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 چکیده

 یمعنا به انهیخاورم رد بومی سمیترور دهیپد ریدرگ یکشورها یاسیس یافتگیتوسعه  نییسطح پا

 یعماوم یتیهمراه با نارضاا یمردم یاسیحاکم و کاهش مشارکت س یهانظام تیمشروع چالش

را باه  یساتیترور یهااتیداشاته و فعال یاسیس یهادر بروز خشونت یفراوان ریکه تأث باشد،یم

پرساش  نیپاسخ به ا صدد پژوهش در نی. اسازدیم لیافراد آن جامعه تبد یجذاب برا یانهیگز

مساممان  یکشاورها یاسایتوساعه س یریاچگونه در عدم شالل گ سمیترور دهیکه پد باشدیم

طار   پرساش نیاپژوهش در پاسخ به ا انیکه در جر یاهیفرض د؟ینماینقش م یفایا انهیخاورم

 فیدر داخال و باا ت اع یاساینظام و ثبااس س دنیبا به چالش کش سمیکه ترور است نیاشده 

و مخااطره  را دچاار توقاف یاسایتوساعه س نادیها، فرابحران جادیقدرس  و ا یاسیس ینهادها

 اسیارنظ یو براساا  الگاو باشاد یما یمیتحم-یفی. مقاله حاضر به لحاظ روش، توصدینمایم

 یظرنمطر  در بحث توسعه کشورها به عنوان چارچوب  شمندیساموئل هانتنگتون به عنوان اند

باا  یساتیترور یهاااز آن اسات کاه، گروه یپژوهش حااک نیا یهاافتهیبهره گرفته شده است. 

گ جنا ک،یدئولوژیاا ایا یماذهب ،یاسایبه اهادا  س یابیدست یبرا دیاستفاده از خشونت و تهد

 یریادرگ جنگ و منازعاه و تانش و یف ا گرددیرا به راه انداخته که باعث م یاو فرقه یداخم

انع از ماآن کارده و  یرا صر  مبارزه و نبرد بارا ریدرگ یهمه منابع و املاناس کشورها ،یداخم

 فقر، دیدتش جه،یبه توسعه مطموب گشته و در نت دنیرس یکشورها برا نیمنابع و املاناس ا جیبس

 باعث شده است.  را یو وابستگ ییاقتدارگرا ،ینینش هیتورم، حاش ،یلاریب
 راق.افغانستان، ع ،یافتگین انه،توسعهیخاورم ،ینید ییادگرایبن سم،یترور :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

مناطقی از جهان هستند افغانستان و عراق خاورمیانه و به خصوص کشورهایی همچون: 

که دولت ا ممت سازی  ،های تروریستی در آن رخ دادهگروهکه بیشترین میزان خشونت 

ناقص و مصنوعی بر مبنای اهدا  کشورهای غربی استعمارگر و همینطور ساختار متنوع 

و متلثر قومی، مذهبی و موزائیلی بودن این جوامع باعث انباشت مطالباس و عدم تحقق 

ناکارآمد گشته و با توجه به خالء قدرس مرکزی  هایدولتآن در این جوامع از سوی 

های تروریستی با استفاده از خشونت و یجاد امنیت داخمی کشورها، گروهحاکم در ا

ای را به راه انداخته تهدید برای دستیابی به اهدا  سیاسی و مذهبی، جنگ داخمی و فرقه

گردد ف ای جنگ و منازعه و تنش و درگیری داخمی، همه منافع و املاناس که باعث می

برای آن کرده و مانع از بسیج منابع و املاناس  کشورهای درگیر را صر  مبارزه و نبرد

این کشورها برای رسیدن به توسعه مطموب گشته و در نتیجه، تشدید فقر، بیلاری، 

تورم، حاشیه نشینی، مهاجرس، اقتدارگرایی نظامی و وابستگی را باعث شده است. 

ر رَد همچنین ساختار سیاسی اقتدارگرا که همواره در این کشورها حاکم بوده، ب

که هر یک در آموزش و رشد  هاگروهاجتماعی و سیاسی و شلل گیری  هایآزادی

توانند سهمی ایفا نمایند اصرار ورزیده و مانع از روند تغییر به سوی جامعه جامعه می

سیاسی و  هایدرگیریتوسعه نیافتگی یلی از عوامل اصمی  .ندچندصدایی گردیده ا

 تواندمیو گاهاً تروریستی در درون این کشورها خشونت آمیز  هایحرکتگرایش به 

ن گفت که توسعه نیافتگی سیاسی اکثر کشورهای مسمما توانمیباشد. به بیان دیگر 

و افغانستان، مبین یک بی ثباتی بزرگ و تهدیدی  منطقه خاورمیانه بخصوص: عراق

. سطح پایین توسعه سیاسی به معنی آیدمیمستقیم بر عمیه امنیت منطقه و جهان به شمار 

کاهش مشارکت سیاسی مردمی است و نارضایتی عمومی تأثیر فراوانی در بروز 

تروریستی را به گزینه جذاب برای افراد آن  هایفعالیتسیاسی بوده که  هایخشونت

، و تروریسم با به چالش کشیدن نظم و ثباس سیاسی در داخل سازدمیجامعه تبدیل 

هایی فرآیند توسعه سیاسی را ت عیف نهادهای سیاسی قدرس و ایجاد بحران کشور و با

. بررسی چرایی به حاشیه افتادن کشورهای درگیر نمایدمیدچار چالش و مخاطره 
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از روند مدرنیسم و توسعه سیاسی و همینطور نقش افغانستان و عراق : تروریسم همچون

ها هد  اصمی پژوهش حاضر را پدیده تروریسم در عدم توسعه سیاسی این کشور

دهد. تالش بر این است تا در جریان این کاوش بتوان پاسخی عممی برای این تشلیل می

 .پرسش پیدا نمود

نظریاس  این مقاله در بخش اول به پیشینه و ادبیاس پژوهش پرداخته و سپس به رویلرد

عنوان چارچوب ه در باب توسعه نیافتگی سیاسی کشورها ب ساموئل هانتینگتون  توسعه

. در قسمت بعد به مشلالس پیش روی این کشورها که ناشی از دولت ا پردازدمینظری 

ممت سازی نامتوازن همراه با بحران هویت اجتماعی و ناسازگاری ایدئولوژی اسالم 

به طور دقیق پرداخته  باشدمیتوسعه سیاسی  هایمؤلفهگرایان افراطی این کشورها با 

 گرددمیکه باعث  هابحرانجام به نقش پدیده تروریسم در بروز گردد و سرانمی

و موانعی جدی بر سر راه توسعه سیاسی این کشورها ایجاد گردد به همراه  هاچالش

 جمع بندی مطالب پایان بخش این مقاله است.

