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مقدمه
امروزه رهایی از مفهوم تروریسم چه در عرصه ذهنی و چه در عرصه عانی به معضیلی تبیدیل
شده است .تروریسم چاست و چرا و چگونه شکل زرفتیه اسیتچ چیه کسیانی بیه آن شیکل
دادهاندچ و چه کسانی اصول و هنجارها و مبانی آن را تعریف میکنندچ آییا تروریسیم انتخیابی
آزاهانه است یا در بستری از الاامهای ساختاری شکل میزاردچ این الاامهیای سیاختاری چیه
هستند و چگونه به تروریسم شکل میدهندچ آیا تروریستها تنها تروریست هسیتند و بیا ایین
هویت زاده میشوند یا هویتهایی جدای از تروریستبودن هم دارندچ این هویتهیای دیگیر،
چگونه بر تروریستشدن یک تروریست تأثار دارندچ و خود این هویتها چرا شکل زرفتهاندچ
آیا با پاشفرض میتوان تروریسم را بهعنوان پدییدهای میذموم مککیوم کیردچ آییا تروریسیم
پدیدهای سااسی و جنایی است یا فراتر از آن ،پدیدهای تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
استچ چه کسانی و چرا پاشفرضهای تروریسم را بهعنوان عقالنایت غالیا بیر میا تکمایل
کردهاندچ و...
این سؤاالت و سؤاالتی از این دست جوابهیای سیختی خواهنید داشیت .ایین سیؤاالت
آشکارا نشان میدهند که تروریسم یک مسئله غامض ،پاچاده و تودرتو است که نمییتیوان بیا
جییوابهییای سییاده آن را آسییااشناسییی کییرد .عقالناییت غربییی تییالش بسییااری دارد کییه بییا
پاشفرضهای خود جوابها ساده و قابل پاشبانی به این سئوالت بدهد .این پیاشفیرضهیا
همان فضای ذهنی و زفتمانی هستند که ما هم در درون آن بیه تروریسیم مییاندیشیم و آن را
درک میکنام و هم حقای ساختهشده در باب تروریسم را میپذیریم .از منظر عقالنات غالیا،
تروریسم وضعاتی عانی و خاص و مسئلهای برای دولت است که جیدا از بسیترهای تیاریخی،
اجتماعی ،انگارهها و پراکساس انسانی موجد آن ،مورد بررسی قرار میزایرد و چونیان هیویتی
مستقل برای اقدامکنندزان به آن در نظر زرفته میشود که انگار این تروریستها هویتی غایر از
تروریستبودن ندارند و جدا از بافت اجتماعی و خشونتهای سیاختاری منیت از ایین بافیت
عمل میکنند.
در واقع تروریستبودن هویتی بیرونزاسیت کیه از قبیل ابعیاد معنیایی و نکیوه زیسیت و
تکولش بر آن تکمال شده است .در تقابل با عقالنات غالا ،متفکران وابسته به بانش انتقیادی

برداشتی سازهانگارانه از ریشههای تروریسم...

86

با طرح مسائل نوین و دییدزاههیای جدیید درصیدد پاسیخزیویی و رد تفکیر غالیا در بیاب
تروریسم پرداختهاند .افرادی چون دیوید راپوپورت ،مارتا کرن شاو ،ژیل کاپل ،الکس اشیمات،
رابرت پاپ ،جفری کاپالن ،ریچارد کالرک ،مایکل بارکون و دیگران بیه اندیشیهورزی در ایین
عرصه و نقد تفسار مسلط در باب تروریسم پرداختهاند .امیا متفکیران انتقیادی هیم بیا وجیود
اشتراکات زیاد ،از روش های متفاوتی برای تکلال تروریسم اسیتفاده کیردهانید کیه از آن مایان
تکلال زفتمانی ،پساساختارزرایی ،ماتریالاسم تاریخی ،قوم انگاری و سازهانگاری را میتوان نام
برد .متفکران انتقادی در حوزه تروریسم با وجود انگارههای متفاوت از جریان اصیلی ،در بیاب
هستیشناسی کمتر در این حوزه ورود کردهاند و باشتر با تأکاد بر نوعی معرفتشناسی متمایا،
دیدزاه غالا از تروریسم را به نقد کشادهاند و توجه کمتری به بکث هستیشناسی داشتهاند.
جریان اول با تمرکا غالا بر جنبه «نمود» تروریسم و جریان دوم با زرایش اندک به جنبیه
«بود» تروریسم ،هر دو قابل نقدند .اما نوشیتار حاضیر سیعی دارد ضیمن نقید بیر جنبیههیای
«نمودزونه» تروریسم ،این پدیده را با تمرکا بر جنبه «بود» آن مورد بررسی قرار دهید .در ایین
ماان ،اندیشادن در قالا نظریه سازهانگاری اجتمیاعی بیا ترکابیی از نظیرات مختلیف آن بهتیر
می تواند ما را در فهم این جنبه از تروریسم به عنوان بعدی هستی شناختی ییاری دهید .سیؤال
مقاله این است که چرا تروریسم در غرب آساا شکل زرفته است و ارتبیا آن بیا الگیویهیای
نظم بانالمللی ،منطقهای و درونی چاستچ در پاسخ ،این فرضاه طرح شده است که الگوهیای
نظم در سطح ساختار اجتماعی ،اجتماع سرزمانی منطقهای و فضای درونی بهزونیهای سیازمان
یافتهاند که در ارتباطی تکوینی موجد شکل زاری ،رشید و بازتولاید تروریسیم در ایین منطقیه
شدهاند .در این ماان ،ساختار اجتماعی کیالن و ساسیتماک بیا قواعید امیری (نیامتوزانسیاز،،
متعهدکننده (تسهالی ،که خود متأثر از سطوح دیگر تکلال است ،عامل غالیا در شیکلزایری
الگوهای نظم سنتی بوده است که در قالا آن هم به تروریسیم شیکل داده ،هیم آن را تعرییف
کرده و هم توان کنترل ،مدیریت و سرکوب آن را با تبدیلش به الگوهیای بیههنجیار در اختایار
داشته است.
اما بعد از دهه  ۱3با تعما قاعده خبری (تکثایری ،در سیاختار کیالن اجتمیاعی ،هرچنید
همچنان تروریسم در درون این ساختار شکل میزایرد ،امیا دیگیر فرفایت کنتیرل ،سیرکوب،
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مدیریت و بههنجارسازی آن را ازدست داده است .در چنیان فضیایی ،تروریسیم تکثایر شیده،
ساختار را متأثر کرده و الگوهای سنتی آن را بیا تکیت تیأثار قیرار دادن قواعیدش بیه چیالش
میکشد؛ به زونه ای که دیگر نظم سنتی فرفات هضم قواعید جدیید را نداشیته و بیه صیورت
الگوهای بی نظم ،سرزشته و معل عمل خواهد کرد .رابطه ساختار و کارزاار بُعدی حایاتی در
فرایند فوق دارد و ساختار اجتماعی به سازنده اصلی ساختارهای اساسیی سااسیت بیانالملیل
تبدیل شده است .همچنان ،هاچ چاا مفروضی وجود ندارد و در فضایی باناذهنی و برساختگی
متقابل همه چاا در حال تغاار است .در چنان فضیایی ،بیرای حیل مسیئله تروریسیم ناازمنید
الگوهای نوینی از نظم در هر سه سطح ساختار ،اجتماع سرزمانی و درونی هستام تا بتوانام بیا
چالش تروریسم رودرو شویم و یا آن را حل کنام.
در این مقاله ضمن باان چارچوبی نظری ،سه زفتار نقش عملکردهای نامتوازنساز ،تسهالی
و تکثاری ساختار در فهیور تروریسیم در غیرب آسیاا را بررسیی مییزیردد و در پاییان هیم
نتاجهزاری ارائه میشود.

