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  شدن ومدرنيته، جهاني
  فراگيرشدن تروريسم پسامدرن

  ∗غفورسيدمحسن آل
  ∗∗رضا صادقيان

  شدن و ارتباط ميان آن دو، با توجه به تحوالتفهم پديده تروريسم در عصر جهاني
مدرنيته تنها عامل ظهور . پذيرفته در فضاي فكري مدرنيته ميسر استصورت
يكي از عوامل اصلي بروز تروريسم مدرن و پسامدرن  هاي تروريستي نيست؛ بلكه گروه

بندي كلي از سه گونه تروريست نام برد؛ توان در يك دسته چنان كه مياست؛ آن
هاي تروريستي سنتي با  رويكرد گروه. هاي سنتي، مدرن و پسامدرن تروريست
  .هاي مدرن و همچنين پسامدرن آنها متفاوت است تروريست

اند كه با موج فزاينده مدرنيته پسامدرن برآمده از تحوالتيهاي مدرن و  تروريست
گرفتة اين اند و در تمام تحركات صورت شدن پا به عرصه گذاردهو به تبع آن جهاني

شدن را مشاهده هاي جدي از ستيز و دشمني با جهاني ها و رگه توان نشانه دو مي
. نمودند قدام به فعاليت مياي ديگر ا هاي سنتي با طريقه كه تروريستكرد؛ درصورتي

هاي مدرن و  كه تروريستهاي سنتي محدود بوده و هست؛ درحالي اهداف تروريست
پسامدرن اهداف خود را فراتر از اشخاص سرشناس و مسئوالن دولتي انتخاب 

مقاله پيش . اي را پذيرا نيست كنندهكنند، همانند انديشه مدرنيته كه هيچ محدود مي
دهد پديده تروريسم مدرن و پسامدرن واكنشي به پيامدهاي كوشد نشان  رو مي

شدن است؛ به عبارتي ديگر تروريسم مدرن و پسامدرن محصول مدرنيته و جهاني
  . شدن استهاي مدرنيته و جهاني ترين بحران دوران مدرن و يكي از اصلي

شدن، تروريسم، تروريست مدرن، تروريسم مدرنيته، جهاني :واژگان كليدي
  .درنپسام

                                                 
 .اهواز دانشگاه شهيد چمران استاديار .∗
 .شهرضا، گرايش مسائل ايرانواحد دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي  .∗∗
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  مقدمه
شدن در عصر حاضر را ها و پيامدهاي مدرنيته و جهاني يكي از دشواره

پديده ترور . هاي تروريستي مشاهده كرد توان در پديده رو به گستردش گروه مي
گذر از . هاي متفاوتي شده است و تروريسم در طول تاريخ دچار دگرگوني

وان در پيامدهايي جستجو ت تروريسم سنتي به مدرن و از آن به پسامدرن را مي
ها نمايان  شدن بيش از ديگر زماننمود كه با ظهور مدرنيته و به تبع آن جهاني

  .شده است
هاي تروريستي در طول زمان، چنين  با توجه به تغييرات و تحركات گروه
ها از نظر جذب اعضا، ميزان تحصيالت،  تغييراتي نشان از آن دارد كه اين گروه

كارگيري ابزارهاي نو هاي جديد و به رساني، استفاده از تكنولوژي تبليغات و اطالع
  .اند در فضاي مجازي دچار دگرگوني عميق شده

يافته مذهبي ترين جنبش تروريستي فرقة سيكاري بوده كه سازمان قديمي
 طيب،(مركب از مردان مراتب پاييني اجتماع يهوديان فلسطين باستان بودند 

، همان(نيز از اصطالح تروريست برداشتي مثبت داشتند  ها ژاكوبن. )56، ص1380
با . هاي سنتي جاي داد توان در طيف تروريست هايي را مي چنين گروه. )55ص

شدن متحول هاي تروريستي در نتيجه جهاني گذر زمان، ساختار اين سازمان
با . )185، ص1390 مقدم،گوهري(گشته و نحوه عمليات آنها نيز تغيير كرده است 

گرفته اخير در خاورميانه برخي از پژوهشگران از گونه توجه به تحركات صورت
آورند؛ چراكه تعاريف موجود براي تروريسم  جديد تروريسم سخن به ميان مي

  .)3، ص1393هانتر، (كنند  پسامدرن را ناكافي ارزيابي مي
: دهاي تروريستي را بازشناسي كر شود سه گونه گروه در اين نوشتار تالش مي

گيري و  شكل. تروريسم پسامدرن) تروريسم مدرن؛ ج) تروريسم سنتي؛ ب) الف
هاي  تروريست. هاي هر كدام از سه گونه تروريسم بسيار متفاوت است واكنش

شدن است؛ مدرن و پسامدرن وجهه مشتركشان ضديت با مدرنيته و جهاني
ديگر دست  هاي هاي سنتي در بستري متفاوت و با شيوه كه تروريستدرصورتي

ترين مشخصه تروريسم سنتي تمركز و  روشن. زدند آميز ميبه اقدامات خشونت
برداشتن شخص يا اشخاصي بوده كه از نظر فكري يا عملكرد با آنان ازميان
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هاي مدرن و پسامدرن گاه قدرت نظامي  كه تروريستاند؛ درصورتي داشته  تفاوت

  .باشند هاي منظم را دارا مي ارتش اي دارند و توان ايستادگي در مقابل گسترده
مقاله در پي يافتن پاسخ اين سؤال است؛ چه ارتباطي ميان مدرنيته و 

شدن به عنوان دستاورد اصلي آن وجود دارد و از رهگذر اين تحوالت جهاني
  .هاي تروريستي مدرن و پسامدرن را بازشناسي نمود توان گروه چگونه مي

شدن و طي پيوسته ميان مدرنيته، جهانيمفروض اصلي نوشتار وجود ارتبا
  .گيري پديده تروريسم مدرن و پسامدرن است شكل

 هاي آن مدرنيته و دشواره. 1
هاي تروريستي  هاي رو به گسترش گروه گيري و فعاليت هاي شكل ريشه

 باز شدنهايي است كه به مدرنيته و جهاني مدرن و پسامدرن برآمده از واكنش
  .نمايد شناخت پديده مدرنيته و پيامدهاي آن مهم مي روازهمين ؛گردد مي

شود كه از  هايي از زندگي يا سازمان اجتماعي مربوط مي مدرنيته به شيوه
تدريج نفوذي كم و بيش جهاني پيدا سده هفدهم به بعد در اروپا پيدا شد و به

؛ بنابراين گيدنز سه ويژگي مهم مدرنيته را چنين )4، ص1384گيدنز، (كرد 
كننده تغييراتي بنيادي دگرگوني پرشتاب كه با سرعتي خيره) الف: شمارد يبرم

باشد؛  پهنه دگرگوني كه بسيار گسترده و فراگير مي) به همراه خواهد داشت؛ ب
ماهيت ذاتي نهادهاي مدرن كه در دوران تاريخي پيشين به چشم ) ج

  .)10- 9، صهمان(خورند  نمي
موج اول آغاز قرن : شمارد ا برميمارشال برمن سه موج اصلي مدرنيته ر

آغاز شد؛ در پي  1790موج دوم با انقالب دهه . شانزدهم تا پايان قرن هيجدهم
موج سوم در . ناگهان جمهوري مدرن عظيمي قد علم كردانقالب كبير فرانسه به

قرن بيستم اتفاق افتاد؛ مدرنيزاسيون چنان گسترش يافت كه عمالً كل جهان را 
، 1381 برمن،(فرهنگ جهاني به پيروزي چشمگيري دست يافت در بر گرفت و 

مدرنيته : نويسد برمن در تعريف مدرنيته و مشكالت برآمده از آن مي. )80ص
افكند، گرداب  همه را به درون گرداب فروپاشي و تجديد حيات مستمر مي

داشتن به جهاني كه در بودن يعني تعلقمدرن. مبارزه و تناقض و ابهام و عذاب
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» رود شود و به هوا مي هر آنچه سخت و استوار است دود مي«آن به قول ماركس 
  .)91، صهمان(

گرديم به همان  اگر بخواهيم از بعد فلسفي مدرنيته را تعريف كنيم، بر مي
گرايي، نقش فعال و سروري انسان در جهان، استيالي بر  مفاهيم نو مانند انسان

زدايي از جهان  دگاه شعور بشري، افسونطبيعت، ايده ترقي، خرد به عنوان دا
هايي پيامدهايي را به دنبال دارد؛ بپذيريم  چنين خواسته. )4، ص1384بروجردي، (

شدن را به وجود آورده و شدن زندگي انجاميده، تجاريكه مدرنيته به بروكراسي
، همان(اشكال جديدي از خشونت و مهندسي اجتماعي را ممكن ساخته است 

  .)5ص
آميز و  هاي خشونت هاي مدرنيته كه سبب بروز واكنش ز دشوارهبخشي ا
گردد؛ غربي  شود، شامل تعريفي است كه با محوريت غرب بيان مي تروريسم مي