 پیشینه تحقیق (1

 "جهانی جهادی جنبش و اسالمی دولت القاعده،" باعنوان خود کتاب در بایمن دانیل

(Byman, 2015) حممه با بود شده اعالم بوش توسط که ترور عمیه جنگ مینماید، بیان 

 این بایمن اصمی ادعای. نمود فراهم را داعش گیری شلل اصمی ریشه عراق، به امریلا

 ف ای کار، این و شد منجر عراق جامعه شدن متالشی به عراق به امریلا حممه که است

 مت رر را خود که عراق جمعیت سنی بخش بتواند تا کرد ایجاد داعش برای را مناسب

 رهنمون انتقام سوی به را آنان و کرده بسیج را دانستند می بعث رژیم سرنگونی اصمی

 شلا  به باید و نیست عراق در وضعیت این بروز عامل تنها عراق به امریلا حممه. کنند

 کنترل جهت منطقه سنی های دولت تالش همچنین و مذهبی و قومی سیاسی، فعال های

 .داشت اشاره نیز همسو حلومت یک آوردن کار روی و عراق در اوضاع

 شلست دولت، شلنندگی: عراق سازی دولت اقدام" اش مقاله در بوایمون مارکو 

 وسعت درک که کند می استدالل  "جدید اجتماعی قرارداد یک و دولت خوردگی

 وی. است کشور این سازی دولت به تاریخی نگاهی نیازمند عراق در دولت شلنندگی

 برون برای راهلار و پاسخ است، شلننده دولتی تاریخی لحاظ به عراق که است برآن
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 بازسازی یک نه سازی دولت این البته. است سازی دولت در شلنندگی، این از رفت

 توسط باید سازی دولت طوالنی مسیر این. است پایین از تالشی که باال از صر  سیاسی

 (.Bouillon, 2012). شود طی ها عراقی خود

 موثقی احمد توسط 1392 سال در که «جهان سه و توسعه تئوری» کتاب در هتنه برژون

 که بپردازد موضوع این به دارد سعی کتاب از قسمتی در نویسنده. است شده ترجمه

 غرب از محض الگوبرداری و تقمیدی نباید سوم جهان کشورهای در جانبه همه توسعه

 مناطق مردم بین در غالب هایفرهنگ گرفتن نظر در با باید کشورها این بمله باشد،

 تمایل صورس این در. گیرد صورس تاریخی و شناسی بوم مطالعاس و کشور مختمف

 از و رفته باالتر دولت سوی از توسعه روند با همراهی و سیاسی مشارکت برای مردم

 .گردد می برخوردار بیشتری عمومی استقبال

 سیاسی شناسی جامعه» عنوان با 1392 سال در کتابی در سجادی عبدالقیوم سید

 افغانستان در ممی دولت گیری شلل موانع و سیاسی بحران یابی ریشه به «افغانستان

 به داشته، وجود کشور این در همواره که مذهبی و قومی هایشلا  در را آن و پرداخته

. است داشته نیافته، بروز مجال سیاسی اجتماعی سرکوب شیوه و شدید کنترل عمت

 معاصر دوران در سیاسی نظام با را مذهبی و قومی ساختار رابطه اثر، این در نویسنده

 دولت مذهبی و قومی ساختار که رسیده نتیجه این به و داده قرار بررسی مورد افغانستان

 شلل مسیر در اصمی مانع داده، قرار تأثیر تحت شدس به را نخبگان سیاسی رفتار که

 .است بوده کشور این در فراگیر ممی دولت یک گیری

 هایکنش تحمیل» عنوان با 1396 سال در ایمقاله در نظری اشر  عمی و پیرانی شهره

 واقع تعارض نظریه بر تأکید با «سیاسی روانشناسی انداز چشم از داعش بار خشونت

 داعش گروه سیاسی خشونت فهم در غیرمادی و مادی محرومیت هایمؤلفه به گرایانه

 بررسی به سیاسی روانشناسی رهیافت بر تلیه با مقاله این. اندپرداخته عراق جامعه در

 گروه اع ای بین در عریان خشونت ترویج در تروریستی گرایان افراط افلار نفوذ دالیل

 .است پرداخته داعش

پیرامون مسأله توسعه نیافتگی سیاسی به خاطر تمرکز بر یک های انجام گرفته در پژوهش

یا چند عامل خاص، یا معطو  بودن به مقطع زمانی خاص، نتوانسته پژوهشی جامع از 
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توسعه نیافتگی سیاسی در کشورهای مسممان منطقه خاورمیانه ارائه دهند. تحقیق حاضر 

استفاده از چارچوب و الگوی تر با رویلرد خاص توسعه و با و جامع تربا نگاه عمیق

که در کشورهای  هاییبحرانو  هاچالشنظری ساموئل هانتینگون مبتنی بر موانع، 

به  افزایدمیو پدیده تروریسم نیز بر آن  گرفتهخاورمیانه بر سر راه توسعه سیاسی قرار 

بررسی موشلافانه مسأله پرداخته و به نوبه خود کار متفاوتی را در حوزه بررسی 

به سرانجام رسانده افغانستان و عراق توسعه سیاسی کشورهای مسممان  هایچالش

 است. 

 وسعه سیاسی از دیدگاه ساموئل هانتینگتونتمفهوم  :چارچوب نظری

اسا  میزان صنعتی شدن، تحریک و تجهیز  هانتینگتون مفهوم توسعه سیاسی را بر

اقتصادی و مشارکت سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است  اجتماعی، رشد

که از آنجایی که در فرآیند توسعه سیاسی تقاضاهای جدید به صورس مشارکت و ایفای 

الزم برای  هایتوانایی، نظام سیاسی باید از ظرفیت و کندمیجدیدتر ظهور  هاینقش

صورس، نظام با بی ثباتی، هرج و مرج،  تغییر وضعیت برخوردار باشد، در غیر این

اقتدارگرایی و زوال گرایی رو به رو خواهد شد و املان دارد پاسخ جامعه به این 

 ینترمهم .(1975)هانتینگتون و دومینگز، به شلل انقالب تجمی کند  هانابسامانی

های سیاسی بین حلومتها نه از صورس و شلل حلومتشان بمله از درجۀ تفاوس

از نظر  هاحلومت، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، تفاوس گیردیمتشان مایه حلوم

مشارکت اجتماعی، مشروعیت، سازمان، کارایی و نظم است و این تفاوس بر تمایزی 

 (.38: 1968مانند اختال  دموکراسی و خودکامگی اولویت دارد )هانتینگون، 

د به اجتماع سیاسی تبدیل شود و به توسعه هانتینگتون اعتقاد دارد اگر یک جامعه بخواه

سیاسی دست یابد باید، قدرس هر گروهی از طریق نهادهای سیاسی اعمال شود. بر این 

که نهادهای پایدار،  کندیمسیاسی را توسعه یافته تمقی  یهانظاماسا ، او آن دسته از 

( او اعتقاد دارد 19: 1375جا افتاده، پیچیده و منسجمی داشته باشند. )هانتینگتون، 

، آن است که دهندیمو جهت  کنندیمکارکرد نهادهایی که قدرس را این گونه تعدیل 

چیرگی یک نیروی اجتماعی با اشتراک نیروهای دیگر اجتماعی سازگار شود. در یک 

بر جامعه فرمان براند  تواندینمون و پیچیده، هیچ نیروی اجتماعی واحدی جامعه ناهمگ
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 و یک اجتماع سیاسی برپا سازد مگر آنله نهادهایی سیاسی را بیافریند که مستقل از

 (.57: 1382برچر، نیروهای اجتماعی به وجود آورنده آنها، بتوانند ادامه حیاس دهند )

