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 چکیده
 ظریهن رتکیه ببا  غرب آسیادر  یسماز ترور شناسانهیهساارائه فهمی  درصددنوشتاار   ینا

 یا ییجنا ایید آنکه پد از یشب یسمترور از نظر نویستند   . استت  یاجاماع یانگارستاز  

که نآ ازیش بو استتت  یو فرهنگ یاقاصتتاد ی اجاماع یخی تار ایید پد  باشتتد یاستتیستت

 ایجادها و کارگزاران آن و ماأثر از ستتا ت یاهدر بطن مدرن  ماقبل مدرن باشتتد ایید پد

 یهااست که از درون سا ت یسممدرن یاز معان ییمعنا یسمترور  شتد  استت. در واق   

در برابر ستتا اار  یمنفعل یمعنا تنها یرمستت ینشتتد  استتت. اما در ا یجادبخش آن االزام

 یسمترور ریشاب یدشتود که ستبب بازتول  می اضتافه  یستا اار  یبلکه بر بار معان  یستت ن

 مداوم و مسامر یامر یسمترور ید سا اار و کارگزار در  لق پد ینی. رابطه تکوشوندیم

 .نخواهد داشت یتهم موضوع یسمترور یاست که بدون آن معنا

 انگاری اجاماعی  سا اار  کارگزار. ساز   غرب آسیا یسم ترور: واژگان کلیدی

                                                                                                   
 واحد کرمانشا   دانشگا  آزاد اسالمی  کرمانشا   ایرانرو  علوم سیاسیگ   sbahrami59@gmail.com  

  

کمرانی ثیر آن بر ماهیت حأبررسی نظری سا اار نوین سیسامیک و ت". مقاله حاضتر برگرفاه از رر  پووهشی تتت عنوان  ۹

 کرمانشا  انجام شد  است.است که در دانشگا  آزاد اسالمی واحد  "در  اورمیانه
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 مقدمه
 یلتبید  یبه معضیل  انیو چه در عرصه ع یچه در عرصه ذهن یسماز مفهوم ترور ییامروزه رها

 شیکل بیه آن   یشکل زرفتیه اسیتچ چیه کسیان    و چگونه چرا  و استچ یسمشده است. ترور

 یانتخیاب  یسیم ترور ییا آ کنندچیم یفآن را تعر یاصول و هنجارها و مبان یاندچ و چه کسانداده

چیه   یسیاختار  یهیا الاام ینا زاردچیشکل م یساختار یهااز الاام یدر بستر یااست  هآزاهان

 یین هسیتند و بیا ا   یستترور تنها هایستترور یاآ دهندچیم شکل یسمتند و چگونه به ترورهس

 یگیر، د هیای یتهو ینا چبودن هم دارندیستترور ازجدای  هایییتهو یا شوندیزاده م یتهو

اندچ چرا شکل زرفته هایتهو یندارندچ و خود ا ارتأث یستترور یک شدنیستچگونه بر ترور

 یسیم ترور ییا میذموم مککیوم کیردچ آ    ایییده عنوان پدرا به یسمترور توانیم فرضاشبا پ یاآ

 یو فرهنگ یاقتصاد ی،اجتماع یخی،تار اییدهپد ،فراتر از آن یااست  ییجنا و ااسیس اییدهپد

 ایل غالیا بیر میا تکم    ایت عنوان عقالنرا به یسمترور یهافرضاشو چرا پ یاستچ چه کسان

   اندچ و...کرده

هیای سیختی خواهنید داشیت. ایین سیؤاالت       سؤاالت و سؤاالتی از این دست جواباین 

تیوان بیا   دهند که تروریسم یک مسئله غامض، پاچاده و تودرتو است که نمیی نشان می آشکارا

شناسییی کییرد. عقالناییت غربییی تییالش بسییااری دارد کییه بییا هییای سییاده آن را آسییااجییواب

هیا  فیرض بانی به این سئوالت بدهد. این پیاش پاشها ساده و قابل های خود جوابفرضپاش

اندیشیم و آن را  همان فضای ذهنی و زفتمانی هستند که ما هم در درون آن بیه تروریسیم میی   

 ،پذیریم. از منظر عقالنات غالیا شده در باب تروریسم را میکنام و هم حقای  ساختهدرک می

ست که جیدا از بسیترهای تیاریخی،    برای دولت اای سئلهتروریسم وضعاتی عانی و خاص و م

زایرد و چونیان هیویتی    مورد بررسی قرار می ،ها و پراکساس انسانی موجد آناجتماعی، انگاره

ها هویتی غایر از  این تروریست که انگارشود کنندزان به آن در نظر زرفته میمستقل برای اقدام

اختاری منیت  از ایین بافیت    های سی بودن ندارند و جدا از بافت اجتماعی و خشونتتروریست

 کنند. عمل می

عیاد معنیایی و نکیوه زیسیت و     سیت کیه از قبیل اب   زابودن هویتی بیرون در واقع تروریست

متفکران وابسته به بانش انتقیادی   ،بر آن تکمال شده است. در تقابل با عقالنات غالا تکولش
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تفکیر غالیا در بیاب    زیویی و رد  هیای جدیید درصیدد پاسیخ    با طرح مسائل نوین و دییدزاه 

اند. افرادی چون دیوید راپوپورت، مارتا کرن شاو، ژیل کاپل، الکس اشیمات،  تروریسم پرداخته

ورزی در ایین  اندیشیه  رابرت پاپ، جفری کاپالن، ریچارد کالرک، مایکل بارکون و دیگران بیه 

م بیا وجیود   ند. امیا متفکیران انتقیادی هی    اهعرصه و نقد تفسار مسلط در باب تروریسم پرداخت

انید کیه از آن مایان    های متفاوتی برای تکلال تروریسم اسیتفاده کیرده  از روش زیاد،اشتراکات 

توان نام انگاری را میانگاری و سازهتکلال زفتمانی، پساساختارزرایی، ماتریالاسم تاریخی، قوم

در بیاب   ،اصیلی های متفاوت از جریان متفکران انتقادی در حوزه تروریسم با وجود انگاره برد.

 ،شناسی متمایااند و باشتر با تأکاد بر نوعی معرفتکمتر در این حوزه ورود کرده شناسیهستی

 اند. شناسی داشتهاند و توجه کمتری به بکث هستیدیدزاه غالا از تروریسم را به نقد کشاده

دک به جنبیه  تروریسم و جریان دوم با زرایش ان «نمود»جریان اول با تمرکا غالا بر جنبه 

هیای  هر دو قابل نقدند. اما نوشیتار حاضیر سیعی دارد ضیمن نقید بیر جنبیه        ،تروریسم «بود»

آن مورد بررسی قرار دهید. در ایین    «بود»این پدیده را با تمرکا بر جنبه  ،تروریسم «نمودزونه»

 رانگاری اجتمیاعی بیا ترکابیی از نظیرات مختلیف آن بهتی      اندیشادن در قالا نظریه سازه ،ماان

تواند ما را در فهم این جنبه از تروریسم به عنوان بعدی هستی شناختی ییاری دهید. سیؤال    می

هیای  شکل زرفته است و ارتبیا  آن بیا الگیوی    غرب آساااست که چرا تروریسم در  مقاله این

فرضاه طرح شده است که الگوهیای  این  ،در پاسخ ای و درونی چاستچالمللی، منطقهنظم بان

ای سیازمان  زونیه ای و فضای درونی بهساختار اجتماعی، اجتماع سرزمانی منطقه نظم در سطح

زاری، رشید و بازتولاید تروریسیم در ایین منطقیه      که در ارتباطی تکوینی موجد شکلاند یافته

سیاز،،  )نیامتوزان  ساختار اجتماعی کیالن و ساسیتماک بیا قواعید امیری      ،اند. در این ماانشده

زایری  که خود متأثر از سطوح دیگر تکلال است، عامل غالیا در شیکل  )تسهالی،  متعهدکننده

هیم آن را تعرییف    ،الگوهای نظم سنتی بوده است که در قالا آن هم به تروریسیم شیکل داده  

هنجیار در اختایار   کرده و هم توان کنترل، مدیریت و سرکوب آن را با تبدیلش به الگوهیای بیه  

 داشته است. 

هرچنید   ،در سیاختار کیالن اجتمیاعی    )تکثایری،  ما  قاعده خبریبا تع ۱3اما بعد از دهه 

امیا دیگیر فرفایت کنتیرل، سیرکوب،       ،زایرد همچنان تروریسم در درون این ساختار شکل می
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تروریسیم تکثایر شیده،     ،هنجارسازی آن را ازدست داده است. در چنیان فضیایی  مدیریت و به

تیأثار قیرار دادن قواعیدش بیه چیالش       و الگوهای سنتی آن را بیا تکیت   کردهساختار را متأثر 

ای که دیگر نظم سنتی فرفات هضم قواعید جدیید را نداشیته و بیه صیورت      به زونه ؛کشدمی

عدی حایاتی در  نظم، سرزشته و معل  عمل خواهد کرد. رابطه ساختار و کارزاار بُالگوهای بی

الملیل  سااسیت بیان  فرایند فوق دارد و ساختار اجتماعی به سازنده اصلی ساختارهای اساسیی  

هاچ چاا مفروضی وجود ندارد و در فضایی باناذهنی و برساختگی  همچنان،تبدیل شده است. 

بیرای حیل مسیئله تروریسیم ناازمنید       ،متقابل همه چاا در حال تغاار است. در چنان فضیایی 

بیا  الگوهای نوینی از نظم در هر سه سطح ساختار، اجتماع سرزمانی و درونی هستام تا بتوانام 

 چالش تروریسم رودرو شویم و یا آن را حل کنام.  

ساز، تسهالی های نامتوازنعملکردسه زفتار نقش  در این مقاله ضمن باان چارچوبی نظری،

م و در پاییان هی   دزیرد میی را بررسیی   غیرب آسیاا  و تکثاری ساختار در فهیور تروریسیم در   

 .شودمیزاری ارائه نتاجه

 

 انگاری اجتماعی: خوانشی ترکیبیسازه .الف
انگاری اجتماعی عبارت است از نخست، سیاختارهای اساسیی سااسیت    سازه اصلیدو فرضاه 

خصیوص روابیط    در الملل ساخته و پرداخته ساختارهای اجتماعی است. دوم، تغاار تفکیر بان

 ،تفکر میا تغاایر کنید    زرایعنی  شود؛الملل وضعات امنات بان تواند منجر به تغاارالملل میبان

المللیی نگیاه   هیر نظیم بیان    .،۹61 :۹030خیانی،  وضعات امناتی ناا تغاار خواهد کرد )عبیدال 

متفاوتی به تهدید، چگونگی حفظ نظم، معاارهای مشروعات و معانی قدرت دارد که این خیود  

دارد که سیبا  )فردی و جمعی، در آن نظم  کنندزانریشه در معانی اشتراکی و تفاسار مشارکت

 فراتیر از د و در نهایت دالیل فهور ییک نظیم   شوخل  و تغاار هنجارهای ساخت اجتماعی می

 .(Migstand and Arreguin-Toft, 2017: 123-124)کنید  یر نظم ها را بر ما آشکار میی سا

آنچیه   کننید کیه  اما باان می ،کنندالملل را رد نمیامر مادی و بناان مادی روابط بان انانگارسازه

 ای است.  اهمات دارد پردازش این امر مادی در جهان ذهنی و اندیشه
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 ؛تبدیل هویت و منافع دولت بیه مسیئله  . ۹دارند:  نظراشتراک این موضوعاتبر روی  هاآن

. تلقیی سیاختار   0 هیا؛ ان. دربرزاری کارزاارانی فراتر از دولت شامل افیراد، نهادهیا و سیازم   2

      ؛کنید اری اجتماعی که در متن هنجارهیا، قواعید و حقیوق عمیل میی     عنوان ساختالمللی بهبان

 ؛شدن مداوم و در ساروریت دائم قرار داردای که در حال برساختهعنوان پدیده. تلقی جهان به1

ای، ذهنی امری مادی و ایدهعنوان بهقدرت تلقی . 6 ؛برساختگی متقابل بازیگران و ساختارها. 1

سیعی   ،فراتیر از ایین اصیول مشیترک     .(Viotti and Kuppi, 2012: 278-279) ایو اندیشه

تا فهیم جیامعی از موضیوع     داده شودگر قرار در کنار یکدیانگاری سه خوانش از سازه شودمی

. از شیود تأکاید میی  نظرات ونت، اونف و رئوس اسیمات   بر ،. در این ماانارائه شودمورد نظر 

زرفتیه  اجتمیاعی، فرهنیو و هوییت بیه عارییت       مفاهام ساختار ساستماک هنجارهیای  ،ونت

