
سياستنامه 8
مكان؛ مولفه بنيادين تروريسم جديد

يك مولفه بنيادين كه مربوط به تروريسم جديد مي شود بحث مكان است. يك قالب فقهي و انديشه اي در يك كشور معنا پيدا مي كند، تبديل به يك سازمان و تبديل به يك خشونت مي شود و در كشور ديگري نمي شود. 
بحث هايي كه گراهام فولر در كتاب »قبله عالم« دارد و بحث هايي كه مربوط به ايران است نشان مي دهد كه به هيچ وجه ايران نمي تواند منادي تروريسمي باشد كه دكتر به آن پرداخت. مجاهدين خلق )منافقين( و 

چريك هاي فدايي در ايران حضور داشتند و در زمان شاه ترورهايي را انجام دادند، بعد از انقالب نيز ترورهاي وحشتناكي را رقم زدند اما اصال قابل مقايسه با فضاي تروريسمي كه در عراق و سوريه شكل گرفته، نيست.
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نشست زمينه هاي ژئوپولتيكي و فكري 
تروريس�م در جهان همراه ب�ا نقد كتاب 
»تروريس�م، ابع�اد مكان�ي و بازتاب ه�اي جهاني« با 
س�خنراني جواد اطاعت، عضو هيات علمي دانش�گاه 
شهيد بهش�تي؛ قدير نصري، پژوهش�گر ارشد مركز 
مطالع�ات خاورميان�ه و ابراهي�م متقي، اس�تاد روابط 
بين الملل و عضو هيات علمي دانشگاه تهران و علي اكبر 
دبيري، نويسنده ديگر كتاب، طي روزهاي اخير به همت 
انجمن علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه شهيد 

بهشتي برگزار شد. 
در ابتداي اين نشس�ت، اطاعت، از تروريسم به عنوان 
يكي از بحران هاي اعالم ش�ده از س�وي سازمان ملل 
متحد در س�ده بيس�ت و يكم ي�اد ك�رد و در توضيح 
هدف خود از انجام اين پژوهش گفت از آنجا كه بحران 
تروريسم، فضاي سياسي اين منطقه را تحت تاثير قرار 
داده و ايران نيز خود از قربانيان تروريسم است، تصميم 
گرفتي�م تا درباره اين موضوع پژوهش�ي را انجام داده 
و آن را به صورت كتاب منتش�ر كنيم كه خوش�بختانه 
اين خواسته محقق ش�ده و با حضور دكتر محمدجواد 
ظريف ني�ز از آن رونمايي ش�د. در ادامه نصري، ضمن 
بررسي و نقد اين اثر، مواردي از كتاب را كه با آن موافق 
يا مخالف بوده است تش�ريح كرد و افزود: نمي توان در 
شكل گيري و گس�ترش فعاليت هاي تروريستي، سهم 
زمي�ن و س�رزمين را تا اين ان�دازه ك�ه در كتاب ديده 
مي ش�ود برجس�ته كرد. متقي نيز نقد اصلي خود را بر 
اين نكته گذاشت كه در اين كتاب، تروريسم و خشونت 
يكسان گرفته شده اند در حالي كه ممكن است خشونت 
وجود داشته باشد اما الگوي آن متفاوت باشد. در پايان 
اين جلسه نيز نويسندگان كتاب، پاسخ هاي خود را به 
نقدهاي وارد ش�ده ارايه دادند. اطاعت، يكي از داليل 
مهم جهت گيري هاي سياست خارجي ايران را در طول 
تاريخ، موقعيت جغرافيايي كش�ور دانس�ت و با مرور 
نهضت مش�روطه و اتفاقات بعد از آن از بعد جغرافياي 
سياسي، گفت من س�عي كرده ام دريچه اي نو را باز و با 
دي�د ديگري به مس�ائل نگاه كنم و عن�وان كرده ام كه 
سياس�ت ها در موقعيت هاي متفاوت با هم فرق دارند. 

در ادامه، گزارشي از اين نشست را مي خوانيد. 