الف .سازهانگاری اجتماعی :خوانشی ترکیبی
دو فرضاه اصلی سازهانگاری اجتماعی عبارت است از نخست ،سیاختارهای اساسیی سااسیت
بانالملل ساخته و پرداخته ساختارهای اجتماعی است .دوم ،تغاار تفکیر در خصیوص روابیط
بانالملل میتواند منجر به تغاار وضعات امنات بانالملل شود؛ یعنی ازر تفکر میا تغاایر کنید،
وضعات امناتی ناا تغاار خواهد کرد (عبیدالخیانی .،۹61 :۹030 ،هیر نظیم بیانالمللیی نگیاه
متفاوتی به تهدید ،چگونگی حفظ نظم ،معاارهای مشروعات و معانی قدرت دارد که این خیود
ریشه در معانی اشتراکی و تفاسار مشارکتکنندزان (فردی و جمعی ،در آن نظم دارد که سیبا
خل و تغاار هنجارهای ساخت اجتماعی میشود و در نهایت دالیل فهور ییک نظیم فراتیر از
سایر نظم ها را بر ما آشکار مییکنید ).(Migstand and Arreguin-Toft, 2017: 123-124
سازهانگاران امر مادی و بناان مادی روابط بانالملل را رد نمیکنند ،اما باان میکننید کیه آنچیه
اهمات دارد پردازش این امر مادی در جهان ذهنی و اندیشهای است.
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آنها بر روی این موضوعات اشتراکنظر دارند .۹ :تبدیل هویت و منافع دولت بیه مسیئله؛
 .2دربرزاری کارزاارانی فراتر از دولت شامل افیراد ،نهادهیا و سیازمانهیا؛  .0تلقیی سیاختار
بانالمللی بهعنوان ساختاری اجتماعی که در متن هنجارهیا ،قواعید و حقیوق عمیل مییکنید؛
 .1تلقی جهان بهعنوان پدیدهای که در حال برساختهشدن مداوم و در ساروریت دائم قرار دارد؛
 .1برساختگی متقابل بازیگران و ساختارها؛  .6تلقی قدرت بهعنوان امری مادی و ایدهای ،ذهنی
و اندیشهای ) .(Viotti and Kuppi, 2012: 278-279فراتیر از ایین اصیول مشیترک ،سیعی
میشود سه خوانش از سازهانگاری در کنار یکدیگر قرار داده شود تا فهیم جیامعی از موضیوع
مورد نظر ارائه شود .در این ماان ،بر نظرات ونت ،اونف و رئوس اسیمات تأکاید مییشیود .از
ونت ،مفاهام ساختار ساستماک هنجارهیای اجتمیاعی ،فرهنیو و هوییت بیه عارییت زرفتیه
میشود؛ از اونف ،مفاهامی چون قواعد ،حکمرانی و ارزشهای پایهزیذار میدنظر اسیت؛ و از
اسمات ،سازوکار زفتمانی پاونددهنده اندیشههای باناذهنی برزرفته میشود.
هر کدام از این افراد در تقسامبندی جان رازی در زروه متفاوتی قرار مییزارنید .ونیت در
دسته سازهانگاران طباعتزرا ،اونف در زروه سازهانگاران نئوکالسیاک و اسیمات بیا خوانشیی
نادیک به هابرمارس در طاف ماانه سازهانگاران نوکالساکها و پستمدرنها جیای مییزایرد.
سعی بر آن است از اشتراکاتی که تفکرات این سه طاف را به یکیدیگر پاونید مییدهید بیرای
تفسار موضوع استفاده شود .سازهانگاران طباعتزیرا ییا ساسیتماک کیه نماینیده اصیلی آنهیا
الکساندر ونت است ،بر نقش ساختارهای غارمادی ،فرهنگی ،قواعید ،هنجارهیا و سیاختارهای
فکری در سطح نظام بانالملل بر روی دولتها و شکلزرفتن هویت و منافع آنها تأکاد دارنید
(مشارزاده .،۹۱ :۹031 ،اما در زرایشی طباعتزرایانه ،ونت این ساختار اجتمیاعی را بیهعنیوان
امری عانی و قابل شناخت در نظر میزارد که مستقل از عامالن انسانی و تعامالت آنهیا قابیل
شیناخت اسیت ) .(Viotti and Kuppi, 2012: 292در میورد فرهنیو ،ونیت معتقید اسیت
ساختارهای اجتماعی ،توزیع انگارهها یا انبانهای شناخت هستند.
او زروهی از این انگارهها را خصوصی و برخی دیگر را مشترک میداند و معتقد است کیه
انگارههای مشترک به زیرمجموعهای از ساختارهای اجتماعی به نیام فرهنیو شیکل مییدهنید
(مشارزاده .،۹031 ،ونت هیم انگیارههیای خصوصیی و هیم انگیارههیای مشیترک را سیازنده
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فرهنوهای هابای ،الکی و کانتی میداند ،که در قلا این سه فرهنو ،سه نوع موضع سیوژزی
یا نقش وجود دارد که به ترتاا عبارتند از دشیمن ،رقایا و دوسیت .ایین نقیشهیا متضیمن
سمتزاری خاص «خود» نسبت به «دیگیری» از نظیر کیاربرد خشیونت و همچنیان بازنمیایی
جمعی ویژزیهای ساختاری با سه درجه متفاوت درونیشدن هستند .در بکث هویت ،ونت بیا
اولویت انتخاب فرهنگی و دو مفهوم جامعهپذیری و تقلاد معتقد است «خود» و «دیگری» ابتدا
انگارههای مشترک (فرهنو ،را از طری فرایند تقلاد و جامعهپذیری ایجاد میکنند و سپس بیه
شکل علّی و از طری تعامل مکرر این انگارهها را بازتولاد و در هر مرحله به تعریفیی مشیترک
از اینکه هریک از آنها کاست ،میرسند (مشارزاده .،1۱3 :۹031 ،این نشانزر رابطیه تکیوینی
بان فرهنو و هویت است.
ناکالس اونف در کتاب خود تکت عنوان «جهان ساخته ما» در پیی پاسیخزیویی بیه ایین
مسئله است که نظم جهان ما چگونه متکق میشود ،چگونه عمل مییکنید و چگونیه تعرییف
میشود .او در پاسخ باان میکند که نظم اجتماعی جهان ما از طری قواعد و حکمرانیی ایجیاد
میشود .او باان میکند که هاچ کنشزری خارج از سیاختارهیای نظیمیافتیه اجتمیاعی ناسیت
(قالا های تکرارشونده نهادهیای اجتمیاعی ،و خیود ایین سیاختارها نایا جیدا از روییههیای
کنشزران ناستند .در واقع ،آنها دارای نوعی رابطه سازا با هم و فاقد تقدم هستیشیناختی بیر
یکدیگر هستند .در نهایت ،او از سه نوع قاعده شامل قواعد خبیری ،امیری و متعهدکننیده نیام
میبرد که در مجموع باعث میشوند تا هم ارزشهیای پاییهزیذار ایجیاد شیوند و هیم رابطیه
تکوینی ساختار و کارزاار درک شود ) .(Onuf, 1989:16-17همه رویههای اجتماعی از نظیر
انوف بر اساس این قواعد تعریف میشیوند و در واقیع آنهیا شیر وجیود تعامیل اجتمیاعی
هستند.
اما مسئله اساسی این ا ست که خود ایین قواعید چگونیه معنیا یافتیه و از قیدرت برسیازی
برخوردار میشوندچ برای پاسخ به این سیؤال ،کریسیتان رئیوس اسیمات بیا تکایه بیر نیوعی
سازهانگاری هابرمارسی درصدد پاسخ برمیآید .او بایان مییکنید کیه رابطیه برسیاختهبیودن و
برسازبودن بان هنجارها ،قواعد و رویههای نهادینه با کنشزران ،بخشی از رونیدی زفتمیانی و
تاریخی است .در بطن همان روند زفتمانی و تاریخی است که میتوانام درک کنام چرا برخیی
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از هنجارها یا به اصطالح دقا تر قواعد ،به صورت میالکهیای تیازه مشیروعات درآمیدهانید.
اسمات سعی دارد از نوعی سازوکار زفتمانی پاونددهنده اندیشههای باناذهنی سخن بگوید کیه
اقدام مشروع و درست یا به قول انوف ماهات قواعید و حکمرانیی را تعرییف مییکننید .ایین
سازوکار اساساً در قالا کنشی ارتباطی در درون نهادها شکل میزارد؛ زییرا نهادهیا عرصیهای
برای بکث و رایانی در اختاار مینهند و متضمن دعاوی اخالقی و معنوی دربیاره حقاقیت ییا
دالیلی چنان قانعکننده هستند که دیگران مجاب مییشیوند بایید قواعید و هنجارهیای تیازه را
نهادینه ساخت.
بدین ترتاا مشروعات بخشی به قواعد و هنجارها روندی زفتمانی است که طیی آن تقیال
برای رسادن به اتفاقنظر معقول ،بر پاش فرض شناسایی مرجع اقتداری منصف و عیادل بیرای
اجرای اینزونه قواعد پایه میزارد و اینچنان است که اقنیاع اخالقیی بیه تبایان سیازا بیودن
ارزشها و قواعد کمک میکند (زریفاتس و دیگران.،2۹6-2۹۹: ۹0۱0 ،
آنچه از ترکاا موارد فوق شکل میزارد ساختار اجتماعی کالنی با مجموعهای از قواعد و
ارزشهای پایهزذار است که متأثر از سازوکاری زفتمانی ،بیهعنیوان پاونددهنیده اندیشیههیای
باناذهنی عمل میکند .در راستای خل تروریسم ،این ساختار در ارتبا تکوینی بیا کیارزااران
خود دارای سه دسته از قواعد امری ،متعهدکننده و خبری است که بسته به موضوعات مختلیف
معانی و عملکردهای متفاوتی را از خود بروز میدهند .در چنان فضایی است که فرهنیوهیای
کالن و هویتهای متمایا هم معنا مییابند .در بطن یک ساختار اجتماعی شاید بهطور همزمیان
قواعد هر سه فرهنو بازتولاد شوند؛ بهنوعی که در یک زمان سه فرهنو کانتی ،الکی و هابای
در مناط مختلف ساختار وجود داشته باشند .برای نمونه ،در مناط مرکا ،فرهنیو کیانتی؛ در
مناط نامهپارامون ،فرهنو الکی؛ و در مناط پارامون ،ترکابی از فرهنوهیای الکیی و هیابای
با توجه به شرایط و بسترهای متفاوت را شاهد باشام .در واقع ،کافات متمایا روابط و برسازی
متقابل بان سطوح مختلف ،خال این فرهنوهای متمایا است کیه از درون آنهیا هوییتهیای
متفاوتی فهور کرده و هر کدام ممکین اسیت متیأثر از همیان قواعید دارای درجیات مختلیف
درونیشده باشند.
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قواعد باناذهنی در بطن یک زفتمان پاونددهنده عمل میکنند و این زفتمان پاونددهنده هم
در راستای بازتولاد نظم مشخصی یا ثبات آن عمل میکند .این نظم بدینزونه خال تروریسیم
بوده است ،اما مدیریتکننده ،سرکوبکننده و جهتدهنده به تروریسم ناا بیوده و توانسیته تیا
قبل از دهه  ۱3این عملکردهای کنترلی را در قالا نظم سنتی و برای ابقای آن به خوبی اعمیال
کند .اما به علت تغاار ماهاتی در قواعد آن که خود متأثر از روابط باناذهنی پیاشبانیینشیده در
درون ساخت اجتماعی بوده است ،این نظم سنتی با چیالش جدییدی روبیرو شیده اسیت کیه
عملکردهای کنترلی ساب آن را تضعاف کرده است و با تکثار هرچه باشتر تروریسم نیوین در
غرب آساا مواجه شده که در ارتباطی برساخته ،این تکثار ،سیاختار را هیم بیا بکیران اساسیی
روبرو ساخته است .در واقع ،این ساختار نه تنها برسازنده تروریسم بوده ،بلکه الگوهیای نظیم
مورد نظر خویش که تروریسم هم جائی از آن بوده را در طول تاریخ بیر غیرب آسیاا تکمایل
کرده است.
این ساختار با تغاارات خویش دیگر نهتنها فاقد فرفاتهای کنترلی الزم برای ابقا و احایای
نظم مورد نظر خویش است ،بلکه تروریسم بهعنوان برساختهای سیاختاری در شیرایط کنیونی
الگوهای نظم ساب را به چالش کشاده و با الگوهای پاشان ناا نمیتوان آن را کنترل کرد.

ب .ساختار اجتماعی و عملکردهای آن
در این مبکث تالش میشود بر مبنای الگوی فوق ،عملکردهای ساختاری در ارتبا با موضوع
تروریسم در غرب آساا نشان داده شود .در این راستا ،ابتدا عملکردهای نامتوازنساز سیاختار و
سپس عملکردهای تسهالی و تکثاری آن در خل تروریسم در غرب آساا نشان داده مییشیود.
در واقع ،این پژوهش تالش دارد نشان دهد که عملکردهای نامتوازنساز و تسهالی در راسیتای
برسازی تروریسم ،از زذشتههای دور و از طری هنجارهای غالا شکل زرفتیه و توانسیتهانید
هم زمانه های برسازی تروریسم را آماده کرده و هم در قالیا همیان هنجارهیا آن را کنتیرل و
مدیریت کنند؛ چنانکه کراتوکویل میزوید هنجارها نه تنها زمان بازی را تعاان میکننید ،بلکیه
قواعد آن و ناا انگااههای الزم در کارزااران را برای رسادن به اهداف ایجاد میکنند .در اینجا
ناا مسئله این است که هنجارهای ساختاری ،عملکردها را توجاه ،تعاان و بازتولاد مییکننید و
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عملکردها زمانههای شکل دهی به تروریسم را فراهم مینمایند و در عان حال ،خود تروریسیم
هم با شکلزاریاش زمانهساز شکلزاری هنجارهای نوین همسازی در درون ساختار میزردد
که آنها باز هم زمانه عملکردها را فراهم میکنند و این چرخه ادامه دارد.
در قالا عملکردهای نامتوازنساز و تسهالی ،بازی به شیکل مناسیبی در حیال برسیازی و
بازنویسی مداوم بوده و هر لکظه قواعد ،حقوق و نهادهای جدیدی در درون ایین نظیم شیکل
میزرفت تا مشروعات آن و تعاریفش را طباعی جلوه دهید .در همیان راسیتا ،الگوهیای نظیم
سنتی در این چارچوب در حال نسخهپراکنی برای جهان پارامیون بودنید .امیا بیا شیکلزایری
عملکردهای تکثاری ،ساختار با هنجارهای نوین و پاشبانیناپذیری مواجیه شید کیه عملکیرد
سنتی آن را با چالش مواجه ساخت .این هنجارهای پاشبانینشده از درون فراینیدهای فکیری،
مادی و معنایی مدرناته سر برآوردهاند .این نقطه همان مکانی است که سیازهانگیاران بیهعنیوان
فرفات تغاار هنجارها ،تغاار ساخت اجتماعی و تغاار نظم موجود از آن سخن میرانند و قطعاً
تأثارات خاص خود را بر تروریسم داشته است که در ادامه بررسی خواهد شد.