و از  اسیت؛ زیذار میدنظر   پایه هایارزش مفاهامی چون قواعد، حکمرانی و ،از اونف شود؛می

 . شودبرزرفته می های باناذهنیسازوکار زفتمانی پاونددهنده اندیشه ،اسمات

ونیت در  زارنید.  ی قرار میی بندی جان رازی در زروه متفاوتافراد در تقساماین هر کدام از 

انگاران نئوکالسیاک و اسیمات بیا خوانشیی     زرا، اونف در زروه سازهانگاران طباعتدسته سازه

زایرد.  ها جیای میی  مدرنها و پستوکالساکانگاران نارس در طاف ماانه سازهنادیک به هابرم

دهید بیرای   میی  به یکیدیگر پاونید   از اشتراکاتی که تفکرات این سه طاف را بر آن استسعی 

 هیا آن اصیلی زیرا ییا ساسیتماک کیه نماینیده      انگاران طباعتسازهشود.  تفسار موضوع استفاده

بر نقش ساختارهای غارمادی، فرهنگی، قواعید، هنجارهیا و سیاختارهای     ،الکساندر ونت است

د تأکاد دارنی  هاآنزرفتن هویت و منافع و شکل هادولت الملل بر رویفکری در سطح نظام بان

عنیوان  ونت این ساختار اجتمیاعی را بیه   ،زرایانهاما در زرایشی طباعت .،۹۱ :۹031)مشارزاده، 

قابیل   هیا آنزارد که مستقل از عامالن انسانی و تعامالت امری عانی و قابل شناخت در نظر می

ونیت معتقید اسیت    ، در میورد فرهنیو   .(Viotti and Kuppi, 2012: 292) شیناخت اسیت  

 . هستندی شناخت هاناها یا انباجتماعی، توزیع انگارهساختارهای 

داند و معتقد است کیه  ها را خصوصی و برخی دیگر را مشترک میاو زروهی از این انگاره

 دهنید ای از ساختارهای اجتماعی به نیام فرهنیو شیکل میی    های مشترک به زیرمجموعهانگاره

هیای مشیترک را سیازنده    انگیاره  هیای خصوصیی و هیم   ونت هیم انگیاره  . ،۹031)مشارزاده، 
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موضع سیوژزی  ع در قلا این سه فرهنو، سه نو، که داندهابای، الکی و کانتی می هایفرهنو

هیا متضیمن   یا نقش وجود دارد که به ترتاا عبارتند از دشیمن، رقایا و دوسیت. ایین نقیش     

بازنمیایی   همچنیان  واز نظیر کیاربرد خشیونت     «دیگیری »نسبت به  «خود»زاری خاص سمت

بیا   . در بکث هویت، ونتشدن هستندبا سه درجه متفاوت درونی های ساختاریجمعی ویژزی

ابتدا  «دیگری»و  «خود»معتقد است  پذیری و تقلادو دو مفهوم جامعه انتخاب فرهنگی اولویت

ه کنند و سپس بی پذیری ایجاد می)فرهنو، را از طری  فرایند تقلاد و جامعه های مشترکانگاره

ها را بازتولاد و در هر مرحله به تعریفیی مشیترک   ی و از طری  تعامل مکرر این انگارهشکل علّ

زر رابطیه تکیوینی   این نشان .،1۱3 :۹031مشارزاده، رسند )کاست، می هاآناز اینکه هریک از 

  .  بان فرهنو و هویت است

ایین   زیویی بیه  در پیی پاسیخ   «جهان ساخته ما»ف در کتاب خود تکت عنوان ونناکالس ا

کنید و چگونیه تعرییف    چگونه عمل میی  ،شودمسئله است که نظم جهان ما چگونه متکق  می

کند که نظم اجتماعی جهان ما از طری  قواعد و حکمرانیی ایجیاد   او در پاسخ باان می .شودمی

 اعی ناسیت یافتیه اجتمی  هیای نظیم  زری خارج از سیاختار کند که هاچ کنششود. او باان میمی

هیای  جیدا از روییه  نایا  های تکرارشونده نهادهیای اجتمیاعی، و خیود ایین سیاختارها      )قالا

شیناختی بیر   دارای نوعی رابطه سازا با هم و فاقد تقدم هستی هاآن ،در واقع ناستند.زران کنش

او از سه نوع قاعده شامل قواعد خبیری، امیری و متعهدکننیده نیام      ،یکدیگر هستند. در نهایت

زیذار ایجیاد شیوند و هیم رابطیه      هیای پاییه  شوند تا هم ارزشبرد که در مجموع باعث میمی

های اجتماعی از نظیر  همه رویه. (Onuf, 1989:16-17)تکوینی ساختار و کارزاار درک شود 

شیر  وجیود تعامیل اجتمیاعی      هیا آندر واقیع   شیوند و انوف بر اساس این قواعد تعریف می

 هستند. 

ست که خود ایین قواعید چگونیه معنیا یافتیه و از قیدرت برسیازی        ا اما مسئله اساسی این

نیوعی   تکایه بیر  کریسیتان رئیوس اسیمات بیا      ،این سیؤال برای پاسخ به  شوندچبرخوردار می

بیودن و  کیه رابطیه برسیاخته    کنید آید. او بایان میی  هابرمارسی درصدد پاسخ برمی انگاریسازه

زفتمیانی و   یبخشی از رونید  ،زرانهای نهادینه با کنشبودن بان هنجارها، قواعد و رویهبرساز

توانام درک کنام چرا برخیی  تاریخی است. در بطن همان روند زفتمانی و تاریخی است که می
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انید.  مشیروعات درآمیده  هیای تیازه   به صورت میالک  ،قواعد تراز هنجارها یا به اصطالح دقا 

های باناذهنی سخن بگوید کیه  اندیشه اسمات سعی دارد از نوعی سازوکار زفتمانی پاونددهنده

کننید. ایین   اقدام مشروع و درست یا به قول انوف ماهات قواعید و حکمرانیی را تعرییف میی    

ای ا عرصیه زییرا نهادهی   ؛زاردارتباطی در درون نهادها شکل می یدر قالا کنشاساساً  سازوکار

نهند و متضمن دعاوی اخالقی و معنوی دربیاره حقاقیت ییا    برای بکث و رایانی در اختاار می

شیوند بایید قواعید و هنجارهیای تیازه را      کننده هستند که دیگران مجاب میی دالیلی چنان قانع

 نهادینه ساخت.  

ن تقیال  بخشی به قواعد و هنجارها روندی زفتمانی است که طیی آ بدین ترتاا مشروعات

فرض شناسایی مرجع اقتداری منصف و عیادل بیرای   بر پاش ،نظر معقولبرای رسادن به اتفاق

بیودن   چنان است که اقنیاع اخالقیی بیه تبایان سیازا     زارد و اینزونه قواعد پایه میاجرای این

 .،2۹6-2۹۹: ۹0۱0، و دیگران کند )زریفاتسها و قواعد کمک میارزش

 ای از قواعد وبا مجموعه یزارد ساختار اجتماعی کالنشکل می آنچه از ترکاا موارد فوق

هیای  پاونددهنیده اندیشیه   عنیوان ، بیه زفتمانی یزذار است که متأثر از سازوکارپایه هایارزش

این ساختار در ارتبا  تکوینی بیا کیارزااران    ،کند. در راستای خل  تروریسمباناذهنی عمل می

خود دارای سه دسته از قواعد امری، متعهدکننده و خبری است که بسته به موضوعات مختلیف  

ی هیا فرهنیو  دهند. در چنان فضایی است کههای متفاوتی را از خود بروز میعملکردمعانی و 

زمیان  طور همختار اجتماعی شاید بهیابند. در بطن یک ساهای متمایا هم معنا میکالن و هویت

نوعی که در یک زمان سه فرهنو کانتی، الکی و هابای ؛ بهقواعد هر سه فرهنو بازتولاد شوند

در  ؛فرهنیو کیانتی   ،در مناط  مرکا نمونه،در مناط  مختلف ساختار وجود داشته باشند. برای 

ی الکیی و هیابای   هیا فرهنو بی ازترکا ،و در مناط  پارامون ؛فرهنو الکی ،پارامونمناط  نامه

کافات متمایا روابط و برسازی  ،با توجه به شرایط و بسترهای متفاوت را شاهد باشام. در واقع

هیای  هوییت  هیا آنی متمایا است کیه از درون  هافرهنو خال  این ،متقابل بان سطوح مختلف

درجیات مختلیف    ممکین اسیت متیأثر از همیان قواعید دارای      کدامفهور کرده و هر  یمتفاوت

 شده باشند.  درونی
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کنند و این زفتمان پاونددهنده هم قواعد باناذهنی در بطن یک زفتمان پاونددهنده عمل می

زونه خال  تروریسیم  . این نظم بدینکندیا ثبات آن عمل می یدر راستای بازتولاد نظم مشخص

بیوده و توانسیته تیا    ناا سم دهنده به تروریکننده و جهتکننده، سرکوباما مدیریت ،بوده است

ابقای آن به خوبی اعمیال   برایهای کنترلی را در قالا نظم سنتی و عملکرداین  ۱3قبل از دهه 

نشیده در  بانیی اما به علت تغاار ماهاتی در قواعد آن که خود متأثر از روابط باناذهنی پیاش  کند.

این نظم سنتی با چیالش جدییدی روبیرو شیده اسیت کیه        ،درون ساخت اجتماعی بوده است

های کنترلی ساب  آن را تضعاف کرده است و با تکثار هرچه باشتر تروریسم نیوین در  عملکرد

مواجه شده که در ارتباطی برساخته، این تکثار، سیاختار را هیم بیا بکیران اساسیی       غرب آساا

بلکه الگوهیای نظیم    ،زنده تروریسم بودهاین ساختار نه تنها برسا ،روبرو ساخته است. در واقع

تکمایل   غیرب آسیاا  ی از آن بوده را در طول تاریخ بیر  رد نظر خویش که تروریسم هم جائمو

 کرده است.  

های کنترلی الزم برای ابقا و احایای  تنها فاقد فرفاتاین ساختار با تغاارات خویش دیگر نه

ای سیاختاری در شیرایط کنیونی    رساختهعنوان ببلکه تروریسم به ،نظم مورد نظر خویش است

 .کردکنترل را آن توان نمیناا الگوهای نظم ساب  را به چالش کشاده و با الگوهای پاشان 

 

 های آنعملکردساختار اجتماعی و  .ب
های ساختاری در ارتبا  با موضوع عملکرد ،بر مبنای الگوی فوق شودمی تالشدر این مبکث 

ساز سیاختار و  های نامتوازنعملکردابتدا  ،. در این راستاداده شودنشان  غرب آسااتروریسم در 

. شیود ه میی نشان داد غرب آساادر خل  تروریسم در  آنهای تسهالی و تکثاری عملکردسپس 

ساز و تسهالی در راسیتای  های نامتوازنعملکرددارد نشان دهد که  تالشاین پژوهش در واقع، 

انید  و توانسیته  و از طری  هنجارهای غالا شکل زرفتیه های دور از زذشته ،برسازی تروریسم

و هم در قالیا همیان هنجارهیا آن را کنتیرل و      کردههای برسازی تروریسم را آماده هم زمانه

بلکیه   ،کننید زوید هنجارها نه تنها زمان بازی را تعاان میکه کراتوکویل میچنان کنند؛مدیریت 

کنند. در اینجا زااران را برای رسادن به اهداف ایجاد میهای الزم در کارقواعد آن و ناا انگااه

کننید و  ها را توجاه، تعاان و بازتولاد میی عملکرداست که هنجارهای ساختاری،  ناا مسئله این
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خود تروریسیم   ،نمایند و در عان حالدهی به تروریسم را فراهم میهای شکلها زمانهعملکرد

زردد زاری هنجارهای نوین همسازی در درون ساختار میساز شکلاش زمانهزاریهم با شکل

 کنند و این چرخه ادامه دارد. ها را فراهم میعملکردباز هم زمانه  هاآنکه 

بازی به شیکل مناسیبی در حیال برسیازی و      ،ساز و تسهالینامتوازن یهاعملکرددر قالا 

قواعد، حقوق و نهادهای جدیدی در درون ایین نظیم شیکل     لکظه و هر هبود بازنویسی مداوم

الگوهیای نظیم    ،زرفت تا مشروعات آن و تعاریفش را طباعی جلوه دهید. در همیان راسیتا   می

زایری  پراکنی برای جهان پارامیون بودنید. امیا بیا شیکل     سنتی در این چارچوب در حال نسخه

 عملکیرد ناپذیری مواجیه شید کیه    بانیی نوین و پاشهای تکثاری، ساختار با هنجارهاعملکرد