جواد اطاعت
استاد علوم سياسي و نويسنده كتاب

تعاريف متضاد، مشكل اساسي تبيين تروريسم

س��ازمان ملل متحد، سه بحران را در س��ده بيست و يكم 
مدنظر قرار داده كه نخستين آن بحران هاي زيست محيطي 
اس��ت كه تقريبا همگاني ش��ده و ايران و ساير نقاط جهان 
را تحت الش��عاع خود قرار داده اس��ت، بحران دوم، مساله 
بيماري هاي واگيردار مثل ابوال و ايدز و غيره است و بحران 
س��وم كه از مهم ترين بحران ها است مس��اله تروريسم در 
خاورميانه و جهان اسالم است. از آنجا كه بحران تروريسم، 
فضاي سياس��ي اين منطقه را تحت تاثير قرار داده و ايران 
نيز خود از قربانيان تروريس��م اس��ت، تصمي��م گرفتيم تا 
درباره اين موضوع پژوهشي را انجام داده و آن را به صورت 
كتاب منتش��ر كنيم. خوشبختانه اين پژوهش انجام شد و 
دانشگاه شهيد بهش��تي نيز آن را منتش��ر كرد و در هفته 
كتاب با حضور دكتر محمدجواد ظريف از آن رونمايي شد. 
ما در چند فصل موضوع تروريسم را مورد بحث قرار داديم؛ 
در فصل اول، تعاري��ف، مفاهيم و نظريه هاي تبيين كننده 
تروريسم است. حدود 220 تعريف از تروريسم در اين كتاب 
مطرح شده است كه يكي از مشكالت اساسي اين موضوع، 
همين تعاريف مختلف و بعضا متضاد است. نظريه هايي كه 
به اين مفهوم پرداخته اند مثل نظريه هاي محروميت نسبي، 
انتخاب عقالن��ي، يادگيري اجتماعي، عمل جمعي و... نيز 

مورد بررسي قرار گرفته اند. 
در فص��ل دوم، ب��ه تاريخچ��ه و ويژگي ه��اي تروريس��م 
پرداخته ايم و در فصل سوم، درباره انواع تروريسم و حمالت 
تروريستي مثل تروريسم متعارف و غيرمتعارف، شيميايي، 
بيوتروريسم، انتحاري و... بحث كرده ايم. در فصل چهارم، 
ابعاد مكاني-فضايي تروريسم را مورد مطالعه قرار داده ايم 
و در پنجمين فصل، تروريس��م در نقاط مختلف جهان كه 
متاس��فانه بخش عمده آن به جهان اسالم اختصاص دارد 
م��ورد ارزيابي و واكاوي قرار گرفته اس��ت. در فصل پاياني 
نيز از آنجا كه ايران خود از جدي ترين قربانيان تروريس��م 
اس��ت، تعيين مكاني- زماني حمالت تروريستي در ايران 

بررسي شده است. 

قدير نصري
پژوهشگر ارشد مركز مطالعات خاورميانه

ايران؛ قرباني ناشناخته تروريسم

كتاب از نظر ويراس��تاري مثل يك معجزه به نظر مي رسد 
زيرا بدون غلط اماليي، بسيار چشم نواز و خوش خوان بوده 
و از نظر محتوايي نيز اثر ارزشمندي است. البته در نقد يك 
اثر بايد دقت كرد كه از تخريب و تعريف بي جا در تحليل ها 
پرهيز كرد اما نويسنده در اين كتاب تقريبا 250 صفحه اي، 
كوشيده با استفاده از تصاوير و نقشه ها ابعاد مختلف مناطق 
گوناگون را تحليل كند و اين در درك كتاب موثر بوده است. 
گفته مي شود در بررسي كتاب، به جاي استنطاق نويسنده 
و كلي گويي بايد قواعدي را رعايت كرد و اين نكته كليدي 
در نقد است. براي توضيح بيش��تر جمالتي را از هابرماس 
نقل مي كنم. او معتقد ب��ود كه ناقد يا نقد بايد دو خصيصه 
داشته باشد؛ يكي اينكه ابهام نهفته در متن را نداشته باشد 
و دوم اينكه س��طح ناقد حداقل در بخش��ي از آن موضوع، 
از س��طح مولف باالتر باش��د. بر اس��اس اين ويژگي، گفته 
مي ش��ود كه از متن بايد چهار سوال پرسيد و به آنها پاسخ 
داد. سوال اول اينكه سخن مركزي كتاب چيست و دغدغه 
مولفان در اين اثر چيس��ت كه ديگران به آن نپرداخته اند؟ 
دوم اينكه من ناقد چه چي��زي از اين كتاب آموخته ام كه 
قبال نمي دانسته ام؟ سوال س��وم، من ناقد با چه چيزهايي 
كه از آن آموخته ام موافق هس��تم؟ س��وال چهارم نيز اين 
اس��ت كه با چه م��واردي از اين اثر مخالف هس��تم؟ و اين 
مخالفت مي تواند در يكي از اين س��ه حوزه باشد؛ مي تواند 
در پردازش مساله باشد، دومين نكته اين است كه بررسي 
كرد گزاره هاي موجود در كتاب صادق هستند يا كاذب يا 
مغالطه آميز؟ و س��ومين موضوع، پردازش صوري اثر است 

و اهميت زيادي دارد. 
اين كتاب يك س��خن مركزي دارد و مولفان، دنبال انتقال 
اي��ن جمله حياتي و كليدي هس��تند كه تروريس��م بيش 
و پيش از هر چي��ز ماهيت و زمين��ه جغرافيايي دارد. آنها 
معتقد هستند كه تروريس��م يك سلسله عوامل زيربنايي 
دارد ك��ه به آن زمينه ه��اي جغرافياي��ي مي گويند و يك 
سلسله عوامل روبنايي دارد كه آن را ژئوپولتيك مي نامند. 
تمام عناصر كتاب بس��يج ش��ده اند تا به ما بفهمانند تمام 
گروه هاي تروريستي در منطقه، بيش از هر چيز از شرايط 
جغرافيايي منطقه متاثر ش��ده اند كه عوامل ژئوپولتيك و 
سياس��ي منطقه نيز آن را تشديد كرده اند. اما از اين كتاب 