هاي ديگر را  ها و تمدن خواند و فرهنگ كه خود را محور اصلي اين دگرگوني مي
از از نظر هگل كه خود فيسلوف مدرنيته است، شرق بخشي . نمايد نفي مي

از لوازم بنيادين گفتمان مدرنيته، . )2، ص1382بهنام و جهانبگلو، (مدرنيته نيست 
اي از جهان است كه غرب در كانون آن قرار دارد و شرق، جهان سوم  تلقي ويژه

در . )11، ص1376بشيريه، (يا جهان در حال توسعه در حاشيه آن واقع شده است 
شدند و از قرن نوزدهم  خوانده ميهاي غيرغربي بدوي  دوران مدرنيته فرهنگ

  خطيها را بر اساس درجه پيچيدگي آنها در طول يك روند تك فرهنگ
  . )49، ص1382 بهنام و جهانبگلو،(بندي كردند طبقه

هايي را پديد آورده؛  به اين ترتيب مدرنيته به همراه خود مشكالت و گرفتاري
خواهد  و نظم جديدي مي زند مدرنيته شهرآشوب است، نظام فعلي را به هم مي

؛ )9، ص1384 بروجردي،(تر آنكه خصلت تهاجمي دارد به وجود آورد و مهم
اي و در كل  هاي منطقه هاي داخلي، بحران درصد كشمكش 90رو حدود ازهمين
اند، در  المللي كه از زمان جنگ جهاني دوم در دنيا رخ داده هاي بين خشونت

گرايي پيوند  رشد اين افراط. )13، ص1388مون،  اين(جهان سوم واقع شده است 
انگاشتن نقش نيروهاي سنتي و مذهبي، مستقيم با مدرنيته دارد و ناديده

پروردگار، آسمان، خورشيد و پيوندهاي سرزميني به يكباره در شرق و 
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هاي دوران مدرنيته قرار گرفتند؛  كشورهاي خاورميانه دستخوش حمله و پرسش

تافتند  ي كه تهاجم و پرسش از باورهاي خويش را بر نميهاي به اين ترتيب انسان
آميز و ترور هاي خشونت رو در روي اين كنش قرار گرفتند و با توسل به شيوه

  .ند واكنش نشان داد
تر، شود فرد به صورت بخشي از يك كل اجتماعي بزرگ مدرنيته سبب مي

ص خويش و فرد چون مالك شخ. گرفته شودبلكه همچون مالك خويش در نظر
چنان كه اين نگاه آن. )87، ص1385 لنساف،(هاي خويش است، آزاد است  توانايي

در پي خواهد آمد، براي انسان غربي كه در كانون اين تغييرات حضور دارد، قابل 
نيافتن اين باشد؛ اما چنين مفاهيمي در دنياي ديگر، به دليل قوام درك مي

آميز را در پي هاي خشونت گرگونيهاي فكري، د ها در درون كشمكش عبارت
  . خواهد آورد

. تغييرات مدرن در اروپا بسيار تدريجي، همگن و مرحله به مرحله بوده است
نظم و غيرمتوازن بوده است در جهان اسالم اين مواجهه بسيار ناگهاني، بي

به ترتيب، مدرنيته با ايجاد تحول در ساختارهاي . )191، ص1389هوشنگي، (
هاي  وامع سنتي موجب شد زندگي يكپارچه و منسجم سنتي به حوزهاقتصادي ج

. )186همان، ص(هاي ديني نداشت  متعدد تقسيم شود كه لزوماً ارتباطي با ارزش
پي در پي در  هاي آوردن نابسامانيوجودگسيختگي ناگهاني و به وقوع چنين ازهم

كنش تهاجمي و بروز وا گرفتن تعاليم ديني يكي از علل اينجوامع شرقي و ناديده
گرفته كه با امواج شكل گسترش تروريسم بيشتر در كشورهايي. تروريسم است

  . اند رو بودهتري روبه مدرنيته به شكل سهمگين
با  تضاد. هاي متخالف است مدرنيته، سرشار از تنش، تعارض و كشمكش

ن شدسوار سنت، ذات مدرنيته است؛ چراكه زندگي در جهان مدرن بيشتر شبيه
مهاري كه تضادها را  دوران بي. )44، ص1384 گيدنز،(مهار است  به يك گردونه بي

شود فرهنگ سنتي كه در دل خود احترام به گذشته و  افزايش داده، باعث مي
نهاد، به يكباره در برابر اين موج ايستادگي از خود  نمادهاي باارزش آن را ارج مي

  .نشان دهد و به تروريسم پناه برد
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 هاي اي را به عنوان بيماري و نابساماني ر و فوكو بروز اين خشونت سيارهليوتا
موجود در مدرنيسم تلقي نمودند و معتقدند گفتمان مدرن ظرفيت پاسخگويي 

اين انديشمندان معتقدند مدرنيته خود شرايط بروز اين . به اين معضالت را ندارد
  .)859ص، 1386يزداني، (گونه از خشونت را فراهم نموده است 

توان در  هاي فراگير آن را مي بخشي از اين تضاد با دنياي مدرن و دگرگوني
هاي كشورهاي در حال توسعه در خاورميانه مشاهده  ها و ناكامي علل شكست

هاي اسالمي از  هاي ملي، سرانجام سرزمين بعد از روي كار آمدن دولت. كرد
ه بار ديگر نظم اسالمي وجود متجاوزان خارجي پاك و اين انديشه غالب شد ك

، 1384احمد، (قديم در جامعه مسلمانان احيا شود؛ ولي چنين اتفاقي روي نداد 
هاي انقالبي راديكال كه خواهان تغييرات و تحول  رو گروه؛ ازهمين)249ص

اساسي و فوري در جامعه اسالمي بودند، احساس كردند با مواجهه جدي و 
، همان(ظم اسالمي واقعي را برقرار سازند توانند يك ن آميز است كه ميخشونت

شدن به ؛ چراكه باور دارند اسالم تنها ديني است كه در دنيا بدون تسليم)275ص
هاي ديني برقرار سازد  تواند همان نظم قديم را بر اساس آموزه سكوالريسم مي

  .)305، ص1384گرهلم، (
بسياري از  هاي عميق باورهاي ديني، فرهنگي، اقتصادي و سياسي تفاوت

ساكنان كشورهاي در حال توسعه در منطقه خاورميانه، آسياي ميانه، آفريقا و 
توان با نظم  نشين كشور فيليپين را به اين باور رسانده كه نميبخش مسلمان

رو و هاي كشورهاي عربي و مسلمان را بهبود بخشيد؛ ازهمين مدرنيته نابساماني
  اند كه همانين راه را انتخاب كردهتر شده سادهبا توجه به فكر مهندسي

  .هاي تروريستي است جستن به ترور و گروهتوسل
ماركس درباره مدرنيته پيشگويي كرده بود هر آنچه مقدس است دنيوي 

شوند با صبر و عقل با وضعيت واقعي  شود و دست آخر آدميان ناچار مي مي
ظهور . )46، ص1381، برمن(رو گردند  زندگي و روابطشان با همنوعان خويش روبه

تنها آن گفته در عمل به خواه در اكثر نقاط جهان نشان داد نه هاي هويت جنبش
هاي مدرنيته بود، سبب شد  شدن كه يكي از مؤلفهوقوع نپيوست، بلكه دنيوي
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تنها مشكلي ديگر همچون تروريسم فراگير در جهان مدرن بروز پيدا كند و نه

  . شده و نظم قديم را طلب نمايدفراموش» قدست«شدن را برنتابد كه »دنيوي«

  شدنپيامدهاي جهاني. 2
هاي بسيار متفاوت تعريف كرد؛ ها و از ديدگاهتوان به گونهشدن را ميجهاني

هاي ملي در هاي اجتماعي، نهادها، دولتشدن افزايش روابط افراد، گروهجهاني
بل ايجاد كند و تراكم اين اي كه ميان آنها وابستگي متقا جهان است، به اندازه

روابط به حدي باشد كه امكان تفكيك اجزا از يكديگر وجود نداشته باشد و در 
  .)122، ص1384فكوهي، (نتيجه نوعي يكپارچگي ايجاد شود 

توان به مثابه افزايش و تقويت روابط اجتماعي در گستره شدن را ميجهاني
اي به يكديگر ارتباط گونهم را بهجهان تعريف كرد كه مناطق جغرافيايي دور از ه

دهد كه رويدادهاي واقع در يك نقطه بر اتفاقات منطقه ديگر كه در فاصله  مي
  .)12، ص1385گيدنز، (گذارد و برعكس  بسيار دور واقع شده اثر مي

تعاريف ديگري نيز از همين مفهوم به دست داده شده است؛ جان بيليس و 
دهند كه هر كدام از تعريف به دست ميشدن پنج ديويد اسميت از جهاني

  اغلب از واژه. دهد شدن را پوشش ميهايي از فرايند جهاني تعاريف بخش
استفاده ) internationalization( شدنالمللي شدن براي ايفاي معناي بينجهاني