نشده از درون فراینیدهای فکیری،   بانیسنتی آن را با چالش مواجه ساخت. این هنجارهای پاش

عنیوان  انگیاران بیه  ست که سیازه ا اند. این نقطه همان مکانیمادی و معنایی مدرناته سر برآورده

 رانند و قطعاًتغاار نظم موجود از آن سخن میفرفات تغاار هنجارها، تغاار ساخت اجتماعی و 

 .تأثارات خاص خود را بر تروریسم داشته است که در ادامه بررسی خواهد شد

 

 و برسازی تروریسم غرب آسیاساز ساختار اجتماعی در نامتوازن عملکرد. 3

. زایرد داری مورد تکلال قرار ساختار کالن اجتماعی به نام سرمایهشود تالش میدر این بخش 

عنیوان  را به هاآناین ساخت اجتماعی با هنجارها، اصول، قواعد، حقوق و نهادهای خویش که 

کنید، نیوعی   ساز به مکاط مورد تسری خیویش القیا میی   زرا و تمدنهای مثبت، پاشرفتپدیده

د. در حالی که اهداف اصلی پشت سر این نهادهیا چایای   دهمی هاآنویژزی طباعی و ذاتی به 

ای در هیر منطقیه   ،جا تداوم انباشت، حفظ ساختار و تصرف ارزش افاوده ناست. در این ماان

زارنید و ایین   جهان به قول والرشتاین وفایف خاصی را برای بازتولاد سیاختار بیر عهیده میی    

راهیی   هیا آندانند که بدون ساز میمدنهایی اصولی، صکاح و تعملکردعنوان وفایف را هم به

زارند که هر یک پارامون و پارامون شکل میمرکا، نامه ،به توسعه نخواهند برد. در همان راستا

در  .،۹7۱: ۹033سو، ) دارندداری بر عهده وفایف خاص در تقسام کار بازتولادی نظام سرمایه

ل هم زمیان بیازی، هیم قواعید آن و هیم      نهادهای به فاهر مشروع به قول کراتوکوی ،این مسار

 .  کنندهای الزم و اهداف همساز با ساختار را تعاان میانگااه
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امری طباعی و  هاآنهای عملکردپارامون و در درون همان چارچوب، مرکا، پارامون و نامه

زتولاد قادر به با ،بودن آنتوازن و القای طباعیداری بدون این عدم. سرمایهشودمیذاتی شمرده 

را که در آخرین زاارش شاخص جهانی تروریسم صدر  غرب آسااخود ناست. ازر کشورهای 

خواهام دید که نوعی عدم توازن سااسیی، اقتصیادی،    ،اند در نظر بااوریمجدول را اشغال کرده

و همان  فرماستحکمپارامون بر این جوامع فرهنگی، نظامی و سااسی در قااس با مرکا یا نامه

ست ی ایهاشاخص همانی در این جوامع برای رسادن بههای دوری و اینعملکردساز امر سبا

در ایین   هیا شیاخص  بیرای رسیادن بیه ایین     هاتالش زاهرا تعریف کرده و هاچ هاآنکه مرکا 

دولت ناکارآمد، حکومت دیکتاتوری ییا   ،کشورها با موفقات همراه نبوده است. در این کشورها

ای، ناساونالاسم فاقید  وکراتاک، بروکراسی فاسد، ملت بدون هویت مدرن، طبقات حاشاهدمشبه

متعیدد   یهیا در قالیا جنیبش   هاتالش مدنات و حاکمات دچار نقصان است. اما در عان حال

و  شیود برای رسادن به وضعات آرمانی که همان قواعد ساختار آن را تعاان کیرده، تکیرار میی   

 است.  ودهب هماشه با شکست همراه

دلال غالا آن است که ساختار و هنجارهای آن چنان عدم توازنی را برای بازتولاد خویش 

فیور در ایین منیاط     و هیا بیه  الزم دارد و حاضر به ایجاد قواعد جامع برای زذار ناست. جنو

 و ؛یابنید شدن موضوعات تداوم میای برای کشدارزونازون فرامنطقه مداخالت شوند؛تکرار می

مداومی از زمان تولدشان روبرو هستند که هر نوع قابلات تکرک و  یهانابکر با چنان هالتدو

در قالیا درزارهیای قیومی و میذهبی داخلیی ییا        هیا نابکیر  این .انداستقالل را از دست داده

هیایی در  ی منطقه را به عروسیک هادولت ای،الگوهای دشمنی خارجی از بعد سرزمانی و فرقه

رونید  ییک  داری در انید. سیاخت سیرمایه   ان اصلی و قواعد غالیا تبیدیل کیرده   دستان بازیگر

پاونددهنده زفتمانی این شرایط را شکل داده است و بدون آن قادر به تداوم و بازتولاد خویش 

 سیاز اسیت و شیاید حتیی بیازیگران منتفیع بیا       ایین زفتمیان، حقاقیت    ،از سوی دیگیر  .ناست

عدی تیاریخی دارد و در درون آن  درک نکنند. این ساخت بُی انسانی و اخالقی آن را هاویژزی

جمعیی، دفیاع   المللیی در قالیا قطبایت، حاکمایت، دولیت، امنایت دسیته       الگوهای نظیم بیان  

قدرت، تهدید، مشروعات و... بازتولاید و بیر دیگیران    جمعی، دفاع مشروع، قدرت، توازندسته

 . شوندمی تکمال
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با مفاهام آشنا تکت لوای یک  هاآناما همه  ،ایمدیده های متعددی را تا به حالهرچند نظم

راسیتای تفکیرات ونیت     سیت کیه در  ا . این همان چایای اندکردهساز غالا عمل نظم نامتوازن

حال ایین سیاختار    .ساخت اجتماعی قابل شناخت و طباعی بدان بنگریم یک عنوانتوانام بهمی

 زذاردچر برسازی آن تأثار میسازد و تروریسم چگونه بچگونه تروریسم را برمی

عنوان یک سیاخت اجتمیاعی نظیر دارد. او    داری بهایگلتون برای تباان تروریسم به سرمایه

ایگلتون  ،کند که ترور به خاصات زندزی روزمره تبدیل شده است. برای تببان این ادعاباان می

خیویش   هیای ارزش وداری به دلایل تیداوم هنجارهیا    کند که ساخت اجتماعی سرمایهباان می

هیا و طبقیات و تجاییه و    خیواهی میداوم زیروه   خواهان فوران مداوم هاجانات عمومی، تکول

زیذاران جدیید را   رونیدها سیرمایه  های جمعی است تا با اسیتفاده از ایین  دم هویتبهترکاا دم

 ,Eagleton) کنید کشف و امکان بازتولاد نظام اقتصیادی و هنجارهیای خیاص آن را فیراهم     

تیرین شیکل حایات اجتمیاعی     را به یک معنا انقالبیی  داریسرمایه وی ،به همان دلال،. 2005

اصیلی و   هیای ارزش بیه  کننید، این فرایندها را تداوم بخشاده و تثبات داند. هنجارهایی که می

توانید ییک ارزش بازتولادکننیده و    مداخله میی  ،شوند. در این راستامشروع اجتماعی تبدیل می

برای اثبات این امر بیه اسیتدالل    ایگلتونداری باشد. های اجتماعی سرمایهساختارکننده تضمان

کند که جامعه بورژوازی در حسرت آزادی مطل  است کیه  شود. هگل باان میهگل متوسل می

 هاچ حد و مرزی در آن متصور ناست. 

میانعی بیر    وقتیی هر نوع حدود و میانعی مخیل آزادی تفسیار شیده و      ،در این قاعده عام

شکل خودکار و با واکنشیی سیریع سیعی خواهید     به ،خواهی مطل  بورژوازی فاهر شودآزادی

ی لابیرال دموکراتایک   هیا دولیت  المللی متشکل ازکرد آن را از ماان بردارد. با ایجاد جامعه بان

 این موانیع پاسیخ داده شیود و   به ،ترکابی از قانون و سرکوب سعی شد در قالا هژمونی، یعنی

از سرکوب آشیکار  تر باشند، قوانان هم باشتر قوی داریهرچه هنجارهای موجود مدافع سرمایه

داری و اما با تضعاف هنجارهای میدافع سیرمایه   .ندزارمورد استفاده قرار می در کار رفع موانع

نوعی تضعاف هژمونی، سرکوب و زور آشکار در رفع موانع کاربرد باشتری پادا خواهد کرد. به

شیود و هژمیون   اساسیی روبیرو میی    یهاداری با بکراندهد که سرمایهن اتفاق زمانی رخ میای

. در قالا کند آشکاررا  خودو چهره کریه  شدهلباس اغوازر خویش به از تن درآوردن  مجبور 
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قول ایگلتیون نیوعی   به ،هنجارها و قواعدی که متأثر از هژمون و برای تثبات آن ایجاد شده بود

این هنجارها  این معنی که جامعه به به ؛خاسم در ساختارهای هنجاری ایجاد شده بودسادومازو

  .بردبودزی لذت میورزید و از حس مککومعش  می

اتفاقی کیه   ؛نوعی حس امنات در سایه تکقار نفس بود ،شدآنچه از این مال نتاجه می

رو ساخت اجتماعی اد و از ایندداری باش از این اجازه تداوم آن را نمیهای سرمایهبکران

را تغاایر داده و   خودداری مجبور بود برای بقا خویش قواعد اغوازر، نرم و لطاف سرمایه

چون هژمونی آن در حال افول بود و  .تری را به کار بنددبار قواعد و هنجارهای خشناین

مجبور اسیت دسیت بیه خشیونت زده و از      ،زذاردزمانی که هژمون قواعد نرم را کنار می

آزادی مطلی    ،ایین اتفیاق نافتید    ازراین خشونت را توجاه کنند.  قواعدی استفاده کند که

قواعید   هیا آناز طریی  عیاملان خیویش و بیرای      ،افتد. پسجامعه بورژوازی در خطر می

 آنییان .(Eagleton, 2005)آورد کننییده مداخلییه سییخت و خشیین را فییراهم میییتسییهال

خواهند با مشت و مال جهان چاای نرم و قابل دستکاری ایجاد کنند تا مبادا در مقابیل  می

المللی، های بانارزش آزادی مطل  آن قد علم کنند. این مشت و مال زاهی در قالا رژیم

شود و زاهی دیگر در زمیان  بشردوستانه متجلی می بشر و حقوق الملل، حقوقبان حقوق

ه صورت جنو پاشگارانه، جنیو پاشدسیتانه و مداخلیه بشردوسیتانه     ضعف هژمونی آن ب

 دهد. خود را نشان می

المللی و از طری  نهادهای غالیا  های جامعه باننام ارزشاین قواعد و هنجارها هم به همه

عنیوان هنجارهیای درسیت و مشیروع بازنمیایی      زارنید و بیه  االذهانی شکل میبان یدر فرایند

شیده را بیه میرز انفجیار و خشیونت متقابیل       اقدامات در نهاییت جوامیع اشیغال   . این شوندمی

زرفته بر علاه هژمون در حال افول بدیل اخالقیی خشیونتی   خشونت شکل ،کشاند. در واقعمی

رد. ایین جوامیع از نظیر ایگلتیون     زاکار میناافته و مقاوم بهاست که ساختار علاه جوامع توسعه

قواعد ساختار خشونت  اتکا بهند دست به خشونت بانند. در اینجا لکاظ اخالقی مجبور هستبه

 .،۹3-۹۱ :۹0۱3مشروع و غارمشروع هم از پاامدهای این اندرکنش است )ایگلتون و دیگیران،  

در آن  ییبسترها دشود و بایای ایجاد نمیاما ذکر این نکته الزم است که خشونت در هر جامعه

عید  ابیل مداخلیه و خشیونت بیه خشیونت توسیل جویید. ُب       در مق باشد تا جامعه وجود داشته
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مانیدزی  زیرا با تکمال قواعد عقا ؛را ایجاد کرده استساز ساختار بار دیگر این بستر نامتوازن

 جلوزاری کرده است.   هاآناز هرزونه تکول طبقاتی و هویتی در  ،بر این جوامع

هیای  ای در پارامون، هوییت شاههای طبقاتی ناقص و حااین عاملی بوده تا با برتری ساخت

ایین جوامیع بیه     هانابکر که در هنگام ،ترین مراکا وفاداری جمعی باشندقومی و مذهبی ارجح

زا اخیتالف  هایزسل یها را برای ایستادن بر روهایی که بهترین فرفاتهویتتکاه کنند.  هاآن

غیرب  های قومی و میذهبی در  چاای که مشاهده آن در قالا خشونتو تولاد خشونت دارند؛ 

امروزه به تصویری عادی و طباعی تبدیل شده است. اما ذکر این نکته الزم اسیت کیه هیر     آساا