چه آموختم؟ 
م��ن به عنوان يك محقق درباره اينك��ه چه مطالبي از اين 
كتاب آموختم ك��ه قبال واقعا آنها را نمي دانس��تم به چند 
نكته اشاره مي كنم؛ اول اينكه گويا وزن زمين و جغرافيا و 
موقعيت مكاني در حركت هاي تروريستي خيلي باال است. 
دومين مطلب اين بود كه دانس��تم تروريسم نه غالبا بلكه 
مطلقا يك س��اختار غيردولتي دارد. تروريسم يك بازيگر 
غيردولتي و حركتي اجتماعي است كه در قالب هايي چون 
جنبش هاي اعتراضي، ضداستعماري و غيره تبلور مي يابد و 
آموختم كه دولت ها پايبند يكسري هنجارهاي بين المللي 
هستند پس نمي توانند تروريست باشند. سومين نكته اي 
كه متوجه آن ش��دم اين بود كه ايران به عنوان يك قرباني 
ناشناخته تروريس��م چه قومي، چه مذهبي و چه سياسي 
محسوب مي ش��ود. در واقع، حوادث تروريستي اي كه در 
كشور چه در ابتداي انقالب و چه در حوادث قومي و مذهبي 

اتفاق افتاد برداشت مرا از تروريسم تغيير داد. 
نسبت تروريسم با درماندگي دولت ها

اما در همان چارچوب با چه مواردي كه آموخته ام مخالف 
هستم؟ متاسفانه من با هيچ يك از اين موارد موافق نيستم 
و معتق��دم كه گفتم��ان غالب درباره تروريس��م در دنيا با 
گفتمان غالبي كه در اين كتاب دنبال مي ش��ود، متفاوت 
اس��ت. يعني نمي توان س��هم زمين و س��رزمين را تا اين 
اندازه كه در كتاب ديده مي ش��ود برجسته كرد. در ادامه، 
سوال س��وم و چهارم را ادغام مي كنم و درباره وجوهي كه 
درباره آنها با كتاب موافق و هم نظر هس��تم بحث مي كنم. 
مولفان در اين كتاب، به طرز قابل تحس��يني تروريس��م را 
ب��ه درماندگي دولت ها ربط داده ان��د، در واقع، هر كجا كه 
دولت، ناكارآمد و فاس��د است، حش��رات تروريستي زياد 

رشد مي كنند.
 به عنوان مثال، در پاكستان سي يا چهل درصد كشور دست 
دولت است و بقيه ايالت ها به صورت قبيله اي اداره مي شود 
و دول��ت نمي تواند در اين زمينه ورود كند به طوري كه در 
منطقه سوات، دو تا سه ميليون نفر، مملكت داري داعشي 
و القاعده اي دارند كه ارتش پاكستان براي ممانعت از وقوع 
جنگ به آنها اجازه فعاليت داده است. در واقع، به درستي 
گفته مي ش��ود كه تروريس��م با دولت درمانده يا ناتمام در 

تامين آموزش و درمان و مس��ائلي از اين دست در ارتباط 
اس��ت. تنها نكته اي كه در اين كتاب با آن موافق هس��تم 
تعريف دقيق و قابل اتكا از تروريس��م اس��ت كه نمي توان 

ايرادي به آن وارد كرد.
 اين تعريف عبارت اس��ت از استفاده يا تحريك به استفاده 
از خش��ونت ب��ا ابزارهاي مختلف از س��وي ف��رد، گروه يا 
دولتي علي��ه اتباع عمدتا غيرنظامي ي��ا اموال يك يا چند 
كش��ور به منظور ايجاد رعب و وحشت در جامعه هدف، به 
منظور دستيابي به اهداف سياس��ي. اما در پايان اشاره اي 
داشته باشم به اينكه با چه مواردي در اين اثر مشكل دارم. 
نخس��تين موردي كه براي من قاب��ل درك نبود ذكر اين 
جمله اس��ت: غلبه وجه روايت��ي كار و اجتناب آن از تامل، 
كتاب آموزش��ي و روايي و نه كتاب پژوهشي و تامل آميز. 
واقعيت اين است كه كتاب ها دو دس��ته هستند يا بيشتر 
جنبه آموزش��ي و خبري دارند و اغلب توس��ط دانشگاه ها 
منتش��ر مي ش��وند ي��ا كتاب ه��اي پژوهش��ي، ايده مند، 
دغدغه مند و مستقل هس��تند. من اين اثر را زيرمجموعه 
دس��ته اول تعريف مي كنم و عالقه مند هستم كه كتاب در 
چاپ هاي بعدي ايده هم ارايه دهد و حرف جديدي در آن 
مطرح ش��ود. در اين كتاب ايده مطرح ش��ده كه تروريسم 

