensmeyer  
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