 را «دگرگونی دستخوش جوامع در سیاسی نساما» کتاب 1968 سال در هانتینگتون

 از بیش موجود سیاسی هاینابسامانی که است این کتاب این در وی اصمی نظر. نوشت

: 1375 هانتینگتون،) گیرندمی مایه اقتصادی و اجتماعی سریع دگرگونی از چیزی هر

 پس توسعه حال در کشورهای در شدید داخمی تعارض که است مدعی هانتینگتون(. 11

 شلل آرامی به سیاسی نهادهای که است واقعیت این حاصل دوم جهانی جنگ از

 بر جدید فشار آمدن وارد باعث هم سریع، اقتصادی  اجتماعی تغییر آنله حال گرفتند،

 خواهان و جدید هایگروه مشارکت گسترش باعث هم و موجود سیاسی نهادهای

 (. 35: 1385 تیمی،) شد سیاسی زندگی در مشارکت

 و آموزش و سواد سطح رفتن باال شدن، شهری اقتصادی، و اجتماعی هایدگرگونی

 او. شودمی جدیدی توقعاس و انتظاراس با اجتماعی طبقه یا الیه گیری شلل باعث غیره،

 جدید طبقه این اع ای. نامدمی «جدید متوسط طبقه» را اجتماعی جدید الیه یا قشر این

 خواهان تدریج به هستند، امروزی و بگیر حقوق شهرنشین، کرده، تحصیل عمدتاً که

 شودمی شروع آنجا از مشلل اما. شوندمی اجتماعی و سیاسی هایعرصه در مشارکت

 اجتماعی و سیاسی نهادهای کشورها، این در مناسب سیاسی توسعه فقدان دلیل به که

 و مجمس جمعی، هایرسانه و مطبوعاس صنفی، و سیاسی هایتشلل و احزاب نظیر

 برآورده مطالباتش نتیجه در. ندارند وجود حلومت از مستقل قانونگذاری نهادهای

 توسعه» و سو یک از «اقتصادی توسعه» هانتینگتون که آنچه میان تدریج به و شودنمی

 ظهور آن عممی نتیجه که دهدمی رخ عمیقی شلا  ،نامدمی دیگر سوی از «سیاسی

 هایناآرامی کودتا، شورش، انقالب، اجتماعی، هایطغیان همچون ،هاثباتی بی انواع

 ترینمهم بنابراین،(. 21: 1382 زیباکالم،) است فزاینده هایبحران و سیاسی گسترده

 اجتماعی هایدگرگونی از سیاسی نهادهای تحول واپسماندن کشورها این سیاسی مسئمه

 :Hirishman, 1984) نامدمی «مت اد توسعه» هریشمن را وضعیت این. است اقتصادی و

106.) 
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بی ثباتی سیاسی حلومت همراه با  که گفت توانمیبا توجه به نظریاس این اندیشمند 

توسعه  شلل گیری عدماعتراضاس اجتماعی و سیاسی به عنوان یک عامل مهم در 

نمود داشته است. بر این اسا  اعتراضاس به  خاورمیانهجوامع اسالمی منطقه در سیاسی 

بحران انجامیده و نقطه  عنوان هسته اولیه روند حرکت به سمت توسعه سیاسی به بروز

. در واقع شروع بسیاری از شودمیمحوری در افزایش یا کاهش توسعه سیاسی قممداد 

 ترویستی در منطقه و جوامع اسالمی بخصوص هایگروهبحران خیز  هایحرکت

اجتماعی ا سیاسی است که استمرار آن مسیر حرکت جامعه به  ،تحرکاس اعتراض آمیز

سمت توسعه را دست خوش تحول اساسی نموده و در برخی موارد آن را به سمت 

تروریستی  هایحرکتسیاسی و  هایخشونتتحرک اجتماعی برده است و در ادامه به 

  دهد.سوق می

دی ربط وثیقی دارد و با توجه به اینله نیاز اولیه انسان توسعه سیاسی نیز با توسعه اقتصا

به  هاانسان، شرط ورود گرددمیاز طریق تأمین نیازهای اولیه در حوزه اقتصاد تأمین 

)هانتیگتون،  تأمین نیازهای اقتصادی جامعه استسیاست و دفاع از نظام حاکم، در 

نیست و سایر موارد نیز در آن اگر چه این موضوع به طور مطمق پذیرفتنی  (.75: 1381

رسد که از دیدگاه با این حال به نظر می ،دخیل بوده و باید مورد توجه قرار گیرد

هانتینگتون حل مشلالس اقتصادی جامعه الزمه ورود به توسعه سیاسی و حمایت فردی 

بوجود  هایبحران به همین دلیل ریشه (.76)همان،  هر کشوری است دراز نظام حاکم 

مربوط نیز  هاحلومتمستقیم به ضعف اقتصادی مستقیم و غیر آمده در این کشورها،

 .شودمی

 افغانستان و عراقدولت ملت سازی نامتوازن در 

دولت سازی در بستر بموغ عقالنیت سیاسی یک جامعه و در مسیر توسعه و تحول 

و  رسدمیهای مختمف حیاس سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ظهور عرصه

و در  شودمییابد. دولت شهروندی است که در آن، مفهوم و مقوله ممت متبمور قوام می

. اتباع یک کشور در فرآیند دولت سازی عمیرغم آیدمیفرآیند دولت ا ممت به وجود 

تعمقاس مختمف و متفاوس تباری، زبانی، نژادی و دینی ا مذهبی، خویش را شهروندان 

دولت ممی مدرن، مشروعیت خود را در کشور از انتخاب و »د. یابنکشور و دولت می
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و در  کندمی، کسب شودمیاراده شهروندان که با دموکراسی و ساز و کارهای آن محقق 

. دولت ممی مدرن، دولت پاسخگو، بردمیمسئولیت و وجایب متقابل با شهروندان به سر 

:  1391)قربانی، « .باشدمیمسئولیت پذیر، قانون مدار، خدمت گذار و عدالات گستار 

( شلل گیری دولت مدرن و روند تشلیل دولت ا ممت در جوامع و کشورهای 45

با توجه به شرایط متفاوس اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی افغانستان و عراق 

ختار جغرافیایی آن، سیر متفاوس دارد. دولت سرزمینی در کشورهای موقعیت و سا

بر مبنای تنظیماس استعماری قراردادهای افغانستان و عراق مسممان خاورمیانه همچون 

پیلو و پاریس شلل گرفت، قدرس در این کشورها به وسیمه این توافقاس و  -سایلس

ی این قراردادها در ساختارهای روندها و اعمال سیاسی و مدیریتی حاصل از مفصل بند

اجتماعی و فرهنگی بومی، شلل گرفت ولی این قراردادها چارچوب تاریخی قدرس 

به عنوان یک  هادولتحاکمیت را تعیین کرد اما نتوانست هویت آن را تعریف کند و 

لی . یندنهاد اقتدارگرا و باج خواه همواره در برابر مردم بوده و آنها را به حاشیه رانده ا

بحران دولت در این کشورها، فقدان مشروعیت مردمی است که حاصل  هایریشهاز 

 عدم مشارکت دولت و ممت یا شلا  بین آنهاست.

 افغانستان و عراقبحران هویت اجتماعی در 

عراق موجب پیدایی و  و افغانستان کشورهای چند تله بودن، چند قومیتی بودن جامعه

بر محوریت مذهبی و قومی یا بحران هویت در این های اجتماعی استمرار شلا 

یا ممت منسجم و « مام ممی»بحران هویت و عدم شلل گیری »کشورها شده است. 

-دولت غیر دموکراتیک از بسترسازهای مهم برای شلل گیری و انباشته شدن نارضایتی

شده که . ت اد هویتی انباشته شده، طی چند دهه موجب اندبودههای سیاسی و اجتماعی 

 (1393ممت سازی در این کشورها به سرانجام نرسد. )سردارنیا و حسینی، 

جمعیتی ا فرهنگی بر خطوط خطرناک قومی و مذهبی همواره تمامیت  یهاشلا 

ارضی و یلپارچگی سرزمینی این کشورها را تهدید کرده است. وجود وفاداری به 

منابع هویتی فراممی )چون پان قومی و یا حتی به  فروممی خردتر به ویژه هاییتهو

در »اسالمیسم یا پان عربیسم( از شلل گیری یک هویت مشترک جموگیری کرده است. 

 یهادولتخاورمیانه،این دول در ردیف  یهادولتمورد ارزشیابی شاخصه ثباس سیاسی 
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. به بیان دیگر در بیشتر کشورهای شوندیممدارج طبقه بندی  ترینیینپاناکام در 

با همسایگان( و عدم حل  هااختال انه عمدتاً تداوم ناامنی داخمی و خارجی )خاورمی

و هویت ممی، موجب شلل گیری و تداوم دولت امنیت گرای  یلپارچگی نبحرا

در واقع با این توجیه که نظم، بر هر امر دیگری اولویت دارد، « اقتدارگرا گردیده است.

