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تروریسم خشونتی نیست که فقط توسط یک گروه مذهبی خاص یاا در کالگ گروههاا
مذهبی صورت گیرد .هرچند که برخی اعتقادات مذهبی زمینه اشاعه تروریسام را فاراهم
میکند ولی عوامل دیگر نیز وجود دارد که ....
"تروریسم؛ ریشهها و تکامل" عنوان کتابی است که توسط "جیمز ام .لوتز" و "برندا جی .لووتز" نگاتوته
تد و انتشارات "پالگراو مک میالن" در نیویورک آن را منتشر نموده است.
این کتاب دارای  11فصل میباتد .نویسونداان در فصول اوب بوه براوی اس پرسو های معمووب در
اصوص آغاسااه و کانون تروریسم پردااته و این اونه نتیجه میایرند که تروریسم اموروس توداوم ایودهای
بنیادین است که ریشه آن به هزاران ساب پی

برمیاردد .تروریسم حدود دو هزار ساب سابقه دارد.

 ...تروریسم اشونتی نیست کوه فقوط توسوط یوک اوروه مواه ی اواص یوا در کول اروههوای مواه ی
___________________________
 -1دانشجو ی دکترا

ی مطالعات ااورمیانه دانشگاه تهران
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صورت ایرد .هرچند که برای اعتقادات ماه ی سمینه اتاعه تروریسم را فراهم میکند ولی عوامل دیگوری
نیز وجود دارد که موجب بروس تروریسم میاردند .همین طور تروریسم پدیدهای تنها متعلو بوه ااورمیانوه
نیست .با وجود اینکه ااورمیانه همانند ااتته یکی اس کانونهای مورد توجه در سمینه تروریسم میباتد اما
در مناط دیگر دنیا نیز فعالیت سیاسی اشونتآمیز به تکلهای مختلف مشاهده تده است.
فصل دوم این کتاب به "تعریفها ط قهبندی و علتهای تروریسم"ااتصاص دارد .نویسنداان در این
فصل سه ط قهبندی کلی اس تروریسم ارائه دادند کوه ع ارتنود اس اجتمااعی/گروهای (قوومی و مواه ی)
ایدئولوژیک (چپ و راست) و ابزار (برای کسب قدرت).
همچنین در این فصل تعریفی نس ت ًا جامع اس تروریسم ارائه داده تده است
"تروریسم دارای اهداف و آرمانهای سیاسی است؛ متکی به اشونت و یا تهدید به اشونت میباتود؛
قصد آن ایجاد رعب و وحشت در جامعه هدف است و اهداف دیگری ورای قربانیان فوری اشونت را تعقیب
میکند؛ این اشونت دارای ساسمان بوده افراد به صورت انفورادی عمول نمیکننود؛ تروریسوم توامل یوک
باسیگر غیردولتی یا باسیگرانی به عنوان عامالن اشونت قربانیان و یا هر دو میباتد؛ نهایت ًا اینکه تروریسوم
ال فاقد آن بوده است".
اشونتی است که هدف آن ایجاد قدرت برای ساسمانی است که ق ً
تایان ذکر است این تعریف ما را در تشخیص درست پدیدههای اشوونتآمیز و تفکیوک آنهوا اس هوم
کمک میکند .برای اس اروههوا هرچنود در نوتوتههای غیرتخصصوی جوزء اروههوای تروریسوتی قلموداد
مینمایند با توجه به تعرف فوق در تمار اروههای تروریستی به حساب نمیآیند .اس جمله اعماب اشونتبار
دارای انگیزههای مالی همچون آدم ربایی که برای باج اواهی یا معاوضه با افراد اروه و آساد کردن آنها یوا
امتیاسایری در ق اب جرایم ارتکابی اعضای اروه صورت میایرد -هرچند که در پوی ایجواد وحشوت میوان
جامعه هدف باتد -تروریسم محسوب نمیتوند.
همچنین ترور یک مقام سیاسی تنها در صورتی تروریسم را تکل میدهد که منجر به دادن هشدار یا
ایجاد هراس در دیگر مقامات تود .بدین منظور یکی اس اعضای اروه هدف میتواند جایگزین دیگری تود.
