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چکیده
پژ هش حاضر دس صدد برسای اقتصراد ایااری داعرش چگرونگی تر می
منابع مالی آن ااا .با تو ه بره اینالره نگررش ایسرتمهرای جطری دیگرر
پااخگوی پراش های پیشس ی پژ هشرگران اقتصراد ایااری بری الملر
نخواهد بود ،مقاله حاضر با تالیه بر سهیافا تئوسی شباله پیچیده با توا
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به د مدل « هان کوچک» «فاقد معیراس» آن ،بره دنبرال برساری شرباله
گسترده ت می منابع مالی گر ههای تر سیستی نوظهوس فاسغ ا نگررشهرای
انتی دس اقتصاد ایاای ااا .فرضریه اصرلی مقالره حاضرر آن اارا کره
کاسگزاسان ضدایستمی دس س ابرط بری الملر هماننرد داعرش بره کراسکرد
ایستم مدیریا نظم کمک کررده ا آنهرا دس هرا تغییرر نقراط هرد
ساهبردی ااتفاده میشود .یافتههای پژ هش نشران مریدهرد کره سهیافرا
شباله ما سا قادس میاا د تا با تالیره برر معرفراشنااری نروی  ،سد اراجتاس
مبتنیبر هویا ثابا مفر ض ،بتوان د الگوی نظم هرانی منطقرهای
منطقه ای اهگانه ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک ژئوکالچر سا بر مبنرای منطرق
فا ی دس تحلی های اقتصاد ایاای تر سیسم اسد کرد بر ایر ااراس ،بره
یک اقتصاد ایاای کثرتگرا به لحاظ تجربی تئوسیک شال داد.

واژه های کلیدی :داعرش ،منرابع مرالی ،تئروسی شرباله پیچیرده ،اقتصراد
ایاای
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مقدمه
مهمتییود مشوصییه اوییا بییی المللیی دیچیییی و آشییوب امییووز ،فهییور عوامییل
شگفت سازی است که شی
بسیار متفاو

و ااوگناری آاها بو سااتار و عملکور م یط بی الملیل

از دیدی های اط و سار گنشته است بووز ااراه دازر سیپتامبو و

به راباد آن بوآمین جودیان تکفییوی-تووردسیت راعیش ،مطالییا
تووردسم را به شی

علمی رربیار

ت تتأایو قواررار و رامنه بورس ت لیلگیوان ادی ایوز را

وسیت بوشیی است اد موعوع ااص به روا رهیافت اقتصار سیاس تووردسم
ااجامیی و ت لیلگوان اد اوز را به ارائه اایواع ت لییلهیا و بورسی هیا دیوامیون
ااستگا و چگواگ تأمی منابع مال اد جودان اوفهور واراشته است
رر اد میان ازجمله مشکالت که رر بیشتو دژوهشهای اوز اقتصیار سیاسی
و با تکیه بو فورگواد روششناات  ،بو روابط مجزای کنشگوان رر ررون سااتاری
گستور تو با هودت اابت و از دیش مسلم تکیه رارای اد ایوع میوفیتشناسی کیه
ابا

سااتارهای اساس را اموی مفوود م گیور ،به سوت امکان تئیوریدیورازی

جیی رربار تغییوا
2009: 440

گستور رر اقتصار سیاس جهاا را فیواهم می آورر (

اگاه اجمال به دیشینه دژوهشهاد که رر اربیا

Cohen,

تووردسم ااجا شی

است ،اشان م رهی اد دژوهشها به طور عمی بوت لیلهای مهادسیهای ،توًییف ،
تاردو و اهاری متموکز بور است عمی اد مطالیا

بیه طیور سینت بیو علیل و

زمینههای بستوساز تووردسم بیا م وردیت «فهیو سیاسی » و «فهیو اقتصیاری» (رری
اورگواا 1391 ،؛ بنتئ رو موسکوئیتو 2005 ،؛ مطالیا