جنبه مكاني دارد اما بدون پردازش رها شده است. 
مس��اله ديگر، پسيني و انفعالي بودن روايت ها و ناتواني اثر 
در حدس زيركانه حوادث آتي اس��ت. در مورد ريشه هاي 
تروريس��م در ايران و جهان نيز توصيف تحليلي ارايه داده 
اما قابليت پيش بيني كردن نداش��ته اس��ت و نكته پاياني 
وزن دهي به عوامل اصلي در فهم تروريس��م است. در اين 
اثر، س��يزده نظريه و هشت عامل مطرح شده است اما وزن 
هر عامل به طور واضح مشخص نشده است؛ لذا مي طلبيد 
كه عامل اصلي مشخص شده و درباره وزن هر يك از عوامل 

مكمل توضيح بيشتري داده مي شد. 

ابراهيم متقي
استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران

تروريسم به مثابه واقعيت عصر موجود

موض��وع تروريس��م امروز ي��ك موضوع جديد سياس��ي 
اس��ت، در حوزه سياس��ت در ه��ر دوران ي��ك واژه  و يك 
واقعي��ت م��د مي ش��ود و طبع��ا مخاط��ب زي��ادي پيدا 
مي كند و كس��ي نمي توان��د واقعي��ت را نادي��ده بگيرد، 
همان گونه كه تروريس��م واقعيت عصر موجود است. شايد 
نخس��تين باري كه من با بحث هاي تروريس��م ب��ه مثابه 
 خش��ونت برخورد كردم در كتاب تي��ري دژاردن با عنوان 
»صد ميليون عرب« در دوره كارشناسي و در درس سياست 

و حكومت در خاورميانه بود.
 اين كتاب، اث��ري منحصر بفرد، خيل��ي قديمي اما دقيق 
اس��ت يعني مربوط به زماني اس��ت كه جه��ان عرب فقط 
صدميليون نفر جمعيت داش��ت و اواس��ط دهه 1970 را 
تحليل مي كرد. وقتي كه بحث هاي عراق و سوريه را در آن 
كتاب به خاطر مي آورم مي بينم كه عراق مركز خش��ونت 
اس��ت. وقت��ي او درباره ع��راق صحبت مي كن��د و تمثيل 
م��ي آورد، من به اين جمع بندي مي رس��م ك��ه در برخي 
از محيط ها خش��ونت ذاتي و فطري اس��ت و تروريسم در 
جاهايي اتفاق مي افتد كه خش��ونت داراي چنين ويژگي 
اس��ت. مي دانيد كه مي توان تف��اوت تحليل امريكايي ها و 
اروپايي ها را در بحث هاي رئاليس��م امريكايي و رئاليس��م 
اروپايي ديد و در نگاهي كه رمون آرون دارد اين تمايز خود 
را نشان مي دهد. امريكايي ها، مس��اله سياست و قدرت را 
 فقط به Stateمعطوف مي كنند در حالي كه اروپايي ها هم

 State و ه��م جامعه را باه��م مرور مي كنن��د. به همين 
دليل اس��ت كه وقتي جيمز. ا. بيل كتاب »شير و عقاب« را 
مي نويسد مي گويد مشكل امريكايي ها در ايران- در دوره 
پهلوي دوم- اين بوده كه فقط با حكومت ارتباط داش��تند 
و فض��اي اجتماعي را ناديده مي گرفتند. زيرس��اخت هاي 
اجتماعي گمشده امريكايي ها بود و حتي براي كارمندان 
محلي نيز كه امريكايي ها در سفارت داشتند عموما ترجيح 

مي دادند از اقليت هاي مذهبي استفاده كنند. 
چنين نگاهي تفاوت زيادي با نگاه اروپايي دارد كه ساخت 
اجتماع��ي، طبقه اجتماع��ي، نخبگان و الگ��وي كنش را 
مي فهمد. مركزيت و بعد مكاني تروريس��م موجود، همان 
جايي است كه تيري دژاردن بر آن دست مي گذارد؛ عراق 
و سوريه. جايي كه ذات و جامعه آن خشونت زا است. بحثي 
كه دژاردن مطرح مي كند اين است كه در برخي از مناطق 
با توجه به بعد مكاني خشونت، اين خشونت نهادينه شده 
فطري ذاتي است. اين واقعيت ها را نمي توان ناديده گرفت 
كه نشان مي دهد تروريسم امروز، يك ماهيت بوم شناختي 

بسيار جدي و اساسي دارد. 