 .3عملکرد نامتوازنساز ساختار اجتماعی در غرب آسیا و برسازی تروریسم
در این بخش تالش میشود ساختار کالن اجتماعی به نام سرمایهداری مورد تکلال قرار زایرد.
این ساخت اجتماعی با هنجارها ،اصول ،قواعد ،حقوق و نهادهای خویش که آنها را بهعنیوان
پدیدههای مثبت ،پاشرفتزرا و تمدنساز به مکاط مورد تسری خیویش القیا مییکنید ،نیوعی
ویژزی طباعی و ذاتی به آنها میدهد .در حالی که اهداف اصلی پشت سر این نهادهیا چایای
جا تداوم انباشت ،حفظ ساختار و تصرف ارزش افاوده ناست .در این ماان ،هیر منطقیهای در
جهان به قول والرشتاین وفایف خاصی را برای بازتولاد سیاختار بیر عهیده مییزارنید و ایین
وفایف را هم بهعنوان عملکردهایی اصولی ،صکاح و تمدنساز میدانند که بدون آنهیا راهیی
به توسعه نخواهند برد .در همان راستا ،مرکا ،نامهپارامون و پارامون شکل میزارند که هر یک
وفایف خاص در تقسام کار بازتولادی نظام سرمایهداری بر عهده دارند (سو .،۹7۱ :۹033 ،در
این مسار ،نهادهای به فاهر مشروع به قول کراتوکویل هم زمیان بیازی ،هیم قواعید آن و هیم
انگااههای الزم و اهداف همساز با ساختار را تعاان میکنند.
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در درون همان چارچوب ،مرکا ،پارامون و نامهپارامون و عملکردهای آنها امری طباعی و
ذاتی شمرده میشود .سرمایهداری بدون این عدمتوازن و القای طباعیبودن آن ،قادر به بازتولاد
خود ناست .ازر کشورهای غرب آساا را که در آخرین زاارش شاخص جهانی تروریسم صدر
جدول را اشغال کردهاند در نظر بااوریم ،خواهام دید که نوعی عدم توازن سااسیی ،اقتصیادی،
فرهنگی ،نظامی و سااسی در قااس با مرکا یا نامهپارامون بر این جوامع حکمفرماست و همان
امر سباساز عملکردهای دوری و اینهمانی در این جوامع برای رسادن به شاخصهایی است
که مرکا آنها را تعریف کرده و هاچزاه تالشها بیرای رسیادن بیه ایین شیاخصهیا در ایین
کشورها با موفقات همراه نبوده است .در این کشورها ،دولت ناکارآمد ،حکومت دیکتاتوری ییا
شبهدموکراتاک ،بروکراسی فاسد ،ملت بدون هویت مدرن ،طبقات حاشاهای ،ناساونالاسم فاقید
مدنات و حاکمات دچار نقصان است .اما در عان حال تالشها در قالیا جنیبشهیای متعیدد
برای رسادن به وضعات آرمانی که همان قواعد ساختار آن را تعاان کیرده ،تکیرار مییشیود و
هماشه با شکست همراه بوده است.
دلال غالا آن است که ساختار و هنجارهای آن چنان عدم توازنی را برای بازتولاد خویش
الزم دارد و حاضر به ایجاد قواعد جامع برای زذار ناست .جنوهیا بیه وفیور در ایین منیاط
تکرار میشوند؛ مداخالت زونازون فرامنطقهای برای کشدارشدن موضوعات تداوم مییابنید؛ و
دولتها با چنان بکرانهای مداومی از زمان تولدشان روبرو هستند که هر نوع قابلات تکرک و
استقالل را از دست دادهاند .این بکیرانهیا در قالیا درزارهیای قیومی و میذهبی داخلیی ییا
الگوهای دشمنی خارجی از بعد سرزمانی و فرقهای ،دولتهای منطقه را به عروسیکهیایی در
دستان بازیگران اصلی و قواعد غالیا تبیدیل کیردهانید .سیاخت سیرمایهداری در ییک رونید
پاونددهنده زفتمانی این شرایط را شکل داده است و بدون آن قادر به تداوم و بازتولاد خویش
ناست .از سوی دیگیر ،ایین زفتمیان ،حقاقیت سیاز اسیت و شیاید حتیی بیازیگران منتفیع بیا
ویژزیهای انسانی و اخالقی آن را درک نکنند .این ساخت بُعدی تیاریخی دارد و در درون آن
الگوهای نظیم بیان المللیی در قالیا قطبایت ،حاکمایت ،دولیت ،امنایت دسیتهجمعیی ،دفیاع
دستهجمعی ،دفاع مشروع ،قدرت ،توازنقدرت ،تهدید ،مشروعات و ...بازتولاید و بیر دیگیران
تکمال میشوند.
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هرچند نظمهای متعددی را تا به حال دیدهایم ،اما همه آنها با مفاهام آشنا تکت لوای یک
نظم نامتوازنساز غالا عمل کردهاند .این همان چایای اسیت کیه در راسیتای تفکیرات ونیت
میتوانام بهعنوان یک ساخت اجتماعی قابل شناخت و طباعی بدان بنگریم .حال ایین سیاختار
چگونه تروریسم را برمیسازد و تروریسم چگونه بر برسازی آن تأثار میزذاردچ
ایگلتون برای تباان تروریسم به سرمایهداری بهعنوان یک سیاخت اجتمیاعی نظیر دارد .او
باان میکند که ترور به خاصات زندزی روزمره تبدیل شده است .برای تببان این ادعا ،ایگلتون
باان میکند که ساخت اجتماعی سرمایهداری به دلایل تیداوم هنجارهیا و ارزشهیای خیویش
خواهان فوران مداوم هاجانات عمومی ،تکولخیواهی میداوم زیروههیا و طبقیات و تجاییه و
ترکاا دمبهدم هویتهای جمعی است تا با اسیتفاده از ایینرونیدها سیرمایهزیذاران جدیید را
کشف و امکان بازتولاد نظام اقتصیادی و هنجارهیای خیاص آن را فیراهم کنید ( Eagleton,

 .،2005به همان دلال ،وی سرمایهداری را به یک معنا انقالبییتیرین شیکل حایات اجتمیاعی
میداند .هنجارهایی که این فرایندها را تداوم بخشاده و تثبات کننید ،بیه ارزشهیای اصیلی و
مشروع اجتماعی تبدیل میشوند .در این راستا ،مداخله مییتوانید ییک ارزش بازتولادکننیده و
تضمانکننده ساختارهای اجتماعی سرمایهداری باشد .ایگلتون برای اثبات این امر بیه اسیتدالل
هگل متوسل میشود .هگل باان میکند که جامعه بورژوازی در حسرت آزادی مطل است کیه
هاچ حد و مرزی در آن متصور ناست.
در این قاعده عام ،هر نوع حدود و میانعی مخیل آزادی تفسیار شیده و وقتیی میانعی بیر
آزادیخواهی مطل بورژوازی فاهر شود ،بهشکل خودکار و با واکنشیی سیریع سیعی خواهید
کرد آن را از ماان بردارد .با ایجاد جامعه بانالمللی متشکل از دولیتهیای لابیرال دموکراتایک
سعی شد در قالا هژمونی ،یعنی ترکابی از قانون و سرکوب ،بهاین موانیع پاسیخ داده شیود و
هرچه هنجارهای موجود مدافع سرمایهداری قویتر باشند ،قوانان هم باشتر از سرکوب آشیکار
در کار رفع موانع مورد استفاده قرار میزارند .اما با تضعاف هنجارهای میدافع سیرمایهداری و
بهنوعی تضعاف هژمونی ،سرکوب و زور آشکار در رفع موانع کاربرد باشتری پادا خواهد کرد.
این اتفاق زمانی رخ میدهد که سرمایهداری با بکرانهای اساسیی روبیرو مییشیود و هژمیون
مجبور به از تن درآوردن لباس اغوازر خویش شده و چهره کریه خود را آشکار کند .در قالا

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  77پاییز 69

02

هنجارها و قواعدی که متأثر از هژمون و برای تثبات آن ایجاد شده بود ،بهقول ایگلتیون نیوعی
سادومازوخاسم در ساختارهای هنجاری ایجاد شده بود؛ به این معنی که جامعه به این هنجارها
عش میورزید و از حس مککومبودزی لذت میبرد.
آنچه از این مال نتاجه میشد ،نوعی حس امنات در سایه تکقار نفس بود؛ اتفاقی کیه
بکران های سرمایه داری باش از این اجازه تداوم آن را نمیداد و از این رو ساخت اجتماعی
سرمایه داری مجبور بود برای بقا خویش قواعد اغوازر ،نرم و لطاف خود را تغاایر داده و
این بار قواعد و هنجارهای خشن تری را به کار بندد .چون هژمونی آن در حال افول بود و
زمانی که هژمون قواعد نرم را کنار می زذارد ،مجبور اسیت دسیت بیه خشیونت زده و از
قواعدی استفاده کند که این خشونت را توجاه کنند .ازر ایین اتفیاق نافتید ،آزادی مطلی
جامعه بورژوازی در خطر می افتد .پس ،از طریی عیاملان خیویش و بیرای آنهیا قواعید
تسییهال کننییده مداخلییه سییخت و خشیین را فییراهم میییآورد ) .(Eagleton, 2005آنییان
می خواهند با مشت و مال جهان چاای نرم و قابل دستکاری ایجاد کنند تا مبادا در مقابیل
ارزش آزادی مطل آن قد علم کنند .این مشت و مال زاهی در قالا رژیمهای بان المللی،
حقوق بان الملل ،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه متجلی می شود و زاهی دیگر در زمیان
ضعف هژمونی آن ب ه صورت جنو پاشگارانه ،جنیو پاشدسیتانه و مداخلیه بشردوسیتانه
خود را نشان میدهد.
همه این قواعد و هنجارها هم بهنام ارزشهای جامعه بانالمللی و از طری نهادهای غالیا
در فرایندی باناالذهانی شکل میزارنید و بیهعنیوان هنجارهیای درسیت و مشیروع بازنمیایی
میشوند .این اقدامات در نهاییت جوامیع اشیغالشیده را بیه میرز انفجیار و خشیونت متقابیل
میکشاند .در واقع ،خشونت شکل زرفته بر علاه هژمون در حال افول بدیل اخالقیی خشیونتی
است که ساختار علاه جوامع توسعهناافته و مقاوم بهکار میزارد .ایین جوامیع از نظیر ایگلتیون
بهلکاظ اخالقی مجبور هستند دست به خشونت بانند .در اینجا اتکا به قواعد ساختار خشونت
مشروع و غارمشروع هم از پاامدهای این اندرکنش است (ایگلتون و دیگیران.،۹3-۹۱ :۹0۱3 ،
اما ذکر این نکته الزم است که خشونت در هر جامعهای ایجاد نمیشود و باید بسترهایی در آن
جامعه وجود داشته باشد تا در مق ابیل مداخلیه و خشیونت بیه خشیونت توسیل جوییدُ .بعید
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نامتوازنساز ساختار بار دیگر این بستر را ایجاد کرده است؛ زیرا با تکمال قواعد عقامانیدزی
بر این جوامع ،از هرزونه تکول طبقاتی و هویتی در آنها جلوزاری کرده است.
این عاملی بوده تا با برتری ساختهای طبقاتی ناقص و حاشاهای در پارامون ،هوییتهیای
قومی و مذهبی ارجحترین مراکا وفاداری جمعی باشند ،که در هنگام بکرانها ایین جوامیع بیه
آنها تکاه کنند .هویتهایی که بهترین فرفاتها را برای ایستادن بر روی زسلهای اخیتالفزا
و تولاد خشونت دارند؛ چاای که مشاهده آن در قالا خشونتهای قومی و میذهبی در غیرب
آساا امروزه به تصویری عادی و طباعی تبدیل شده است .اما ذکر این نکته الزم اسیت کیه هیر
جامعه پارامونی به سوی خشونت زرایش ندارد؛ بلکه عوامل علّی باید شکل زارند تا این نیوع
از خشونت بروز یابد که در ادامه به آنها اشاره خواهید شید .ایگلتیون امیا معتقید اسیت بُعید
برسازنده بودن ترور بر جنبه اخالقی یا غاراخالقی آن تقدم دارد .البته این بدان معنی ناست که
او تروریسم بنالدنی ییا داعشیی را اخالقیی بدانید ،بلکیه بیرعکس آن را عملیی غاراخالقیی،
غارانسانی و زشت میشمارد .اما باان میکند ترور شکلزرفته بهعنوان یک بُعید زشیت تمیدن
نهتنها برساخته تمدن موجود است ،بلکه به برسازی تمیدن ،هنجارهیا و قواعید آن هیم کمیک
میکند.
در واقع ،با شکل زاری این خشونت اجباری و تکت مفهوم تکمالشده تروریسیم ،قواعید
جدیدی در سطح ساختار اجتماعی شکل میزارند کیه هرچیه باشیتر بیه جیاد جیداییناپیذیر
ساختار تبدیل میشوند و شکل قواعد و هنجارهای نهادینه را پادا میکنند .در حقاقت سیاختار
اجتماعی سرمایهداری نهتنها با ایجاد رویههای سلطه به شکلزاری هویتهای مقاومیت خشین
کمک میکند ،بلکه از همان خشونت اسیتفاده مییکنید و قواعیدی چیون جنیو پاشیگارانه و
پاشدستانه را در قالا ساخت اجتماعی بهعنوان هنجار مشروع نهادینه میسیازد .در اینجاسیت
که تروریسم برساخته ،خاصات برسازی پادا میکند و در همان نقطه است که رابطه سیاختار و
کارزاار و همسازی آنها فهور پادا میکند .در واقع ،در چنان فضایی است که بان مرکا و این
نقا خاص از پارامون ،نوعی فرهنو هابای با هویت دشمنی هنجاریافتیه متیأثر از فراینیدهای
تقلاد و جامعهپذیری متقابل فهور مییابد .امنات سرمایه در قالا حفظ هنجارهیای غالیا آن،
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هدف اصلی این شرایط است و راههای سلطه بر سوژه تضمان میزردد تا در نتاجه آن فراینید
انباشت تضمان شود؛ هر چند چنان امری ناازمند ایجاد یک دشمن و فرهنو هابای باشد.