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

تووردست مشاهی م شور ،اد است که عمیتار قائل به رودکور کنشگوم ور هستنی

سازماا همچیون کارهیای

دان و سنیلو ( 1993با تکیه بو تیامل بی اکومتها و گوو های تووردست  ،کیار

121

سنیلو ( 2003رر مورر مبارز بی الملل با تووردسیم بیه عنیوان مشیکل همکیاری
جمی  ،بورس سیکوئیوا ( 2005رر زمینه تصمیما

راهبوری اتواذ شی از سیوی

جناحهای اوام و سیاس ررون دک سازمان تووردست  ،مطالیه عثمان راردا و امیو
رشیییی ( 2014رر مییورر وعییییت فیل ی فیالیییتهییای عیتووردسییت بییا هیییف
سازمانهای غیورولت و جاکوب شادیوو و ردودی سیگل رر زمینیه قطیع منیابع میال
سازمانهای تووردست متموکز بور است وجه مشتوک همه اد دیژوهشهیا ردشیه
راشت رر رودکور کنشگو م ور و سطح ت لیل اور و ایز روششناس های مبتن بو
آن همچون تئوری بازیها است اما آاچه که تا به امیووز رر دیژوهشهیا بیه چشیم
ام اورر ،ابور رهیافت اود به اقتصار سیاس تووردسم بهودژ از سط

کالنتیو

است
از اد رو ،مهاله ااعو ررًیر ارائه رهیافت بیدل شبکهم ور اسیت کیه رر آن
کااون ت لیل به روابط بی کنشگوان میطوف م شور از سوی ردگیو ،بیا توجیه بیه
ت و

بی الملل و جهاا شین ،شاهی تبیدل جهان به مناطه هستیم کیه ااواتی

دودا و تأایوگنار بو م یط بی الملل بوجای م گنارای از جمله دوداد های ادی امیو
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عوور

توجه به منطق ژئودلیتیک ،ژئواکواومییک و ژئوکیالچو رر بورسی اقتصیار

سیاس تووردسم است تیا بیا واقیییت منطهیه و دیوایی رواویم جهیاا و منطهیهای
ارتباط ازردک راشته باشیی ادی اگیوش عیم ادنکیه می تواایی بیه بیازاگوی و
اًالاا

رر میدهای موجور بورس اقتصار سیاس تووردسم کمک شیادان توجیه

راشته باشی ،ااک از اوآوری مهاله ااعو ایز اواهی بیور بیواد اسیاس ،اوسیت
تئوری شبکه دیچیی رر قالا چهیارچوب اویوی مطیوح می شیور رر بویش رو ،
ساات منطهه شبکه ااورمیااه به ًور

رو الگوی عموری و افه تشودح م شور

رر بوش سو  ،عملکور شبکه ااورمیااه با تکیه بو تبیی دیدی راعیش رر کاربسیت
اووده شبکه دیچیی مورر بورس قوارم گیور
 .1چهارچوب نظری؛ تئوری شبکه پیچیده
با اگاه اجمال م توان رردافت که علم روابط بی الملل بو م یور و رر داسیخ بیه
دک میمای اساس ت ت عنوان اوم شکل گوفته است و مهمتود موعوع فیواروی

آن ایز ساماایه اوم رر میان واایهاد ت ت عنوان رولیت-کشیور اسیت کیه رر
اوا بی الملل گورهم آمی اای بنابواد وفیفه و کارکور اولیه اوا بی الملل تبییی و
طواا اوم سیستم است که کارکور اقتصار سیاس بی الملل رر بت چنی اومی
قابل ارراک اواهی بور از اد رو ،دک از شییو هیای مفهیو دیورازی اویا اقتصیار
سیاس بی الملل ،توسیم تصودوی از دک اوا شیبکه دیچییی اسیت کیه کنشیگوان
رولت و غیورولت همچون گوو های تووردست رر ررون آن قوارراشیته و از طودیق
شبکههای موتلف اوا مال  ،دول  ،تجاری و سازمان های غیورولت و بی الیول  1با
دگیدگو دیوای م دابنی از آاجا که ایووهای بنیارد قیر