چرا دولت در تونس كه فروريخت دوباره بازس��ازي ش��د؟ 
مگر در مصر گروه هاي تكفيري حضور نداشتند؟ بسياري 
از نظريه پردازان تكفيري كه منادي تروريسم بودند مصري 
هستند اما چه شد كه خشونت در مصر در دوران محدودي 
كنترل ش��د، در تونس يك فرآيند دموكراتيك روي داد و 

در اردن كامال مهار شد. 
مكان؛ مولفه بنيادين تروريسم جديد

تحليل من اين اس��ت كه يك مولفه بنيادي��ن كه مربوط 
به تروريس��م جديد مي ش��ود بحث مكان است. يك قالب 
فقهي و انديشه اي در يك كشور معنا پيدا مي كند، تبديل 
به يك سازمان و تبديل به يك خشونت مي شود و در كشور 

ديگري نمي شود. 
بحث هاي��ي كه گراهام فولر در كت��اب »قبله عالم« دارد و 
بحث هايي كه مربوط به ايران اس��ت نشان مي دهد كه به 
هيچ وجه ايران نمي تواند منادي تروريسمي باشد كه دكتر 
به آن پرداخت. مجاهدي��ن خلق )منافقين( و چريك هاي 
فدايي در ايران حضور داش��تند و در زمان ش��اه ترورهايي 
را انجام دادند، بعد از انقالب نيز ترورهاي وحش��تناكي را 
رقم زدند اما اصال قابل مقايسه با فضاي تروريسمي كه در 
عراق و سوريه شكل گرفته، نيست. آنچه در قالب تروريسم 
تكفيري از آن ياد مي ش��ود با آن فضايي كه در افغانستان، 
پاكس��تان و ايران شكل گرفت، مشابهت ندارد. در صورتي 
كه آموزه هاي ديني آنها مشابه است و قالب هاي ذهني آنها 
از يك منبع الهام مي گي��رد. پس چرا داراي ابعاد متفاوتي 
است؟ من فكر مي كنم كه در اين كتاب به بحث تروريسم 
و بعد مكاني آن اش��اره هايي ش��ده اما نياز است كه در اين 
حوزه، بررسي هاي بيشتري صورت گيرد. الزم بود كه اين 
كتاب يك قالب تبارشناسانه داشته باشد. متاسفانه در اين 
اثر به تروريس��م يهودي و غربي اشاره نش��ده يا به صورت 
محدود اش��اره ش��ده اس��ت در حالي كه زيرساخت هاي 
فضاي تروريسم در جهان مربوط به گتوهاي يهودي است 
و بر همين اساس نيز شهرك س��ازي ها را پيش مي برد. به 
همين دليل اس��ت كه حتي باراك اوبام��ا مي گويد كه در 
تاريخ اس��راييل، من با دولت ويژه اي در فضاي راست روي 

رو به رو بودم. 
بحث ديگر اين است كه زماني كه يك ساخت خشونت آميز 
بي رحم در يك منطقه وجود داش��ته باشد، خشونت را در 
حوزه هاي ديگر باز توليد مي كند. مهم نيست كه آن را عليه 
چه كس��ي به كار مي گيرد لذا زمينه آماده مي ش��ود براي 
اينكه اين خشونت تروريستي كه بخشي از اين فضاي كنش 
تروريس��تي كه ماهيت غريزي دارد نيز شكل بگيرد. نكته 
ديگر جهان غرب اس��ت؛ اصال تروريسم مقوله اي است كه 
ريشه غربي دارد. هر چند در دوره اسماعيليان كنش هايي 
در خاورميان��ه داش��ته اما مدل آن با آنچ��ه امروز انعكاس 

دارد، متفاوت است.
  خشونت با تروريسم يكسان نيست

من به س��ه مولفه ك��ه تقويت كننده بعد مكاني تروريس��م 
اس��ت توج��ه دارم؛ يك��ي جه��ان غ��رب و بحث ه��اي 
ديوي��د پترائوس اس��ت كه فرمانده ارش��د نظام��ي امريكا 
 در ع��راق ب��ود، بع��د از آن ب��ه فرمانده��ي س��نت كام 

)United States Central Comma( رس��يد و در 
نهايت، رييس سازمان اطالعات مركزي امريكا شد.  

او ب��ا اين جري��ان رو به رو ش��د كه جهت گي��ري رفتاري 
مجموعه هاي تكفيري در عراق عليه امريكا و منافع آن بود 
و كتابي را با عنوان »زبان، گفتمان و جنگ ضد ش��ورش« 
و در آن، اين س��بك را ترويج كرد كه امريكا نبايد خود را با 
گروه هاي تكفيري و س��لفي درگير كند و نبايد در معرض 
تهديد قرار گي��رد و در نتيجه، الگويي را كه س��ابقا امريكا 
از آن اس��تفاده مي كرد، كنترل كرد. او مس��ائل را متوجه 
بازيگري ديگر كرده، با بعثي ها و تكفيري ها كار كرد، به آنها 
قدرت داد، آنها را به رسميت شناخت و يك دشمن جديد 
را برجسته كرد. يك دش��من جديد كه در استفاده ذهني 
نهفته س��لفي ها و تكفيري ها وجود داشت. اما ما در ايران، 
متاس��فانه گرفتار فرماليس��م و حتي فرماليسم راهبردي 
هستيم و طرف مقابل نيز اين را متوجه مي شود. بنابراين، 