كه اين كلمه به معناي گسترش تعامالت فرامرزي و وابستگي شود؛ درحالي مي
  . )47، ص1383اسميت، ( متقابل كشورهاست

 شناسد، دارد، هيچ مرزي را نمي شدن هيچ حريم و حرمتي را پاس نميجهاني
شمارد، هيچ نظام معنايي و هنجاري را از گزند  هيچ خط قرمزي را محترم نمي

شناختي را مورد تأييد و تأكيد دارد، اصالت هيچ نظام معرفت خود مصون نمي
شود و ساحت هيچ ايدئولوژي  انع نفوذ آن نميدهد، هيچ هاله قدسي م قرار نمي

شدن به جهاني. )103، ص1383تاجيك، (گذارد  نصيب از آلودگي خود نمي را بي
ترين پيامد مدرنيته نتيجه گسترش و اشاعه نهادهاي غربي و  عنوان بنيادي

  .)104، صهمان(هاي آن به سراسر جهان است  ارزش
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شدن شدن حقوق بشر، جهانيجهانيشدن سياست، شدن اقتصاد، جهانيجهاني
شدن شدن سياست خارجي، جهانيطلب، جهاني هاي اجتماعي و هويت جنبش

شدن المللي و جهاني ها، تقسيم كار بين شدن فرهنگسامان نظامي جهان، جهاني
پردازان، وجهه غالب برخي از نظريه. اندشدنهاي جهانيهاي مجازي شاخص رسانه
شدن بازارهاي ترين موارد آن را جهاني دانند كه برجسته مي شدن را اقتصاديجهاني

شدن انتشار جهاني المللي، ن يك بازار رقابتي بينوها در در شدن شركتمالي، جهاني
، 1386دهقاني، (دانند مي تكنولوژي همراه با فرايند تحقيق و توسعه در سطح جهاني

يبي از تكنولوژي، شدن تركجوهره اصلي تمدن و فرهنگ عصر جهاني. )62ص
همان، (انتقال و پردازش اطالعات است  هاي ارتباط جهاني، همراه با توليد،  نظام
  .)69ص

شماري از پژوهشگران معتقدند كل فرايندهاي جهاني تحت تأثير رشد 
آنچه در حوزه . شمولي فناوري اطالعات و ارتباطات استانگيز و جهانحيرت

با تحوالتي كه در حوزه سياست و امنيت  شودرشد اقتصاد و تجارت ديده مي
گيري از اينترنت و ماهواره و ايجاد اتفاق افتاده است، بر اثر رشد فزاينده بهره

ها را از طريق رايانه شخصي و يك خط  فضاي مجازي جديدي است كه انسان
ها نشانه، اطالعات، فرصت و مخاطره كند و ميليونتلفن با تمامي دنيا مرتبط مي

  .)15، ص1386سليمي، (دهد در اختيار آنان قرار ميجديد 
: شوند كنند به دو دسته تقسيم مي شدن اشاره ميكساني كه به تاريخ جهاني

دانند و شروع آن  داري قرين مي شدن را با تاريخ سرمايهگروهي كه جهاني) الف
 كساني كه ارتباطات گسترده را عامل) ب. گردانند را به دوره رنسانس باز مي

  .)114، ص1383 زاده، نقيب(كنند  شدن قلمداد مياصلي جهاني
هاي تروريستي است كه عليه  شدن، گسترش گروهيكي از پيامدهاي جهاني

ها را به   شدن در هر حالتي اين تناقضجهاني. گرفته استشدن شكلجهاني
، 1384گيدنز، (كند  كردن، تفرقه نيز ايجاد ميهمراه دارد، همزمان ضمن هماهنگ

  .)209ص
  دانند و به تبع آن فوكو، دريدا وگيدنز مدرنيته را يك پروژه غربي مي

هاي برآمده از  به اين ترتيب فكر و انديشه. شمارند شدن را غربي ميجهاني
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ها را به جوامع ديگر و كشورهاي  شدن تالش دارد اين تغييرات و دگرگونيجهاني

گرفته در غرب ني شكلدر حال توسعه صادر كند و بر اساس همان مبا
  .هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي را در محيطي ديگر دنبال نمايند خواسته

شود كشورهاي  باعث مي  شدن به مثابه ايدئولوژيدادن تصويري از جهانيدستبه
آميز با هاي خشونت مسلمان به اين تغييرات روي خوش نشان ندهند و با شيوه

است كه گفتمان اسالم سلفي درصدد تعريف  در چنين فضايي. آن مقابله كنند
هاي غربي در  مبارزه با نظم مسلط غربي و كنارزدن سلطه قدرت نظم جديد، 

  .)192، ص1389ابراهيمي، (قبال قدرت اسالم است 
تكامل «و نه » تغييرات فزاينده بنيادين«شدن به دليل تقليل به جهاني

گرفته و طيف وسيعي از خودآميز به ، جنبه تهديد»تدريجي واحدهاي سياسي
» فرصت تازه«و نه يك » خواهي جدي مبارزه«كشورهاي مستقل، آن را يك 

  .)31، ص1380هورل، (نمايند  ارزيابي مي
ديدن شدن و ابزارگونهبازگوكردن تعريفي خالصه و شبه ايدئولوژي از جهاني

است كه  چنين پديدة تاريخي همانند نظريه پايان تاريخ بخشِ ديگري از تضادي
نظريه پايان تاريخ . پذيرد هاي بومي صورت مي در برابر ديگر كشورها و فرهنگ

اند  پذيرفته اصول آزادي و برابري را اكنون همگان) الف: بر سه اصل استوار است
دموكراسي ليبرال تجسم اصول آزادي و برابري ) يا به زودي خواهند پذيرفت؛ ب

لسناف، .ايچ(دستي در آينده نخواهد داشت ليبرال دموكراسي، هرگز فرا) است؛ ج
آوردن تعاريفي كه غيريت و دگربودگي در جهان مركز و فراهم. )272، ص1385

هاي برآمده از عصبيت،  هاي بروز واكنش پيرامون را به حداكثر رسانده، زمينه
محور از ساختن تعاريفي ايدئولوژيفراهم. گشايد خشونت، ترور و تروريسم را مي

انگاري تغييرات و تحوالت در كشورهاي برآمده از تاريخ غرب و ناديده مفاهيم
تنها پذيراي ها نه شود ساكنان اين سرزمين خاورميانه يا آسياي شرقي سبب مي

يازيدن به خشونت و يافته و گاه دستسازمان ها نباشند كه با تالش  دگرگوني
  . دهندترور در مقابل اين سخنان و عملكردها ايستادگي نشان 

هاي بومي ـ محلي  كشيدن فرهنگچالششدن همزمان فضايي براي بهجهاني
شولت عقيده دارد . آورد ها در برابر آن هجوم را فراهم مي و مقاومت اين فرهنگ
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هاي فضاي  هاي تلويزيوني، رسانه هاي گوناگون در برابر تهاجم برنامه فرهنگ
شده، عقايد پيرامون حقوق مجازي، گردشگران جهاني، زبان انگليسي جهاني

 شولت،(اند  گرايي جهاني و ديگر مداخالت فرامرزي تسليم شده ، مصرف بشر
ناپذير و در قالب ها را تسليم كه كاستلز اين فرهنگدرحالي. )912، ص1382

  :برد وي از سه گونه متفاوت هويت نام مي. كند معرفي مي» هويت مقاومت«
دهاي جامعه مدني كه تالش دارند بخش مانند نهاهويت مشروعيت. 1 

هويت مقاومت كه از . 2هاي غيردولتي را برعهده بگيرند؛  بخشي از مسئوليت
هاي جديد  كنند به شيوه اند و تالش مي ارزش دانسته شده طرف منطق سلطه بي

دارند و در پي تغيير شكل  دار كه برنامه هويت برنامه. 3خود را معرفي نمايند؛ 
  .)25 – 24، ص1380كاستلز، (باشند  عي ميكل ساختار اجتما

شدن تروريسم ها به شرايط خاورميانه و فراگير آنچه بيش از همة هويت
 ناديده باشد؛ هويتي كه تالش دارد به دليل تر است، هويت مقاومت مي نزديك

هايي  شدن با شيوهاش در عصر جهاني ها و باورهاي ديني گرفتن فرهنگ، ارزش
هاي بسياري رويارو سازد و بدين دنياي غرب را با چالشدر كمترين زمان، 

  .طريق از هويت خويش دفاع نمايد
هاي ترويستي در خاورميانه فراتر از هر عاملي ناشي از برداشت فعاليت گروه
ها تعاريف و عملكرد كشورهاي بزرگ درباره  اين گروه. شدن استآنان از جهاني

. گويند و از عامل بيگانه فرهنگي سخن ميدهند  سازي را مد نظر قرار ميجهاني
  تنها بيگانه كه عاملوقتي مردم يك فرهنگ، فرهنگ مردم ديگر را نه