و اقتصار شالور اوم اوا

بی الملل را شکل م رهنی ،تأایو اد ایووها بو هودک از کنشگوان متفاو

بور و به

موقییت اسب آاها رر الگوی اوم جهاا و منطههای بستگ اواهی راشت
شبکهها میمو ر رر روابط بی الملل به عنوان شیو ای بوای سیازماایه رر اویو
گوفته م شوای که کنش جمی و همکاری را تسهیل ،افیوذ را ممکی و بیه عنیوان
ابزار اکمواا بی الملل عمل م کننی بو اد اساس ،شبکهها به عنوان مجموعیه دیا
مجموعههاد از دیوایها بی هو مجموعه و مجموعههای اهاط گو تیودف م شوای
و اجزاا آاها از طودق ارتباطا

و الگوهای ارتباط شکل گوفته و موزبنییهیای بیی

اجزاا بواساس چنی ارتباط ااًل م شوای که ممک است به اوبه ایور موجیا
دیوایهای ارتبیاط  ،شیبکه متییاال اواهیی بیور

(Oatley, Hafner-Burton et, 2009: 3

;2012

ادی مطالیه سااتار و شبکهها رر اقتصار سیاس بی الملیل ،سینت طیو ا رر
رشته علو سیاس رارر تئوری وابستگ (کارروسو و فالتو ، 1979 ،تئوری سیسیتم
جهاا (والوستی  ، 1974 ،تئوری ابا

هژموایک گیلپی ( 1980و سیادو مطالییا

شبکهها و سلسلهمواتا رر اوا بی الملل (اسنادیر و کیک  ،1979ایومان و اسیمیت
 ،1985اسمیت و وادت  1992همگ به دک جنبیه مهیم اقتصیار بیی الملیل اشیار
رارای« :موقییت» هو کشور رر اوا بیی الملیل رر ادی رودکیور ،رفتیار و عملکیور
1. IGO
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م یوردت دا تواامنیی کارگزار شور تیاال بی گواههای موتلف ااًل از چنیی
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رولت بواساس موقییت آن رر موکز ،دیوامون و شبهدیوامون تیودف می شیور (
2006: 2

Cao,

با اد ااد ،اد اوع اگا به شبکهها مبتن بو رودکوری اطی و مکیاایک

بور است که رر آن میزان اووج اوا بوابو با میزان وروری آن است
رر مواله بیی بیشتو دژوهشها رر تجزده و ت لیل شبکه بو شبکههای تصیارف
و ساماندافته متموکز شیای و اد فود مبنای ت لیل قوارگوفیت کیه هیو کشیوری
تهودبار شمار دکساا روابط و دیوایهای سیاس و مال فواموزی رارر با وجور ادنکه
اد اوع اوا ها قابلیت م اسبه رقیق راشته و توان دیشبین رفتار را م رهی ،کمیک
چنیاا به ررک ما از اقتصار سیاس تووردسم ام کنی

(Hafner-Burton et al, 2009: 4

مو بییی مبتن بو تئوری شبکه دیچیی بور که از ودژگ غیواط بواوررار است
به اد مین که میزان اووج اوا با میزان وروری آن بوابو ایست به عبارت دیک
متغیو کوچک م تواای دیامیهاد شییدی رر اویا بیه وجیور آورر ادی ایوع اویا
م اسبهدندو ابور و الگوهای رفتاری آن قابلیت دییشبینی رقییق ایارایی (قاسیم ،
118 :1391
رر همی راستا ،طوح مفاهیم «شبکه جهان کوچیک» 1مبتنی بیو مییااگی طیود
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مسیو و چگال همسادگ و «شبکه فاقی مییار» 2توسط کارهای قابیل توجیه واتیز و