، قومی، خانوادگی به سوی تمرکز گرایی و ایها آن هم عمدتاً با ماهیت قبیمهحلومت

اقتدارگرایی شدید سوق یافته و مانع از شلل گیری و پیشرفت نهادهای دموکراتیک 

اجتماعی مختمف  هاییتهوی ( ایان ویژگ56:  1396ان، جهرمی، )زارعی اندیدهگرد

شود، هرگونه تعادل اجتماعی به وجود آمده براسا  هویت مشترک سیاسی، باعث می

موقتی و شلننده باشد و حلومت نیازمند مداخمه در جامعه و ایجاد شلا  برای 

 برقراری نظم و امنیت گردد.

 با توسعه سیاسی یاسالم بنیادگرایی ناسازگاری ایدئولوژی

بنیادی اسالم باور دارند و پیروزی و  یهاارزشبنیادگرایی اسالمی جنبشی است که به 

و از الگوی غربی و  دانندیم هاارزشبهروزی کشورهای اسالمی را در بازگشت به آن 

واکنش احساسی،  یاگونه( . این جنبش که به 199: 1383)السید،  کنندینمشرقی پیروی 

شده  روحی و معنوی مسممانان به یک بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جموه گر

است، گذشته از تر  غربی شدن فرهنگ اسالمی، از مداخمه مستقیم غرب در 

 توانیم( به سخن دیگر، 247:  1381گیرد. )احتشامی، اسالمی نیز مایه می هایینسرزم

ها و رفتارهای گفت که بنیاد گرایی اسالمی، اندیشیدن و رفتار کردن بر پایه اندیشه

ای مذهبی دارد و در عرصه کارکرد سیاسی نمود پیشینیان است که ریشه در باوره

و دلیل تهدیدآمیز بودن آن  سازدیم. در واقع آنچه بنیاد گرایی اسالمی را متمایز یابدیم

 برداشت یلسره سیاسی و ایدئولوژیک آن از اسالم است. شودیم

بنیادگرایان اسالمی برآنند که امت اسالمی به محض تأسیس دولت اسالمی، موظف به 

ترویج ایدئولوژی خود در جهان از راه جهاد هستند؛ زیرا با برپا شدن دولت اسالمی، 

، شودیمجهان از دیدگاه ایدئولوژیک و نه جغرافیایی، به دو بخش بزرگ تقسیم 

داراللفر باید از راه جهاد تسخیر شود و کاربرد  ایهینسرزمداراألسالم و داراللفر، که 

 (24 : 1376همه ابزارها در این راه مقد ، مجاز خواهد بود. )سید قطب، 
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پایان  از منظر این گفتمان، بازگشت به اسالم راستین و شریعت پیامبر )ص( تنها راه حل

ری کامالً غربی توسعه را ام یهامؤلفه. و شودیممعاصر تمقی  یهاچالشو  هابحران

. هد  اساسی این گفتمان، بازسازی جوامع ورزندیمدانسته و به شدس با آن مخالفت 

اسالمی مطابق با اصول بنیادین اسالمی است و در این راستا، کسب قدرس سیاسی، 

 .گرددیممتفلران و معتقدان این جریاناس تمقی  دغدغه ینترمهم

همواره در حال مبارزه با مدرن سازی  عراق افغانستان واسالم گرایان تروریست در 

که بتوانند از آن به نفع خود و  نمایندیمسازی موافقت کشور هستند و تا آنجا با مدرن

تهدید و منزوی کردن  هانظامافع ایدئولوژی مذهبی بهره گیرند. از دیگر اقداماس این نم

اصال  طمبی، مهار و سرکوب احساساس ممی  هایینههزدگراندیشان از جامعه، باال بردن 

گرایان و دموکراسی خواهان با قرار دادن و جموه دادن آنها به عنوان غرب زده و ضد 

دین و همچنین با القاء خطر و بحران و هرج و مرج در صورس انجام اصالحاس سعی 

 .نمایندیمدر حفظ وضع موجود 

 افغانستان، ستیز بی پایان با طالبان

. داد قرار نظر مد را گروه دو حداقل باید شودمی صحبت افغانستان در طالبان زا وقتی

 افغانستان مردم میان از که آنها طرفداران دوم گروه و طالبان اصمی بدنه اول گروه

 مذهب و قومیت قوی گرایش البته. اندنموده تقویت و تسهیل را آنها حرکت و برخاسته

 قومی و ایقبیمه هایهمبستگی. است داشته ظهور و بروز طالبان گروه دو هر بین در

 کشوری افغانستان. شودمی محسوب رهبری و جهادی هایگروه تشلیل عامل مهمترین

 سخت تعصباس و خویشاوندی روابط با( قوم 50 از بیش) گوناگون اقوام از تنیده هم در

 جامعه دیگر عبارس به. است ساخته مواجهه وقفه با را سازی ممت -دولت روند که

 معموالً جوامع گونه این در. است خود خاص هایشلا  دارای رایج مفهوم به سنتی

 و باقی همچنان سیاسی و اجتماعی زندگی در بزرگ هایخانواده و قبایل میان شلا 

 گونه این در زبانی و ایفرقه مذهبی، هایشلا  همچنین. دارد کننده تعیین تأثیری

 این فهم بدون را آنها در حلومت و سیاست تواننمی و. اندمهم و مؤثر هنوز جوامع

 (.102: 1374 بشیریه،) دریافت آن تأثیر و هاشلا 
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 شاخه اسالمی عممای نظر تحت) افراطی مذهبی افلار داشتن ضمن افغانستان طالبان

 نظارس تحت نظامی آموزش بدنبال حال عین در و( الحق سمیع و الرحمان ف ل

 کسانی طالبان. اندبوده عربستان هایسعودی مالی حمایت و پاکستان اطالعاس سازمان

 و آنهاست به منحصر اسالم از صحیح درک تنها که معتقدند دینی نظر از که هستند

 نا موجب جامعه سطح در وحشیانه و خشن اعمال با و کنندنمی تحمل را دیگران نظراس

 میرهای و مرگ تمامی از درصد 75 مسئول طالبان. اندگردیده کشور ثباتی بی و امنی

 سازمان عالی کمیسر« 1گراندی فیمیپو»  آقای اعالم بنابر. اندبوده افغانستان در تروریستی

 شاهد ما. است خطرناک غیرنظامیان تمفاس افزایش: گفت پناهندگان امور در متحد ممل

 بزرگ جنگ در اند،شده زاده جنگ در گذشته سال 40 در هاافغان از شماری که هستیم

 سطح باالترین در افغانستان، در نظامیان غیر تمفاس آمار. اندمرده جنگ در و اندشده

 حدود که. اندکرده مهاجرس خارجی کشورهای به افغان شهروندان دلیل همین به و است

 به خشلسالی و بیلاری فقر، داخمی، جنگ دلیل به افغانستانی شهروند میمیون 8

 (.National, 2017) اندکرده مهاجرس اروپا یا همسایه کشورهای

 عراق، تروریسم و توسعه نیافتگی سیاسی

 با نسبت در کشور، این در قومی های بحران و مسائل به عراق در سیاسی توسعه مسأله

 کشور آن ممی هویت با مرتبط ای مسأله رو این از و گردد می باز حلومت و سیاست

 و شیعیان بر سنی عرب اقمیت حاکمیت تحمیل قاعده مسأله، این مرکزی گزاره. است

 حصر و حد بی خشونت واسطه به عمدتاً که است بعث رژیم فروپاشی از پیش تا کردها

 و نظامی نهادهای بر تلیه با دوره این در دولت اقتدارگرایی. شد می اعمال سیاسی

 تحوالس و گشته عراق در دیلتاتوری گفتمان جانی سخت موجب امنیتی های سرویس

 کرده مواجه فراوان های چالش با توسعه مسیر در افتادن برای کشور این در را ای ریشه

 حسین صدام سقوط و عراق به آمریلا حممه از قبل تا دموکراتیک های نهاده. است

 بوده کشور این مطمقه دولت سیطره تحت عمل در و کرده عمل تشریفاتی طور به بیشتر

 دولت وجود فقدان از ناشی های چالش عراق در دیلتاتوری نظام فروپاشی با. اند

 ح ور با اما. کرد امنیتی های بحران از جدیدی فاز دچار را عراق جامعه مقتدر، مرکزی

                                                           
1 .Filippo Grandi 
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 کشور این در سیاسی ف ای. شدند کنترل حدودی تا ها بحران این آمریلایی نظامیان