ی باید شکل زارند تا این نیوع  بلکه عوامل علّ ؛جامعه پارامونی به سوی خشونت زرایش ندارد

عید  اشاره خواهید شید. ایگلتیون امیا معتقید اسیت بُ       هانآاز خشونت بروز یابد که در ادامه به 

این بدان معنی ناست که  بودن ترور بر جنبه اخالقی یا غاراخالقی آن تقدم دارد. البته برسازنده

بلکیه بیرعکس آن را عملیی غاراخالقیی،      ،الدنی ییا داعشیی را اخالقیی بدانید    او تروریسم بن

تمیدن   زشیت عید  عنوان یک بُزرفته بهکند ترور شکلشمارد. اما باان میمی زشتغارانسانی و 

هنجارهیا و قواعید آن هیم کمیک      ،بلکه به برسازی تمیدن  ،تنها برساخته تمدن موجود استنه

 کند. می

شده تروریسیم، قواعید   زاری این خشونت اجباری و تکت مفهوم تکمالبا شکل ،در واقع

ناپیذیر  باشیتر بیه جیاد جیدایی     زارند کیه هرچیه  جدیدی در سطح ساختار اجتماعی شکل می

سیاختار  در حقاقت کنند. را پادا می ینهشوند و شکل قواعد و هنجارهای نهادساختار تبدیل می

های مقاومیت خشین   زاری هویتهای سلطه به شکلتنها با ایجاد رویهداری نهاجتماعی سرمایه

و پاشیگارانه و  کنید و قواعیدی چیون جنی    بلکه از همان خشونت اسیتفاده میی   ،کندکمک می

سیازد. در اینجاسیت   عنوان هنجار مشروع نهادینه میپاشدستانه را در قالا ساخت اجتماعی به

کند و در همان نقطه است که رابطه سیاختار و  که تروریسم برساخته، خاصات برسازی پادا می

در چنان فضایی است که بان مرکا و این  ،کند. در واقعفهور پادا می هاآنکارزاار و همسازی 

نوعی فرهنو هابای با هویت دشمنی هنجاریافتیه متیأثر از فراینیدهای     ،نقا  خاص از پارامون

 ،یابد. امنات سرمایه در قالا حفظ هنجارهیای غالیا آن  پذیری متقابل فهور میتقلاد و جامعه
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زردد تا در نتاجه آن فراینید  یهای سلطه بر سوژه تضمان مهدف اصلی این شرایط است و راه

 هر چند چنان امری ناازمند ایجاد یک دشمن و فرهنو هابای باشد.   ؛انباشت تضمان شود

 

 غرب آسیاگیری تروریسم در تسهیلی ساختار و شکل عملکرد .8

زارد و در بخش قبلی بیه  داری شکل میتسهالی هم در درون ساخت اجتماعی سرمایه عملکرد

زاری تروریسم از طری  این ساختار اشاره شد. امیا سیاخت اجتمیاعی    ل شکلمواردی از تسها

زایری تیرور و خشیونت    سیاز شیکل  در هیر پارامیونی سیبا    خودکارداری به صورت سرمایه

ساز برسازی سبا ،ی شکل بگارند تا در کنار سایر قواعد ساختاربلکه باید عواملی علّ شود،نمی

تسهالی باید ایجاد شوند تا تروریسم بتوانید از طریی  قواعید    ی و تروریسم شوند. دو عامل علّ

زایری  شیکل  ،اشغال سیرزمانی ییا اسیتبداد حکیومتی و دوم     ؛ نخست،ساختاری برساخته شود

 یشیر  الزمی  صیرفاً   سازینامتوازن عملکردهای تروریستی. بدون این دو عامل تسهالی، زروه

ساز ساز سبانامتوازن عملکردنااز منفعتی اما کافی ناست.  ،برای برساخته شدن تروریسم است

 .زاری این عوامل تسهالی استاصلی شکل

اشغال خارجی در همه موارد عامل شروع تروریسم در : تسهیلی در قالب مداخله عملکرد

ایین   ،هیا بانیدازیم  خاا از نگاه غربیی بوده است. ازر نگاهی به کشورهای تروریست غرب آساا

زییرا از   ،ستا . در اینجا آنچه مدنظر است باشتر حمالت انتکاریدشومیموضوع کامال روشن 

ناشیی از حمیالت    غرب آساادرصد تلفات تروریستی در  73باش از  2333تا سال  ۹۱33دهه 

حملیه   ۹3بیه   33. حمالت انتکاری از ماانگان سه حملیه سیاالنه در دهیه    است انتکاری بوده

و در ییک افیاایش    2333سیاالنه در نامیه اول دهیه    حمله  13و در ادامه به  ۱3ساالنه در دهه 

،. ۹03-۹11 :۹0۱6)بهرامیی،   رساده است 2333مه دوم دهه حمله ساالنه در نا 033عجاا به 

در رونید افاایشیی    دوبارهاما  مورد رساد، 231به  23۹2 درکاهشی  یرونددر مار آچند این هر

 ,Suicide Attack Databaseیافتیه اسیت )   افیاایش  23۹6حمله در سیال   606تدریجی به 

تکثاری ساختار است که در عنوان بعیدی بررسیی    عملکردیکی از دالیل این افاایش،  ،.2016

نشیان  بررسیی حمیالت انتکیاری را در زمانیه کنیونی       اهمات ،خودنوبه بهخواهد شد. اما این 

 دهد. می
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انتکاری تیا قبیل    درصد حمالت ۱1توان زفت که باش از در رابطه بان اشغال و انتکار می

. در انید که توسط یک عامل خارجی اشیغال شیده   روی داده در مناطقی غرب آساادر  2331از 

 ،انید. همچنیان  از افراد بومی بودهاند درصد اشخاصی که این حمالت را انجام داده ۱3کنار آن 

 مسیلمان زراییان  افیرا   2330تا  ۹۱33که از چنان ؛نبوده یاین حمالت وابسته به مذها خاص

 درصید حمیالت توسیط    01و فقیط  انید  هنبود غرب آسااحمالت انتکاری در  نامی ازمسئول 

 سکوالر بیوده اسیت   یهاناجری درصد حمالت با عاملات 11اسالمی انجام شده و  یهاناجری

 غالیا  عملکیرد کنید و نیوعی   ،. این آمار هر چند در ادامه تغاار می۹1۹-۹13: ۹0۱6)بهرامی، 

اما تراکم اشغال و  ،کشدبه رخ می 23۹6تا  2331زرا را در حمالت انتکاری از ماسال هایزروه

 کنید. بیه  های اسالمی این مسئله را توجاه میزراها در سرزمانبستر مناسا برای فعالات اسالم

 حیدود  در تلفیاتی  بیا  انتکاری حمله 1377 به نادیک 23۹6 تا 2331 یهاسال بان که صورتی

 ۹233، عیراق  در میورد  2333 از ایین تعیداد   که است زرفته شکل جهان سطح در نفر 11722

 .  است داده روی سوریه در حمله 033 و افغانستان در مورد

 هیا آن نادیک متکدین و خارجی زراناشغال علاه حمالت درصد ۱3 از باش آنکه ترجالا

 امیا  ،بیوده  ی افراطیی زراهیا درصید حمیالت از جانیا اسیالم     31چند بیاش از  هر .است بوده

 Suicide Attack) انید درصید حمیالت دخایل بیوده     ۹3سکوالر هم در کمتر از  یهاناجری

Database, 2016.، در اینجا ایدئولوژی ناسیت و باشیتر بکثیی اسیتراتژیک و بیا       مسئله ،پس

هاچ اقدام  ،پدیده اشغال مربو  است. در فلسطان تا زمانی که اشغال و جنگی اتفاق نافتاده بود

و برخوردهیای   ۹۱13هیای  بعد از جنو ۹۱17زاری فتح در رادیکالی هم وجود نداشت. شکل

سیازمان  عیاملی شید تیا     ۹۱67در جنیو   اعیراب  در منطقیه بیود. در ادامیه شکسیت     13دهه 

به مبارزات چریکی و نامتقارن در قالا حمالت غارانتکاری نادیک شود بخش فلسطان آزادی

. سرکوب باشتر این زروه در اردن عاملی بود تا زروه سپتامبر سیااه  کندرا خل  و افسانه کاراما 

بخش فلسطان سازمان آزادیبباند. در ادامه اخراج  73تدارک حمالت المپاک موناخ را در دهه 

واردان یهودی در فلسطان و اشغال جنوب لبنیان توسیط اسیرائال    برابر شدن تازه ۹3از اردن و 

ی چیون  یهیا ناجریی  زایری سبا شکل 33در دهه بخش فلسطان آزادی سازمانبرای سرکوب 

  ،.Weisband and Roguly, 1987: 261-263) جهاد اسالمی و حماس در انتفاضه اول شد
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و عمیل   ،سیو اما قرارداد اسیلو از ییک   ،انتکاری داشتعدی غاربُ ۹۱۱2چند حمالت تا هر

 ربرابری شما 23افاایش  همچنان، و ،دیگر نکردن اسرائال به تعهداتش در این قرارداد از سوی

حمالت انتکاری بیر   ۹۱۱۱تا  ۹۱۱1وارد و ترور سران حماس عاملی زردید تا از یهودیان تازه

تیا   2333هیای  نوعی که این حمالت با شروع انتفاضه دوم بان سیال به ؛علاه اسرائال آغاز شود

راستا بیا  حمله سالاانه رساد. هم ۹36به  2332در  آنتا جایی که که شمار  ،به اوج رساد 2331

 233۹در  ،درصد بیود  26تنها  ۱6حمایت عمومی از این نوع حمالت که در سال  ،این اتفاقات

سیرکوب میداوم و اشیغال     .(Morris, 2009: 89-93)ها رساد درصد در ماان فلسطانی 66به 

زایری  . در لبنان هم شیکل اتفاقاتی بود ، عامل وقوع چنانخواهی اسرائالزسترده در کنار زیاده

 ۹۱32ژوئین   6در  این کشیور آماا و انتکاری، همامانی کاملی با بکث اشغال اقدامات خشونت

و ناروهای سیوری از لبنیان توسیط اسیرائال دارد.     بخش فلسطان سازمان آزادیبه بهانه اخراج 

ت عراق در لبنیان روی داده  در جلوی سفار ۹۱3۹قبل از آن تنها یک حمله انتکاری آن هم در 

طیور  ماه بعد از حمله اسرائال به این کشور حمالت متعدد علایه آن آغیاز شید و بیه     6اما  ،بود

 افاایش یافت مورد 22شمار این حمالت به  ۹۱31که در ای زونه؛ بهمداوم در حال افاایش بود

 .  کرد ۹۱36 مجبور به ترک باروت و اسقرار در منطقه حائل جنوب دررا اسرائال  و

نفیر   7333ال تا  حابتدری  شمار ناروهای  به ،با استقرار اسرائال در جنوب ناا ۹۱36از 

 چریکیی حمله انتکاری دیگر را در کنار یک جنو  ۹3در مجموع  ۱۱تا  36افاایش یافت و از 

ترک کند. اسرائال جنوب لبنان را هم  ۹۱۱۱-2333 هاتا در سال ؛بر علاه اسرائال سازمان دادند

لبنانی بر علایه اسیرائال شیکل نگرفتیه و      یهاناجری هاچ حمله انتکاری از سوی ،از آن تاریخ

: ۹0۱6انید )بهرامیی،   و حتی کالساک بر اسیرائال تاختیه   چریکی ایباشر در قالا مبارزه هاآن

 اهآنحمالت بر علاه ناروهای حافظ صلح آمریکایی و فرانسوی هم زمانی بود که  .،217-212

 .بعد از اتمام ماموریت خود همچنان قائل به حضور در لبنان بودند

خود را از زمانی آغیاز کیرد کیه     هایفعالات ناا المللیعنوان زروه ترویستی بان بهالقاعده 

 هیای مقیدس  و سیرزمان  غیرب آسیاا  طور مستقام در  به فارس خلا اول آمریکا بعد از جنو 

 فیارس  جایاه عربی و کشورهای حوزه خلا خود را در شبه هایپایگاه مستقر شد و مسلمانان

در پی این اقدام، را بر عهده زرفت.  هاآنامور امناتی  ،توسعه داد و حتی در قراردادهایی نظامی
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 ۹۱۱1و از سیال   شدعنوان متکدین آمریکا شروع حمالتی پراکنده در مصر، اردن و عربستان به

بیه ترتایا    ۱3و  ۱6و در  کردآمریکار را آغاز های خانهالقاعده حمله به سفارت 233۹تا سال 

سیاز  . اما این اقدامات سیبا کردجنو رسمی و جنو مقدس را علاه آمریکا صادر  هایاعالماه