استووگاتز 2003 & 1998( 3و باراباس و آلبیو  ، 1999( 4سیبا شیی دیشیوفت
مهم رر میدسازی شبکه شکل بگیور و به ادجار اد اجماع فکوی کمک کنیی کیه
عییوورت ایییارر کییه سیسییتمهییا بییی شییبکه تصییارف و سییاماندافتییه بواییورری
مساوا طلبااه راشته باشنی ،رر عود بسیاری از شیبکههیا جهیان کوچیک و فاقیی
مییار هستنی به اد مینا که اهاط گو کوچک رر سیستم بسیار بهتو از اهاط متوسیط
با هم اتصاد رارای؛ رراالیکه اکثودت گو ها ارتباطهیای بیه اسیبت کمی را افیب
م کننی

(Newman et al, 2006;Freyberg, 2006: 226

شبکههای تصیارف کیه بواسیاس

توزدع ررجه عاری مشوص م شوای ،بواساس جودان اوربه اوری ارتباطیا

بیی

1. SWN
2. SFN
3. Watts & Strogatz
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4. Barabasi & Albert

واایها به وجور آمی اای (هماانی متغیو همجواری جغوافیا  ،رراالیکیه شیبکه فاقیی
مییار رربوگیوای چنی گو ررجه بزرگ و اکثودت گو های ررجه کوچک هستنی کیه
منجو به دک سااتار سلسلهمواتب م شیوای
فاقی مییار ممک است به ًور

(Laurent et al, 2011

البتیه شیبکههیای

چواهای ایز بووز دابنی ،دین رر شبکه منطهیهای

مورر ب ث قیر های جهاا بوم وجور ایاشته باشینی و رر آن قطیابنیییهیای
م ل ًور

گوفته باشی (قاسم  303 :1390 ،شبکههای فاقی میییار همچنیی از

قااون قیر

و توزدع قیر  ،متناسا بورن توزدع ررجیه بیا روایی قیااون قییر ،

اوشهای بورن (به ودژ بواساس همجواری جغوافیاد
دیووی م کننی

(Laurent et al, 2011, Freyberg, 2006

و فوادنی ارتباطا

توجی ی

چنی ودژگ های دوداد  ،ذاتی

اد رو شبکه فاقی مییار و جهان کوچک هستنی و به میا کمیک می کننیی تیا بتیوان
تیاال و همپوشاا میان رو الگوی اوم عموری و افه را رردافت گوچیه ادی رو
مید جیدی رر سطح شبکه جهاا مشاهی م شوای و دژوهشهاد ایز رر اد زمینه
ًور
& 2008

گوفته است (

Oatley, 2012; Freyberg, 2006; Borgatti et al, 2009; Crossley, 2005

 ،اما کاربست آن رر شبکههای منطههای به الگیوی ارتباطیا

و چگیال آن

بستگ اواهی راشت با توجه به ادنکه الهه دیوای بی تئوری شبکه و تئیوریهیای
روابط بی الملل سیستم مییدودت اویم اسیت ،فهیم اهیش کنشیگوان عیسیسیتم
ب ث ااعو بیه ًیور

تییاال رو اویم جهیاا و منطهیهای ،تییاال رو سیطح

عموری ،اور را اشان م رهی
 .2ساخت شبکه منطقهای خاورمیانه
گنار از عصو ت لیلهای سار و اط به عصو اوا های دیچییی و آشیوب متیأاو از
ت و

اود اوا بی الملل ،افزادش سیطح و مییزان ارتباطیا

ررون ادی اویا و

جهاا شین فوادنیهای آن دا به عبیارت «منطهیهای شیین اویا جهیاا » (قاسیم ،
 ، 1390:332عوور

ت ود رر مفهو کالسییک منطهیه و جیادگزدن آن بیا شیبکه

منطهه را الزا م بوشی از سود شیبکههیا رر داسیوگود بیه متغیوهیای موتلیف
تأایوگنار ،اشکاد موتلف را به اور ردیای استی د مهاله ااعو بیو ادی اسیت کیه