 .8عملکرد تسهیلی ساختار و شکلگیری تروریسم در غرب آسیا
عملکرد تسهالی هم در درون ساخت اجتماعی سرمایهداری شکل میزارد و در بخش قبلی بیه
مواردی از تسهال شکل زاری تروریسم از طری این ساختار اشاره شد .امیا سیاخت اجتمیاعی
سرمایهداری به صورت خودکار در هیر پارامیونی سیباسیاز شیکلزایری تیرور و خشیونت
نمیشود ،بلکه باید عواملی علّی شکل بگارند تا در کنار سایر قواعد ساختار ،سباساز برسازی
تروریسم شوند .دو عامل علّی و تسهالی باید ایجاد شوند تا تروریسم بتوانید از طریی قواعید
ساختاری برساخته شود؛ نخست ،اشغال سیرزمانی ییا اسیتبداد حکیومتی و دوم ،شیکلزایری
زروههای تروریستی .بدون این دو عامل تسهالی ،عملکرد نامتوازنسازی صیرفاً شیر الزمیی
برای برساخته شدن تروریسم است ،اما کافی ناست .نااز منفعتی عملکرد نامتوازنساز سباساز
اصلی شکلزاری این عوامل تسهالی است.
عملکرد تسهیلی در قالب مداخله :اشغال خارجی در همه موارد عامل شروع تروریسم در
غرب آساا بوده است .ازر نگاهی به کشورهای تروریستخاا از نگاه غربییهیا بانیدازیم ،ایین
موضوع کامال روشن میشود .در اینجا آنچه مدنظر است باشتر حمالت انتکاری است ،زییرا از
دهه  ۹۱33تا سال  2333باش از  73درصد تلفات تروریستی در غرب آساا ناشیی از حمیالت
انتکاری بوده است .حمالت انتکاری از ماانگان سه حملیه سیاالنه در دهیه  33بیه  ۹3حملیه
ساالنه در دهه  ۱3و در ادامه به  13حمله سیاالنه در نامیه اول دهیه  2333و در ییک افیاایش
عجاا به  033حمله ساالنه در نامه دوم دهه  2333رساده است (بهرامیی.،۹03-۹11 :۹0۱6 ،
هرچند این آمار در روندی کاهشی در  23۹2به  231مورد رساد ،اما دوباره در رونید افاایشیی
تدریجی به  606حمله در سیال  23۹6افیاایش یافتیه اسیت ( Suicide Attack Database,

 .،2016یکی از دالیل این افاایش ،عملکرد تکثاری ساختار است که در عنوان بعیدی بررسیی
خواهد شد .اما این بهنوبه خود ،اهمات بررسیی حمیالت انتکیاری را در زمانیه کنیونی نشیان
میدهد.
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در رابطه بان اشغال و انتکار میتوان زفت که باش از  ۱1درصد حمالت انتکاری تیا قبیل
از  2331در غرب آساا در مناطقی روی داده که توسط یک عامل خارجی اشیغال شیدهانید .در
کنار آن  ۱3درصد اشخاصی که این حمالت را انجام دادهاند از افراد بومی بودهانید .همچنیان،
این حمالت وابسته به مذها خاصی نبوده؛ چنانکه از  ۹۱33تا  2330افیرا زراییان مسیلمان
مسئول نامی از حمالت انتکاری در غرب آساا نبودهانید و فقیط  01درصید حمیالت توسیط
جریانهای اسالمی انجام شده و  11درصد حمالت با عاملات جریانهای سکوالر بیوده اسیت
(بهرامی .،۹1۹-۹13 :۹0۱6 ،این آمار هر چند در ادامه تغاار میکنید و نیوعی عملکیرد غالیا
زروههای اسالمزرا را در حمالت انتکاری از  2331تا  23۹6به رخ میکشد ،اما تراکم اشغال و
بستر مناسا برای فعالات اسالمزراها در سرزمانهای اسالمی این مسئله را توجاه میکنید .بیه
صورتی که بان سالهای  2331تا  23۹6نادیک به  1377حمله انتکاری بیا تلفیاتی در حیدود
 11722نفر در سطح جهان شکل زرفته است که از ایین تعیداد  2333میورد در عیراق۹233 ،
مورد در افغانستان و  033حمله در سوریه روی داده است.
جالاتر آنکه باش از  ۱3درصد حمالت علاه اشغالزران خارجی و متکدین نادیک آنهیا
بوده است .هرچند بیاش از  31درصید حمیالت از جانیا اسیالمزراهیای افراطیی بیوده ،امیا
جریانهای سکوالر هم در کمتر از  ۹3درصید حمیالت دخایل بیودهانید ( Suicide Attack