پس از جنگ . آيددانند، امكان وقوع برخورد و منازعه پديد ميكننده ميتهديد
ها زير خاكستر مدفون شده بود، زبانه  سرد، آتش منازعات فرهنگي كه مدت

مردن، (تري نيز بين نيروهاي جهاني و محلي به وجود آمد  كشيد و تنش گسترده
  توان ميان جبهه بخشي از اين درگيري مسلحانه را مي. )1024، ص1383
بخش مورو و دولت فيليپين مشاهده كرد؛ سازماني كه با توان نظامي باال و آزادي

كند باورهاي ديني را در بخشي  سازي ساختار دولتي تالش مي خواسته اسالمي
  .گرفته اجرا كنداز سرزمين در اختيار
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به گفته فوكوياما، درواقع، جهان اسالم در برابر عقايد ليبرال در بلندمدت 

. )1033، ص1383اسميت، (كند آسيب پذيرتر است و خالف آن كمتر صدق مي
بيان چنين نظرياتي كه در بيشتر مباحثات پس از جنگ سرد نمايان شد، 

به نظر . كردند ال در جهان را دين اسالم معرفي ميبخشي از تعارض فرهنگي فع
، همان(المللي بود  رسيد اسالم منبع نزاع در داخل كشورها و در سطح بينمي
توان با فروپاشي شوروي سابق در ها را مي هاي اين درگيري نشانه. )1039ص

ونزي و ها در بالكان، آفريقا و خاورميانه، اندالمللي دنبال نمود؛ درگيري سطح بين
هاي  گران غربي است كه نزاع ميان گروه فليپين بخشي از همين برداشت تحليل

نيروهاي تروريست در عرصه جهاني . دهدگرا و تحوالت جديد را نشان مياسالم
از همين برداشت كه به تنش ميان فرهنگ جهان اسالم و دنياي غرب 

د را با مددجستن هاي خو گشت، دلبستگي نشان دادند و بخشي از كوشش بازمي
  .از تروريسم و ابزارهاي نو ارتباطي دنبال نمودند

. كندمي در اين وضعيت، خطري اساسي و جديد كشورهاي صنعتي را تهديد
اي كامالً مدرن دانست، تنها در شرايط خطر تروريسم كه بايد آن را پديده

ده از موقعيت يابد و با سوءاستفامدرنيته به باالترين حد از كارايي خود دست مي
تواند آن را تا حد نابودي پيش برد و اين همان  آزادي شهروندان است كه مي

رو هاست با خطر آن روبه نمايي است كه كشورهاي صنعتي مدتتناقض يا باطل
هستند؛ اما تنها با وقايعي چون يازدهم سپتامبر است كه آگاهي نسبتاً 

  .)200، ص1384فكوهي، (يابند محسوسي بدان مي

  هاي متفاوت تروريسم گونه. 3
گردد، تعريف دقيق  كه از تعاريف پر شمار ترور و تروريسم نمايان ميچنانآن

برخي از نويسندگان با آگاهي از . و روشني درباره اين پديده وجود ندارد
انتزاع عناصر «سازي علمي از تروريسم به هاي فرا روي مفهوم محدوديت
از نظر الكسي اشميت عناصر . اند مند شده القهدر اعمال تروريستي ع» مشترك

اعمال خشونت و زور؛ تعقيب اهداف سياسي؛ : مشترك و اصلي عبارت است از
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دستانه؛ آماج خشونت و هاي پيش ايجاد وحشت و ترس؛ تهديد و واكنش
  .)183، ص1385سليماني، (يافتگي خشونت سازمان

ندارد و در آينده نزديك الكوئر معتقد است تعريف جامع از تروريسم وجود 
تعريف از تروريسم  212هم به دست نخواهد آمد؛ ولي در شرايط فعلي، حداقل 

؛ وي نيز همان معيارهاي تعريف را بر اساس )148، ص1388پورسعيد، (وجود دارد 
كند و تعريف خويش را با دامنه اقدامات و  شده مشخص مياعمال انجام

هايي چون  تروريسم شامل فعاليت. ايدنم هاي تروريستي روشن مي  فعاليت
. )همان(شود هدف، هواپيماربايي و آدم ربايي مي گذاري، كشتار بي كشي، بمب آدم

در چنين تعاريفي از پديده ترور، عمل يا نتيجة حركت تروريستي مهم است و 
گيرد داده  هايي كه ترور و خشونت از آن سرچشمه مي بهايي چندان به انگيزه

  .آيد آنكه كمتر به شمار ميشود يا  نمي
در قسمت دو  1995الملل در سال در گزارش سيزدهم كميسيون حقوق بين

  اين اعمال تروريسم: گونه تعريف شده استالمللي اين، تروريسم بين24ماده 
كردن، تأمين دهي، دستوردادن، تسهيلالمللي خواهند بود؛ تصدي، سازمانبين

آميز بر ضد دولتي ديگر كه متوجه اشخاص يا شونتمالي، تشويق يا اداره اعمال خ
ها، اموال باشد و از چنين طبيعتي برخوردار باشد كه وضعيت ترور در افكار، تشكل

ها يا افكار عمومي ايجاد كند تا دولت يادشده را به اعطاي منافع يا اعمال روش گروه
ريستي را با تعقل از منظري ديگر عمليات ترو. )29، ص1390هاشمي، (خاصي وا دارد 

يابد تروريسم در قالب يك تعقل جمعي، تحقق عيني مي. نمايند جمعي تعريف مي
  . )11، ص1381رايش، (

هاي تحليلي درباره  ها و مدلسيجمن و مگرويك نيز از نبود يا كمبود تئوري
بر همين اساس و با توجه به كمبود منابع تعريف . گويند تروريسم مي

هاي  ي تحقيق خود را بر اساس جامعه آماري تروريستهاي تروريست فعاليت
  .(Segeman and Magouirk, 2007, p.4)نهند  بازداشتي القاعده بنا مي

تروريسم شيوه اقدامات تكراري به : دارد بدي در تعريف تروريسم بيان مي جي
ورزي، سليقه هايي داليلمنظور ايجاد دلهره و رعب و وحشت است كه با گروه

بنابراين عناصر . )249، ص1378بدي،  جي(گيرند ا سياسي به كار ميجنايي ي
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ها، عامالن  المللي را تكرار، انگيزه، قصد، عامالن، نقش دولت تروريسم بين

تروريسم . )252، صهمان(نمايد  غيردولتي و ميزان تأثيرگذاري مشخص مي
، مرام آليسم، مكتب نظري و چون فاشيسم و كمونيسم همچون رئاليسم يا ايده

عقيدتي نيست؛ بلكه نوعي استراتژي يا ابزار تاكتيكي براي حمله و تهديد به 
  . )146، ص1388پورسعيد، (رود  شما مي

، تعريفي 2014و  2013هاي ساالنه پليس اتحاديه اروپا در سال  گزارش
دهد؛ چراكه تعاريف موجود را  ها به دست نمي مشخص از ترور و تروريست

كند كه پاسخگوي بخشي از تحركات تروريستي در كشورهاي ناكافي ارزيابي مي
گرفته ميان تحركات بندي صورتبنابراين دسته. شود عضو اتحاديه اروپا نمي

نمايد  هاي تروريستي را براساس انگيزه، ايدئولوژي و اهداف مشخص مي گروه
(EUROPOL, 2013 and 2014, p.12) .شناسي با توجه كارگيري چنين روشبه

توان به ميزاني  هايي است كه مي ايرادهايي كه به آن وارد است، يكي از روش با
از تعاريف موجود دوري جست و شيوه عمل را مبناي تحقيق قرار داد؛ چراكه 
تالش براي تعريف تروريسم برمبناي قربانيان آن، فاقد مفهوم و ناگزير محكوم به 

  .)2759، ص1378بدي،  جي(شكست است 
) الف :شمارد هاي تروريستي بر مي ه شاخص براي فعاليتجاالتا نيز س

داري جنسي و  ربايي، قاچاق انسان، برده اي از قبيل آدم هاي جنايتكارانه فعاليت
هاي قاچاق مواد مخدر كه در بخشي از كشورهاي آمريكاي  فعاليت در گروه
هاي  هزمينهايي از پيش هاي اعمال كه نشانهانگيزه) گيرد؛ ب التين انجام مي

حالت يا نوع عمل تروريستي كه براساس آن ) دهد؛ ج ها را پوشش مي فعاليت
  .(jalata, 2008, p.10-11)شود  عمل تروريستي تعريف مي

  تروريسم سنتي. 3- 1
هاي مدرن بسيار  هاي سنتي در مقام مقايسه با تروريست رويكرد تروريست

ز ديده شد، همچون اولين باري كه اين پديده در روشنايي رو. متفاوت است
واژه تروريسته كه . بسياري ديگر از نمادهاي دوران مدرن، در انقالب فرانسه بود

شود، از دوران تسلط در برگردانش به زبان انگليسي تروريست خوانده مي
اولين كسي بوده كه » ادموند برك«ها به ارث رسيده و به احتمال زياد،  ژاكوبن
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انگليسي كه مخالف انقالب فرانسه بودند، به كار هاي  آن را براي توصيف شواليه
  .)9، ص1390ايگيلتون،(برد 