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

همچون گوو تووردست راعش ،مستلز فهم سااتار شبکه ااورمیااه اسیت کیه رر
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ساات شبکه منطههای ااورمیااه ااش از تیاال رو سطح ت لییل افهی و عمیوری
است سطح عموری اشان رهنی تیاال رو الگوی اوم جهاا و منطهیهای و سیطح
افه ااک از تیاال سه منطیق ژئودلیتییک ،ژئواکواومییک و ژئوکیالچو اسیت کیه
تموکز ت لیل مهاله روی رو منطق اوست اواهی بور
اشف) تداخل دو اشگوی نظم جهان و منطقاهای (تاداخل عماودی چرخاه
قدرت) :از آاجا که فهم کنشگوان غیورولت عیسیستم همچیون راعیش مسیتلز
فهم سااتار منطهه ااورمیااه است ،توجه به اد اکته عیوور
چواه جهاا قیر

و چواه منطههای قیر

اد منطهه هستنی رر چواه جهاا قیر

رارر کیه رو منطیق

واجی بیشتود ااوگناری رر سیاات

که بو مبنای موکزدت شبکه عمل م کنی،

اد منطهه هموار ً نه عملیات قیر های بزرگ و رقابتهیای اسیتواتژدک بیی
آاها بور است بوش از اد شبکه ااش از کارکور قیر

هژموایک اوا بی الملیل

است که به طور مستهیم رر منطهه ااورمیااه راالیت می کنیی و ارتبیاط و دیواییی
مستهیم با واایهای مناطق بوقوارم کنی
با اد ااد ،از آاجا که امودکا رر شوادط کنوا از اوم هژموایک فاًیله گوفتیه
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

و وارر فاز بیی از آن دین اوم مهارشوای شی است ،از میزان قییر
وجور بوتوی فیل کاسته شی است به همی علت ادا

مت ی رر رقابت با سادو

قیر های بزرگ بهودژ قیر های بزرگ رر ااد فهور ،اگیاه ودیژ بیه منیاطق
اساس و ایات و دودشهای رروا آن بوای تییاو اویم کنتیودکننیی ایور رارر
(قاسم  306-305 :1392 ،از سوی ردگو به رلیل فاًله گوفت از اوم هژمواییک،
سیاستها و سیستم کنتول مورر استفار او بیشتو اصلت جمی دییا م کنیی و رر
قالا ائتالف با مت ید  ،چالشگوان ااتمال را کنتود اواهی کور بیه همیی ایاطو
تأکیی بو اهش قیر های بزرگ رر ادجار اوم منطههای ،اموی راد رر اربیا
بی الملل است و ساز منطههای ااورمیااه بواسیاس چگیال ارتباطیا

روابط

بیه ًیور

اوم تبی تجل م دابی
اما رر تئوری ،شبکه ارتباطا
2005
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اسیب او بیا

شبکهای به ًور

دک طوفه اوواهیی بیور (

Li,

و قیر هیای منطهیهای بیه ودیژ قطیاهیای موکیزی ررون دیک منطهیه و

قیر های ررااد فهور ،از جمله کارگزاران غیورولت ایز رر دودشهای رروای رر

سطح منطههای و دودش جهاا میار

قیر  ،به ادفای اهش م دورازایی دکی از

تفاو های عمی اوم سیستم جهان میاًو با الگوی اویم رور جنیگ سیور ادی
است که منطهه به تنهاد رر چهارچوب منطق بازی قیر