بايد اين حوزه را تقويت كرد. 
نكته ديگر اين است كه ما در خيلي از قسمت ها، خشونت 
را با تروريس��م يكي گرفتيم. در صورتي كه اين بحث هايي 
كه وجود دارد در رابطه با نظريه هاي خش��ونت اس��ت نه 
نظريه هاي تروريس��م و با بحث هاي بع��د مكاني موجود، 
معنا پيدا نمي كند. بطور مثال، اصال تروريس��م با موضوع 
محروميت نس��بي كه مبتني بر انتظارات ارزش��ي است، 
همخواني ندارد. يك قالب برون ش��ناختي و قالب پيشين 
فرهنگ��ي دارد. اگر اين گونه بود چرا س��ال هاي پيش اين 
اتفاقات رخ نمي داد! يا بحث هاي مربوط به انتخاب عقاليي 
كه در كتاب آقاي طيب به آن اش��اره ش��ده است اما بيش 
از آنكه اي��ن انتخاب عقاليي مربوط به ح��وزه جغرافيايي 
خاصي باش��د به دس��تاوردهاي آن براي فرد و س��ازمان 

مربوط مي شود. 
يا بحث هايي كه در رابطه با سرايت وجود دارد. اصال سرايت 
تروريسم معنا ندارد چرا كه هم عربستان و هم اردن با آن 
مقابل��ه مي كنن��د، بنابراين، حوزه بوم ش��ناختي خاصي 
وجود دارد. يا بحث هايي كه مربوط به هانتينگتن اس��ت؛ 
بحث هاي او اصال درباره تروريس��م نيست بلكه بحث هاي 

هويت است.
 لذا الزم مي بينم حتما در چاپ هاي بعدي در اين قس��مت 
بازنگري هاي��ي صورت گيرد. البت��ه مي دانم علت ذكر اين 
بحث ها چيست زيرا خش��ونت با تروريسم يكسان گرفته 
شده در صورتي كه اين گونه نيست، ممكن است خشونت 
وجود داشته باشد اما الگوي آن متفاوت باشد. حافظ اسد و 
بشار اسد، سال هاي سال عليه گروه هاي سلفي خشونت را 
به كار گرفته اند اما اين خشونت معناي تروريسم ندارد. يا 
حتي ممكن است در كشوري دولتي سركوبگر تشكيل شود 
اما زماني كه معناي State بگيرد و به رسميت شناخته شود 

در فضاي مربوط به تروريسم قرار نمي گيرد. 

جواد اطاعت
استاد علوم سياسي و نويسنده كتاب

اثر فضايي فعاليت هاي تروريستي در خاورميانه

نكته مهم اين اس��ت كه چه ايرادات اساس��ي عزيزان را ما 
قبول داش��ته باش��يم و چه نداشته باش��يم در هر صورت 
مقصر ما - نويسندگان كتاب- هستيم. يا اشتباه نوشته ايم 
و بايد آن را اص��الح كنيم يا حداقل نتوانس��ته ايم منظور 
خود را به مخاطب انتقال دهي��م. نكته دوم اينكه جغرافيا 
و فضاي مكاني به معناي دليل و فلسفه وجودي تروريسم 
نيست. من از جغرافيدانان بسيار آموخته ام و تالش داشتم 
به طور مثال در سياس��ت خارجي خود، با نوش��تن كتاب 
»ژئوپولتيك و سياس��ت خارجي ايران« عنصر واقع گرايي 
را برجس��ته كنم. در اي��ن كتاب نيز در بح��ث جغرافياي 
سياس��ي در اين باره بحث كرده ام. به ط��ور مثال وقتي از 
جغرافياي اقتصادي بحث مي كنيم هدف ما مطالعه اثرات 
فضايي فعاليت هاي اقتص��ادي در يك منطقه جغرافيايي 
اس��ت و به چرايي و ذكر داليل آن نمي پردازيم. مسلما اگر 
بخواهيم درباره داليل بحث كنيم مي توانيم انديش��ه هاي 
سياس��ي و اعتقادي و... را مالك قرار دهي��م اما اين موارد 
حوزه بحث ما نبوده و نيس��ت. قصد ما در اينجا اين بود كه 
اثرات فضايي فعاليت هاي تروريستي را در جهان و به ويژه 
در خاورميانه و جهان اس��الم برجسته كرده و نشان دهيم. 
نكته تكميلي اينكه به طور مثال، خش��ونتي كه در تونس 
و ليب��ي در جري��ان انقالب هاي عربي ش��كل گرفت با هم 
متفاوت است. يا خشونتي كه در سوريه اتفاق افتاد ممكن 
است در مصر با آن شدت اتفاق نيفتد يا ميزان خشونت در 
كش��وري چون عراق كه بافت قبيله اي دارد با يك كش��ور 