آميز و بدون خشونت هاي مسالمت در روسيه قرن نوزدهم، شكست حركت
در ايرلند نيز شكست پارنل در هواداري از . زمينه ظهور تروريسم را فراهم آورد

بنابراين در  .)16، ص1381رايش، (حكومت قانون سبب بروز تروريسم گرديد 
كنندگان حادثه ها خواهان آن بودند كه تعداد مشاهده ترويسم سنتي تروريست
  . )179، ص1390 مقدم،گوهري(تروريستي افزايش يابد 

باشد؛  نكته در خور توجه در تروريسم سنتي عامل تعصب مذهبي هم مي
درواقع تروريسم سنتي براي توجيه اقدامات خود از پوشش ديني و عناصر 

هاي روسي قبل از انقالب  اين ويژگي در بين تروريست. تعصبي برخودار بودم
  . )4، ص1392والتر، (شود  ديده مي 1917اكتبر 

 واعظي،(شود  تروريسم دولتي، همزمان شامل تروريسم سياسي و سنتي مي

پذيرفته، تروريسم دولتي با آنكه به تكرار بندي صورت در دسته. )12، ص1390
هاي سنتي قرار  رسد، در دسته تروريست ناپذير به نظر ميو اثباتقابل مشاهده 

گاه ردي از تحركات تروريستي در كشورها  كنند هيچ ها تالش مي دولت. گيرد مي
هاي ديگر بر جاي نگذارند؛ چراكه با اين عمل و تأييد آن سبب  و سرزمين

برداري  بهرههايي  شوند ديگر كشورها براي پيشبرد مقاصد خود از چنين روش مي
  .نمايند

هاي توتاليتري چون رژيم  با اين حال در سده بيستم تروريسم از سوي رژيم
آلمان نازي تحت رهبري هيتلر و رژيم اتحاد شوروي در دوران استالين عمالً به 

  . )64، ص1380 طيب،(گرفته شد عنوان يك خط مشي دولتي در پيش
ها انجام داده،  ا از تروريستاي كه اتحاديه اروپبنديبا توجه به تقسيم

هاي سابق و طرفداران تفكرات لنينيسم و  گرايان كه كمونيست هاي چپ گروه
كردن سيستم اقتصادي، گرايان افراطي كه در پي عوض اند، راستاستالينيسم

طلبان كه بيشتر در ايرلند و باشند، تجزيه سياسي و فرهنگي كشورشان مي
اي نژادپرست كه عمده فعاليت آنان در كشورهايي ه اسپانيا فعال هستند و گروه

باشد، به دليل عملكردشان كه استفاده از  همچون دانمارك، فرانسه و نروژ مي
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است، در » ارعاب«و » ايجاد ترس«كارگيري و به» هدف محدود«هاي  شيوه

از نظر . (EUROPOL, 2014, p.55)گيرند  هاي سنتي قرار مي دسته تروريست
هاي فعال غير از تحركات  ليانه پليس اتحاديه اروپا تمامِ اين گروههاي سا گزارش

  .گيرند هاي سنتي قرار مي گرا در حلقه تروريست پيكارجويان اسالم
هاي تروريستي سنتي در جهان امروز از ابزارهاي مدرن همچون  گروه
هاي اعتراضي، طراحي پوسترهايي با محتواي نژادپرستانه و ضد  موسيقي

تبليغات در فضاي مجازي و دعوت از مردم جهت برهم زدن نظم فعلي مهاجران، 
شود كه اين  كارگيري اين ابزارها دليل نميكنند؛ ولي به كشورها استفاده مي

  از منظر محتواي فكري. هاي مدرن قرار دهيم ها را در دسته تروريست گروه
  نيته وترين اعتراض به پيامدهاي مدرهاي سنتي نازل و رفتاري، تروريست

  .دارند شدن را بيان ميجهاني
  تروريسم مدرن .3- 2

گرفته در تروريسم مدرن در يك چرخه تاريخي و با توجه به رويدادهاي شكل
نكته مهم اينجاست كه تروريسم مدرن واكنشي . گرفته استدنياي مدرن صورت

گرفته راپاپوت با توجه به تحوالت صورت. (M.lutz, 2008, p.2)شدن است به جهاني
گيري آن  هاي تروريستي چهار موج تروريسم مدرن را از ابتداي شكل در تاريخ گروه

و توسط بازيگران غيردولتي كه اكثراً تفكرات ضد  19ابتداي قرن . 1: شمارد برمي
موج دوم متعاقب جريانات ضد استعماري و امپراطوري در . 2سلطنتي داشتند؛ 

موج . 4ايط رقابت دوران جنگ سرد رخ داد؛ موج سوم تروريسم در شر. 3دنيا بود؛ 
، 1390 مقدم،گوهري(گرفتن است شد و در حال شدت آغاز 1979چهارم تروريسم از 

گرفته توسط راپاپورت حمله شوروي به افغانستان و صورت بنديدسته. )184ص
داند، رويدادي كه همچنان بخش  گرا را يك موج مي ظهور جهادگرايان اسالم

  .است  از جهان را به خود مشغول داشتهاي  گسترده
هاي غربي و آمريكا  حمله نظامي شوروي به خاك افغانستان و حمايت دولت

شدن و هاي موجود در بطن جهاني از نيروهاي طالبان و القاعده بخشي از تناقض
در ديدار با مجاهدان  1985ريگان در . تعاريف آشفته و سيال تروريسم است

گر  اعده كه در آن زمان در حال مبارزه با نيروهاي اشغالافغان و اعضاي الق
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همچون بنيانگذاران آمريكا خوانده » مبارزان راه آزادي«شوروي بودند، آنان را 
كه دولتمردان آمريكا پس از وقوع حادثه تروريستي يازدهم سپتامبر بود؛ درحالي

سليماني، (دند هاي تروريستي قرار دا همين گروه را رسماً در ليست گروه 2001
گرفته در تروريسم مدرن به قسمتي از تغييرات و تحوالت شكل. )189، ص1385

هايي كه در طول يك دوره  گردد؛ دولت ها بازمي ميزان وابستگي آنان به دولت
اي ديگر  دهند و در دوره زماني خاص گروهي را براي اهداف خاصي شكل مي

مدرن به دليل همين نزديكي به تروريست . كنند همان اقدامات را محكوم مي
گيرد  ساختار نظم دولتي، بخشي از همان ارتباطات و روابط مدرن را به عاريه مي

گذارد؛ بخشي از نظم و سازمان نظامي،  و در داخل سازمان تروريستي بنا مي
هاي پاكستان و  هاي رسمي از دولت اي القاعده وامدار آموزش تبليغاتي و رسانه

  .آمريكا است
بر اساس . شود ريسم مدرن از منظري با حمالت انتحاري سنجش ميترو

، حمالت 2011و  2010گزارش وزارت امورخارجه اياالت متحده در سال 
انتحاري بيش از همه ترورها مرگبار بوده و موجب هفتاد درصد تلفات در 

اغلب حمالت در كشورهاي افغانستان، سوريه، عراق و . شود كشورهاي ناامن مي
  .گرفته استصورت ليبي

طلبي، هايي همچون قدرت والتر الكوئر معتقد است تروريسم مدرن در قالب
هاي پسامدرن همچون مذهب،  گنجد؛ قالب گرايي نمي جويي يا ملتمنفعت

؛ چراكه )154، ص1388پورسعيد، (شدن براي توضيح آن الزم است هويت و جهاني
گيرد  شدن و هويت شكل ميانيهاي متضاد جه دنيا و زندگي ما به دست جريان

  . )17، ص1380كاستلز، (
كنش سياسي و نه به مثابه شكلي از بروز -ترور مدرن در مقام نوعي عقيده 

خشم آني كه مثالً شخصي به دليل عصبانيت از بلندي صداي تلويزيون همسايه 
، 1390 ايگلتون،(غايت متأخر و نوبنياد است اي بهپديده - خانة او را منفجر كند

  . )9ص
هايشان  جنبش زاپاتيستا، ميليشاي آمريكا و آئوم شيزيكيو در ژاپن، فعاليت

هاي جديد ارتباطي است  شدن و استفاده از رسانههمزمان عليه مدرنيته و جهاني
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از نگاه ميلشياها مقاومت در برابر نظم تازه و غيرخدايي  )101، ص1380 كاستلز،(

ظيفه مسيحي و در عين حال حق جهان كه مشخصه آخر زمان است، يك و
توان آن را با ابزاري چون ترور به  شود؛ حقي كه مي شهروند آمريكايي دانسته مي

ميلشياها در اصل نهضتي سياسي و فرهنگي و . )117، صهمان(دست آورد 
هاي جهاني و حاميان حق انتخاب  هاي كشور در برابر ارزشمدافعان سنت

  آخرين آمارهاي. نظم جهاني هستند هاي محلي در برابر تحميل جماعت
، حكايت دارد كه استفاده از ابزارهاي نو »طلبهويت«آمده از اين جنبش دستبه