. آورد ارمغان به را دموکراتیزاسیون نتوانست باید که طوری آن صدام سقوط از بعد

 را دموکراسی فرآیند تاریخی و فرهنگی عمیق های شلا  با عراق پاره چند جامعه

 ترجمه خود قومی مطالباس مسیر در را آن دهد، جموه قومی فرا نظامی که آن از بیشتر

 مناسب تفلری ظهور از مانع عراق در قومی های انگیزش بر مبتنی سیاسی فرهنگ. کرد

 در. شد عراق در دموکراسی پیشبرد جهت جدید ف ای از گیری بهره برای قومی فرا و

 مستقمی متغیرهای عراق در دموکراتیک غیر سیاسی فرهنگ و اقتدارگرا دولت واقع

 و آذین. )اند کرده مواجه چالش با را دموکراتیک های انگیزش بر مبتنی ثباس که هستند

  (76 :1394 بیاتی،

 توسعه تحقق عدم و ها خشونت گسترش با ارتباط در ها فرضیه یا دالیل مهمترین

 :از عبارتند صدام سقوط پسا عراق در سیاسی

 ناشی موجود پیش از و دار ریشه مشروعیت و یلپارچگی هویت، های بحران -

 .سو این به 1920 دهه از عراق در الیگارشیک و تحمیمی سازی ممت از

 و سیاسی های بندی گروه و احزاب مدنی غیر و دموکراتیک غیر بنیان -

 مذهبی و زبانی -قومی ای، فرقه طمب خشونت های فرهنگ و باورها غمبه و اجتماعی

 .آنها بر

 با خوب حلمرانی به بخشیدن تحقق در شلننده و ضعیف حلومت ناکامی -

 .گوناگون ابعاد در رسانی خدماس و اشتغال امنیت، ایجاد: مانند هایی شاخص

 آمریلایی بخصوص و غربی نظامی نیروهای خشن برخورد و ح ور استمرار -

 .کشور این در آنها پنهانی و واقعی اهدا  افشای و عراق مردم با

 عدم و صدام سرنگونی از پس فاسد و اقتدارگرا های دولت مجدد گیری شلل -

 .متعدد های شورش و اعتصاباس با همراه مردم، سوی از ها دولت این مشروعیت

 افغانستان و عراق وسعه سیاسیروریسم مانعی بر سر راه تت

و تأثیر آن بر عدم توسعه سیاسی این افغانستان و عراق ترورسیم در کشورهای اسالمی 

کشورها و گسترش خشونت افسارگسیخته افراط گرایان و گسترش آن به دیگر نقاط 

 توانمیبی گناه زیادی گردیده است را  هایانسانجهان که منجر به کشته و زخمی شدن 
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های اصمی حال حاضر جوامع بشری به شمار آورد. تالش نیروهای یلی از نگرانی

پیاپی همراه بوده و نتوانسته ماهیت این  هایناکامیطرفدار دموکراسی در این کشورها، با 

ر عرصه اجتماعی و د ا بودنکشورها را از اقتدارگرایی در عرصه سیاسی و قبیمه گر

عراق  و کشاورزی و دامداری سنتی در عرصه اقتصادی بیرون آورد. کشورهای افغانستان

ناشی از فقدان توسعه و نوسازی سیاسی مواجه  هایبحرانهمواره در چند دهه اخیر، با 

نوسازی سیاسی، یلی از  هایشاخص، که دالیل بیگانه ماندن این کشورها از اندبوده

مهمی است که ذهن اکثریت شهروندان و نخبگان عرصه سیاسی را به خود های پرسش

اقتصادی نامطموب،  مشغول کرده است. شهروندان این کشورها از ساختار سیاسی و

شفا ، استبدادی، فاسد با حاکمانی غیرپاسخگو به مردم مواجه بوده که به ناکارآمد، غیر

دنبال کسب قدرس و چپاول ثروس سیری ناپذیر برای قشری خاص از نزدیلان )اقوام و 

 .باشندمیخویشان( 

در بیشتر نقاط این کشورها افراط گرایی مذهبی، خشونت و استبداد، دیگر به یک 

است. زندگی که در آن مردم هر روز شاهد تبهلاری  شدهویژگی زندگی ممی تبدیل 

فزاینده، قاچاق اسمحه و مواد مخدر، قتل و خشونت عریان تروریستی هستند. عمت 

 توانمیعمده وجود عصیان و خشونت اجتماعی در بین اقشار آسیب پذیر این جوامع را 

با انفجار جمعیت به آهنگ رشد اندکِ درآمد سرانه، توزیع ناچیز درآمد ممی در ترکیب 

و همراه با فقر فرهنگی و عدم توسعه سیاسی دانست که به طور ادواری کشور را به یک 

موجودیت آشوب زده لگام گسیخته تبدیل کرده، که مشخصه آن از بین رفتن کنترل 

« افسانه توسعه»حاکمیت و مشروعیت دولت بر سرزمین و مردم است. نویسنده کتاب 

محمی بر  هایخشونتداخمی و  هایجنگیان جنگ سرد که باعث با وجود پا :نویسدمی

ستی در جهان سوم حتی چند یمحور ایدئولوژی بود، نبردهای مسمحانه و عممیاس ترور

گسترش یافته، که محصول انفجار جمعیت و بیلاری و مبتال  هاقارهبرابر شده و به تمام 

 : 1384د. )اسوالدود ریورو، اجتماعی، قومی، مذهبی و فرهنگی هستن هایآزردگیبه 

146) 

ترین دالیل واقعی شلست روند نوسازی در بین یلی از مهم تواندمیسم، یترور

کشورهای درگیر این پدیده شوم باشد. از آنجایی که توسعه در کمیه اشلال و ابعادش با 
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طرفدار  هایگروهتواند ، بنابراین میباشدمیسیاست حفظ وضع موجود در تعارض 

-های سنتی از اقشار جامعه هستند را در مقابل گروهوضع موجود که اکثریت گروهحفظ 

قرار  آورندمیهایی که از تغییر و دگرگونی شرایط موجود پشتیبانی و حمایت به عمل 

 دهد.

 افغانستان و عراق قش تروریسم در توسعه نیافتگین

عراق با توجه به شرایط خاص و همچون افغانستان  خاورمیانهکشورهای اسالمی منطقه 

مخالف داخمی و مداخالس خارجی همواره در  یهاگروهناشی از نزاع و درگیری بین 

سپتامبر به  11حیاس خود، به ویژه در دو دهه اخیر، پس از حمالس  یهاسالطول 

عنوان قربانیان اصمی پدیده تروریسم، از فرآیند توسعه به خصوص در بخش توسعه 

 که موضوع :گفت  توانیمکمتری برخوردار بوده و به جرأس  فت بسیاراز پیشر سیاسی

تروریسم یلی از تأثیرگذارترین موانع در فرآیند رشد و توسعه سیاسی این کشورها بوده 

استراتژیک این  هاییتاولو ترینیاصممقابمه بنیادی با آن امروزه یلی از  یهاراهاست و 

 کشورهاست.