توسعه يافته متفاوت است. 
در كتاب »ژئوپولتيك و سياست خارجي ايران« كه سال ها 
پيش منتشر ش��د نيز يكي از داليل مهم جهت گيري هاي 
سياست خارجي ايران، موقعيت جغرافيايي ما بوده است. 
من سعي كرده ام دريچه اي نو را باز و از ديدي ديگر و با نگاه 
جغرافياي سياسي به مسائل نگاه كنم، من عنوان كرده ام 
كه سياس��ت ها در موقعيت هاي متفاوت با هم فرق دارند. 
به طور مثال كش��ور اوكراين اگ��ر در موقعيت جغرافيايي 
ديگري بود و محل جدال ش��رق و غ��رب قرار نمي گرفت، 
سرنوش��ت ديگري را تجربه مي كرد يا در نهضت مشروطه 
اگر ايران به لحاظ جغرافيايي محل ن��زاع دو قدرت بري و 
بحري نبود سرنوشتي ديگر را پيش رو داشت. حتي برخي 
آن را انگليس��ي مي دانند اما وقتي من از دريچه جغرافياي 
سياس��ي به موضوع نگاه مي كنم جريان متفاوت مي شود. 
قصد ندارم بگويم آن رويكرد غلط و رويكرد من درست است 
اما مي خواهم اين چشم انداز را هم ببينيد. در دوره مشروطه 
كشور ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي بين انگلستان و 

روسيه تزاري قرار داشت. 
در اث��ر جنگ ه��اي اول و دوم ايران و روس ك��ه منجر به 
عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي شد، ايران تا حد بسيار 
زيادي تحت سلطه روس ها قرار گرفت به گونه اي كه در بند 

پنجم قرارداد تركمانچاي، تداوم سلطنتي قاجارها در ايران 
تضمين شده يا لياخوف روسي، مجلس مشروطه را در ايران 
به توپ مي بندد و نيروهاي قزاق به عنوان عوامل روس��يه 
امنيت را در كشور تامين مي كنند. روسيه در ايران ذي نفوذ 
و فعال مايشاء است و رقيب او انگليس نقش زيادي ندارد. 
وقتي كه نهضت مش��روطه اتفاق مي افتد، به طور طبيعي 
انگلس��تان با تغيير وضع موجود كه به نفع روس��يه است، 
موافق است تا شايد ش��رايط به نفع آنها برگردد. به همين 
دليل، در سفارت به روي مش��روطه خواهان باز مي شود و 

اتفاقا پيش بيني آنها نيز درست از آب درمي آيد. 
با تضعيف حكومت قاجار و سپس انقالب اكتبر در روسيه، 
انگلستان براي خود جاي بيش��تري در ايران باز مي كند و 
نه تنها مي خواهد كل ايران را بگيرد بلكه مي خواهد از اين 
طريق، به چاه هاي نفت قفقاز نيز دست پيدا كند. بنابراين 
جغرافيا اثر دارد، ممكن اس��ت ما نتوانس��ته باشيم اين اثر 
را به نوعي برجس��ته كنيم كه به مخاطب منتقل ش��ود اما 
حتما موثر است. ما در اين كتاب سعي كرديم اثرات فضايي 
فعاليت هاي تروريس��تي را مورد مطالعه ق��رار دهيم و به 
داليل، نپرداخته ايم. درباره رابطه تروريسم و خشونت نيز 
توضيح اينكه اين رابطه عموم و خصوص من وجه اس��ت. 
يعني ما مي توانيم هر تروريس��مي را خش��ونت بناميم اما 
هر خش��ونتي تروريسم نيس��ت. همان گونه كه تنفر نيز با 

خشونت متفاوت است. 

علي اكبر دبيري
نويسنده ديگر كتاب

تروريسم در كجا شكل مي گيرد

س��خن مركزي يا هدف اصل��ي كتاب اين اس��ت كه ابعاد 
و مبان��ي تروريس��م را تش��ريح كنيم. خود من بر اس��اس 
مطالعاتي كه شخصا انجام دادم در حوزه جغرافياي سياسي 
اين خأل را احس��اس كردم اما اين گونه نبود كه در اين اثر، 
تروريسم را فقط به جغرافيا ربط بدهيم. يك سوال مهم اين 
است كه تروريسم در كجا شكل مي گيرد. نظريه هايي كه در 
كتاب وجود دارد براي تحليل به كار رفته و ما آنها را به نقد و 
ارزيابي گذاشته ايم. از طرفي تمام سازمان هاي تروريستي 
اهداف مس��لما جغرافيايي دارند و آن را در سرزمين طرح 
مي كنند. وقتي از جغرافيا حرف مي زنيم منظور ما آب و هوا 
نيست بلكه جغرافياي فرهنگي، اجتماعي و سياسي منطقه 
است كه بر شكل گيري تروريسم تاثير دارد. اما درباره غلب 
جنب��ه روايي اثر بايد بگويم قصد ما از آوردن همه نظريه ها 
در كت��اب اين بود كه آنها را معرف��ي كنيم، همه آنها را نيز 
نقد كرده و يك تعريف جدي��د ارايه داده ايم اما اينكه وزن 
شاخص ها را در نياورديم به اين دليل است كه پژوهش هاي 

جداگانه اي را طلب مي كند. 