  .هاي تبليغي آنان است رساني بخشي از سياست اطالع
دادن ژاپن و جهان از جنگ ويرانگري كه هدف گروه آئوم شيزيكيو نجات

و امپرياليسم امريكا براي ايجاد هاي ژاپني  ناپذير رقابت شركتنتيجه اجتناب
ترين هدفشان است ترين و مهم نظم نو جهاني و دولت واحد جهاني است، اصلي

هاي نو  كارگيري روشگروه تروريستي آئوم به دليل به. )131، ص1380كاستلز،(
هاي  تبليغاتي، استقالل مالي در برابر دولت، گستره فعاليت در اينترنت و شبكه

هاي مهندسي و استفاده از ابزار  هاي رشته آموخته گرفتن دانشمجازي، درخدمت
حمله . گيرد هاي مدرن قرار مي تصوير جهت اقناع ديگران در دسته تروريست

  .تروريستي اين گروه با گازسارين به مسافران مترو ژاپن سبب شهرت آنان شد
ان به رهبري حكمتيار كه از تو» دولت اسالمي افغانستان«گروه تروريستي 

هاي تحركات  نظامي و تبليغاتي عظيمي برخوردار است و تصاوير و فيلم
سازد، در  تروريستي گروه را روي سايت رسمي و صفحات اينترنتي منتشر مي

  . گيرند هاي مدرن قرار مي دسته تروريست
: كنند هاي مدرن همزمان از آن استفاده مي هشت راه متفاوتي كه تروريست

  جنگ رواني، تبليغات، افزايش سرمايه، استخدام نيرو،استفاده از اينترنت، 
هر كدام از . )6، ص1381ديمن، (هاست  كردن اطالعات و هماهنگي فعاليتمخفي
توان در گروه تروريستي ميلشياها و آئوم شيزيكيو مشاهده  هاي فوق را مي مؤلفه
شدن جهاني وهاي تروريستي در برابر امواج مدرنيته  با آنكه اكثر اين فعاليت .كرد

نمايند به موازات انجام اين امور  ها تالش مي اند، پيروان اين گروهواكنشي و تدافعي
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اي  هاي رسانه بيشترين ابزار فعاليت. به كارهاي تروريستي نيز اقدام نمايند
  .)138، ص1380كاستلز، (باشد  اي مي ها ابزارهاي مدرن رسانه تروريست

، حدود نيمي از سي سازمان 2014 –2010بر اساس گزارش ساليانه در سال 
هاي تروريستي خارجي كه دولت آمريكا معرفي  شده تحت عنوان سازمانتعيين

 ديمن،(هاي اجتماعي مجازي بودند  سايت اينترنتي و گروه كرده بود، داراي وب
آوري نو براي  شدن و فنهاي جهانيهاي جديد از ثمره تروريست. )7، ص1381
 2007تا سال . برند اهنگي و اجراي اقدامات مرگبار خود بهره ميريزي، هم برنامه

سايت، محفل و اتاق گفتگوي اينترنتي تروريستي وجود داشته  5000بيش از 
هاي تروريستي در جهان، خصوصاً  گروه  رشد فعاليت. )200، ص1390مقدم، (است 

زماني  هاي اينترنتي بيش از هر در خاورميانه باعث شده شمارگان اين گروه
  .باشد

بسته امنيتي ضد تروريستي كه پس از حادثه يازدهم سپتامبر در آلمان به 
هاي تروريستي بنا نهاده شده بود، تصويب رسيد، بر اساس همين نگاه به فعاليت

هاي  براي نمونه كنترل پست الكترونيك و ساير ابزار ارتباطات و حتي حساب
  .)17، ص1390هاشمي، (بانكي شخصي شهروندان 

  اند كه عمد و آگاهانه اهدافي را برگزيدهها در دنياي مدرن بهتروريست
  اند كه درگيري در آنجا انتظار هايي را انتخاب كرده اند و مكاننيافتنيدست
سرعت ويژه در عصر مدرن ارتباطات آني و جهاني بهها به اين نوآوري. رودنمي

محور است و جديد چون هويت تروريسم. )24، ص1381رايش، (يافته است اشاعه
برد، اين امكان را  ميشدن سود هاي جهاني محور از امكانات و قابليتنه منفعت

پورسعيد، ( پايه داشته باشد و درواقع غير سرزميني باشددارد كه ساحتي تك
سفيد جمع خودشان را و ريش معنوي هاي مدرن رهبر روريستت. )162، ص1388
؛ گروهي كه بارز از چنين ساختاري است نمايي دونزيان اسالمي جماعت ؛دارند

. گيرد هايش را بر اساس خواست رهبر در زندان پي مي تمام فعاليت
 .كنند هاي مدرن در هر زمان و مكان، شهر و كشوري اقدام به ترور مي تروريست

حادثه يازده سپتامبر يكي ديگر از تحركات گروه تروريستي القاعده است كه 
  . رو ساختشوكي عظيم روبه جهان را با
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هاي جمعي و شبكه اينترنت،  شدن و گسترش رسانهبا موج افزاينده جهاني

اي مشخص را به عنوان  توان نقطه اند و نمي تر از قبل شده مكان ها بي اين گروه
  .هاي تروريستي انتخاب نمود پايگاه گروه

اي القاعده و خصوصاً اعتماد بود، تمام نيروهالدن به تكنولوژي بيبا آنكه بن
هاي  هاي ارتباطي مدرن از قبيل موبايل اي آن به اينترنت و دستگاه بخش رسانه

هاي مدرن تدوين فيلم و صدا مجهز  هاي خبري و دستگاهاي، سايت ماهواره
در مقام مقايسه مسئول روابط عمومي نيروهاي . )87، ص1390البحري، (بودند 

هاي اجتماعي براي  ه نوع خبررساني شبكهالقاعده در سوريه اعتقاد دارد ك
كارهاي ما مهم است؛ چراكه امكانات موجود در شبكه توييتر بسيار كار 

بوك انجام  اي چون فيس تر از شبكه تر و ساده خبررساني و توزيع اخبار را سريع
  .)5، ص2013گلوبال نيوز، (دهد  مي

ي بين آن و هاياي مدرن است، حتي اگر شباهتتروريسم كنوني مقوله
آسيسينت يا حشاشين يعني پيروان حسن صباح باشد كه براي عمل تروريستي 

اما اين بدين معنا . كشيدند تا در حالت خلسه دست به عمل زنندحشيش مي
اي است كه از بيرون بر مدرنيته اعمال شده يا در  نيست كه تروريسم مقوله

ات و لوازمات جامعه مدرن عرض آن است، بلكه عمده اين است كه از درون الزام
هاي مدرن  ترين نشانه تروريست برجسته. )127، ص1390 راد،افتخاري(آيد  بر مي

شدن است كه به صورت جهاني واكنش در برابر انديشه مدرنيته و مقابله با آن و
  .گيرد ترور و تروريسم انجام مي

اهداف  بودننامشخص) الف: هاي اصلي تروريسم مدرن عبارت است از مؤلفه
  شمار افراد مقتول غيرنظامي در حمالت آنان بيشتر است؛) تروريستي؛ ب

و جذب نيروهاي جديد در   هاي مدرن جهت رساندن پيام استفاده از رسانه) پ
ساختار سازماني اين ) داشتن منابع مالي گسترده ؛ ث) سازمان تروريستي؛ ت

م مدرن واكنشي به ترويس) باشد؛ ج ها چندمليتي و گاه چندزباني مي گروه
  .شدن استمدرنيته و جهاني
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  تروريسم پسامدرن .3- 3
هاي تروريستي فعلي در خاورميانه و شمال آفريقا مانند القاعده، بوكوحرام گروه

هاي تروريستي در دنياي امروز همزمان از ابزارهاي نو  و داعش، بيش از ديگر گروه
ين وسايل مدرن قدرت را در جويند و تالش دارند از طريق هم در جهان سود مي

باشند، به دست آوردند و  هايي كه در آنجا مشغول جنگ و ستيز مي سرزمين
توان تمام اين  با نگاهي كلي مي. منطق خاص حكمراني خودشان را برقرار نمايند

هاي مدرن و پسامدرن در  هاي تروريست خواند؛ ولي تفاوت  ها را تروريست گروه
شان  شغال سرزمين و خاك كشور مستقل و استقالل ماليميزان توانايي نظامي، ا

  .است 
هاي تروريستي بنيادگرايانه در پايان قرن بيستم  يكي از علل گسترش فعاليت
فعاليت بنيادگراها . (M.lutz, 2008, p.6)شدن است تغييرات منفي ناشي از جهاني

اسالمي به هويت . گيرد هميشه به صورت واكنشي و با رجوع به گذشته صورت مي
گرايي، خواه  داري، سوسياليسم و ملي دست بنيادگراها و در مقابله با سرمايه