 .،Database, 2016پس ،مسئله در اینجا ایدئولوژی ناسیت و باشیتر بکثیی اسیتراتژیک و بیا
پدیده اشغال مربو است .در فلسطان تا زمانی که اشغال و جنگی اتفاق نافتاده بود ،هاچ اقدام
رادیکالی هم وجود نداشت .شکلزاری فتح در  ۹۱17بعد از جنوهیای  ۹۱13و برخوردهیای
دهه  13در منطقیه بیود .در ادامیه شکسیت اعیراب در جنیو  ۹۱67عیاملی شید تیا سیازمان
آزادیبخش فلسطان به مبارزات چریکی و نامتقارن در قالا حمالت غارانتکاری نادیک شود
و افسانه کاراما را خل کند .سرکوب باشتر این زروه در اردن عاملی بود تا زروه سپتامبر سیااه
تدارک حمالت المپاک موناخ را در دهه  73بباند .در ادامه اخراج سازمان آزادیبخش فلسطان
از اردن و  ۹3برابر شدن تازهواردان یهودی در فلسطان و اشغال جنوب لبنیان توسیط اسیرائال
برای سرکوب سازمان آزادیبخش فلسطان در دهه  33سبا شکلزایری جرییانهیایی چیون
جهاد اسالمی و حماس در انتفاضه اول شد (.،Weisband and Roguly, 1987: 261-263
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هرچند حمالت تا  ۹۱۱2بُعدی غارانتکاری داشت ،اما قرارداد اسیلو از ییکسیو ،و عمیل
نکردن اسرائال به تعهداتش در این قرارداد از سوی دیگر ،و همچنان ،افاایش  23برابری شمار
یهودیان تازهوارد و ترور سران حماس عاملی زردید تا از  ۹۱۱1تا  ۹۱۱۱حمالت انتکاری بیر
علاه اسرائال آغاز شود؛ بهنوعی که این حمالت با شروع انتفاضه دوم بان سیالهیای  2333تیا
 2331به اوج رساد ،تا جایی که که شمار آن در  2332به  ۹36حمله سالاانه رساد .همراستا بیا
این اتفاقات ،حمایت عمومی از این نوع حمالت که در سال  ۱6تنها  26درصد بیود ،در 233۹
به  66درصد در ماان فلسطانیها رساد ) .(Morris, 2009: 89-93سیرکوب میداوم و اشیغال
زسترده در کنار زیادهخواهی اسرائال ،عامل وقوع چنان اتفاقاتی بود .در لبنان هم شیکلزایری
اقدامات خشونتآماا و انتکاری ،همامانی کاملی با بکث اشغال این کشیور در  6ژوئین ۹۱32
به بهانه اخراج سازمان آزادیبخش فلسطان و ناروهای سیوری از لبنیان توسیط اسیرائال دارد.
قبل از آن تنها یک حمله انتکاری آن هم در  ۹۱3۹در جلوی سفارت عراق در لبنیان روی داده
بود ،اما  6ماه بعد از حمله اسرائال به این کشور حمالت متعدد علایه آن آغیاز شید و بیهطیور
مداوم در حال افاایش بود؛ بهزونهای که در  ۹۱31شمار این حمالت به  22مورد افاایش یافت
و اسرائال را مجبور به ترک باروت و اسقرار در منطقه حائل جنوب در  ۹۱36کرد.
از  ۹۱36ناا با استقرار اسرائال در جنوب ،به تدری شمار ناروهای حاب ال تا  7333نفیر
افاایش یافت و از  36تا  ۱۱در مجموع  ۹3حمله انتکاری دیگر را در کنار یک جنو چریکیی
بر علاه اسرائال سازمان دادند؛ تا در سالها  ۹۱۱۱-2333اسرائال جنوب لبنان را هم ترک کند.
از آن تاریخ ،هاچ حمله انتکاری از سوی جریانهای لبنانی بر علایه اسیرائال شیکل نگرفتیه و
آنها باشر در قالا مبارزهای چریکی و حتی کالساک بر اسیرائال تاختیهانید (بهرامیی:۹0۱6 ،
 .،212-217حمالت بر علاه ناروهای حافظ صلح آمریکایی و فرانسوی هم زمانی بود که آنها
بعد از اتمام ماموریت خود همچنان قائل به حضور در لبنان بودند.
القاعده به عنوان زروه ترویستی بانالمللی ناا فعالاتهای خود را از زمانی آغیاز کیرد کیه
آمریکا بعد از جنو اول خلا فارس به طور مستقام در غیرب آسیاا و سیرزمانهیای مقیدس
مسلمانان مستقر شد و پایگاههای خود را در شبهجایاه عربی و کشورهای حوزه خلا فیارس
توسعه داد و حتی در قراردادهایی نظامی ،امور امناتی آنها را بر عهده زرفت .در پی این اقدام،
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حمالتی پراکنده در مصر ،اردن و عربستان بهعنوان متکدین آمریکا شروع شد و از سیال ۹۱۱1
تا سال  233۹القاعده حمله به سفارتخانههای آمریکار را آغاز کرد و در  ۱6و  ۱3بیه ترتایا
اعالماههای جنو رسمی و جنو مقدس را علاه آمریکا صادر کرد .اما این اقدامات سیباسیاز
مداخالت باشتر آمریکا در منطقه و حضور بیشمارتر ناروهیای ایین کشیور در سیرزمانهیای
مقدس مسلمانان شید ) .(White, 2002: 162از ایین روسیت کیه القاعیده اسیتراتژی حملیه
مستقام به سرزمان آمریکا را انتخاب کرد و  ۹۹سپتامبر رخ داد ،اما این اسیتراتژی هیم جیواب
نداد و سبا شد آمریکا به اشیغال مسیتقام افغانسیتان و عیراق دسیت بانید و حتیی ائتالفیی
بانالمللی برای این کار شکل دهد.
القاعده باز هم مجبور به تغاار اسیتراتژی خیود شید و از سیال  2332تیا  2331حملیه بیه
سرزمان متکدین آمریکا را در دستورکار قرار داد و حمالت بیالی ،لنیدن و مادریید را سیازمان
بخشاد .اما موفقات ناچاا این حمالت بار دیگر سبا شد خود آمریکا از  2336به بعد بهعنوان
هدف اصلی مورد حمله قرار زارد .از  ۹۱۱1تا  233۱در مجموع القاعده  ۱7حمله انتکیاری را
سازمان داد که اوج آنها در سال  2330همامان با اشیغال عیراق اسیت؛ کیه در ایین مایان 13
درصد عاملان آنها از عربستان 23 ،درصد از شبهجایره عربی و بقاه هم از کشورهایی بودهانید
که حکومتهای دیکتاتورشان تکت حمایت مستقام نظامی و سااسی و اقتصادی آمریکیا قیرار
داشتهاند و بهنوعی کشورشان را زروزان سااستهای آمریکا میدانستند .همچنان ،از ماان 233
حملهکننده انتکاری وابسته به القاعده در عراق  ۹12نفر آنها عراقی بوده و در تقابل بیا اشیغال
کشورشان این عاملات را پذیرفتهاند ).(White, 2002: 168
در عراق ناا تا قبل از سال  2330هاچ موردی از حمالت انتکاری دیده نمیشود .اما تنها 2
روز بعد از حمله آمریکا در  23مارس  2330عبدالعایا بن سعود القریبی اولان حمله انتکیاری
را انجام داد .در همان سال  2330باش از  26حمله انتکاری دیگر بر علاه آمریکیاییهیا شیکل
داده شد .این حمالت در روندی افاایشی در سال  2331به  ۹21میورد رسیاد و در  2337اوج
زرفت ) .(Hafez, 2007: 54-60موافقتنامه مربو به خروج ناروهای آمریکایی از عراق این
حمالت را کاهش داد؛ بهزونیهای کیه از  2337تیا  2333،13درصید و از  2333تیا 63 ،23۹3
درصد حمالت انتکاری در عراق کاهش یافت .نکته قابل توجه دیگر این است کیه  33درصید
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افرادی که در عراق به این حمالت اقدام کردند ،از عراقیهای بومی یا شبهجایره عربیی بودنید
) .(Suicide Attack Database, 2016داعش که از دل القاعده عراق بارون آمد ،با تضیعاف
القاعده سعی کرد از فرصت های جدید در عراق و منطقه استفاده کند .تضعاف جنبش سیهوه و
اعمال تبعاض نسبت به سنیها از سوی مالکی در کنار خروج آمریکا از عراق و تضعاف فرایند
امناتی در این کشور و همچنان شورش در سوریه و ناا در ماان سنیهای عراق این فرصیت را
به دست این زروه داد تا با پاگاری دولت اسیالمی ،بیهزعیم خیود جهیان اسیالم را از اشیغال
سکوالرها ،رافضیها و صلابیها برهانند.
آنها هم راه نهایی نجات از بکران و اشغال در بیالد مسیلمان را ایجیاد خالفیت اسیالمی
میدانستند .این جریان از  233۱تا  23۹۹شروع به بازسازی خود کرد و در  233۱با سه حملیه
انتکاری که شدیدترین حمالت تا آن زمان در عراق بودند ،بار دیگر اعالم موجودیت کردنید و
در ادامه با دو عملاات «نابودی دیوارها» طی  1مرحله از  23۹2تا  23۹0و عملاات «درو کیردن
سربازان» از  23۹0تا  23۹1بار دیگر قدرت خویش را در عیراق نهادینیه سیاخته و در سیوریه
دست به تصرف سرزمانی زدند .در سال  23۹1این جریان دارای  133مایل زستره سرزمانی در
عراق و سوریه به همراه  0۹333ناروی رزمی بود .داعش از  23۹0تا  23۹1باش از  ۹33حمله
انتکاری انجام داد و زمانی که اعالم دولت خالفت اسالمی کرد به  16حملیه انتکیاری دسیت
یازید که  17مورد آن در عراق بیود .اهیداف ایین حمیالت ،ناروهیای امناتیی دولیت شیاعی،
غارنظاماان شاعی و ناروهای خارجی بودند کیه از منظیر داعیش هیر سیه اشیغالگر مکسیوب
میشدند (بهرامی.،2۱3-0۹۹ :۹0۱6 ،
آمار فوق همبستگی بان پدیده اشغال از منظر تروریستها و ترور را نشیان مییدهید .ایین
همبستگی باانزر آن است که هاچ جریان و نارویی بهطور ذاتیی بیه سیوی خشیونت و تیرور
زرایش ندارد ،بلکه تبدیلشدن آن به تروریست ناشیی از فراینیدی تکمالیی اسیت .همچنیان،
تروریستشدن ربطی به ابعاد ایدئولوژیک و اعتقادی نداشیته و باشیتر واکنشیی اسیتراتژیک از
جانا زروههای مختلف به اشغال خیارجی اسیت .اشیغال خیارجی هیر چنید عامیل مسیتقام
شکلزاری خشونت تروریستی در غرب آساا بوده است ،اما آنچیه میدنظر ماسیت بیه عوامیل
ساختاری قبل از آن بر میزردد .منظور قواعد ،اصول و هنجارهایی اسیت کیه زمانیه اشیغال را
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فراهم کرده و آن را مشروع جلوه میدهند .متأثر از ایین قواعید ،سیاخت اجتمیاعی ،تهدیید را
تعریف کرده و در ادامه بر اساس شاخصهای خود مشیروعات اقیدام علایه تهدیید را توجایه
میکند؛ انگار عملی اخالقی ،انسانی و مبتنی بر نظم و عدالت انجام زرفته است.
در واقع ،در قالا واژزیانی چیون حاکمایت ،دفیاع مشیروع ،دفیاع پیاشدسیتانه ،توسیعه
دموکراسی و حقوق بشر ،مداخالت بشردوستانه و حفظ الگوهای نظم غالا ایین میداخالت از
سوی نهادها و بازیگران هنجارساز توجاه شدهاند .در حقاقت ،قواعد و هنجارهیای موجیود در
ساختار اجتماعی به قول اونف نظم جهان اجتمیاعی میا را مییسیازند و ایین نظیم مداخلیه را
بهعنوان یکی از اباارهای حکمرانی صکاح تلقان می کند .قواعد این نظم سبا تعامیل شیده و
تعامل در برسازی قواعد و نظم دخال است .هاچ چاا خارج از ایین نظیم اجتمیاعی ناسیت و
ارزشهای پایهزذار در این ماان جهان ما را تعاّن میبخشند .اما آنچه به این قواعید و بیه ایین
نظم در ارتباطی باناذهنی مشروعات میدهد ،همان زفتمان پاونددهنده باناذهنی و تاریخی یعنی
سرمایهداری است که از نظمهای دلخواه خویش و الگوهای امناتی بازتولادکننیده ایین نظیم در
سطکی کالنتر حمایت میکند.
عملکرد تسهیلی در قالب شکلگیری گروهها :بعید از مداخلیه ،عامیل تسیهالی دیگیر در
برساختن تروریسم یعنی زروهها فهور میکننید .بیا وجیود عملکیرد نیامتوازنسیاز و تسیهالی
مداخله ،تا زمانی که عملکرد تسهالی دیگر یعنی شکلزاری زروههیا در مایان نباشید ،ایین دو
عملکرد به تروریسم نمیانجامند و این شکلزاری زروههای منسجم و ایدئولوژیک اسیت کیه
زمانههای عانی تروریسم را ایجاد میکند .زروهها اصوالً در تقابل با مداخله شکل مییزارنید و
بدون مداخله زروهی هم وجود ندارد .در عان حال ،ماهات این زروههیا پاوسیتگی عمای بیا
ماهات جامعه مولدشان دارد؛ بهنوعی که عملکرد نامتوازنساز ساختار سبا شده تا هویتهیای
قومی و مذهبی بر ساختار این زروهها مستولی باشد و آنها با ارجاع به این هویتها خشیونت
خویش را توجاه کنند ،در حالی که در جوامیع بیا هوییت طبقیاتی ،فهیور چنیان زیروههیای
خشونتورزی بساار مکدود یا دور از انتظار است .پس زروهها به صیورت غارمسیتقام تکیت
تأثار قواعد و ارزشهای پایهزذار ساختاری قرار دارند و در ادامه بیا شیکلزایری خیویش بیر
شکلزاری قواعد تسیهالکننیده باشیتر بیرای توسیعه تروریسیم در دل سیاختار تأثارزذارنید.
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جمعاتهای رادیکال همچنان از کاربرد خشونت عاجاند ،تا زمانی که بتوانند خود را در قالیا
زروههای خاص سازماندهی کنند.
زروههایی که با تاکتاکهای خاص ،اعضای خود را بیه انجیام اقیدامات تروریسیتی تهایا
میکنند .زروههای تروریستی برخالف زروههای جنایی ،اهدافی انتخابی ،طرحرییای شیده ،بیا
انگاییاهای خییاص و غارسییودزرایانه و بییا ارزش نمییادین دارنیید و بییا حمایییت از سییوی یییک
ایدئولوژی یا نظام اعتقادی یا نژادی به انجام این کار به صورت تامی و جمعی اقدام مییکننید.
همچنان ،تروریستها افرادی آموزشدیده هستند که استراتژی آنها مبتنی بر حمله است و بیه
خاطر هدف آرمانی خود حاضر به پیذیرفتن هیر نیوع ریسیکی حتیی از دسیت دادن جانشیان
هستند .هر شخصی که از قوه قهریه استفاده میکند باید در فکر توجایه کیاربرد آن باشید .هیر
اندازه مااان استفاده از زور آشکار باشتر شود ،نااز به توجاه این عمل هم باشتر مییشیود .امیا
تروریستها ناازمند آن هستند که برای اقدامات خود از اجتماعشان مشروعات بگارند .عمومیاً
اجتماعات مختلیف حتیی اجتمیاعهیایی بیا خودآزیاهیهیای قیومی و میذهبی ،از روشهیای
خشونتآماا سبعانه طرفداری نمیکنند و آنها را قبول ندارند.
بنابراین ،تروریستها باید به خارج از هنجارهیا و باورهیای اجتمیاعی بیرای دسیتاابی بیه
حمایت و تأیاد اقداماتشان متوسل شوند .هانری لوفور معتقد اسیت ایین مشیروعات از درون
کتاب و نوشتار حاصل میشود (لوفور .،10-11 :۹032 ،در واقع ،این زروه است کیه تفسیار از
نوشتار موجود را به افراد ارائه میکند و بیه آنهیا فکیر کیردن در چیارچوب خیاص را بیرای
بازتولاد تعصا میآموزد .آنها با تمرکا بر فاهر کتیاب و تفسیار قشیری از آن ،نیوعی تفکیر
نادیک به خشونت را انکصاراً در درون زروه بازتولاد میکنند .زیروه ایجادشیده بیرای تعیالی
بخشادن به هنجارهای مورد نظر خود ،زروه را از اجتماع و هنجارهای رسمی آن جیدا کیرده و
جامعهای نوین و خود ارجیاع شیکل مییدهید .پیاوول ویلکانسیون معتقید اسیت زیروههیای
تروریستی وفاداریهای فردی را از طری فرایند توجاهسازی تقویت مییکننید .تروریسیتهیا
اینچنان استدالل خواهند کرد که تروریسم صرفاً انتقامی از بدی و شرارت اسیت و ییا اینکیه
تروریسم شرارتی است که به نسبت هدف مورد حمله ،شرارت کمتری داشته و باعث نیابودی
شرارت و رذالت بارگتر میشود ).(Wilkinson, 1974: 23-25
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برای توسعه تروریسم ،ویلکانسون اعتقاد دارد زروههیای تروریسیتی سیعی خواهنید کیرد
هنجارها و اخالقاات خود را بهعنوان هنجارها و اخالقاات ارجحتیر در مایان جامعیه خیویش
تسری دهند ) .،Wilkinson, 1974: 27جرالد پست هم از الگوهای رفتیاری مشیابه در درون
زروههای مختلف تروریستی نام برده و باان مییکنید کیه ایین الگوهیا در طیول فرهنیوهیای
تروریستخاا تقویت میشوند .افراد عضو زروه پاداش خود را صیرفاً بیر اسیاس ارزشهیای
زروه خود تعریف کرده و با هنجارهای اصلی اجتماعی کاری ندارند .افراد زروه با نفی اقتیدار
بارونی به پذیرش اقتدار درون زروهی زردن میینهنید .بیا حرکیت زیروه از لفیافی و تهدیید
خشونتآماا به سمت اقدامات خشونتآماا نهتنها اناوای زروهی افاایش مییابد ،بلکیه خطیر
جدا شدن از زروه برای اعضا ناا باشتر میشود ) .(Post, 1987: 34-39البته ذکیر ایین نکتیه
الزم است که در بسااری از جوامع با توجه به مااان مداخله خارجی و سطح سیرکوب هوییت
قومی یا مذهبی ،معاارهای هنجاری و اخالقی زروه و جامعه به یکدیگر نادییکتیر ییا دورتیر
خواهد شد.
هرچه سطح سرکوب باشتر باشد ،معاارهای زروههای افراطی و عمیوم اجتمیاع باشیتر بیه
یکدیگر نادیک خواهد شد و جامعه همکاری و موافقت باشتری با تروریسم خواهد داشیت و
هرچه سطح سرکوب کمتر باشد ،معاارها زروه و جامعه باشتر از یکدیگر فاصله خواهد زرفت
و حمایت اجتمیاعی از زیروه تروریسیتی کمتیر خواهید شید .از نظیر کیوپر ،قیدم اول بیرای
تروریستشدن نفرت از وضعات موجود است .در مرحله بعد تروریسیتهیا ممکین اسیت از
خشونت و کاربرد آن برای رسادن به خواستههایشان ناراضی باشند ،اما مجبیور بیه اسیتفاده از
خشونت میشوند .وی از این رویکرد نظریه ضرورت ییاد کیرده اسیت (Cooper, 1977: 8-