و رقابت میان قیر های

بزرگ تیودف ام شور ،بلکه گو ها دا واایهای ررون منطهه و چگال ارتباط مییان
آاها اهش مهم رر تیودف منطهه رارای بواد اساس ،توجه به «بوم بورن مییدودت
شبکه منطههای» (قاسم  118-119 :1391 ،اهش مهم رر سیاماایه الگیوی اویم
ااکم بو منطهه رارر و عمیتار مشاهی م شور که قیر های میاالهگیو فوامنطهیهای
ایز از همی ودژگ «بوم بیورن مییدودت شیبکه منطهیهای» بیوای مییدودت اویم
مورراوو اور رر منطهه بهو م بوای
با توجه به موقییت قییر
قیر های اروداد فاقی قیر

هژمیون رر شیبکه اویا جهیاا  ،بیه رلییل ادنکیه
رر گستو جهیاا هسیتنی ،عمییتار رر قالیا ایاتو و

ائتالف بی الملل به سمت مشارکت با اوم جهاا اوکت م کننیی رولیت هژمیون
هم از اد امو استهباد م کنی؛ چواکه عم کیاهش هزدنیههیای فزادنیی اویام  ،از
سواری رادگان سادو قیر ها جلوگیوی کور و بیه ادی توتییا ایور را از شیمود
قااون زواد رولتهای سیطو جو ،هوچنی بیه شیکل موقیت رور می کنیی از سیوی
ردگو ،گستو اقیا قیر هیای منطهیهای ااورمیاایه بیه رلییل م ییوردت قییر ،
قیر

میااله گو که قیر های بزرگ اوا بی الملیل را رربیو می گییور و قییر

منطههای رر قالا قیر های همنوا بیا اویم ایاکم و قییر هیای ااراعی  ،سیبا
م شور رر بیشتو موارر اوع عی تهیارن قییر
بازیهای راهبوری رر سطوح گوااگون ًور

رر سیطح منطهیه شیکل بگییور و
دیندور (قاسیم 111-110 :1391 ،؛

قاسم و کشاورز 161-160 :1388 ،رر اتیجه اوع الگوی اوم ب سااتار دا فاقیی
مییار را رر منطهه ااورمیااه به امادش م گنارر کیه از ررون چنیی تییاردهیاد
فهور قیر های جیدی را چیه بیه ًیور

کیارگزاران سیسیتم دیا عیسیسیتم

امکاندندو م کنی

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

م یور و منطههای باق م ماای بنابواد  ،تالق رو چواه قیر

جهیاا رر قالیا

بنابواد  ،بواالف کساا که روابط بی الملل را م صود ااباشت الگوی روابیط
و تیامال

رو به رو رولتها م بیننی ،چشماایاز شبکه بو ادی اسیتی د اسیت کیه
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کیفیت الگوی روابط شامل شماری از کنشگوان اامتجیااس 1اسیت کیه فوًیتهیا،
ااتوابها و راهبورها متأاو از کارکور موقییت کنشگو رر شبکه و ایز شکل ،اایاز و
سااتار کل آن شبکه است

(Li, 2005: 1-3

اد الگوی اوم ب سااتار منطق ااًی

از موازاه را بو واایهای شبکه منطههای از جمله قیر
قیر های منطههای چالشگو قیر

میاالیهگیو فوامنطهیهای و

میاالهگو ت مییل می کنیی ررواقیع ،رر اویا

دیچیی امووز که جنگ متیارف دادییار رر مهییاس بیزرگ بیی قییر هیای بیزرگ
ااتماد بسیار کم رارر ،جنیگ اییابت بیه دکی از ابزارهیای موازایهبوشی مییان
قیر های بزرگ تبیدل شی است از چشماایاز سیستم  ،هوچهیر که فوًتهیای
بواورر مسل ااه مستهیم بی قیر های بزرگ کمتو شور ،تمادل قیر های بیزرگ
به استفار از کارگزاران عیسیستم به عنوان جنگ ایابت  2افزادش دافتیه و اهمییت
راهبیوری ادی کیارگزاران افیزادش می دابیی

(Metz & Millen, 2004: 1-2

ااورمیااه آدینه جهاناماد است که وعییت توزدع قیر
م گنارر و هیچگا ام توان آن را به ًور