هیای  شمارتر ناروهیای ایین کشیور در سیرزمان    مداخالت باشتر آمریکا در منطقه و حضور بی

روسیت کیه القاعیده اسیتراتژی حملیه       از ایین . (White, 2002: 162) شید  مسلمانان مقدس

اما این اسیتراتژی هیم جیواب     ،رخ دادسپتامبر  ۹۹و  کردمستقام به سرزمان آمریکا را انتخاب 

آمریکا به اشیغال مسیتقام افغانسیتان و عیراق دسیت بانید و حتیی ائتالفیی          شدو سبا  نداد

 المللی برای این کار شکل دهد. بان

حملیه بیه    2331تیا   2332و از سیال   شید سیتراتژی خیود   القاعده باز هم مجبور به تغاار ا

ت بیالی، لنیدن و مادریید را سیازمان     و حمال دادکار قرار یکا را در دستورسرزمان متکدین آمر

عنوان به بعد به 2336شد خود آمریکا از د. اما موفقات ناچاا این حمالت بار دیگر سبا ابخش

حمله انتکیاری را   ۱7در مجموع القاعده  233۱تا  ۹۱۱1هدف اصلی مورد حمله قرار زارد. از 

 13کیه در ایین مایان     ؛همامان با اشیغال عیراق اسیت    2330در سال  هاآنکه اوج  دادسازمان 

انید  جایره عربی و بقاه هم از کشورهایی بودهدرصد از شبه 23از عربستان،  هاآندرصد عاملان 

سااسی و اقتصادی آمریکیا قیرار    نظامی ومستقام دیکتاتورشان تکت حمایت  هایحکومت که

 233از ماان  ،دانستند. همچنانهای آمریکا مینوعی کشورشان را زروزان سااستاند و بهداشته

عراقی بوده و در تقابل بیا اشیغال    هاآننفر  ۹12کننده انتکاری وابسته به القاعده در عراق حمله

 . (White, 2002: 168)اند کشورشان این عاملات را پذیرفته

 2شود. اما تنها هاچ موردی از حمالت انتکاری دیده نمی 2330تا قبل از سال  ناادر عراق 

 انتکیاری  عبدالعایا بن سعود القریبی اولان حمله 2330مارس  23در  آمریکا روز بعد از حمله

هیا شیکل   حمله انتکاری دیگر بر علاه آمریکیایی  26باش از  2330. در همان سال دادرا انجام 

اوج  2337و در  میورد رسیاد   ۹21به  2331افاایشی در سال  ی. این حمالت در رونداده شدد

از عراق این نامه مربو  به خروج ناروهای آمریکایی موافقت .(Hafez, 2007: 54-60)زرفت 

 63، 23۹3تیا   2333و از درصید   2333،13تیا   2337کیه از  ای زونیه حمالت را کاهش داد؛ به

درصید   33نکته قابل توجه دیگر این است کیه  . کاهش یافتدرصد حمالت انتکاری در عراق 
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جایره عربیی بودنید   های بومی یا شبهاز عراقی ،ددر عراق به این حمالت اقدام کردن افرادی که

(Suicide Attack Database, 2016) .با تضیعاف  ، داعش که از دل القاعده عراق بارون آمد

های جدید در عراق و منطقه استفاده کند. تضعاف جنبش سیهوه و  ی کرد از فرصتالقاعده سع

ها از سوی مالکی در کنار خروج آمریکا از عراق و تضعاف فرایند اعمال تبعاض نسبت به سنی

های عراق این فرصیت را  امناتی در این کشور و همچنان شورش در سوریه و ناا در ماان سنی

زعیم خیود جهیان اسیالم را از اشیغال      بیه  ،ی دولت اسیالمی گاربا پا داد تا زروهبه دست این 

 ها برهانند. ها و صلابیسکوالرها، رافضی

هم راه نهایی نجات از بکران و اشغال در بیالد مسیلمان را ایجیاد خالفیت اسیالمی       هاآن

لیه  با سه حم 233۱و در  بازسازی خود کردشروع به  23۹۹تا  233۱دانستند. این جریان از می

بار دیگر اعالم موجودیت کردنید و  ،انتکاری که شدیدترین حمالت تا آن زمان در عراق بودند 

درو کیردن  »و عملاات  23۹0تا  23۹2مرحله از  1طی « نابودی دیوارها»در ادامه با دو عملاات 

بار دیگر قدرت خویش را در عیراق نهادینیه سیاخته و در سیوریه      23۹1تا  23۹0از  «سربازان

مایل زستره سرزمانی در  133این جریان دارای  23۹1ه تصرف سرزمانی زدند. در سال دست ب

حمله  ۹33باش از  23۹1تا  23۹0ناروی رزمی بود. داعش از  0۹333عراق و سوریه به همراه 

حملیه انتکیاری دسیت     16به  کرداسالمی  خالفت دولتاعالم انتکاری انجام داد و زمانی که 

در عراق بیود. اهیداف ایین حمیالت، ناروهیای امناتیی دولیت شیاعی،         مورد آن  17یازید که 

غارنظاماان شاعی و ناروهای خارجی بودند کیه از منظیر داعیش هیر سیه اشیغالگر مکسیوب        

 .،2۱3-0۹۹ :۹0۱6شدند )بهرامی، می

دهید. ایین   ها و ترور را نشیان میی  آمار فوق همبستگی بان پدیده اشغال از منظر تروریست

ذاتیی بیه سیوی خشیونت و تیرور      طور ر آن است که هاچ جریان و نارویی بهزهمبستگی باان

 ،تکمالیی اسیت. همچنیان    یبه تروریست ناشیی از فراینید   آنشدن بلکه تبدیل ،زرایش ندارد

شدن ربطی به ابعاد ایدئولوژیک و اعتقادی نداشیته و باشیتر واکنشیی اسیتراتژیک از     تروریست

اشیغال خیارجی هیر چنید عامیل مسیتقام        .اسیت  به اشغال خیارجی  های مختلفجانا زروه

اما آنچیه میدنظر ماسیت بیه عوامیل       ،بوده است غرب آساازاری خشونت تروریستی در شکل

سیت کیه زمانیه اشیغال را     ی ازردد. منظور قواعد، اصول و هنجارهایساختاری قبل از آن بر می
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تهدیید را   ،سیاخت اجتمیاعی  ، ایین قواعید   دهند. متأثر ازفراهم کرده و آن را مشروع جلوه می

ی خود مشیروعات اقیدام علایه تهدیید را توجایه      هاشاخص تعریف کرده و در ادامه بر اساس

 عملی اخالقی، انسانی و مبتنی بر نظم و عدالت انجام زرفته است.   انگار ؛کندمی

عه دسیتانه، توسی  در قالا واژزیانی چیون حاکمایت، دفیاع مشیروع، دفیاع پیاش        ،در واقع

بشر، مداخالت بشردوستانه و حفظ الگوهای نظم غالا ایین میداخالت از   دموکراسی و حقوق

قواعد و هنجارهیای موجیود در   . در حقاقت، اندشدهسوی نهادها و بازیگران هنجارساز توجاه 

سیازند و ایین نظیم مداخلیه را     ساختار اجتماعی به قول اونف نظم جهان اجتمیاعی میا را میی   

کند. قواعد این نظم سبا تعامیل شیده و   ز اباارهای حکمرانی صکاح تلقان میعنوان یکی ابه

 تعامل در برسازی قواعد و نظم دخال است. هاچ چاا خارج از ایین نظیم اجتمیاعی ناسیت و    

بخشند. اما آنچه به این قواعید و بیه ایین    ن میزذار در این ماان جهان ما را تعاّپایه هایارزش

همان زفتمان پاونددهنده باناذهنی و تاریخی یعنی  دهد،ی مشروعات میباناذهن ینظم در ارتباط

های دلخواه خویش و الگوهای امناتی بازتولادکننیده ایین نظیم در    داری است که از نظمسرمایه

 .کندتر حمایت میکالن یسطک

عامیل تسیهالی دیگیر در     ،بعید از مداخلیه  : هاگیری گروهتسهیلی در قالب شکل عملکرد

سیاز و تسیهالی   نیامتوازن  عملکیرد کننید. بیا وجیود    ها فهور میبرساختن تروریسم یعنی زروه

ایین دو   ،هیا در مایان نباشید   زاری زروهتسهالی دیگر یعنی شکل عملکردتا زمانی که  ،مداخله

اسیت کیه    های منسجم و ایدئولوژیکزاری زروهانجامند و این شکلبه تروریسم نمی عملکرد

زارنید و  در تقابل با مداخله شکل میی  ها اصوالًکند. زروههای عانی تروریسم را ایجاد میزمانه

هیا پاوسیتگی عمای  بیا     ماهات این زروه ،بدون مداخله زروهی هم وجود ندارد. در عان حال

هیای  ساز ساختار سبا شده تا هویتنامتوازن عملکردنوعی که ؛ بهماهات جامعه مولدشان دارد

ها خشیونت  با ارجاع به این هویت هاآنها مستولی باشد و قومی و مذهبی بر ساختار این زروه

هیای  فهیور چنیان زیروه    ،در حالی که در جوامیع بیا هوییت طبقیاتی     ،خویش را توجاه کنند

ها به صیورت غارمسیتقام تکیت    ورزی بساار مکدود یا دور از انتظار است. پس زروهخشونت

زایری خیویش بیر    زذار ساختاری قرار دارند و در ادامه بیا شیکل  پایه هایارزش تأثار قواعد و

زذارنید.  وسیعه تروریسیم در دل سیاختار تأثار   کننیده باشیتر بیرای ت   زاری قواعد تسیهال شکل
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تا زمانی که بتوانند خود را در قالیا   ،چنان از کاربرد خشونت عاجاندهم های رادیکالجمعات

 .  کنندهای خاص سازماندهی زروه

اعضای خود را بیه انجیام اقیدامات تروریسیتی تهایا        ،های خاصهایی که با تاکتاکزروه

رییای شیده، بیا    های جنایی، اهدافی انتخابی، طرحتروریستی برخالف زروههای . زروهکنندمی

ارزش نمییادین دارنیید و بییا حمایییت از سییوی یییک  ای خییاص و غارسییودزرایانه و بییاانگاییاه

کننید.  ام اعتقادی یا نژادی به انجام این کار به صورت تامی و جمعی اقدام میی ایدئولوژی یا نظ

مبتنی بر حمله است و بیه   هاآندیده هستند که استراتژی ها افرادی آموزشتروریست همچنان،

خاطر هدف آرمانی خود حاضر به پیذیرفتن هیر نیوع ریسیکی حتیی از دسیت دادن جانشیان        

باید در فکر توجایه کیاربرد آن باشید. هیر      کندیه استفاده میهستند. هر شخصی که از قوه قهر

د. امیا  شیو این عمل هم باشتر میی  نااز به توجاه ،اندازه مااان استفاده از زور آشکار باشتر شود

شان مشروعات بگارند. عمومیاً  ند که برای اقدامات خود از اجتماعهست ها ناازمند آنتروریست

هیای  هیای قیومی و میذهبی، از روش   هیایی بیا خودآزیاهی   اجتمیاع اجتماعات مختلیف حتیی   

 را قبول ندارند.  هاآنکنند و آماا سبعانه طرفداری نمیخشونت

 دسیتاابی بیه  به خارج از هنجارهیا و باورهیای اجتمیاعی بیرای      بایدها تروریست ،بنابراین

مشیروعات از درون   ایین  اسیت   معتقدیاد اقداماتشان متوسل شوند. هانری لوفور أحمایت و ت

این زروه است کیه تفسیار از    ،در واقع .،10-11: ۹032شود )لوفور، کتاب و نوشتار حاصل می

فکیر کیردن در چیارچوب خیاص را بیرای       هیا آنکند و بیه  نوشتار موجود را به افراد ارائه می

تفکیر  نیوعی   ،با تمرکا بر فاهر کتیاب و تفسیار قشیری از آن    هاآنآموزد. بازتولاد تعصا می

شیده بیرای تعیالی    ایجاد کنند. زیروه نادیک به خشونت را انکصاراً در درون زروه بازتولاد می

هنجارهای مورد نظر خود، زروه را از اجتماع و هنجارهای رسمی آن جیدا کیرده و   بخشادن به

هیای  زیروه  معتقید اسیت  دهید. پیاوول ویلکانسیون    ارجیاع شیکل میی    ای نوین و خودجامعه

هیا  . تروریسیت کننید سازی تقویت میی های فردی را از طری  فرایند توجاهوفاداریتروریستی 

انتقامی از بدی و شرارت اسیت و ییا اینکیه    صرفاً  چنان استدالل خواهند کرد که تروریسماین