 .،18تروریستها بهاین اعتقاد میرسند که برای از بان بردن بیعدالتی در جامعیه ،مجبیور بیه
استفاده از خشونت هستند .در این حالت ،تروریسم نهتنها بیهعنیوان رفتیاری ضیداجتماعی و
سبعانه تصور نمیشود ،بلکه اقدامی عقالنی و ضروری فرض خواهد شد .فردریک جی هاکر،
با تقسامبندی تروریستها به سه نوع باهکاران ،دیوانهها و متعصبان ،باان میکند که تنها دسیته
سوم میتوانند بهعنوان تروریستهای سااسی تلقی شده و در قلا فرآیندهای فوق قرار زارنید
).(Hacker, 1976: 23-27
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از نظر والتر لکوور ،اقدامات تروریستها و سیاختار روانیی آنهیا بیا شیرایط فرهنگیی و
اجتماعیشان انطباق زیادی دارد و این میتواند وجه اشتراک زروههیای تروریسیتی مکسیوب
شود ) .(Laqueur, 1999: 79-81به نظر وایت ،زروههای تروریستی اکثراً زروههایی کوچیک
و تکت هدایت رهبری کاریاما هستند .این زیروه هیا عمیدت ًا مبتنیی بیر اعتقیادات میذهبی ییا
شبه مذهبی بوده و اعضای آن تعصا خاصی به مسیلک و نظیام اعتقیادی خیود دارنید .آنهیا
معتقدان واقعی به مسلک خود بوده و در کنار یکدیگر با زرفتن احساس تأیاد ،هم آرامش یافته
و هم اقدامات خود را عملی میکنند .این زیروههیا تفکراتیی مطلی زرایانیه دارنید و اثیری از
مصالکه و انعطاف و تمایل به کثرتزرایی در ماان آنها وجود ندارد .جهیان از نظیر آنهیا بیه
اردوزاه خودیها و غارخودیها تبدیل شده است و فرایند دشیمنسیازی بیه اوج تیأثار خیود
میرسد ) .(White, 2002: 74-83جفری رز هم برای تباان بهتر زروههای تروریسیتی اعتقیاد
دارد که باید ساختارهای اجتماعی را با روانشناسیی زیروههیا ترکایا کیرد .او از پین فراینید
بهمپاوسته در تروریسم صکبت میکند که شامل ملک شدن به زیروه ،شیکلدادن بیه فعالایت،
اصرار بر مبارزه و حفظ روحاه مبیارزه ،راهبیری سیازمان و درزارشیدن در اقیدام تروریسیتی
هستند ).(Ross, 1999: 169-192
عنصر دیگری که رز مورد توجه قرار میدهد به عوامل روانی برمیزردد .در ادامه او به پن
عامل روانی مؤثر شامل ویژزی تسهالکننده ،مکرومات/خودشافتگی-پرخیاشجیو ،تکریکیات
معاشرتی ،فرصتهای آموزنده و مکاسبه سود و زیان که در زروههای تروریستی برای تکریک
افراد به خشونت وجود دارد اشاره کرده است ) .(Ross, 1999: 200-210فراسر هیم سیاختار
این زروهها را در قلا هرمی سلسلهمراتبی شامل فرماندهی ،کادرهیای فعیال ،حامایان فعیال و
حاماان منفعل میداند ).(Feraser, 1984: 7-9
نظریات فوق اهمات زروهها در شکل زاری تروریسم و در ادامه برسازی قواعد سیاختاری
تسهالکننده تروریسم را نشان میدهند .بدون این زروههیا ،بیا وجیود دو عامیل دیگیر ،قطعیاً
تروریسمی هم شکل نخواهد زرفت .در غرب آساا به شمار زیادی از ایین زیروههیا مییتیوان
اشاره کرد که در تقابل با مداخله در چارچوبهای فیوق و در قالیا فراینیدها و عملکردهیای
مورد اشاره سازمان یافتهاند .برای نمونه ،زروههایی چون فتح ،سیازمان آزادیبخیش فلسیطان،
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سپتامبر سااه ،حماس ،جهاد اسالمی ،جبهه آزادیبخش فلسطان ،فیدائاون القصیی ،نایروی ،۹7
جبهه دموکراتاک برای آزادی فلسطان ،جبهه مردمی برای آزادی فلسطان و ژوئن سیااه شیکل
زرفتند .این زروهها در سه دسته جای میزارنید :جرییانهیای میذهبی ،جرییانهیای سیکوالر
ملیزرا و جریانهای مارکساستی؛ که همه در تقابل با اشغال به اقیدامات خشین روی آوردنید
( .،White, 2002, 141-145هییم جرییانهییای سییکوالر ،هییم جرییانهییای مییذهبی و هییم
مارکساستها به اقدامات انتکاری متوسل شدهاند و این اقدامات صیرفاً از سیوی جرییانهیای
مذهبی نبوده است .این ویژزی غالا زروههای مختلیف خشیونتورز در کشیورهای مختلیف
بوده است.
در لبنان بهجا حابال ،زروههای غارمذهبی چون امل ،حاب ناساونالاسیت سوساالاسیت
سوری ،حاب بعث لبنان ،حاب کموناست لبنان و جبهه الساعقه حضور فعالی در فعالاتهیای
خشونتورز داشتهاند .در همان راستا از  02حملهکننده که در لبنان دست به حمالت انتکیاری
زدهاند 22 ،نفر کموناست و سوساالاست بودهاند که در ماانشان  1نفیر مسیاکی هیم حضیور
داشیتهانیید ) .(Suicide Attack Database, 2016القاعییده هییم ثابییت کییرده اسییت کییه از
مکاناسمهای عمدهای که در فوق به آنها اشاره شد ،در راستای جیذب و توجایه اعضیا بیرای
اقدامات انتکاری بهخوبی بهره برده است .در واقع ،همه زروههیای فیوق از عملکردهیای بیاال
استفاده کردهاند تا توانستهاند اعضای خود را به کنش انتکاری تشوی کننید .در عیراق هیم در
دهه  2333حدود  ۹2زروه شورشی عمده شکل زرفتند که حیداقل  1زیروه از آنهیا در کنیار
فعالاتهای خشونتورز عادی ،به اقدامات انتکاری هم دست می زدنید و اعضیای خیود را از
این نظر آماده میکردند .این زروههای عبارتند از ارتش اسالمی عراق ،ارتش خلفای راشیدین،
ارتش فاتکون ،جنبش انصارالسنه و القاعده در سرزمان بان النهیرین؛ کیه در مایان آنهیا هیم
جریانهای مذهبی و هم بعثیهای سکوالر وجود داشتند (بهرامی.،263-261 :۹0۱6 ،
در دهه دوم  2333هم جریانهای جدیدی شکل زرفتند ییا توانسیتند بیه احایای مجیدد و
زستردتر دست یابند که از آن ماان میتوان به زروههای چون شورای عمومی نظامی انقالبایون
عراق تکت ساطره زروه نقشبندیه ،شورای نظامی فلوجه ،بریگادهای  ،۹۱23شورای انقالبایون
قبایل االنبار ،جاش المجاهدین ،ارتش اسالمی عراق ،انصاراالسالم و زروههای کنفیرانس اردن
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اشاره کرد (بهرامی .،011-003 :۹0۱6 ،اینها هم ترکابی از جریانهای مذهبی و بعثیی سیکوالر
بودند که همگی در استراتژی حمالت انتکاری دست داشتند .در سوریه هم زیروههیای بودنید
که در کنیار داعیش و جبهیهالنصیره شیرایط اقیدامات خشیونتورز را متکیی بیه فراینیدهای
درونزروهی فراهم کردند ) .(Caris and Reynolds, 2014بسااری از این زروههیا مخیالف
داعش هستند ،اما از تاکتاکهای مشابه آن اسیتفاده مییکننید .در واقیع ،تیا زمیانی کیه چنیان
زروههای ویژهای شکل نگارند ،پیردازش خشیونت تروریسیتی و فراتیر از آن عمیل انتکیاری
غارممکن است .این زروهها و زندزی در درون آنها غذای فکری و انگااه الزم برای اقیدامات
خشن و بدون مکدودیت را ایجاد میکند .خوراک فکری و هاجانی این زروهها هماشه مذها
ناست و در بسااری از موارد زسلهای قومی ،قبالهای و ناساونالاستی زمانههای خشونت بدون
مکدودیت را در آنها ایجاد میکند.
قاعده تسهالی با مجوز مداخله و تباان قواعد آن ،برسازی تروریسیم را تسیهال مییکنید و
همانزونه در بخش قاعده نامتوازنساز اشاره شد ،خود تروریسم هیم بیه شیکلزایری قواعید
تسهالی باشتر در ساختار کمک میکند؛ تا هرچه باشتر هنجارهای باناذهنی نوینی برای مداخله
باشتر شکل زارد .برای نمونه ،مداخله پاشدستانه و پاشگارانه قواعدی بودند که در واکینش بیه
تروریسیم جدیید ایجییاد شیدند .دو عملکیرد نییامتوازنسیاز و تسیهالی از زمییان شیکلزاییری
سرمایه داری ،حضور مستمری داشتهاند و برای حفظ انباشت ،عیدم تیوازن الزم بیوده و بیرای
حفظ عدم توازن ،عملکرد تسهالی مداخله ضروری بوده است.