بنیابواد ،

را به روشن بیه امیادش

منطههای جیا از الگیوی اویم جهیاا

رر اوو گوفت ،بلکه ااک از تیاال رو الگوی اوم جهاا و منطهیهای و چیه بسیا
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اوم مهارکننی است
ب) تداخل بین ژئوپلیتی

و ژئواکونومی

و ژئوکاشچر (تداخل در چرخاه

افق قدرت) :بواالف تفکو غالا که منطق ژئواکواومیک رر قیون بیسیتودکیم را
جادگزد تفکو ژئودلیتیک ایاکم بیو قیون بیسیتم می راایی
&Jones, 2009

( Mecille, 2008; Mercille

 ،رر سیستمهای غیواط و آشوب کیه م یور ب یث تئیوری شیبکه

قوارم گیور ،هودک از منطقهای ژئودلیتیک ،ژئواکواومیک و ژئوکالچو م تواانیی رر
الگوی اوم منطهه اهش مؤاو راشته باشنی ،بیون ادنکه دک بو ردگوی اولودیت رار
شور به عبار

ردگو ،الگوی منطق فازی ااکم اواهی بور؛ به اد مینا که هودک از

اد منطقها ،م تواای علت باشی ،اما رر بوا شوادط دک از ادی علیتهیا ممکی
است دوراگتو شور (قاسم 1392 ،
بنابواد  ،با توجه به سااتار شبکه منطهه ااورمیااه ،گوچیه قطیع کیورن منطیق
1. heterogeneous
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2. surrogate conflict

ژئودلیتیکِ شیبکههیای تووردسیت ایود از جملیه راعیش ،منجیو بیه قطیعم منطیق
ژئواکواومیک آن م شور ،اما از آاجا که از ودژگ های سیستمهای دیچیی و آشیوب
کنتود کورن دک دیدی و اه اابوری آن است ،مهابله بیا منطیق ژئواکواومییک دیا بیه
عبارت جودانهای تأمی مال اد شبکه تووردست به ما رر م یورسیازی و کنتیود
آن کمک شادان توجه اواهی کور از اد رو ،منطق قییر

رر ژئودلیتییک ،منطیق

اقتصار رر ژئواکواومیک و ارتباطیا  ،سیسیتم ااورمیاایه را بیه عنیوان چهیارچوب
کارکوری اوم منطههای تبیی م کنی البته رر ساات شبکه ااورمیااه اد رو منطیق
بوش از شبکه ژئودلیتیک و مال جهاا قواررارای و با وجور ادنکه رر شیکلرهی
به الگوی اوم ااص اور از اسیتهالد اسیب بواوررارایی ،بیه شیی
م شوای به عبار

ردگو ،به بیان سائود کوه

(Cohen, 2008: 652

قیر های اوفهور هماانی چی و بازسازی قیر

از آن متیأاو

گوچیه بیا رشیی

روسیه شیاهی ایوع اوسیان رر

چواییه ژئودلیتیییک جهییاا و رر اتیجییه الگییوی اوییم ژئودلیتیییک از هژموایییک بییه
مهارشوای هستیم ،رر اوز راهبوری ااورمیااه ،امودکیا بیه عنیوان موکیز ارتبیاط
واایها عمل م کنی اد گستو به رلیل فهیان قیر

ررون منطههای مسلط ،بیههیم

ردوتگ رروا  ،عی عالقه جیی دا اولودت سادو قیر های بیزرگ رر رقابیت بیا
امودکا و تموکز توان استواتژدک امودکا بو استیال بو اد منطهه ،سبا شی اد کشور
واایهای منطهه بهودژ قیر های ااراع تبیدل شور اد امو بییااگو شیکلگییوی
شبکه ژئودلیتیک سلسلهمواتب از اوع اوشهای است کیه رر آن کشیورهای موکیزی
رر اوشه ها مشاهی م شوای ،اما امودکا اور را به عنوان م ور تنویم کننی ت میل
م کنی (قاسم  199-195 :1390 ،شبکه مال جهاا ایز سااتار شبکه فاقی میییار
از اوع سلسهمواتب اوشهای را امادش م رهی که رر آن جودان ارتباطا