بدون شک توسعه سیاسی یلی از محورهای اثرگذار در مسیر رشد و پویایی هر 

این رشد را در مسیر بالندگی محسوب نمود  توانیم. زمانی گرددیممحسوب  یاجامعه

 (.33: 1378)نقیب زاده،  آن در بین مردم این کشورها فراهم گردد هاییرساختزکه 

ایجاد بحران  در این کشورها توسعه هایختیرسازتروریستی با از بین بردن  یهاگروه

نمایند. برخی از آثار پدیده ترورسیم در کشورهای افغانستان و عراق به شر  ذیل می

 :باشدیم

با  در این کشورها القاعده، طالبان و داعش :افراط گرای اسالمی همچون یهاگروهالف( 

ترویج فرهنگ خشونت در جامعه و ت عیف تحمل و مدارا و از بین بردن فرهنگ صمح 

و آشتی و گفتگو و دوستی از تشلیل یک هویت ممی در جهت رفع مشلالس توسعه 

 .نمایندیمنیافتگی جموگیری 

با تلیه بر مذهب به تقویت اقتدارگرایی خالفت اسالمی و  در این کشورها سمیب( ترور

تشلیل  مانعفردی و مدنی  هاییآزادف ای سیاسی جامعه و جموگیری از  بسته شدن

 .شودیماحزاب و نهادهای مربوط به جامعه مدنی نیز 
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های عیارمج( در مجموع فقر اقتصادی، بی سوادی، بی کاری و نابرابری اجتماعی که از 

ش . گزارشوندیمافراطی تشدید  یهاگروهتوسعه نیافتگی هستند، در اثر جنگ داخمی با 

 : نویسدیمکمیسیون جنوب درباره عواقب ناگوار جنگهای داخمی بر روند توسعه 

از  یاریاستفاده از منابع برای خرید جنگ افزار و سرکوبی، روند پیشرفت را در بس»

وازین . رشد فرهنگ نظامی گری زیان بار است؛ چرا که به مکندیمکشورها کُند 

در مقابل مردم  هادولتحقوق بشر و اصل مسئول بودن دموکراسی، مشارکت عمومی، 

ز قدرس و ا . این وضعیت فسادبرانگیز است و باعث سوء استفادهگذاردینماحترام 

در  توانیمشده را  ناخوشایند یاد یهانشانه. شودیمبیگانگی مردم از نظام سیاسی کشور 

 (66، 1992نایرره، »بسیاری از کشورهای جنوب مشاهده کرد. 

 یهاگروهبا  عراق از درآمدهای ممی در راستای مبارزهو  چون افغانستان ییهادولتد( 

اهش تخریب سرمایه موجود و ک :تروریستی هزینه کرده، که این هزینه کردها شامل

 ایه که از جنگمربوط به سرم یهامقوله. گرددیمسرمایه گذاری جدید در بخش توسعه 

 ، سرمایه نهادی وفیزیلی و اجتماعی هاییرساختز :از عبارتند  شوندیمداخمی مت رر 

ترام اعی و احسرمایه فرهنگی و اجتماعی، به صورس اعتماد و انسجام اجتم ،ترمهمشاید 

یاتی حامع به کار و دارایی یا ماللیت، که برای کارکرد جامعه و اقتصاد ضعیف این جو

را  هایهسرماد هستیم همه این است. جنگ با تروریسم همانگونه که در این کشورها شاه

ابع عمومی را جدید هم، چه توسط حلومت که من هاییگذارو سرمایه  سازدیمنابود 

ه دلیل بجنگ کرده، و چه توسط سرمایه گذاران داخمی و خارجی،  هایینههزمتوجه 

 (.Pollack, 2015: 97) پذیردینمریسک باال و نبود امنیت سرمایه گذاری صورس 

که کشورهای جهان سوم در  کندیمکر ذ اشیاتجربههم در نتیجه تحقیقاس « 1سیوارد»

 50و  کنندیمبهداشتی  یهامراقبتکل به تقریب چهار برابر بیشتر از آنچه که صر  

 کنندیم، برای امور نظامی خود خرج کنندیمدرصد بیشتر از آنچه برای آموزش هزینه 

(Nandi & Basu, 36 این ایده به قوس ) جنگ ثمره تهیدستی، بی »مطر  است که

و بنابراین برقراری صمح موکول به از « عدالتی، فساد، زیادی جمعیت و بدبختی است

( کشورهای درگیر پدیده تروریسم 303 :1374 . )تافمر،باشدیمبین رفتن این عوامل 

                                                           
1 Civard 
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داخمی مجبورند که روی به نظامی گری بیاورند، ولی غافل از آن که در دراز مدس بهای 

سیاسی نظامی گری بسیار جدی و سنگین است چون نظامیان به ارکان اصمی حلومت 

 فرآیند نظامی گری که هد  از آن تقویت توان اِعمال قدرس است،»و  گردندیممبدل 

. چنین روندی املان مداخمه شودیمغالباً به تمرکز قدرس سیاسی در بخش نظامی منجر 

نظامی اقتدارگرا را  هاییمرژنظامی در جامعه مدنی را افزایش و در نهایت دور باطمی از 

( در واقع بسیاری از مسائل 81 :1379 ،آزر و این مون)« .دهدیمدر دامن خود پرورش 

عراق در امور مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و تان عمده کشورهای افغانس

 .شودیمو سیاسی به واسطه هزینه کرد در بخش نظامی برای مبارزه با تروریسم تشدید 

 رابطه ترورسیم و توسعه سیاسی

ده تروریسم و توسعه سیاسی در نگاه کمی، ارتباط دوسویه با یلدیگرند، تروریسم پدی

ها، موانع و مشلالس عدیده در سطح جامعه در روند شلل با ایجاد چالش تواندیم

گیری توسعه سیاسی اثرگذار بوده و حتی آن را متوقف کرده و یا فرآیند آن را منفی 

گرداند. و همین طور توسعه سیاسی با آگاه سازی در بین اقشار یک جامعه موجب 

تروریستی گردد.  یهاحرکتو  سیاسی یهاخشونتانسجام و همبستگی در عدم بروز 

با نهادینه کردن  خاورمیانهبنابراین فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای اسالمی منطقه 

 :هایی چونمؤلفه

 الف( جابجایی مسالمت آمیز قدرس از راه انتخاباس سالم.

ب( کوشش در جهت جمب رضایت مردم و پاسخگو کردن قدرس سیاسی در برابر 

 عموم جامعه.

 ام به آزادی افراد و تلریم حقوقشان با برپایی حلومت قانونج( احتر

د( ح ور نخبگان سیاسی کارا در صحنه تحوالس کشور از کانال احزاب قانونی 

 . (Reven, 1999: 123) هدفمند، همراه با انتخاباس آزاد

بنابراین رابطه ترورسیم و توسعه سیاسی در عدم اقتدار دولت و حلومت مرکزی نظریه 

هانتینگتون در پس تحوالس سیاسی و اجتماعی حادث شده و بی ثباتی سیاسی حلومت 

همراه با اعتراضاس اجتماعی و سیاسی بعنوان یک عامل مهم در روند عدم شلل گیری 

عراق نمود داشته است. بر این اسا  اعتراضاس و  توسعه سیاسی در جوامع افغانستان
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توسعه سیاسی به بروز بحران انجامیده و نقطه بعنوان هسته اولیه روند حرکت به سمت 