اار کشتن یک مقام سیاسی صرف ًا به منظور حاف او اس دایره قدرت صورت پایرد این یک عمل تروریستی
محسوب نمیتود.
در فصلهای سوم تا دهم پدیدههای اونااون تروریستی در دورههای مختلف سمانی مورد بررسی قرار
ارفت .این دورههای سمانی ع ارتند اس دنیای باستان عصر میانه تا نوسایی عصر تحوالت پایان جنگهوای
ناپلئون تا جنگ جهانی اوب دوره بین دو جنگ جهانی دوره فروپاتی امپراتوریهوا پوا اس جنوگ جهوانی
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دوم تورشهای چپارایان در دهه  1960دوره باساشت اس مارکسیسم به اروهارایی که هر دوره عنووان
یک فصل میباتد.
این کتاب اطالعات بسیار مفیدی اس اروههای تروریستی اس دنیای باستان تواکنون در ااتیوار اواننوده
قرار میدهد؛ اینکه هر یک اس این اروهها در کدام قالب کلی مورد نظر نویسنداان یعنی اجتمواعیگاروهی
(قومی و ماه ی) ایدئولوژیک (چپ و راست) و ابزاری (برای کسب قدرت) قرار دارنود و علول توکلایری
اهداف و تلفات هر یک اس این اروهها چه بوده است.
هر چند نویسنداان در فضای جامعه غربی فکر میکنند و به ط ع این فضا بر آنها تأثیر اااتته است
با وجود این کتاب نگاه تقری ًا بیطرف آنهوای در بررسوی اروههوای تروریسوتی دارد .اینکوه نوه فقوط بوه
اروههای فعاب در جغرافیای اسالم بلکه به اروههای تروریستی که در دورههای مختلوف سموانی در دنیوای
غرب تکل ارفتند پردااته است که این نگاه در رد ادعای غربیان و برای دتمنان اسالم م نی بر رتد و
نمو تروریسم در جغرافیای اسالم میتواند مفید واقع تود.
نکته بسیار حایز اهمیت اینکه کتواب اطالعوات مفیودی راجوع بوه اروههوای تروریسوتی یهوودی در
دورههای مختلف سمانی اس جمله مکابیهوا و سیلوتهوا (تنودروها) در دنیوای باسوتان و اروههوای یهوودی
تروریست فعاب در آستانه تکلایری دولت اتغالگر اسوراییل و بعود اس آن اس جملوه «اراوون» و «اتوترن
انگ» و تیوههای عملیات آنها (عملیات پرچمهای دروغین) که در دنیا تقری ًا  -ال ته فاتیستها هم ااهی
این اونه عملیات میکردند -بی سابقه بوده است ارایه میدهد.
همچنین کتاب در بررسی ریشههای تکلایری اروههای تروریست علتهای کوتاهمدت و بلندمدت
برای بروس تروریسم برمیتمارد .در کوتاهمدت رویدادهای مختلفی ممکن است موجب بروس تروریسم توند.
اس جمله وقتی که سرباسان دولتی بر روی تظاهرکننداان آت

میاشایند یا یک کشوور در جنوگ تکسوت

میاورد و یا وقتی که اقتصاد کشوری فرو میپاتد هرکدام ممکن است علت آغاس حملههای اشوونتآمیز
توسط معارضان باتند .در بلندمدت عللی مختلفی میتواند در تکلایری تروریسم نق

داتته و میتواننود

در همه سمانها و مکانها صدق بکنند و تاید هم بر حسب سمان و مکان متفواوت باتوند .ایون علتهوای
بلندمدت ع ارتند اس
 -1نابرابری اجتماعی و اقتصادی:

نابرابری اقتصادی و اجتماعی یکوی اس عوامول سمینهسواس نارضوایتی اسوت .ممکون اسوت معارضوان بحو
نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را پوی

بکشوند .آنهوا همچنوین تواید اواهوان باساشوت بوه براوی اس
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«دورههای طالیی» جامعه ااالقی یا ایجاد یک تهر کوچک همواهنگی باتوند کوه در واقوع هراوز وجوود
نداتته است.
 -2وجود مشکالت اقتصادی:

نویسنده نیز همچون "رائوب کارسو" و "فریدری

اتنایدر" فقر و فرصتهای نابرابر را یکی اس عوامل بسترساس

تروریسم معرفی میکنند" .کارسو" و "اتنایدر" معتقدند تروریسم با ساماندهی و جاب نیرو اس میان ایون فقورا
قدرت مییابد .عالوه بر این دامن سدن به نارضایتیها و سوار تودن بور مووج اعتراضوات اس دیگور تورایط
مناسب برای تقویت اقدامات تروریستی بشمار می رود.
 -3محرومیت نسبی:

اس نگاه "تد رابرت ار" محرومیت نس ی برداتت کنشگران اس وجود ااتالف میان انتظارات ارستوی و توانوایی
ارستی آنها است .نویسنده معتقد است محرومیت نس ی نیز یکی ار عوامل است که ممکن اسوت سمینهسواس
تکلایری تروریسم باتد.
 -4نبود فرصت مشارکت:

ن ود فرصت مشارکت نیز میتواند بسترساس بروس تروریسم در کشورها باتد .هرااه همراه با جریان نوسواسی
نهادهای سیاسی احزاب و اروههای ذینفع که باع مشارکت وسیع مردم در امور سیاسی میاردنود پدیود
نیاید و مردم نتوانند آراء و نظریات اود را اس طری قانونی به اطالع مسئوالن برسانند بوا توجوه بوه سوط
آااهی موجود ممکن است به اتکاب غیرقانونی و اشونتآمیز اس جمله تروریسم متوسل توند.
 -5سرکوب حکومت:

حکومتهای دیکتاتوری اغلب برای کنترب مردم اس ابزار سرکوب بهره میایرند .ایون ابوزار هرچنود ممکون
است در کوتاهمدت نتیجهبخ

بوده و موجب فرمان رداری مردم تود اما در بلندمودت بوار نارضوایتی را در

جامعه پراکنده و بستری برای سرکشی اس حکومت و در صورت وجود ترایط مناسب ظهور تروریسم اواهد
بود.
 -6جهانی شدن:

جهانی تدن ممکن است جوامع و نظامهای سیاسی را با تن هایی مواجه نمایند .در فرایند جهوانی تودن
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ایدهها نهادها تولیدات و ساسمانهای جدید در جوامع محلی رسوخ پیدا میکنند .نوساسی ممکون اسوت بوه
نهادهای سیاسی موجود در دولتها آسیبسده و منجر بوه تضوعیف و نوابودی اساسوی ایون دولتهوا توود.
ارسشهای اجتماعی فرهنگی و ماه ی هر جامعهای ممکن است بوه وسویله ایودههای بیرونوی بوه چوال
کشیده تود .جهانی تدن نیز تغییر سااتارهای اقتصادی را به دن اب دارد اس ایون رو هور یوک اس نمادهوای
جهانی تدن ممکن است اهداف مشروعی برای حمله معارضانی باتد که مخالف پیامدهای منفی وضوعیت
جدید میباتند.
 -7نوسازی:

"نوساسی" به س ب ایجاد ایدهها نهادها تولیدات و ساسمانهای جدیود در جواموع محلوی ممکون اسوت بوه
نهادهای سیاسی موجود در دولتها آسیب سده و منجر به تضعیف و نابودی اساسی این دولتها تود.
 -8برخورد تمدنها یا فرهنگها:

اس نظر "هانتینگتون" اندرکن

پیچیدهای میان عوامل اجتماعی اقتصادی و سیاسی وجوود دارد کوه ماهیوت

مناسعه در دنیای مدرن را داراون اواهد داد .در یک دنیای به مراتب کوچوکتر فرهنگهوا و تمودنهای
مختلف بسیار بیشتر با هم تماس و براورد پیدا میکنند و به دن اب این تماسهوا و براوردهوا دورنموایی اس
اشونت استردهتر نیز وجود اواهد داتت .فرهنگهای مورد نظر وی کوه بور اسواس مواهب تقسویمبندی
تدند ع ارتند اس مسیحیت غربی تامل اروپا و آمریکای تمالی ارتودکا تورقی (اسوالوها) بوا محوریوت
روسیه دنیای اسالم بلوک تمدنی چینگکنفوسیوسی بلوک تمدنی هندو (هندویسم) بلوک تمدنی آفریقوا و
بلوک تمدنی آمریکای التین .مرسهای بوین ایون منواط فرهنگوی ممکون اسوت منواط مناسعوه باتوند.
هانتینگتون بیان میکند که مناسعههای آینوده ممکون اسوت در اسولهای بحورانسای بوین فرهنگهوای
مختلف به ویژه مرسهای بین اسالم و دیگر تمدنها و نیز در داال دنیای اسالم رخ دهد.
 -9آرمانهای اجتماعی/گروهی و ایدئولوژیک

نویسنده اتاره میکند اس آنجا که تروریسم با هدفهای "اجتماعیگاروهی" "ایدئولوژیک" و"ابوزاری" بوه کوار
ارفته می تود بنابراین این هر یک اس انگیزههای فوق ممکن است ابه بوروس تروریسوم اس جملوه "اروهوی
ماه ی" "اروهی ملی" و "ایدئولوژیک" و "ابزاری"منجر تود.
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 -10فقدان ساختار قوی دولتی

"فقدان سااتار قوی دولتی" عاملی است که سهم آتوکاری در ظهوور اروههوای تروریسوتی دارد .در واقوع
ال
تروریسم داالی در جوامع اودکامه همچون آلمان هیتلری توروی دوره استالین و عراق دوران صدام اص ً
وجود نداتت .ولی در نظامهای توتالیتر ضعیفتر و دموکراسیها فرصتهای بیشتری برای اقدام اروههوای
تروریستی وجود دارد.
 -11دوره گذار

دولت ها ممکن است در "دوره ااار" اس یک تکل حکومت به تکل دیگر حتوی اس یوک توکل توتوالیتر بوه
ال محودود
تکل دیگر در برابر تروریسم آسیبپایر باتند .سیورا در ایون دورههوا توانوایی حکومتهوا معموو ً
میاردد .به ااطر حجم فزاینده تقاضاها در دوره ااار حفظ کنترب سرسمین برای حکومت مشکل میتود و
سواب سیاسی حکومت به بروس انواع مختلف تروریسم منجر میاردد.
 -12فروپاشی امپراتوریها و دولتهای چندقومی

"فروپاتی امپراتوریها و دولتهای چندقومی" نیز یکی دیگر اس علتهای بالقوه بروس تروریسم است .پوا اس
فروپاتی این دولتها ترکیب جمعیتی موجود موجوب بوروس مشوکالت و مناقشوههای مورسی موداوم بوین
دولتهای نوسااته میاردد .اکثر اشوونتهای ناتوی اس فروپاتوی امپراتوریهوا ممکون اسوت منجور بوه
جنگهای متعارف میتوند .اما احتماب توسل به تروریسم نیز وجود دارد.
اما نقد وارده به کتاب ماکور این است که در بررسی علل تروریسم چنود عامول کوه اغلوب دسوتاویز
اروههای تروریست در دوره اایر برای اقدامات تروریستی است اس جملوه «داالوت قودرتهای بوزر در
کشوورهای دیگور» «حمایووت پیودا و پنهووان آنهوا اس اروههوای تروریسووتی» «سیاسوتهای امپریالیسووتی
قدرتهای بزر » «هویتیابی در مقابل تهاجم فرهنگی غرب» و «توسعه نامتواسن ناتی اس سورمایهداری
جهانی» اس نگاه نویسنداان پنهان مانده است .به نظر میرسد اتاره به این عوامول در بوروس تروریسوم بوه
غنای بیشتر کتاب کمک میکرد.
اواندن این کتاب عالوه بر ارایه اطالعات بسیار مفید در اصوص اروههای تروریسوتی در دورههوای
مختلف سمانی چارچوب مناس ی برای تحلیل پدیده تروریسم در جهان به ویژه در دنیوای اسوالم در ااتیوار
اواننده میااارد.

شماره 31