شود؛ چراكه از نظر بنيادگرايان همه  گرايي عربي خواه غيرعربي، بازساخته مي ملي
. )34، ص1380كاستلز،(اند خورده نظم مابعد استعماريآنها ايدئولوژي شكست

ها  ي، سوريه و عراق نشان از آن دارد اين گروههاي تروريستي در ليب فعاليت گروه
در  2014اند؛ چراكه در سال  تغييرات معناداري را در داخل خود آغاز كرده

چهارده كشور اتحاديه اروپا تحركات تروريستي جديدي رخ داده كه با تحركات 
  .(EUROPOL, 2014, p.15-25)قبلي آنان تفاوت داشته است 

اين . داند ا بخشي از نمايش قديمي خشونت مير» يازده سپتامبر«دريدا 
رويداد معلول بافاصلة جنگ سرد است؛ پيش از پايان جنگ سرد، زماني كه 

تنها در افغانستان، براي دشمنان اتحاد شوروي كه اكنون اياالت متحده، نه
دريدا، (داد  كرد و آموزش نظامي مي اند، سالح تأمين مي دشمن آمريكا شده

تر سرِ نمادين نظم جهاني  نابراين اين نيرو قلب يا به بيان دقيق؛ ب)70، ص1390
  .)71، صهمان(حاكم را هدف را قرار داده است 

هاي نو  كارگيري دستگاههاي تروريستي مدرن و پسامدرن به وجه اشتراك گروه
هاي  هاي تروريستي، ابزارهايي چون شبكه اينترنت، شبكه گروه. اي است رسانه
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زدن به نظم و وسايل جديد تدوين فيلم و صدا را جهت ضربهمجازي، پادكست 

  . گيرندكار ميبرآمده از انديشه مدرنيته و دنياي جهاني به
ها با هاي ارتباط جمعي و پيوند تروريست شدن رسانهاگر قبل از فراگير

دانش  سواد يا كم هاي تروريستي كم ابزارهاي نو ارتباطي همچون اينترنت، با گروه
ها  كاستلز در تحقيق خود درباره اين گروه. شديم جاي تعجب نداشت رو ميروبه
درصد پدران  48نتيجه تحقيق پيمايشي در تونس نشان داد كه : نويسد مي

از مناطق فقرزده  1970سواد و در دهه  جو ضد نظام حاكم بي نيروهاي مبارزه
شگري پژوه. )35، ص1380كاستلز،(روستايي به شهر مهاجرت كرده بودند 

المللي در يك رابطه متقابل با فقر قرار دارد؛ كشورهاي  تروريسم بين: نويسد مي
هاي تروريستي هستند  با درصد باالي جمعيت فقير بيشتر در معرض رشد گروه

حال آنكه بخش عظيمي از نيروهاي تروريستي موجود در . )195، ص1390مقدم،(
هاي مهندسي تشكيل  رشته هاي آموخته كردگان و دانش خاورميانه را تحصيل

هاي تروريستي در  شايد بتوان فقر را يكي از عوامل پيوستن به گروه. دهند مي
خاورميانه، شمال آفريقا و كشورهاي آسياي ميانه به حساب آورد؛ ولي تمام 
رويدادهاي تروريستي در دنياي امروز را حمل بر يك عامل اقتصادي نمودن 

تروريستي نيست و تنها بخشي از علل  شدن تحركاتتر پاسخگوي گسترده
  .دهد الملل و پسامدرن را توضيح مي تروريسم بين

بر چهارصد  2007و  2004هاي  سيجمن در دو تحقيق جداگانه در سال
اي رسيده است؛ نتايجي كه  نيروي بازداشتي القاعده به نتايج جالب توجه

ده، ناآگاهي از وضعيت هاي فروپاشي يافتن در خانوادهسوادبودن، فقر، پرورش بي
وي . كند هاي تروريستي را رد مي بودن اعضاي گروهنشيناجتماعي يا حاشيه

  :دارد عنوان مي
ها از كشورهاي عرب  حقيقت اين است كه اكثر اين تروريست

آيند، اكثر اين  آنها از كشورهاي فقير همچون افغانستان نمي. هستند
هاي  آيند و نه خانواده ميهاي طبقه متوسط  ها از خانواده تروريست

هاي آنان به مذهب متوسط و با  گرايش اكثر خانواده. زدهبحران
 26متوسط سن اعضاي القاعده . شود هاي عادي شناخته مي گرايش
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معماري،  هاي مهندسي كردگان رشته القاعده شامل تحصيل. سال است
دن و ال رهبران اين گروه بن. ساختمان، كامپيوتر و حتي بازرگاني است

ايمن ظواهري و محمد عطايند كه اولي تحصيالت مهندسي راه و 
ساختمان داشت، دومي پزشك است و آخري تحصيالت معماري 

شده عضو القاعده، كساني كه در ميان اعضاي بازداشت. داشت
شخصيت اين افراد . شوند شستشوي مغزي شده باشند نيز يافت نمي

. كشي و قتل در پرونده آنان نيست مهايي از آد بسيار عادي است و نشانه
دهد اين اشخاص از  درحقيقت تحصيالت و سالمت رواني آنان نشان مي

  .(Sagman, 2004, p.4)نظر رواني سالم هستند 
. هاي مهندسي تحصيل كرده است رهبر گروه داعش نيز در يكي از رشته

قي و تروريسم پسامدرن درواقع جنگ عليه چيزي است كه آن را انحطاط اخال
  . كند ضديت با دين تعريف مي

هاي  هاي تروريستي در خاورميانه، ريشه با توجه به تحصيالت اعضاي گروه
اين تعصب و حركات تروريستي را بايد در باورهاي ديني آنان جست، هدف آنان 

؛ جهاني كه (Sagman, 2004, p.31)آل و آرماني است  ساختن جهاني ايده
شدن را به همراه نداشته باشد و رجعتي باشد به پيامدهاي مدرنيته و جهاني

هاي ديني، اخالقي و مؤمنانه زيستن در دنيايي كه خدامحوري به  سوي ارزش
يافتن به محوري نشسته باشد؛ با چنين نگاهي است كه مسئله دست جاي انسان

سرزمين و برپايي دولت اسالمي، برخورداربودن از رهبري ديني و اجراي شريعت 
  . نمايد وه ميمهم جل

باتوجه به اين نكته كه سيزده درصد از اين نيروهاي بازداشتي القاعده 
كنند فقط خودشان متون مقدس را فهم  تحصيالت مذهبي دارند و گمان مي

ها و فهمشان از متون مقدس  كنند، بايد براي شناخت آنان به درك برداشت مي
هاي افكار  زمينهن پسآنان با داشتن كمترين دانش مذهبي و نداشت. رسيد

هاي سريع براي حل مشكالت كشورهاي  يافتن پاسخمذهبي، به دنبال دست
 .(Ibid, p.32)اند عربي و در حال توسعه
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شوند،  ها تروريست مي رسد كه مهندس مارك سيجمن به اين نتيجه مي

سالگي  25وقتي در . توانند بدون هيچ كمكي قرآن را بخوانند كنند مي تصور مي
هاي  آورند، به دليل نداشتن دانش مذهبي، به دام قرائت مذهب روي ميبه 

افتند و براي فهميدن هر چيزي، بالفاصله به دنبال  غيرمعمول قرآن مي
تحقيق وي نشان . )195، ص1389هوشنگي،(روند  تروريسم، نقشه و يافتن اصول مي

دا گري سوق پي درصد آنها در غرب به سمت افراطي 84دهد كه حدود  مي
 .(Sagman, 2004, p.34)اند و نه در كشورهاي پيشين خود  كرده

هاي  به جاي گروه» نظاميان سياسيشبه«دهد از مفهوم  هانتر ترجيح مي
تروريستي استفاده كند؛ چراكه مفهوم تروريسم را براي اين پديده نو چندان 

ه، استفاده كارگيري تجهيزات نظامي گستردبه. )3، ص1293هانتر، (داند  دقيق نمي
هاي كشتار جمعي، اشغال  هاي شيميايي و ميكروبي، استفاده از سالح از سالح

  گرفتن بخشي از سرزمين كشورهاي عضو سازمان ملل ودستنظامي و به
هاي بزرگي از همين كشورها  كردن با نيروهاي نظامي رسمي در قسمتجنگ

يج مفهوم تروريسم قرار هاي را بنديها را نتوان در دسته شود اين گروه سبب مي
هاي تروريستي مدرن و پسامدرن در نحوه  تفاوت اصلي گروه. )5صهمان، (داد 

اهداف درازمدت آنان نهفته است؛ اهدافي همچون برپايي دولت اسالمي، تشكيل 
. هاي اشغالي را سامان دهد هاي دولتي كه كارهاي روزمره سرزمين سازمان

كه بازگشت به اسالم اوليه را نمايان سازد و هايي  استفاده از نمادها و نشانه
يافتن به استقالل كامل مالي بخشي از اين برداري از فروش نفت و دست بهره

هاي  توان در بخش هايي از اين رويدادها را مي رود؛ نمونه ها به شمار مي تفاوت
  .اشغالي كشور سوريه و عراق مشاهده كرد