مفاهيم سياسي

ممكن است 
خشونت وجود 

داشته باشد 
اما الگوي آن 

متفاوت باشد. 
حافظ اسد 
و بشار اسد 

سال هاي سال 
عليه گروه هاي 
سلفي خشونت 

را به كار 
گرفته اند اما 
اين خشونت 

معناي 
تروريسم 

ندارد

تاثير مكان بر سياست خارجي 
اطاع�ت: در اثر جنگ ه�اي اول و دوم اي�ران و روس، ايران تا حد 
بس�يار زيادي تحت س�لطه روس ها قرار گرفت ب�ه گونه اي كه در 
بند پنجم قرارداد تركمانچاي، تداوم س�لطنتي قاجارها در ايران 
تضمين ش�ده يا لياخوف روسي، مجلس مش�روطه را در ايران به 
توپ مي بندد و نيروهاي قزاق به عنوان عوامل روسيه امنيت را در 
كشور تامين مي كنند. روسيه در ايران فعال مايشاء است و رقيب او 
انگليس نقش زيادي ندارد. وقتي كه نهضت مشروطه اتفاق مي افتد، 
انگلستان با تغيير وضع موجود كه به نفع روسيه است، موافق است 
تا شايد شرايط به نفع آنها برگردد. به همين دليل، در سفارت به روي 
مشروطه خواهان باز مي شود و اتفاقا پيش بيني آنها نيز درست از 
آب درمي آيد. با تضعيف حكومت قاجار و س�پس انقالب اكتبر در 
روسيه، انگلس�تان براي خود جاي بيشتري در ايران باز مي كند و 
نه تنها مي خواهد كل ايران را بگيرد بلكه مي خواهد از اين طريق، 

به چاه هاي نفت قفقاز نيز دست پيدا كند. 

در برخي از 
محيط ها،خشونت 

ذاتي است 
متقي:  در حوزه سياست 
در ه�ر دوران ي�ك واژه 
م�د  واقعي�ت  ي�ك  و 
مي ش�ود، همان گونه كه 
تروريس�م واقعيت عصر 
موج�ود اس�ت. كت�اب 
 تي�ري دژاردن ب�ا عنوان 
»ص�د ميلي�ون ع�رب«  
مرب�وط ب�ه زماني اس�ت 
ك�ه جه�ان ع�رب فقط 
صدميلي�ون نفر جمعيت 
داشت و اواسط دهه 1970 
را تحلي�ل مي كرد.  وقتي 
او درب�اره ع�راق صحبت 
مي كند و تمثيل مي آورد، 
م�ن ب�ه اي�ن جمع بندي 
مي رس�م كه در برخي از 
محيط ها خش�ونت ذاتي 

و فطري است.

عاطفه شمس

بررسي ابعاد مكاني و بازتاب هاي جهاني تروريسم با سخنراني اطاعت، نصري، متقي و دبيري

تروريسم مقوله اي است كه ريشه غربي دارد

نقش  فساد  در رشد  تروريسم

تأثير درماندگي 
دولت ها بر رشد 

تروريسم
نص�ري: مولف�ان در اين 
كت�اب، ب�ه ط�رز قاب�ل 
تحس�يني تروريسم را به 
درماندگ�ي دولت ها ربط 
داده اند، در واقع، هر كجا 
كه دولت، ناكارآمد و فاسد 
است، حشرات تروريستي 
زياد رش�د مي كنن�د. به 
عنوان مثال، در پاكستان 
سي يا چهل درصد كشور 
دس�ت دول�ت اس�ت و 
بقي�ه ايالت ها ب�ه صورت 
قبيله اي اداره مي ش�ود و 
دول�ت نمي توان�د در اين 
زمينه ورود كند به طوري 
ك�ه در منطق�ه س�وات، 
دو ت�ا س�ه ميلي�ون نفر، 
مملكت داري داعش�ي و 
القاعده اي دارند كه ارتش 
پاكستان براي ممانعت از 
وقوع جنگ به آنها اجازه 
فعالي�ت داده اس�ت. در 
واقع، ب�ه درس�تي گفته 
مي ش�ود كه تروريسم با 
دولت درمانده ي�ا ناتمام 
در تامين آموزش و درمان 
و مسائلي از اين دست در 

ارتباط است.