شرارت کمتری داشته و باعث نیابودی   ،تروریسم شرارتی است که به نسبت هدف مورد حمله

 . (Wilkinson, 1974: 23-25) شودتر میشرارت و رذالت بارگ
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تروریسیتی سیعی خواهنید کیرد      هیای ویلکانسون اعتقاد دارد زروه ،برای توسعه تروریسم

 یشتیر در مایان جامعیه خیو    عنوان هنجارها و اخالقاات ارجحهنجارها و اخالقاات خود را به

مشیابه در درون  پست هم از الگوهای رفتیاری   جرالد. ،(Wilkinson, 1974: 27تسری دهند 

 هیای ایین الگوهیا در طیول فرهنیو     کنید کیه  های مختلف تروریستی نام برده و باان میی زروه

هیای  بیر اسیاس ارزش  صیرفاً   شوند. افراد عضو زروه پاداش خود راخاا تقویت میتروریست

 و با هنجارهای اصلی اجتماعی کاری ندارند. افراد زروه با نفی اقتیدار  کردهزروه خود تعریف 

نهنید. بیا حرکیت زیروه از لفیافی و تهدیید       بارونی به پذیرش اقتدار درون زروهی زردن میی 

، بلکیه خطیر   یابدتنها اناوای زروهی افاایش میآماا نهآماا به سمت اقدامات خشونتخشونت

البته ذکیر ایین نکتیه    . (Post, 1987: 34-39)شود شدن از زروه برای اعضا ناا باشتر میجدا 

در بسااری از جوامع با توجه به مااان مداخله خارجی و سطح سیرکوب هوییت    الزم است که

تیر ییا دورتیر    قومی یا مذهبی، معاارهای هنجاری و اخالقی زروه و جامعه به یکدیگر نادییک 

 د شد. خواه

های افراطی و عمیوم اجتمیاع باشیتر بیه     هرچه سطح سرکوب باشتر باشد، معاارهای زروه

و جامعه همکاری و موافقت باشتری با تروریسم خواهد داشیت و  یکدیگر نادیک خواهد شد 

د زرفت امعه باشتر از یکدیگر فاصله خواههرچه سطح سرکوب کمتر باشد، معاارها زروه و ج

 قیدم اول بیرای   ،و حمایت اجتمیاعی از زیروه تروریسیتی کمتیر خواهید شید. از نظیر کیوپر        

هیا ممکین اسیت از    بعد تروریسیت شدن نفرت از وضعات موجود است. در مرحله تروریست

هایشان ناراضی باشند، اما مجبیور بیه اسیتفاده از    خشونت و کاربرد آن برای رسادن به خواسته

-Cooper, 1977: 8کیرده اسیت )  رویکرد نظریه ضرورت ییاد   از این . ویشوندخشونت می

مجبیور بیه    ،جامعیه  عدالتی دررسند که برای از بان بردن بیاین اعتقاد میبه هاتروریست ،.18

ضیداجتماعی و   یعنیوان رفتیار  بیه تنها نهتروریسم   ،در این حالت .استفاده از خشونت هستند

 ،هاکر بلکه  اقدامی عقالنی و ضروری فرض خواهد شد. فردریک جی ،شودسبعانه تصور نمی

دسیته   تنها کند کهها و متعصبان، باان میکاران، دیوانهنوع باه سهها به تروریستبندی با تقسام

 زارنید ده و در قلا فرآیندهای فوق قرار های سااسی تلقی شعنوان تروریستتوانند بهسوم می

(Hacker, 1976: 23-27) . 
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بیا شیرایط فرهنگیی و     هیا آنها و سیاختار روانیی   اقدامات تروریست ،از نظر والتر لکوور

تروریسیتی مکسیوب   هیای  اک زروهتواند وجه اشتردارد و این می زیادیانطباق شان اجتماعی

هایی کوچیک  زروه تروریستی اکثراً هایزروه ،نظر وایت . به(Laqueur, 1999: 79-81)شود 

هیا عمیدتًا مبتنیی بیر اعتقیادات میذهبی ییا        کاریاما هستند. این زیروه  یو تکت هدایت رهبر

 هیا آنمذهبی بوده و اعضای آن تعصا خاصی به مسیلک و نظیام اعتقیادی خیود دارنید.      شبه

یاد، هم آرامش یافته أمعتقدان واقعی به مسلک خود بوده و در کنار یکدیگر با زرفتن احساس ت

زرایانیه دارنید و اثیری از    هیا تفکراتیی مطلی    . این زیروه کنندو هم اقدامات خود را عملی می

بیه   هیا آنوجود ندارد. جهیان از نظیر    هاآنزرایی در ماان تمایل به کثرت مصالکه و انعطاف و

سیازی بیه اوج تیأثار خیود     ها تبدیل شده است و فرایند دشیمن ها و غارخودیاردوزاه خودی

تروریسیتی اعتقیاد   های جفری رز هم برای تباان بهتر زروه. (White, 2002: 74-83)رسد می

فراینید   پین  ترکایا کیرد. او از   هیا  اعی را با روانشناسیی زیروه  دارد که باید ساختارهای اجتم

دادن بیه فعالایت،   شدن به زیروه، شیکل  ملک که شامل  کندپاوسته در تروریسم صکبت میبهم

اصرار بر مبارزه و حفظ روحاه مبیارزه، راهبیری سیازمان و درزارشیدن در اقیدام تروریسیتی       

 . (Ross, 1999: 169-192)هستند 

 پن زردد. در ادامه او به دهد به عوامل روانی برمیکه رز مورد توجه قرار می دیگری عنصر

جیو، تکریکیات   پرخیاش -کننده، مکرومات/خودشافتگیروانی مؤثر شامل ویژزی تسهال عامل

های تروریستی برای تکریک های آموزنده و مکاسبه سود و زیان که در زروهمعاشرتی، فرصت

فراسر هیم سیاختار   . (Ross, 1999: 200-210) کرده استافراد به خشونت وجود دارد اشاره 

مراتبی شامل فرماندهی، کادرهیای فعیال، حامایان فعیال و     سلسله یها را در قلا هرماین زروه

 .(Feraser, 1984: 7-9)داند می حاماان منفعل

زاری تروریسم و در ادامه برسازی قواعد سیاختاری  شکل ها درنظریات فوق اهمات زروه

 بیا وجیود دو عامیل دیگیر، قطعیاً      ،هیا دهند. بدون این زروهکننده تروریسم را نشان میتسهال

تیوان  هیا میی  به شمار زیادی از ایین زیروه   غرب آسااتروریسمی هم شکل نخواهد زرفت. در 

هیای  عملکردفیوق و در قالیا فراینیدها و     هایاشاره کرد که در تقابل با مداخله در چارچوب

بخیش فلسیطان،   هایی چون فتح، سیازمان آزادی زروه نمونه،برای  اند.مورد اشاره سازمان یافته
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، ۹7بخش فلسطان، فیدائاون القصیی، نایروی    سپتامبر سااه، حماس، جهاد اسالمی، جبهه آزادی

آزادی فلسطان و ژوئن سیااه شیکل   جبهه دموکراتاک برای آزادی فلسطان، جبهه مردمی برای 

سیکوالر   یهیا ناجریی  میذهبی،  یهیا ناجریی  :زارنید ها در سه دسته جای میزرفتند. این زروه

ه اقیدامات خشین روی آوردنید    همه در تقابل با اشغال ب ؛ کهمارکساستی یهاناجری زرا وملی

(White, 2002, 141-145.، هییم مییذهبی و  یهییاناجرییی هییم، سییکوالر یهییاناجرییی هییم

 یهیا ناجریی  از سیوی صیرفاً   و این اقداماتاند به اقدامات انتکاری متوسل شده هامارکساست

ورز در کشیورهای مختلیف   های مختلیف خشیونت  مذهبی نبوده است. این ویژزی غالا زروه

 بوده است.  

های غارمذهبی چون امل، حاب ناساونالاسیت سوساالاسیت   زروه ،الباح جابهدر لبنان 

 هیای فعالات حاب بعث لبنان، حاب کموناست لبنان و جبهه الساعقه حضور فعالی درسوری، 

کننده که در لبنان دست به حمالت انتکیاری  حمله 02اند. در همان راستا از ورز داشتهخشونت

نفیر مسیاکی هیم حضیور      1شان اند که در مااننفر کموناست و سوساالاست بوده 22اند، زده

القاعییده هییم ثابییت کییرده اسییت کییه از . (Suicide Attack Database, 2016)انیید داشیته 

در راستای جیذب و توجایه اعضیا بیرای      ،اشاره شد هاآنای که در فوق به های عمدهمکاناسم

هیای بیاال   عملکردهیای فیوق از   همه زروه ،خوبی بهره برده است. در واقعاقدامات انتکاری به

. در عیراق هیم در   کننید ی خود را به کنش انتکاری تشوی  اند اعضااند تا توانستهاستفاده کرده

 در کنیار  هیا آنزیروه از   1زروه شورشی عمده شکل زرفتند که حیداقل   ۹2حدود  2333دهه 

زدنید و اعضیای خیود را از    به اقدامات انتکاری هم دست می ،ورز عادیخشونت هایفعالات

ارتش اسالمی عراق، ارتش خلفای راشیدین،  از ند های عبارتکردند. این زروهاین نظر آماده می

 هیم  هیا آندر مایان   ؛ کیه ارتش فاتکون، جنبش انصارالسنه و القاعده در سرزمان بان النهیرین 

    .،263-261: ۹0۱6سکوالر وجود داشتند )بهرامی،  هایبعثیهم مذهبی و  یهاناجری

احایای مجیدد و   جدیدی شکل زرفتند ییا توانسیتند بیه     یهاناجری هم 2333در دهه دوم 

های چون شورای عمومی نظامی انقالبایون  توان به زروهمی زستردتر دست یابند که از آن ماان

، شورای انقالبایون  ۹۱23عراق تکت ساطره زروه نقشبندیه، شورای نظامی فلوجه، بریگادهای 

س اردن های کنفیران قبایل االنبار، جاش المجاهدین، ارتش اسالمی عراق، انصاراالسالم و زروه
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مذهبی و بعثیی سیکوالر    یهاناجری اینها هم ترکابی از .،011-003 :۹0۱6بهرامی، اشاره کرد )

هیای بودنید   بودند که همگی در استراتژی حمالت انتکاری دست داشتند. در سوریه هم زیروه 

ورز را متکیی بیه فراینیدهای    تالنصیره شیرایط اقیدامات خشیون    که در کنیار داعیش و جبهیه   

هیا مخیالف   این زروه . بسااری از(Caris and Reynolds, 2014)فراهم کردند زروهی درون

تیا زمیانی کیه چنیان      ،کننید. در واقیع  های مشابه آن اسیتفاده میی  اما از تاکتاک ،ندهست داعش

پیردازش خشیونت تروریسیتی و فراتیر از آن عمیل انتکیاری        ،ای شکل نگارندهای ویژهزروه

غذای فکری و انگااه الزم برای اقیدامات   هاآنها و زندزی در درون غارممکن است. این زروه

ها هماشه مذها کند. خوراک فکری و هاجانی این زروهخشن و بدون مکدودیت را ایجاد می

خشونت بدون های ای و ناساونالاستی زمانههای قومی، قبالهزسل مواردناست و در بسااری از 

 .ندکایجاد می هاآنمکدودیت را در 

کنید و  برسازی تروریسیم را تسیهال میی    ،قاعده تسهالی با مجوز مداخله و تباان قواعد آن

زایری قواعید   خود تروریسم هیم بیه شیکل    ،ساز اشاره شددر بخش قاعده نامتوازن زونههمان

نوینی برای مداخله تا هرچه باشتر هنجارهای باناذهنی  ؛کندتسهالی باشتر در ساختار کمک می

مداخله پاشدستانه و پاشگارانه قواعدی بودند که در واکینش بیه    برای نمونه،د. زار باشتر شکل

زاییری سیاز و تسیهالی از زمییان شیکل   نییامتوازن عملکیرد تروریسیم جدیید ایجییاد شیدند. دو    

و برای حفظ انباشت، عیدم تیوازن الزم بیوده و بیرای     اند حضور مستمری داشته ،داریسرمایه

 الی مداخله ضروری بوده است.  تسه عملکردحفظ عدم توازن، 
 

 غرب آسیاتکثیری ساختار و تروریسم در  عملکرد .0

داری در دو بانی در ساخت سیرمایه شرایط ساختاری متأثر از تغاارات غارقابل پاش ۱3بعد از دهه 

. ایین تغاایر   یابدبعد مادی و معنایی فضایی را ایجاد کرد که قدرت در سطح ساختار دچار انتشار 

هیای  ترکاا بیا انقیالب   دریافته شکل زرفت و در ادامه های طبقاتی جهان توسعهدر ساختابتدا 

داری کیه  ای ساختاری تبدیل شد. سیاختار سیرمایه  شدن به قاعدهمتعدد اطالعاتی و فرایند جهانی

ی را اغرب آسیاا سبا انتشار این قاعد در سطح جهانی زردید و جهان  ،مال به زسترش وافر دارد

تأثار خود قرار داد. ما از این قاعده ساختاری تکت عنوان انتشیار اقتیدار و از وضیعات     هم تکت
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بیریم. در ایین   می نام ۹«تسهامی ساستم غارقطبی»یا  «جهانیحکمرانی»برآمده از آن تکت عنوان 

زوینید،  جهیانی میی  به فراتیر از آنچیه در غیرب بیه آن حکمرانیی      ،جهانیرویکرد از حکمرانی

جهیانی را  ساب  به حکمرانیی  یاندیشام. این نوشتار در دو بعد فرانظری و نظری رویکردهامی

تیری بیا   سیت کیه تناسیا عمای     افکندن رویکرد نیوینی در ایین بیاب ا   کند و مدعی پیرد می

اختی بیه ایین   نشی ترین ایرادها از جنبه هسیتی یشدن جهان دارد. در بعد فرانظری اساسکوانتمی

 نظریات وارد است.  