. از آنجایی که ثباس سیاسی شودیممحوری در افزایش یا کاهش توسعه سیاسی قممداد 

مستقیم با یلدیگر دارند، در صورس وجود عدم ثباس در عرصه  یارابطهبا ثباس امنیتی 

تا  آیدیمجود ، اوضاع برای فرصت طمبان به وهایریدرگو  هاکشملشسیاسی و وقوع 

 :Jean Marc, 2014) در سایه این بی ثباتی دست به اقداماس خرابلارانه و ناامنی بزنند

عراق با و افغانستان  اسالمی منطقه خاورمیانه همچون: کشورهایترورسیم در  (.9

تشدید عقب ماندگی و توسعه نیافتگی به گسترش فقر، بیلاری، خشونت، جنگ داخمی، 

مشارکت دامن می زند. اولین  و همچون هویت، مشروعیت ییهابحرانمهاجرس و ایجاد 

و مهمترین مسئمه برای این کشورها، شلل گیری یک هویت ممی است. شلل گیری 

خود یلی  هایتهونیست، بمله خرده  هایتهوهویت ممی به معنای از بین رفتن خرده 

شلل گیری (. 46: 1393)سردارنیا و حسینی،  پذیرش دموکراسی است یهاشرطاز پیش 

هویت ممی از آنجا اولویت دارد که هویت ممی باعث توافق همگانی در شلل دهی یک 

ها و عناصر مشترک فرهنگی و نهاد ممی است. هویت ممی و همگرایی و وجود ارزش

که مردم بتوانند بر سر توافق دموکراسی با هم به تفاهم برسند. و  شودیماجتماعی باعث 

هویت ممی در این کشورها شلل نگیرد املان پذیرش دموکراسی و توسعه ا زمانی که ت

سیاسی به وجود نخواهد آمد و یا در صورس به وجود آمدن پایدار نخواهند بود. بنابراین 

 (.92: 1383)مرادی،  باشدیممهم و اساسی  هایتهوهویت ممی در عصر تلثر 

 هابحرانپدیده تروریسم در بروز  قشن

ناشی از تنش و گسیختگی جامعه  یهابحرانلوسین پای توسعه سیاسی را فرآیند حل 

و ایجاد و گسترش پدیده ترورسیم در جامعه  ،(57: 1380، ریهی)بش کندنوگرا تعریف می

 یهاگروهموانع بر سر راه توسعه سیاسی باشد. شلل گیری  مهمترینیلی از  تواندیم

باشد که نتیجه دارای کارکردهای ذیل می خاورمیانهتروریستی در جوامع مسممان منطقه 

 :توسعه سیاسی است آن عدم

سم با گسترش نفوذ خود در محدوده سرزمینی، ناقض حاکمیت یالف( پدیده ترور

 (.Chegu, 2014: 25) شودیمسیاسی دولت 
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 هایینههزاجتماعی و کم کاری حاکمیت سیاسی است که  هایینابهنجارب( محصول 

 (.Dominico, 2008: 13) آوردیمحاکمه به وجود  یهادولتباالیی برای 

در فرآیند توسعه ایجاد کرده و  و موانع زیرساختی فراوانی هاچالشج( پدیده ترورسیم 

و  بخشدیمخواست جامعه برای تحول و تغییر را به تخریب و نابودی و ویرانی ارتقاء 

از نظر کارکردی اوالً در فرآیند عادی سیاسی کشور اختالل ایجاد کرده و دوماً فرآیند 

 .(Garrison, 2003: 96) اندازدیمبه تعویق  هاسالتوسعه سیاسی را 

کارآمدی یک  گرددیمکه با اوج گیری پدیده ترورسیم در یک کشور ایجاد  ییهابحران

که آن نظام با  یاگونه، به سازدیمبا چالش جدی رو به رو  هاینهزمنظام را در اکثر 

راهلارهای سیاسی و گاهی نظامی قادر به پاسخگویی به مسائل و مشلالس پیش آمده 

حلومتی برای بهبود شرایط و وضع زندگی اقشار جامعه را مختل  هاییتاولونیست و 

نهادهای دولتی را متوجه خود  یهاتالشکرده و خود را در مرکز توجه نظام قرار داده و 

و . اسالم گرایان افراطی در کشورهای افغانستان (53: 1390)ساوه درودی،  نمایدیم

و همین طور تشدید  یارقهفعراق با ترویج و تقویت قوم گرایی و تعارضاس 

 دولت ممی گردیده تا مسیر هاییانبنو مذهبی باعث سستی  اییمهقبقومی،  هاییریدرگ

 (.Hussain, 2016: 129) سیاسی از ریل خارج گرددتوسعه 

ناهمگون به معنای در یک  یهافرهنگبا  خاورمیانهتوسعه سیاسی در کشورهای اسالمی 

فردی و اجتماعی یک جامعه با کمترین تنش، تا در کنار  هاییتهوچارچوب قرار دادن 

. آنچه که امروزه درباره جوامع (43: 1393)سردارنیا،  یلدیگر به فعالیت سیاسی بپردازند

پیش روی این جوامع  یهابحراندارای دغدغه توسعه سیاسی قابل تأمل است، گذر از 

و در صورس بروز  رسدیم به نظر ترمشللکه به دلیل فشارهای نظام بین المممی 

ها، حل آنها بسیار طاقت فرسا خواهد بود. گذر سریع و آسان تنها در همزمان بحران

مختمف  یهابحرانصورتی مملت است که کشورهای در حال توسعه، به حل متوالی 

 .(53 :1377، احمدی)موفق گردند. 

عراق با توجه به شرایط خاص  و میانه همچون افغانستانکشورهای اسالمی منطقه خاور

مخالف داخمی و مداخالس خارجی همواره در  یهاگروهناشی از نزاع و درگیری بین 

سپتامبر بعنوان  11به ویژه در دو دهه اخیر، پس از حمالس  ،حیاس خود یهاسالطول 
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قربانیان اصمی پدیده تروریسم، از فرآیند توسعه به خصوص در بخش توسعه سیاسی 

گفت: که موضوع ترورسیم یلی از  توانیمخوردار بوده و به جرأس کمتری بر

 یهاراهتأثیرگذارترین موانع در فرآیند رشد توسعه سیاسی این کشورها بوده است و 

 استراتژیک این کشورهاست هاییتاولو ترینیاصممقابمه بنیادی با آن امروزه یلی از 

(Kenneth, 2015: 24)  از آنجایی که توسعه در کمیه اشلال و ابعادش با سیاست حفظ

های طرفدار حفظ وضع گروه توانیم، بنابرایان باشدیموضع موجود در تعارض 

-سنتی و اصول گرای جامعه هستند را در مقابل گروه یهاگروهموجود که اکثریت نیز 

، قرار آورندیمبه عمل هایی که از تغییر و دگرگونی شرایط موجود پشتیبانی و حمایت 

 (.Roy, 2004: 23) دهد

، بمله در شودینملزوماً بر اثر ورود به فرآیند توسعه سیاسی حاصل  هاتنشافزایش 

اجتماعی باعث بروز ت ادها و  یهاتحرکبسیاری از موارد توسعه اقتصادی و 

مختمف گردیده و ضمن ظهور نیروهای جدید،  یهاگروهدر میان  ییهااختال 

افزایش تقاضای  .(67: 1382)قوام،  گیرندیمموجود در معرض تهدید قرار  یهاروهگ

عموم جامعه کشورهای مسممان نشین منطقه خاور میانه، برای زندگی بهتر که با توزیع 

و از  باشدیمدر میان اقوام مخمف این کشورها همراه  هافرصتنامتناسب املاناس و 

، رسوم سنتی و هایمهقبو  هایتقومآنجایی که اکثریت جوامع این کشورها، هنوز بر 

مذهبی خود تأکید ورزیده و برای کسب قدرس و یا سهیم شدن در قدرس، از نبود 

استفاده کرده و با ایجاد  پذیردیمامنیت داخمی که از ضعف حلومت مرکزی نشأس 

خشونت طمب اسالم گرا را  یهاگروهوجود، اجتماعی، تاریخی م یهاشلا تقویت 

بسیج و سازماندهی کرده تا با حلومت مرکزی و کافران غیر مسممان ستیز نمایند. این 

توسعه  یهامؤلفهبا مشروع ندانستن ارکان دموکراسی و همینطور غربی شمردن  هاگروه

)ص( با سیاسی و عدم مغایرس آن با اصول و احلام اسالم راستین و سنت پیامبر 

استفاده از نهادهای ایدئولوژیک مذهبی حاکم در جامعه، از خشونت و تهدید برای 

های دستیابی به اهدا  سیاسی که همان کسب قدرس است بهره برده و موانع و چالش

 آورندیمرا در مسیر توسعه، بخصوص توسعه سیاسی به وجود  اییدهعدزیرساختی 

(Firestone, 1999: 8.) 
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 گیرینتیجه 

در وضعیت ما افغانستان و عراق میانه همچون خاورفرو ماندن کشورهای اسالمی منطقه 

که جهت نگه داشت شرایط گذشته بعمل آمده را  ییهامقاومتقبل توسعه یافتگی و 

به عوامل گوناگون نسبت داد. این کشورها که همواره در مسیر توسعه سیاسی  توانیم

متعدد مواجه و تأسف بارتر اینله در اکثر این کشورها  یهابحرانچالش ها و خود با 

به طور هم زمان رخ داده است. و در عصر کنونی تأکید شده است بر اینله  هابحراناین 

میانه هنوز در پی هویت ممی خود هستند چرا که کثریت کشورهای مسممان منطقه خاورا

اند و و خانمان سوز بودهدر تاریخ گذشته خود درگیر قوم مداری خشن و عصبیت آمیز 

افراط گرای اسالمی با انجام  یهاگروهدیلتاتوری مذهبی در دهه گذشته، در شلل 

این کشورها را دچار چالش « توسعه سیاسی»اقداماس تروریستی با آن عجین شده و راه 

به همراه  هادولتشلل نگرفتن هویت جمعی برای سامان سیاسی  و بحران ساخته است.