 .0عملکرد تکثیری ساختار و تروریسم در غرب آسیا
بعد از دهه  ۱3شرایط ساختاری متأثر از تغاارات غارقابل پاشبانی در ساخت سیرمایهداری در دو
بعد مادی و معنایی فضایی را ایجاد کرد که قدرت در سطح ساختار دچار انتشار یابد .ایین تغاایر
ابتدا در ساختهای طبقاتی جهان توسعهیافته شکل زرفت و در ادامه در ترکاا بیا انقیالبهیای
متعدد اطالعاتی و فرایند جهانیشدن به قاعدهای ساختاری تبدیل شد .سیاختار سیرمایهداری کیه
مال به زسترش وافر دارد ،سبا انتشار این قاعد در سطح جهانی زردید و جهان غرب آسیااای را
هم تکت تأثار خود قرار داد .ما از این قاعده ساختاری تکت عنوان انتشیار اقتیدار و از وضیعات
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برآمده از آن تکت عنوان «حکمرانیجهانی» یا «ساستم غارقطبی تسهامی» ۹نام میبیریم .در ایین
رویکرد از حکمرانیجهانی ،به فراتیر از آنچیه در غیرب بیه آن حکمرانییجهیانی مییزوینید،
می اندیشام .این نوشتار در دو بعد فرانظری و نظری رویکردهای ساب به حکمرانییجهیانی را
رد میکند و مدعی پیافکندن رویکرد نیوینی در ایین بیاب اسیت کیه تناسیا عمای تیری بیا
کوانتمیشدن جهان دارد .در بعد فرانظری اساسیترین ایرادها از جنبه هسیتیشیناختی بیه ایین
نظریات وارد است.
تقادات هستی شناختی این نظریهها در ارتبا با نوع کنشزران و رابطه ساختار و کیارزاار
مانع فرازارشدن آنها و تکلال جامع وضعات از طری حکمرانیجهانی شده است؛ تا جایی که
همه این نظریهها در بعد فلسفی دارای کینشزیران مکیدود و کیارزاارمکور بیوده و از منظیر
عملکردها باشتر فرایندهای همکاری جویانه را در زیر چتر حکمرانیی جهیانی قیرار دادهانید و
مهمتر از اینها ،دلبستهترین نظریهها به بُعد ساختاری حکمرانیجهانی حیداکثر ایین مفهیوم را
بهعنوان وضعاتی خنثی دانسته و همه دچار نوعی تقلالزرایی کارزاارمکور شدهانید .در حیالی
که نگارنده سعی دارد حکمرانیجهانی را بهعنوان ساختاری تعریف کننده و منسجم با قاعدهای
فرازار تعریف کند که در آن بان ساختار و کارزاار رابطه تکوینی و اولویت موقت وجود دارد.
همچنان ،این دیدزاه اعتقاد دارد که دایره کنشزران در ساختار موجود فراختر از آنچه غربیها
میزویند ،است و حکمرانیجهانی صرفاً به فرایندهای همکاریجویانه تقلال نمییابد ( بهرامی،
 .،06-13 ،۹0۱1چنان دیدزاهی هرچه باشتر کوانتمیشدن روابط بانالملل را به رخ میکشد.
برای توضاح باشتر در باب این دیدزاه ،از فرانظریه عبیور کیرده و سیعی بیر آن اسیت بیا
متمرکاشدن بر پن مکور اصلی در باب حکمرانی جهانی ،نگرش خیویش را مبسیو تیر بایان
کنام .در مکور اول ،مبکث ساختار و کارزاار مطرح است .دیدزاه این نوشیتار هرچنید تعهید
خود را به رادیکالاسم از دست نمیدهد ،بر این اعتقاد است که ما با ساختار واحیدی از قواعید
روبرو هستام که قاعده اصلی آن ،انتشار اقتدار است .انتشار اقتدار جایگاه بیازیگر مسیلط را در
ساخت فراقدرت تام برنا ،روزنا و کراسنر زرفتیه اسیت .انتشیار اقتیدار در حقاقیت مفهیومی

 .۹برای آزاهی باشتر در باب این نگرش ،به دو مقاله نگارنده که در منابع پایانی به آنها اشاره شده ،مراجعه شود.
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فراساختاری است که با خاصاتی مولد ،ساختار را در اختاار خویش زرفته اسیت ،امیا میاهاتش
چنان است که پاامدهای پاشبانی ناپذیر و خارج از کنترل ایجاد میکند و سباساز روییههیای
اجتماعی زونازون ،حقاقتساز ،پراکنده ،متباین ،موقت و غارنهادینه میشود .در واقع ،کار ایین
مفهوم فراساختاری با ایجاد نوعی از فراقدرت ،بسترسازی برای ایجاد ساختاری منسجم اسیت
که در آن قدرت بهطور مداوم پخش و جهانی غارقابل کنترل ایجاد میشود.
در مکور دوم ،بکث بر سر بناان جهان است .صرف وجود تغاارات مادی نمیتواند جهیان
را تا این اندازه به سمت جلو حرکت دهد ،بلکه ذهناتی که این تغاارات جدیید میادی را معنیا
میدهد و جهت حرکت و زسترش آنها را مشخص میکند هم بر تغاارات تأثار اساسی داشیته
اسییت .قاعییده سییاختاری در وهلییه اول بییدون تغااییرات مییادی و هنجییاری در کنییار یکییدیگر
نمی توانست به شکل واقعی خود تکامل یابد .ذهنایت انتشیار اقتیدار در کیل جهیان بیهعنیوان
فراروایتی به اندازه خود تغاارات مادی مهم بوده است .بدون وجود این ذهنات ،تغاارات مادی
نه میتوانستند زسترش و نه تعما یابند .در مکور سیوم ،بکیث بیر سیر کیارزااران جهیان و
توانایی آنها بیرای عبیور از مکیدودیتهیای سیاختاری اسیت .ایین دییدزاه اعتقیاد دارد کیه
کارزااران یا همان بازیگران مختلف جهانی از تواناییها و فرصتهای نوینی بیرای شیکلدادن
به جهان خود برخوردار شدهاند .در واقع ،قاعده ساختاری به دلال فراساختاریبودن نهتنها هاچ
مکدودیتی برای آنها قائل ناست ،بلکه هر لکظه فضاهای عملکردی آنان را زسترش میدهید.
در مکور چهارم ،بکث بر سر فرارفتن از نظریههای غالا است .نوشتار حاضر بیر ایین اعتقیاد
است که ما ملام به آنام که فهم خود را از سااست جهانی تغاار دهام و انقالبی معرفتشناختی
ایجاد کنام.
ازر به تغاارات اساسی مادی و هنجاری اعتقاد داریم ،باید بپذیریم که این تغاارات نایاز بیه
دیدزاههای جدید نظری برای تباان و توضاح دارنید .در مکیور پینجم ،بکیث بیر سیر ارزش
حکمرانیجهانی است .این مکور از تأثارات منفی و مثبیت ییا خیوب و بید بیودن حکمرانیی
جهانی میپرسد .از نظر این نوشتار ،نمیتوان هاچ دید ارزشی در باب حکمرانیجهانی داشیت.
حکمرانیجهانی صرفاً واقعات جهان معاصر ماست که از بطین تغاایرات تکیاملی ایجیاد شیده
است و ما مجبور به روبرو شدن با آن هستام .نمییتیوان قاطعانیه از تیأثارات مثبیت ییا منفیی
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حکمرانی جهانی صکبت کرد ،اما میتوان با توجه به فرایندهای شکلزرفتیه در هیر منطقیه در
پاسخ به قاعده ساختاری ،از فرجام آنها سخن زفت .حکمرانی میتواند هم خوب باشید ،هیم
بد (قوام و بهرامی .،۱-23 :۹0۱2 ،در باال هرچند به صورت خالصه باان زردید که ساختار ییا
نظم اجتماعی دچار تغاارات اساسی شده است و آنچه حاصل بکث بود ،شکلزاری عملکردی
تکثاری در درون ساختار است که بهنوعی ییک انقیالب بیرای سیاختار پاشیان و زسسیت از
مفاهام و عملکردها و الگوهای ساب مکسوب میزردد.
این عملکرد تکثاری تأثارات خاص خیود را بیر موضیوعات مختلیف بیه صیورت عیام و
تروریسم به صورت خاص دارد .اما در عان حال ،تأثارات آن بر تروریسم در غرب آساا جدید
و تازه است ،زیرا این پدیده باشتر از دهه  2333توانسته اسیت در غیرب آسیاا توسیعه یابید و
نوعی زسست در فرایندهای پاشان تروریستی ناا ایجاد کرده است .تعداد زروههیای فعیال در
عرصه ترور انتکاری بهخوبی این وضعات را آشکار میکند .از سیال  ۹۱71تیا  2333تنهیا 20
زروه در حمالت انتکاری دخال بودهاند و در این مایان ببرهیای تامایل بیا  6۱حملیه در ایین
سالاان باشترین آمار را دارد و بقاه با فاصله بساار از این زروه ،اقدامات اندکی را انجام دادهاند.
اما در فاصله سالهای  2333تا  23۹6باش از  ۹33زروه بیه انجیام حمیالت انتکیاری دسیت
یازیدهاند .ویژزی بارز این دوران سلط زروههای اسالمزرا بر ترور انتکیاری اسیت ( Suicide

 .،Attack Database, 2016از دهه  ۱3به بعد تغااراتی اساسی در تروریسم غرب آسااای بیا
شکلزاری القاعده روی داد .برخالف قبل از آن که زروهها باشتر در فضای سیرزمانی خیویش
عمل میکردند ،القاعده باانزر نوعی تروریسم بانالمللی و فراملی بود که در هر جایی توانیایی
جذب نارو و اقدام تروریستی را دارا بود.
زروههای پاشان فاقد چنان شرایطی بودند .از سوی دیگر ،مفاهام مورد استفاده ایین زیروه
بُعدی کالنتر داشت و دشمنش هم هژمون جهانی بود .افرادی ماننید جاسیون بیرک معتقدنید
القاعده قابل نابودی ناست ،چون بعد از سال  233۹تبدیل به حکم و قاعده شده است ( Berk,