زران و رابطه ساختار و کیارزاار  ها در ارتبا  با نوع کنششناختی این نظریهتقادات هستی

تا جایی که  ؛جهانی شده استو تکلال جامع وضعات از طری  حکمرانی هاآنمانع فرازارشدن 

زیران مکیدود و کیارزاارمکور بیوده و از منظیر      ارای کینش ها در بعد فلسفی دهمه این نظریه

انید و  جهیانی قیرار داده   جویانه را در زیر چتر حکمرانیی ها باشتر فرایندهای همکاریعملکرد

جهانی حیداکثر ایین مفهیوم را    نیعد ساختاری حکمراها به بُترین نظریهها، دلبستهتر از اینمهم

انید. در حیالی   زرایی کارزاارمکور شدهچار نوعی تقلالخنثی دانسته و همه د یعنوان وضعاتبه

ای عنوان ساختاری تعریف کننده و منسجم با قاعدهجهانی را بهکه نگارنده سعی دارد حکمرانی

فرازار تعریف کند که در آن بان ساختار و کارزاار رابطه تکوینی و اولویت موقت وجود دارد. 

ها تر از آنچه غربیزران در ساختار موجود فراخایره کنشاین دیدزاه اعتقاد دارد که د ،همچنان

یابد ) بهرامی، جویانه تقلال نمیبه فرایندهای همکاریصرفاً  جهانیو حکمرانی است ،زویندمی

 کشد. الملل را به رخ میشدن روابط بانچه باشتر کوانتمیچنان دیدزاهی هر .،13-06، ۹0۱1

بیر آن اسیت بیا    از فرانظریه عبیور کیرده و سیعی     ،دیدزاهبرای توضاح باشتر در باب این 

تیر بایان   خیویش را مبسیو    نگرش ،شدن بر پن  مکور اصلی در باب حکمرانی جهانیمتمرکا

دیدزاه این نوشیتار هرچنید تعهید    مبکث ساختار و کارزاار مطرح است.  ،کنام. در مکور اول

از قواعید   یساختار واحید با  است که مابر این اعتقاد  ،دهدخود را به رادیکالاسم از دست نمی

انتشار اقتدار است. انتشار اقتدار جایگاه بیازیگر مسیلط را در    ،که قاعده اصلی آن روبرو هستام

ساخت فراقدرت تام برنا، روزنا و کراسنر زرفتیه اسیت. انتشیار اقتیدار در حقاقیت مفهیومی       

                                                                                                   
 . شودمراجعه  ،اشاره شده هاآنبه دو مقاله نگارنده که در منابع پایانی به  نگرش،. برای آزاهی باشتر در باب این ۹
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امیا میاهاتش    ،خویش زرفته اسیت ست که با خاصاتی مولد، ساختار را در اختاار ا فراساختاری

هیای  ساز روییه کند و سباناپذیر و خارج از کنترل ایجاد میبانیچنان است که پاامدهای پاش

کار ایین   ،در واقع شود.ساز، پراکنده، متباین، موقت و غارنهادینه میاجتماعی زونازون، حقاقت

ایجاد ساختاری منسجم اسیت   بسترسازی برای ،مفهوم فراساختاری با ایجاد نوعی از فراقدرت

 .  شودمیطور مداوم پخش  و جهانی غارقابل کنترل ایجاد که در آن قدرت به

تواند جهیان  صرف وجود تغاارات مادی نمیبکث بر سر بناان جهان است.  ،مکور دومدر 

بلکه ذهناتی که این تغاارات جدیید میادی را معنیا     ،را تا این اندازه به سمت جلو حرکت دهد

کند هم بر تغاارات تأثار اساسی داشیته  را مشخص می هاآندهد و جهت حرکت و زسترش می

اسییت. قاعییده سییاختاری در وهلییه اول بییدون تغااییرات مییادی و هنجییاری در کنییار یکییدیگر 

عنیوان  ر در کیل جهیان بیه   توانست به شکل واقعی خود تکامل یابد. ذهنایت انتشیار اقتیدا   نمی

بدون وجود این ذهنات، تغاارات مادی  .به اندازه خود تغاارات مادی مهم بوده است یفراروایت

و جهیان   کیارزااران بکیث بیر سیر     ،در مکور سیوم توانستند زسترش و نه تعما  یابند. نه می

ایین دییدزاه اعتقیاد دارد کیه     اسیت.   هیای سیاختاری  بیرای عبیور از مکیدودیت    هاآنتوانایی 

دادن های نوینی بیرای شیکل  ها و فرصتجهانی از تواناییمختلف کارزااران یا همان بازیگران 

تنها هاچ نهبودن به دلال فراساختاریقاعده ساختاری  ،اند. در واقعبه جهان خود برخوردار شده

 .دهید ی آنان را زسترش میعملکردفضاهای  لکظهبلکه هر  ،قائل ناست هاآنمکدودیتی برای 

نوشتار حاضر بیر ایین اعتقیاد    های غالا است. بکث بر سر فرارفتن از نظریه ،مکور چهارمدر 

شناختی معرفت یاست که ما ملام به آنام که فهم خود را از سااست جهانی تغاار دهام و انقالب

 ایجاد کنام.  

ید بپذیریم که این تغاارات نایاز بیه   با ،به تغاارات اساسی مادی و هنجاری اعتقاد داریم ازر

بکیث بیر سیر ارزش     ،مکیور پینجم  در ان و توضاح دارنید.  ابرای تب نظریهای جدید زاهددی

 بید بیودن حکمرانیی    واز تأثارات منفی و مثبیت ییا خیوب     مکوراین جهانی است. حکمرانی

جهانی داشیت.  توان هاچ دید ارزشی در باب حکمرانینمی ،پرسد. از نظر این نوشتارجهانی می

واقعات جهان معاصر ماست که از بطین تغاایرات تکیاملی ایجیاد شیده      صرفاً  جهانیحکمرانی

تیوان قاطعانیه از تیأثارات مثبیت ییا منفیی       است و ما مجبور به روبرو شدن با آن هستام. نمیی 
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زرفتیه در هیر منطقیه در    ه فرایندهای شکلتوان با توجه باما می ،جهانی صکبت کردحکمرانی

هیم   ،تواند هم خوب باشید سخن زفت. حکمرانی می هاآناز فرجام  ،پاسخ به قاعده ساختاری

چند به صورت خالصه باان زردید که ساختار ییا  باال هردر  .،۱-23 :۹0۱2)قوام و بهرامی،  بد

 یعملکردزاری شکل ،بودنظم اجتماعی دچار تغاارات اساسی شده است و آنچه حاصل بکث 

نوعی ییک انقیالب بیرای سیاختار پاشیان و زسسیت از       تکثاری در درون ساختار است که به

 زردد. ها و الگوهای ساب  مکسوب میعملکردمفاهام و 

تکثاری تأثارات خاص خیود را بیر موضیوعات مختلیف بیه صیورت عیام و         عملکرداین 

جدید  غرب آسااتأثارات آن بر تروریسم در  ،تروریسم به صورت خاص دارد. اما در عان حال

توسیعه یابید و    غیرب آسیاا  توانسته اسیت در   2333زیرا این پدیده باشتر از دهه  ،و تازه است

فعیال در   هیای زروه ایجاد کرده است. تعداد ناا نوعی زسست در فرایندهای پاشان تروریستی

 20تنهیا   2333تیا   ۹۱71از سیال  د. کنمی آشکارخوبی این وضعات را عرصه ترور انتکاری به

حملیه در ایین    6۱و در این مایان ببرهیای تامایل بیا     اند زروه در حمالت انتکاری دخال بوده

اند. اقدامات اندکی را انجام داده ،سالاان باشترین آمار را دارد و بقاه با فاصله بساار از این زروه

ه انجیام حمیالت انتکیاری دسیت     زروه بی  ۹33باش از  23۹6تا  2333های اما در فاصله سال

 Suicideت )زرا بر ترور انتکیاری اسی  اسالم هایزروه اند. ویژزی بارز این دوران سلطیازیده

Attack Database, 2016 .، ی بیا  اغرب آسااراتی اساسی در تروریسم ابه بعد تغا ۱3از دهه

فضای سیرزمانی خیویش   ها باشتر در زاری القاعده روی داد. برخالف قبل از آن که زروهشکل

المللی و فراملی بود که در هر جایی توانیایی  زر نوعی تروریسم بانالقاعده باان ،کردندعمل می

  جذب نارو و اقدام تروریستی را دارا بود.  

مفاهام مورد استفاده ایین زیروه    ،های پاشان فاقد چنان شرایطی بودند. از سوی دیگرزروه

هم هژمون جهانی بود. افرادی ماننید جاسیون بیرک معتقدنید     تر داشت و دشمنش عدی کالنبُ

 ,Berkت )تبدیل به حکم و قاعده شده اس 233۹چون بعد از سال القاعده قابل نابودی ناست، 

 ،راننید. در واقیع  میی  شدن القاعده سخنزروهی دیگر در همان راستا از مکدونالاستی،. 2005

در قالا ایدئولوژی زنده است و در هیر   ،بان برود عنوان سازمان و امارت هم ازالقاعده ازر به

هیای پاشیان   خاصاتی که زروه؛ سازی مجدد برای خویش را داردجایی توان برآمدن و فرفات
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توان در داعش هم سراغ زرفیت. حتیی داعیش    فاقد آن بودند. همان خصوصاات القاعده را می

ی خیاص خیود در قالیا خالفیت     فراتر از القاعده موف  به کنترل سرزمانی و ایجیاد حکمرانی  

سیختی عمیل   کشیور مختلیف در تقابیل بیا آن بیه      63که ائتالفیی از   ایزونهبه ؛اسالمی زردید

، مرزهیای فعالایت تروریسیتی و نیوع اقیدامات      هیا آنکنند. حجم حمالت و زستره و عم  می

 هیای ی و قیدرت جیذب عظیام نایرو تفیاوت     اهانعید رسی  در کنیار بُ  هاآنتروریستی و کافات 

 رساند. های پاشان را میهای جدید با زروهزروه

ایین کافایت فعالایت تروریسیتی در زمیان حاضیر در قالیا         ،از نظر این نوشیتار  ،در واقع

قبلی ساختار اضافه شیده اسیت.    عملکردتکثاری ساختار قابل تباان است که به دو های ویژزی

ی ضیعاف، فضیاهای خیالی قیدرت بیرای      هادولت تکثاری با ایجاد زسست کامل در عملکرد

 عملکیرد تواننید از  میی  لکظیه  این ناروها را فراهم کرده و در عان حال این ناروها هر عملکرد

در جیایی   ازیر سازی آن بهره زارند و تکثاری ساختار در راستای کسا قدرت باشتر و نهادینه

جدیید و مکیرر   هیای  خأل راحتی قادرند درشان بهو ماهات عملکردبا توجه به  ،سرکوب شوند

، لابیی،  سیوریه  ،های متعیددی کیه در عیراق   قدرت سر برآورند. القاعده و داعش در کنار زروه

به وضوح در درون چنان سیاختی فعالایت    ،کنندسودان و ناجریه و یا حتی در اروپا فعالات می

همچنان فرامیوش   هاآنساز و تسهالی را در فعالات های نامتوازنعملکردهرچند نباید  ؛کنندمی

راحتی و خودجوش و بدون نااز به زروه ها بهتسهالی سبا شده که این زروه عملکردکرد. اما 