عراق( باعث شلل گیری و و  انستانافغدولت ا ممت سازی ناقص در خاورمیانه )

تلوین بنیاد گرایی دینی شده است؛ ساختار متنوع و متلثر قومی، مذهبی و موزائیلی 

-ی توسط دولتعبودن جوامع این کشورها و انجام دولت ا ممت سازی ناقص و مصنو

د سایلس قراردا»و « معاهده پاریس»انیا بر مبنای های استعمارگر غربی به خصوص بریت

میانه و از طرفی فرایند دولت ا ممت سازی بر مبنای در کشورهای خاور« ا پیلو

الگوهای غربی باعث انباشت مطالباس و عدم تحقق آن در این جوامع، باعث نارضایتی 

م ترورسیم شلل گیری و تداو هایینهزماسالم گرا،  یهاگروهعمومی بخصوص در بین 

مذهبی را به همره آورد. این بنیادگرایان دینی )تروریسم( بر گذشته گرایی تأکید دارند و 

آشلارا با روند توسعه سیاسی در ستیز هستند و آن را امری کامالً غربی دانسته و یا به 

بدون شک  عبارس دیگر بنیادگرایی رابطه مبهم و ستیزجویانه با مدرنیته و نوگرایی دارند.

محسوب  یاجامعهتوسعه سیاسی یلی از محورهای اثرگذار در مسیر رشد و پویایی هر 

 هاییرساختزاین رشد را در مسیر بالندگی محسوب نمود که  توانیم. زمانی گرددیم

تروریستی با از بین بردن  یهاسازمان .آن در بین مردمان این کشورها فراهم گردد

 پژوهش نظر مورد معنای در تروریسمنمایند. توسعه ایجاد بحران می هاییرساختز

 دموکراسی و سیاسی توسعه نام به که است هاییاقمیت سوی از دفاعی واکنشی فوق،
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 این. اندداده دست از را جهانی نظام یا و خود سرزمین در قدرس بازی به ورود املان

 یک هر پژوهش، این در شده مطر  شناختی جامعه هایتئوری براسا  مشروع حذ 

 هایواکنش سمت به شده سرکوب اقمیتی هایهویت ترغیب موجب خاص نحوی به

 ضعیفی هایدولت از عراق و افغانستان کشورهای .شودمی بار خشونت تروریستی

 خود مشروعیت، و اعتماد و انسجام فاقد و ضعیف هایدولت این برخوردارند،

 بی و ناامنی منشأ نیز و ممی امنیت و جامعه و شهروندان امنیت برای تهدید بزرگترین

 توسعه و ماندگی عقب تشدید با تروریسم. هستند جهانی و ایمنطقه سطو  در ثباتی

 هابحران ایجاد و مهاجرس داخمی، جنگ خشونت، بیلاری، فقر، گسترش به نیافتگی،

 و جامعه مهار و کنترل برای قواعدی جوامع، این هایدولت وقتی. زند می دامن

 تعریف خود برای قواعدی خود کدام هر هاگروه نلنند، تعریف اجتماعی هایگروه

. است ممی هویت یک گیری شلل کشورها، این برای مسئمه مهمترین و اولین. نمایندمی

 خرده بمله نیست، هاهویت خرده رفتن بین از معنای به ممی هویت گیری شلل

 هویت گیری شلل و. است دموکراسی پذیرش هایشرط پیش از یلی خود هاهویت

 نهاد یک دهی شلل در همگانی توافق باعث ممی هویت که دارد اولویت آنجا از ممی

 و فرهنگی مشترک عناصر و هاارزش وجود و همگرایی و ممی هویت. است ممی

 و. برسند تفاهم به هم با دموکراسی توافق سر بر بتوانند مردم که شودمی باعث اجتماعی

 توسعه و دموکراسی پذیرش املان نگیرد شلل کشورها این در ممی هویت که زمانی تا

 بنابراین. بود نخواهند پایدار آمدن بوجود صورس در یا و آمد نخواهد وجود به سیاسی

 حفظ معنی به ممی هویت. باشدمی اساسی و مهم هاهویت تلثر عصر در ممی هویت

 هایارزش. است کشورها این جوامع برای مشترک هایارزش تعریف و هاهویت خرده

 .باشد داشته وجود جامعه در موجود هافرهنگ خرده تمام در است مملن که مشترکی

 

 منابع 

، «سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه»(، 1390احتشامی، انوشیروان و هنیه بوش، ریموند )

 تهران : دفتر مطالعاس سیاسی و بین المممی.ترجمه: رحمان قهرمان پور، 

 ، تهران: انتشاراس کیهان.«بحران در خاورمیانه هاییشهر»(، 1377احمدی، حمید )
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موانع توسعه دموکراسی در عراق، اولین کنفرانس بین »(، 1394آذین، احمد و بیاتی، پروانه )

 «.الممی عموم اجتماعی و جامعه شناسی، آباده

، ترجمه: پژوهشلده «امنیت ممی در جهان سوم»(، 1379و این مون، چونگ )آزر، ادوارد ای 

 مطالعاس راهبردی، تهران : انتشاراس پژوهشلده مطالعاس راهبردی.

 ، ترجمه : محمود عبداهلل زاده، تهران : نشر اختران«افسانه توسعه»(، 1384اسوالدو دِ ریورو )

، ترجمه : عمی عالمی کرمانی، «داخمی یهانگجافغانستان از جهاد تا »(، 1382اولیور، روا )

 تهران : نشر عرفان.

، ترجمه: غالمرضا خواجه سروی، فصمنامه «توسعه سیاسی یهابحران»(، 1377بایندر، لئونارد )

  244233مطالعاس راهبردی، شماره اول، صص 

 قومس، ترجمه : احمد نقیب زاده، تهران : نشر «توسعه سیاسی»(، 1378بدیع، برتران )

، ترجمه: حیدرعمی بموچی، تهران: «بحران در سیاست جهان»(، 1382برچر، مایلل )

 پژوهشلده مطالعاس راهبردی. 

 ، تهران: انتشاراس گام نو.«موانع توسعه سیاسی در ایران»(، 1380بشیریه، حسین )

مرضا ، ترجمه : غال«در توسعه سیاسی هایتوالو  هابحران»(، 1380پای، لوسین و دیگران )

 خواجه سروی، تهران : مطالعاس راهبردی.

: انتشاراس ، ترجمه : مهدی بشارس، تهران«جنگ و پادجنگ»(، 1374تافمر، الوین و هایدی )

 .اطالعاس

، ترجمه: عمی مرشدی زاده، تهران: پژوهشلده امام «از بسیح تا انقالب»(، 1385تیمی، چارلز )

 خمینی )ره(.

، «در شلل گیری بحران سوریه نقشاندولت شلننده و »(، 1396زارعیان جرمی، فرج اهلل )
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