 .،2005زروهی دیگر در همان راستا از مکدونالاستیشدن القاعده سخن مییراننید .در واقیع،
القاعده ازر بهعنوان سازمان و امارت هم از بان برود ،در قالا ایدئولوژی زنده است و در هیر
جایی توان برآمدن و فرفاتسازی مجدد برای خویش را دارد؛ خاصاتی که زروههیای پاشیان
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فاقد آن بودند .همان خصوصاات القاعده را میتوان در داعش هم سراغ زرفیت .حتیی داعیش
فراتر از القاعده موف به کنترل سرزمانی و ایجیاد حکمرانیی خیاص خیود در قالیا خالفیت
اسالمی زردید؛ بهزونهای که ائتالفیی از  63کشیور مختلیف در تقابیل بیا آن بیهسیختی عمیل
میکنند .حجم حمالت و زستره و عم آنهیا ،مرزهیای فعالایت تروریسیتی و نیوع اقیدامات
تروریستی و کافات آنها در کنیار بُعید رسیانهای و قیدرت جیذب عظیام نایرو تفیاوتهیای
زروههای جدید با زروههای پاشان را میرساند.
در واقع ،از نظر این نوشیتار ،ایین کافایت فعالایت تروریسیتی در زمیان حاضیر در قالیا
ویژزیهای تکثاری ساختار قابل تباان است که به دو عملکرد قبلی ساختار اضافه شیده اسیت.
عملکرد تکثاری با ایجاد زسست کامل در دولتهای ضیعاف ،فضیاهای خیالی قیدرت بیرای
عملکرد این ناروها را فراهم کرده و در عان حال این ناروها هر لکظیه مییتواننید از عملکیرد
تکثاری ساختار در راستای کسا قدرت باشتر و نهادینهسازی آن بهره زارند و ازیر در جیایی
سرکوب شوند ،با توجه به عملکرد و ماهاتشان بهراحتی قادرند در خألهیای جدیید و مکیرر
قدرت سر برآورند .القاعده و داعش در کنار زروههای متعیددی کیه در عیراق ،سیوریه ،لابیی،
سودان و ناجریه و یا حتی در اروپا فعالات میکنند ،به وضوح در درون چنان سیاختی فعالایت
میکنند؛ هرچند نباید عملکردهای نامتوازنساز و تسهالی را در فعالات آنها همچنان فرامیوش
کرد .اما عملکرد تسهالی سبا شده که این زروهها بهراحتی و خودجوش و بدون نااز به زروه
اصلی هم بتوانند شکل زرفته و فعالات کنند؛ ویژزیهایی که در زروههای سنتی مفقود بود.
آمار پاشان آشکارا نشان میدهد که اوج فعالاتهای زروههای تروریستی در غرب آسیاا از
دهه  2333بوده است؛ چنانکه زروههای سنتی چون حماس ،حابال و سیازمان آزادیبخیش
فلسطان و ...هم در این دوران ماهات فعالاتهای خویش را در راسیتای بهیرهزایری از اقتیدار
تکثارشده عوض کردند؛ بهطوری که حابال به سازمان و زروهی کالساک تبدیل شد و حتی
در فرایندهای سااسی قدرت را بهدست زرفت و به همان شکل ،حماس و جبهیه آزادیبخیش
فلسطان هم در فرایند سااسی وارد شدند و موف به کسا اقتدار سااسی شدند؛ تیا جیایی کیه
حماس بیاش از  63درصید کرسییهیای پارلمیان فلسیطان را در  2336کسیا کیرد و جبهیه
آزادیبخش فلسطان هم موف به کسا  1/2درصد از آرا شد.
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نگاهی به حجم حمالت انتکاری و زمان آنها که در باال به آنها اشیاره شید ،نشیان از آن
دارد که از دهه  ۱3به بعد حجم اینزونه فعالاتها افاایش یافته و در دهه  2333به اوج رساده
است .در مورد زروههایی هم که این آمار کاهش یافته ،مانند حابال ،بکث آن بیوده کیه ایین
زروهها موف به کسا قدرت از کانالهای دیگر شده و مناط و ارتش خیاص خیود را ایجیاد
کرده و در فرایند سااسی سهام زشیتهانید؛ بیهزونیهای کیه حتیی دشیمن خیود را مجبیور بیه
عقانشانی کردهاند .در فاصله سالهای  2331تا  233۱حیدود  ۹300حملیه انتکیاری توسیط
 2۹06عامل انتکاری انجام شد؛ آماری که باانزر  1برابرشدن حجیم ایین حمیالت نسیبت بیه
سالهای  ۹۱33تا  2330است ) .(Muller, 2009: 75-79همچنیان ،آمیار سیه حملیه سیاالنه
انتکاری در دهه  33به  133حمله انتکاری ساالنه در  2337افاایش یافیت .مایانگان حمیالت
ساالنه نشان میدهد که  0حمله انتکاری در دهه  33در هر سال به  ۹3حمله انتکاری در دهیه
 ۱3و  13حمله انتکاری از  2333تا  2331و  033حملیه انتکیاری از  2331تیا  233۱رسیاده
است .در دهه  2333هم این آمار از رشدی صعودی برخوردار است؛ بهطوری که از  030حمله
انتکاری در سال  2336به  10۹حمله در  2337و  132حمله در  2333رساد.
در مجموع ،از سال  2331تا  233۱شمار حمالت انتکاری  133درصید باشیتر از تعیداد کیل
حملههایی است که از  ۹۱33تا  2330انجام زرفته است ( بهرامی .،۹13-۹11 :۹0۱6 ،هرچنید در
بازه زمانی قبل از دهه  2333حمالت غارانتکاری هم انجام میشد و شاید دیگیران اییراد بگارنید
که دلال کمبودن حمالت انتکاری ،وجود این نوع از حمالت بیوده اسیت ،امیا اهمایت حمیالت
انتکاری زمانی مشخص میشود که بدانام از  ۹۱33تا  233۹باشیترین تلفیات را همیان حمیالت
انتکاری ایجاد کردهاند؛ تا جایی که  73درصید تلفیات تروریسیتی ناشیی از ایین نیوع حمیالت
بودهاند .در حالی که اوج حمالت غارانتکاری در  ۹۱33روی دادهاند که مجموعاً  666حمله بوده
و سپس روندی کاهشی را تا سال  233۹طی کردهاند تا به  013حملیه در ایین سیال رسیادهانید.
(بهرامی ،۹0۱ :۹0۱6 ،اهمات حمالت انتکاری در شدت ،مایاان تلفیات و مایاان قیدرتنمیایی
آنهاست که بهخوبی عملکرد و موفقات زروههای خشیونتورز را بیه رخ مییکشید .همچنیان،
زاارش شاخص جهانی تروریسم در سال  23۹6نشان میدهد شمار کشورهای قربیانی تروریسیم
به باش از  77کشور رساده است؛ هرچند شمار تلفات اندکی کاهش داشته است.
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در عان حال ،درزاریهای این زروهها با دولیتهیا بیهصیورت مسیتقام افیاایش یافتیه و
بسااری از کشیورهای اروپیایی هیم درزایر ایین پدییده شیدهانید؛ تیا جیایی کیه سیال 23۹6
مرگبارترین سال در اروپیا از  ۹۱33بیوده اسیت ) .(Global Terrorism Index, 2016چیه
چاای این افاایش قدرت و عملکرد زروههای خشونتورز را توجاه میکندچ مگیر در زذشیته
هم عملکردهای نامتوازنساز و تسهالی برای ایجاد تروریسم وجود نداشتهاندچچه عاملی سیبا
شده این تفاوت فاحش بان دهه  2333و دهههای قبل شکل بگایردچ از نظیر نوشیتار حاضیر،
نهادینهشدن انتشار اقتدار در غرب آساا و پاامدهای آن در این منطقه عامل این مسئله است .در
واقع ،اضافهشدن این عملکرد ساختاری به دو عملکرد پاشیان سیبا تغاایر شیدت ،قیدرت و
ماهات حرکتهای تروریستی در منطقه هم شد .شکلزاری باش از حد زروههای تروریستی و
حمالت متعدد آنها در دهه اول و دوم سده  2333ماالدی نهتنها متأثر از ساختار بوده ،بلکه بر
تکثر قدرت باشتر ساختار هم افاوده است و نظم اجتماعی ساختاری را هم متکول کرده است.
در واقع ،رابطه ساختار و کارزاار به رابطهای تکوینی تبدیل شده که هر کدام دیگری را تکیت
تأثار قرار داده و در عان حال ،قواعد و هنجارهای نوین در دل سیاختار و نظیم اجتمیاعی هیم
برآیند این تعامل و اندرکنش بوده است.

نتیجهگیری
آنچه در این نوشتار باان شد ،به دو موضیوع اساسیی ربیط دارد .موضیوع اول ،ریشیهشناسیی
تروریسم در غرب آساا بود و موضوع دوم ،تأثار تروریسم بر الگوهای نظم امناتیی در رونیدی
تاریخی و مراحل مختلف تروریسم در این منطقه بود .در باب ریشههای تروریسم سعی شد در
چارچوبی سازهانگارانه و از منظری هستیشناسانه سه عملکرد نامتوازنساز ،تسهالی و تکثایری
ساختار سرمایهداری بررسی شیده و تیأثار آنهیا بیر شیکلزایری تروریسیم و در عیان حیال
تأثارپذیری آنها از تروریسم مورد بررسی قیرار زایرد .در عملکیرد نیامتوازنسیاز ،بیر قواعید
ساختاری تأکاد شد که این منطقه را در چنبره هویتهای سنتی حفظ کرده و مانع زیذار آن بیه
سبا منافع خود زردیده اسیت .در واقیع ،سیاخت سیرمایهداری بیا تقسیام منیاط بیه مرکیا،
نامهپارامون و پارامون زمانههای شکلزاری یک فرهنو هابای را با پارامون فراهم کرده است.
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در عملکرد تسهالی ،به قواعد مداخله و شکلزاری زروهها اشاره شد و در نهایت ،در عملکیرد
تکثاری ،از نوعی زسست از عملکردهای پاشان و شکلزاری قاعده ساختاری جدیدی سیخن
زفته شد.
در همه این موارد رابطه تکوینی ساختار و کارزاار هم میدنظر قیرار داشیت .در مجمیوع،
اشاره شد که در درون این عملکردهیای سیاختاری و روابیط کیارزااری ،رونیدی پلکیانی بیه
تروریسم شکل داده است .ابتدا قواعد مداخله (سطح تکلال ساختار ،زمانیه مداخلیه بیازیگران
خارجی مهاجم را آماده کردهاند .این بازیگران خیارجی در اجتماعیاتی بیا هوییتهیای سینتی
(قومی و مذهبی ،دست به مداخله زدهاند (سطح تکلال ماانی ،و در تقابل با آنها ،زیروههیایی
سازمانیافته برای دفاع از خویش شکل زرفتهاند (سطح تکلال خیرد .،بیدون هیر ییک از ایین
سطوح ،تکلال فهور تروریسم در این جوامع ناقص است .در عان حال ،این تروریسم هرچنید
در «نمودهایش» منفی و غاراخالقی است ،اما از منظیر «بیود» واکنشیی طباعیی از جانیا ایین
جوامع مکسوب میشود .در چارچوب عملکردهای نیامتوازنسیاز و تسیهالی ،هیر حرکتیی از
جانا بازیگران مورد تهاجم سباساز خل قواعد نامتوازنساز و تسهالی باشتر در دل سیاختار
شد که هرچه باشتر بر کانههای سرخورده اضافه زردید.
اما در چارچوب این دو عملکرد ساختاری ،قواعد ساختار توان مدیریت ،سرکوب ،تکدیید
و بههنجارسازی جریانهای تروریستی را داشتند و میتوانستند الگوهای نظم غالا را حفیظ و
بازتولاد کنند .اما با شکلزاری عملکرد تکثاری که خود از تکوالت پیاشبانیینشیده سیاخت
سرمایهداری مکسوب میشود ،قواعدی در ساختار ایجاد شد که به شکلزاری زروههایی منجر
زردید که دیگر در قالا الگوهای نظم غالا نمیزنجند و فعالاتهایشان هرچه باشتر قواعید
نوینی را در دل سیاختار در راسیتای زسسیت در الگوهیای نظیم سینتی ایجیاد کیرد .در ایین
چارچوب ،نظم سنتی و قواعد و هنجارهایش قادر به هضیم فعالایتهیای مابیور ناسیت و بیا
اضافهشدن این عملکرد به دو عملکرد ساختاری پاشیان نیهتنهیا تروریسیم همچنیان در رونید
پلکانی خویش در غرب آساا شکل میزارد ،بلکه شدت ،عمی  ،زسیتره و ماهایت آن هیم بیه
شدت تغاار یافته است و الگوهای نظم موجود در قالا هنجارهیایی چیون دولیت ،حاکمایت،
موازنه ،قطبات ،دموکراسی ،حقوق بشر و ...قادر به کنترل و مدیریت آن ناستند.
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در واقع ،ناروهای نوین تروریستی برخالف نمونههای سیاب کیه در درون نظیم اجتمیاعی
موجود و قواعد و هنجارهای آن عمل میکردند و ایدهآلهایشان را متناسا بیا ایین هنجارهیا
تطبا داده بودند ،به دنبال ایدهآلهایی فراتر از قواعد ،هنجارها و الگوهای نظم سینتی هسیتند.
این شرایط متأثر از عملکرد تکثاری ساختار ایجاد شده و ناازمند الگوهای جدید امناتیی بیرای
کنترل و امکا است .ازر قائیل بیه حیذف تروریسیم و نیه بیههنجارسیازی موقیت زیروههیای
تروریستی در الگوی نظم ساب باشام ،باید عملکردهای ساختاری نامتوازنساز و تسهالی را در
راستای ایجاد یک نظم نوین اجتماعی تغاار دهام .اما با اضافه شدن عملکیرد تکثایری ،تکقی
بخشادن به این آرمان مشکلتر از قبل شده است ،زیرا زروههای نوین قائل به حرکت و اقیدام
در چارچوب قواعد نظم سنتی ناستند .آنها مدلهیای نیوین حکمرانیی ارائیه مییدهنید و بیا
مفاهامی چون توازن سنتی ،قطبات ساختاری ،دولت ،حاکمات متمرکا کالساک و مفهوم سنتی
قدرت باگانهاند .از اینرو ،باید با مفاهامی نوین و الگوهایی جدید ضمن اصیالح دو عملکیرد
ساختاری اولاه ،به تقابل با آنها پرداخت؛ وزرنه مفاهام ساب سباسیاز سیردرزمی ،تعلای و
بکرانسازی باشتر خواهند شد.
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