: توان چنين برشمرد پسامدرن را مي وجودآمده در تروريسمعمده تحوالت به
گسترش تكنولوژي، انفجار جمعيت در كشورهاي در حال توسعه و خصوصاً 

هاي  نيافته، بحرانخاورميانه، گسترش شكاف ميان كشورهاي صنعتي و توسعه
تر آنكه در مهم. شدن صحنه نبردمحيطي، فروپاشي نظام دو قطبي، نامتقارنزيست

گرفتن بخشي از سرزمين يك كشور يده تصرف يا دردستتروريسم پسامدرن با پد
  . شود هاي ديگر تروريسم ديده نمي رو هستيم كه در نمونهروبه
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انجام عمليات ) الف: پارامترهاي اصلي تروريسم پسامدرن چنين است
استفاده از تكنولوژي جديد ) انتخاب اهداف نامشخص و نامعلوم؛ پ) انتحاري؛ ب

داشتن توان نظامي باال و جنگ ) هاي مجازي؛ ت نت و شبكهاي مانند اينتر رسانه
اشغال بخشي از سرزمين ) هاي رسمي و منظم كشورهاي مورد هدف، ث با ارتش

؛ كشورهاي عضو سازمان ملل، مانند كشورهاي نيجريه، سوريه، فيليپين و عراق
ز و گيري، قاچاق كاال، ار توانايي باالي مالي و كسب ثروت از طريق گروگان) ج

هايي كه  برپايي نهادها و سازمان) فروش اسيران غيرنظامي به كشورهاي ديگر؛ چ
  .ها متبادر سازد ها و شعائر ديني را به ذهن شاخص

  نتيجه
ريزي بنايي جديد  كشد، درصدد پي مدرنيته نظم قديم را به چالش مي

غيير و آيد و انسان وابسته به باورهاي مقدس را در ميانه امواج سهمگين ت برمي
كند تا با كوشش خويش از اين مهلكه جان سالم به  تحوالت پي در پي رها مي

سازد و سبب بروز   در برد، باور آدميانِ صاحب عالم را با توان انسان عوض مي
ها و نهادهاي  شود كه زندگي و حيات انسان ها و پيامدهايي مي پديدآمدن بحران
  . گيرد مدرن را در بر مي

هاي  جستن از آن و به سوي هويتر دنياي مدرن و دوريحس رهاگشتگي د
اي  شدن و درصدد يافتن پاسخ زودهنگام و سريع مقدمهشده متمايلگرفتهناديده

تناقض مدرنيته از گرداب . يافتن به سوي ترور و تروريسماست براي گرايش
براي انسان غربي كه تدريجاً . شود فروپاشي و تجديد حيات مستمر آغاز مي

درنيته و پيامدهاي آن را لمس نموده و انسان شرقي كه چنين تحوالتي را در م
اي كوتاه و با سرعت شتابان تجربه كرده و احساس سرگرداني پيوسته را به  دوره

اند و  هايي را كه سركوب شده همراه دارد، معناي كشش و رفتن به سوي هويت
  .اند، زنده خواهد كرد يا به حاشيه رانده شده

شدن جهاني. يافته فكر و انديشه مدرنيته استشدن زاييده و پرورشيجهان
گري گسترده؛  هايي در معرض زوال؛ نظامي هويت: هايي به همراه دارد نيز دشواره

بخش . شدن سازماني جنايت و آنارشي جهانيهاي معترض؛ جهاني جنبش
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ه انعكاس هاي تروريستي در خاورميان يافته گروههاي سازمان عظيمي از تالش

هاي غربي  شدن است؛ پيامدهايي كه در سرزمينقسمتي از اين پيامدهاي جهاني
گردد و در  هاي خدماتي نمايان مي ها و شركت ها، كافه گاه با حمله به فروشگاه

گيري  هاي ديگر باعث قدرت كشورهاي خاورميانه به دليل وجود نابساماني
هايي كه از توان  شود؛ گروه ش ميهاي شبهه نظامي ـ تروريست همانند داع گروه

ها برخوردارند و از تمام دستاوردهاي دوران مدرن  نظامي نسبتاً برابر با دولت
با وقوع چنين رويدادهايي در سطح جهان و كشورهاي در حال . گيرندبهره مي

  .توان از مدرنيته عليه مدرنيته نام برد توسعه يا بازمانده از توسعه مي
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  الحداثةوشمولية األرهاب بعد  ،العولمة ،الحداثة
  1غفورالسيد محسن آل

  2رضا صادقيان
   :الخالصة

األرهاب بسهولة في عصر العولمة وربط  من الطبيعي بمكان الحديث وفهم ظاهرة
والنتاج المناخ وذلك نظراً للتحوالت والتغيرات التي تجري في  العالقة الحاصلة بينهما

الفكري الحداثي ولعل مسألة الحداثة ليس وحدها هي العامل الذي تقع عليها مسؤولية 
هي واحدة من العوامل األصلية في ظهوره وتفشيه من بعد بل المجاميع األرهابية بروز 

ثة أقسام وهي األرهاب التقليدي واألرهاب الحداثة ومن هنا يمكن تقسيم األرهاب الى ثال
بين واسع الحداثوي واألرهاب ما بعد الحداثة والحق يمكن القول بإن هناك بون واختالف 

   .تلك األقسام الثالثة
نتيجة التغيرات والتحوالت حاصل والشك فإن األرهاب الحداثوي ومابعد الحداثة 

لتي ولدتها الحداثة ومن ثم مجئ عملية اوالصراعات التي تزامنت مع األحداث والموجة 
ويمكن من خالل التحركات واألرهاصات التي تنطوي وسيطرتها على مقاليد العالم العولمة 

مشاهدة العالمات والمرتكزات وما اسفر عنهما من آثار سلبية على فعالية هذين اإلتجاهين 
لذي نرى فيه إن األرهاب في الوقت ا ،نفس العولمةوردود األفعال العدائية الجدية على 

حيث كانت والتزال األهداف التي يتبناها محدودة في مغايرة التقليدي يعمل بطريقة آخرى 
حين إن األرهاب الحديث ومابعد الحداثة يجعل أهدافه فوق استهداف الشخصيات 

حاله حال الرؤية الحداثوية التي وضرب مصالح الدول مسؤولي الدولة أغتيال المعروفة و
وتسعى المقالة هذه الى الوصول الى حقيقة مفادها إن  ،معين لهاوإطار قبل أي حد الت

ظاهرة األرهاب الحديث ومابعد الحداثة هو عصارة وردت فعل طبيعية ألفرازات ماجاءت 
 وهيمنتها به تلك الحداثة من نتائج على الساحة الدولية وكذلك نتيجة حصول العولمة

الحديث ومابعد الحداثة هو محصول مرحلة الحداثة وواحد وبعبارة آخرى فإن األرهاب 
كذلك الحداثة وتلك والرئيسية الناجمة عن األزمات التي أوجدتها من العوامل األساسية 

   .في مختلف اصقاع العالمإمتدادات العولمة 

األرهاب بعد  ،الحداثوياألرهاب  ،األرهاب ،العولمة ،الحداثة :المصطلحات المحورية
   .لحداثةا

                                                 
  .عضو في الهيئة العلمية في جامعة الشهيد جمران .1
  .مدينة شهر رضا ـاإليرانية والشؤون طالب في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الحرة في قسم القضايا  .2
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Modernity, Globalization and Prevalence of Postmodern Terrorism 
 
Seyyed Mohsen Al‐e Ghafour1 
Reza Sadeqiyan2 
 
Abstract 
In order  to understand  the  terrorism  in  the age of globalization and  the 

relationship between  the  two, one needs  to  consider  the  changes  in 
the  thought  framework  of  modernity.  Modernity  is  not  the  only 
element for the appearance of terrorist groups; rather  it  is one of the 
major  elements  for  the manifestation of postmodern  terrorism.  In  a 
general  classification,  three  kinds  of  terrorism  can  be  perceived: 
traditional, modern and postmodern  terrorisms. The approach of  the 
traditional  terrorism  varies  from  the  approaches  of  the modern  and 
postmodern terrorisms. 

The  modern  and  postmodern  terrorisms  are  the  result  of  changes 
following the growing trend of modernity and hence the globalization. 
In all of the activities of these two types, one can notice signs of enmity 
with globalization; however, the traditional terrorists acted differently. 
The goals of the traditional terrorists have been limited. However, the 
modern  and  postmodern  terrorists  aim  at  goals  which  go  beyond 
outstanding  governmental  characters.  This  resembles  the modernity 
thought which does not accept anything which brings about limitation. 
This  article  intends  to  show  that  the  modern  and  postmodern 
terrorisms  are  a  reaction  to  the  consequences  of  modernity  and 
globalization.  In other words, the modern and postmodern terrorisms 
are the products of the modern period and are one of the major crises 
of modernity and globalization. 

 
Keywords:  modernity,  globalization,  terrorism,  modern  terrorism, 

postmodern terrorism 
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