 . بودهای سنتی مفقود یی که در زروههاویژزی ؛اصلی هم بتوانند شکل زرفته و فعالات کنند

از  آسیاا غرب های تروریستی در زروه هایفعالات اوجکه دهد نشان می آشکاراآمار پاشان 

بخیش  ال و سیازمان آزادی باح ،های سنتی چون حماسکه زروهچنان ؛بوده است 2333دهه 

زایری از اقتیدار   بهیره  در راسیتای خویش را  هایفعالات فلسطان و... هم در این دوران ماهات

کالساک تبدیل شد و حتی  یال به سازمان و زروهحابکه  طوریبه ؛تکثارشده عوض کردند

بخیش  حماس و جبهیه آزادی  ،دست زرفت و به همان شکلیندهای سااسی قدرت را بهدر فرا

تیا جیایی کیه     ؛و موف  به کسا اقتدار سااسی شدند ندفلسطان هم در فرایند سااسی وارد شد

کسیا کیرد و جبهیه     2336پارلمیان فلسیطان را در   هیای  درصید کرسیی   63حماس بیاش از  

 را شد.آدرصد از  2/1وف  به کسا ن هم مابخش فلسطآزادی
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نشیان از آن   ،اشیاره شید   هاآنه ب باالکه در  هاآننگاهی به حجم حمالت انتکاری و زمان 

به اوج رساده  2333ها افاایش یافته و در دهه زونه فعالاتبه بعد حجم این ۱3دارد که از دهه 

ن بیوده کیه ایین    بکث آال، حابمانند  ،مار کاهش یافتهآهایی هم که این زروهمورد است. در 

های دیگر شده و مناط  و ارتش خیاص خیود را ایجیاد    ها موف  به کسا قدرت از کانالزروه

کیه حتیی دشیمن خیود را مجبیور بیه       ای زونیه ؛ بیه انید کرده و در فرایند سااسی سهام زشیته 

حملیه انتکیاری توسیط     ۹300حیدود   233۱تا  2331های . در فاصله سالاندکردهنشانی عقا

برابرشدن حجیم ایین حمیالت نسیبت بیه       1زر آماری که باان شد؛ل انتکاری انجام عام 2۹06

آمیار سیه حملیه سیاالنه      ،همچنیان . (Muller, 2009: 75-79) است 2330تا  ۹۱33های سال

افاایش یافیت. مایانگان حمیالت     2337حمله انتکاری ساالنه در  133به  33انتکاری در دهه 

حمله انتکاری در دهیه   ۹3در هر سال به  33حمله انتکاری در دهه  0دهد که ساالنه نشان می

رسیاده   233۱تیا   2331حملیه انتکیاری از    033و  2331تا  2333حمله انتکاری از  13و  ۱3

حمله  030که از طوری به ؛هم این آمار از رشدی صعودی برخوردار است 2333است. در دهه 

 رساد.  2333حمله در  132و  2337حمله در  10۹به  2336انتکاری در سال 

درصید باشیتر از تعیداد کیل      133شمار حمالت انتکاری  233۱تا  2331از سال  ،در مجموع

هرچنید در   .،۹13-۹11 :۹0۱6انجام زرفته است ) بهرامی،  2330تا  ۹۱33ست که از ی اهایحمله

بگارنید   اییراد شد و شاید دیگیران  حمالت غارانتکاری هم انجام می 2333بازه زمانی قبل از دهه 

امیا اهمایت حمیالت     ،وجود این نوع از حمالت بیوده اسیت   ،بودن حمالت انتکاریکه دلال کم

باشیترین تلفیات را همیان حمیالت      233۹تا  ۹۱33از  که بدانام شودانتکاری زمانی مشخص می

درصید تلفیات تروریسیتی ناشیی از ایین نیوع حمیالت         73تا جایی که  ؛اندانتکاری ایجاد کرده

حمله بوده  666 اند که مجموعاًروی داده ۹۱33انتکاری در اند. در حالی که اوج حمالت غاربوده

انید.  حملیه در ایین سیال رسیاده     013ند تا به اطی کرده 233۹کاهشی را تا سال  یو سپس روند

نمیایی  ، اهمات حمالت انتکاری در شدت، مایاان تلفیات و مایاان قیدرت    ۹0۱ :۹0۱6بهرامی، )

 ،کشید. همچنیان  ورز را بیه رخ میی  های خشیونت و موفقات زروه عملکردخوبی ست که بههاآن

دهد شمار کشورهای قربیانی تروریسیم   نشان می 23۹6زاارش شاخص جهانی تروریسم در سال 

 چند شمار تلفات اندکی کاهش داشته است.  ؛ هرکشور رساده است 77به باش از 
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صیورت مسیتقام افیاایش یافتیه و     بیه  هیا دولیت ها با های این زروهدرزاری ،در عان حال

 23۹6تیا جیایی کیه سیال      ؛انید ر ایین پدییده شیده   بسااری از کشیورهای اروپیایی هیم درزای    

چیه  . (Global Terrorism Index, 2016)بیوده اسیت    ۹۱33بارترین سال در اروپیا از  مرگ

مگیر در زذشیته    کندچورز را توجاه میهای خشونتزروه عملکردچاای این افاایش قدرت و 

اندچچه عاملی سیبا  نداشتهساز و تسهالی برای ایجاد تروریسم وجود های نامتوازنعملکردهم 

 ،نوشیتار حاضیر   از نظیر  های قبل شکل بگایردچ و دهه 2333شده این تفاوت فاحش بان دهه 

. در عامل این مسئله استو پاامدهای آن در این منطقه  غرب آسااشدن انتشار اقتدار در نهادینه

شیدت، قیدرت و    تغاایر پاشیان سیبا    عملکردساختاری به دو  عملکردشدن این اضافه ،واقع

های تروریستی و زاری باش از حد زروه. شکلشدهای تروریستی در منطقه هم ماهات حرکت

بلکه بر  ،تنها متأثر از ساختار بودهماالدی نه 2333در دهه اول و دوم سده  هاآنحمالت متعدد 

است.  تکثر قدرت باشتر ساختار هم افاوده است و نظم اجتماعی ساختاری را هم متکول کرده

دیگری را تکیت   کدامای تکوینی تبدیل شده که هر رابطه ساختار و کارزاار به رابطه ،در واقع

هیم  قواعد و هنجارهای نوین در دل سیاختار و نظیم اجتمیاعی     ،تأثار قرار داده و در عان حال

   .برآیند این تعامل و اندرکنش بوده است

 

 گیرینتیجه
شناسیی  ریشیه  ،. موضیوع اول داردبه دو موضیوع اساسیی ربیط     ،آنچه در این نوشتار باان شد

تأثار تروریسم بر الگوهای نظم امناتیی در رونیدی    ،بود و موضوع دوم غرب آسااتروریسم در 

های تروریسم سعی شد در تاریخی و مراحل مختلف تروریسم در این منطقه بود. در باب ریشه

ساز، تسهالی و تکثایری  نامتوازن عملکردانه سه شناسانگارانه و از منظری هستیچارچوبی سازه

زایری تروریسیم و در عیان حیال     بیر شیکل   هیا آنداری بررسی شیده و تیأثار   ساختار سرمایه

بیر قواعید    ،سیاز نیامتوازن  عملکیرد از تروریسم مورد بررسی قیرار زایرد. در    هاآنتأثارپذیری 

تی حفظ کرده و مانع زیذار آن بیه   های سنساختاری تأکاد شد که این منطقه را در چنبره هویت

داری بیا تقسیام منیاط  بیه مرکیا،      سیاخت سیرمایه   ،سبا منافع خود زردیده اسیت. در واقیع  

زاری یک فرهنو هابای را با پارامون فراهم کرده است. های شکلپارامون و پارامون زمانهنامه
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 عملکیرد در  ،در نهایت ها اشاره شد وزاری زروهبه قواعد مداخله و شکل ،تسهالی عملکرددر 

ی سیخن  زاری قاعده ساختاری جدیدهای پاشان و شکلعملکرداز نوعی زسست از  ،تکثاری

 . زفته شد

 ،در همه این موارد رابطه تکوینی ساختار و کارزاار هم میدنظر قیرار داشیت. در مجمیوع    

پلکیانی بیه    یهیای سیاختاری و روابیط کیارزااری، رونید     عملکرداشاره شد که در درون این 

داخلیه بیازیگران   ساختار، زمانیه م  تکلال )سطح تروریسم شکل داده است. ابتدا قواعد مداخله

 هیای سینتی  این بازیگران خیارجی در اجتماعیاتی بیا هوییت     اند.خارجی مهاجم را آماده کرده

یی هیا زیروه  ،هاآن)سطح تکلال ماانی، و در تقابل با  اند)قومی و مذهبی، دست به مداخله زده

)سطح تکلال خیرد،. بیدون هیر ییک از ایین       اندیافته برای دفاع از خویش شکل زرفتهسازمان

این تروریسم هرچنید   ،است. در عان حال ناقصتکلال فهور تروریسم در این جوامع  ،سطوح

طباعیی از جانیا ایین     واکنشیی  «بیود » اما از منظیر  ،منفی و غاراخالقی است «نمودهایش»در 

هیر حرکتیی از    ،سیاز و تسیهالی  های نیامتوازن عملکرد. در چارچوب ودشجوامع مکسوب می

ساز و تسهالی باشتر در دل سیاختار  ساز خل  قواعد نامتوازنجانا بازیگران مورد تهاجم سبا

 . زردیدهای سرخورده اضافه که هرچه باشتر بر کانه شد

سرکوب، تکدیید   ساختاری، قواعد ساختار توان مدیریت، عملکرداما در چارچوب این دو 

توانستند الگوهای نظم غالا را حفیظ و  تروریستی را داشتند و می یهاناجری هنجارسازیو به

نشیده سیاخت   بانیی تکثاری که خود از تکوالت پیاش  عملکردزاری . اما با شکلکنندبازتولاد 

منجر  یهایزاری زروهقواعدی در ساختار ایجاد شد که به شکل شود،داری مکسوب میسرمایه

شان هرچه باشتر قواعید  هایفعالات و ندزنجزردید که دیگر در قالا الگوهای نظم غالا نمی

. در ایین  کیرد نوینی را در دل سیاختار در راسیتای زسسیت در الگوهیای نظیم سینتی ایجیاد        

مابیور ناسیت و بیا     هیای فعالایت  نظم سنتی و قواعد و هنجارهایش قادر به هضیم  ،چارچوب

تنهیا تروریسیم همچنیان در رونید     ساختاری پاشیان نیه   عملکردبه دو  لکردعمشدن این اضافه

بلکه شدت، عمی ، زسیتره و ماهایت آن هیم بیه       زارد،شکل می غرب آساانی خویش در پلکا

شدت تغاار یافته است و الگوهای نظم موجود در قالا هنجارهیایی چیون دولیت، حاکمایت،     

 ر به کنترل و مدیریت آن ناستند. موازنه، قطبات، دموکراسی، حقوق بشر و... قاد
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های سیاب  کیه در درون نظیم اجتمیاعی     ناروهای نوین تروریستی برخالف نمونه ،در واقع

شان را متناسا بیا ایین هنجارهیا    هایآلکردند و ایدهموجود و قواعد و هنجارهای آن عمل می

و الگوهای نظم سینتی هسیتند.   هنجارها  ،هایی فراتر از قواعدلآتطبا  داده بودند، به دنبال ایده

تکثاری ساختار ایجاد شده و ناازمند الگوهای جدید امناتیی بیرای    عملکرداین شرایط متأثر از 

هیای  هنجارسیازی موقیت زیروه   قائیل بیه حیذف تروریسیم و نیه بیه       ازرکنترل و امکا است. 

تسهالی را در  ساز وهای ساختاری نامتوازنعملکردباید  ،تروریستی در الگوی نظم ساب  باشام

تکقی    ،تکثایری  عملکیرد اما با اضافه شدن  .راستای ایجاد یک نظم نوین اجتماعی تغاار دهام

های نوین قائل به حرکت و اقیدام  زیرا زروه ،تر از قبل شده استبخشادن به این آرمان مشکل

بیا  دهنید و  هیای نیوین حکمرانیی ارائیه میی     مدل هاآندر چارچوب قواعد نظم سنتی ناستند. 

مفاهامی چون توازن سنتی، قطبات ساختاری، دولت، حاکمات متمرکا کالساک و مفهوم سنتی 

 عملکیرد اصیالح دو   ضمنوهایی جدید گباید با مفاهامی نوین و ال ،روند. از ایناهانقدرت باگ

سیاز سیردرزمی، تعلای  و    وزرنه مفاهام ساب  سبا ؛پرداخت هاآنبه تقابل با  ،ساختاری اولاه

 سازی باشتر خواهند شد.بکران
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