توجی ی

میان مناطق به سوی امودکا ،ارودا و سپس منیاطق ردگیو سیمتگییوی شیی اسیت
(Oatley, 2012

شکل ذدل شبکه مال جهیاا و جودیان توجی ی ارتباطیا

وعوح اشان م رهی

را بیه

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

اهش مسلط را رر آن منطهه بازی کنی و رراتیجه به م ل جیاد راهبیوری امودکیا بیا
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شکل  .1شبکه مالی جهانی

)Source: (IMF, 2010
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به اد توتیا ،مید جهان کوچک و فاقی مییار رر منطهه ااورمیااه شبکه دیچییی ای
را شکل م رهنی که رر وهله اوسیت شیاهی ایوع تییاال و ررهیمتنیییگ بیی
شبکههای ژئودلیتیک ،ژئواکواومیک و ژئوکالچو اواهیم بیور؛ بیهگوایهای کیه دیک
بازدگو بی الملل به طور همزمان عضو هو سه آاها اواهی بور از سیوی ردگیو ،ادی
منطهه به رلیل افزادش میااال

اارج با اوع عی تیارد ژئودلیتیک روبووسیت

که به رلیل اهمیت آن به ل ار ذایادو اایوژی و شیاهوا ارتبیاط جهیان و عییف
دیوایهای راهبوری بی اوشهها بهودژ دیوایهای راهبوری اقتصاری ،سیبا توزدیع
اامتوازن قیر

و شکلگیوی الگوی تیارع رر منطهه شی اسیت (قاسیم :1390 ،

 324-291رر اد راستا ،با توجه به رقابت راهبوری بی امودکا ،روسیه و تا اییی
چی  ،شبکه ژئودلیتیک ااورمیااه تبیدل به ً نه عملیات شیی اسیت کیه رر ادی
میان ادا

مت ی به واسطه موقییت که رارر ،اهش مهم رر اد ً نه ادفا م کنیی

و ررًیر اواهی بور تا رر قالا ت و
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سیاس منطههای و مبیارز بیا تووردسیم،

ژئودلیتیک جیدیی را رر منطهه به وجور آورر

(Ghasemi, 2010: 67

 .3عملکرد شبکه خاورمیانه با تمرکز بر داعش
بواساس تئوری شبکه ،فهم ساات دک شبکه به ما رر فهم عملکور آن شبکه کمیک
م کنی رر منطهه ااورمیااه مهمتود مسئله به ت و ت بوم گیورر کیه ادی منطهیه
بیی از جنگ سور رر قالا تغییوا

بنیارد رر ساات قیر  ،فوآدنیهای سیاسی و

همچنی شکلبنییهای ژئودلیتیک با آن روبوو بور است رر بسیتو ادی ت یو

،

زمینه بوای فهور بازدگوان فوومل  ،ایووهای مهاومیت ،اهضیتهیای آزاریبویش و
رشی گوو های راردکاد اسال گوا فواهم شی که م توان به عنوان م ور اًل میارله
و بازدگوی رر فضای ژئودلیتیک جیدی ااورمیااه رر رور بیی از جنگ سیور

قیر

رااست (مصل اژار 143 :1391 ،از جمله اد بیازدگوان ،فهیور و گسیتوش شیبکه
تووردست راعش است که رو متغیو ماهیت رژدمهای ااکم رر کشورهای اسالم و
سااتار قیر

بی الملل بهودژ سیاستهای رولتهای غوب رر سیطح ااورمیاایه،

زمینهساز شکلگیوی اد بازدگو جیدی بور است اد بازدگو جیدی کیه رر اربییا
روابط بی الملل رر ذدل مفاهیم همچون شورش 1و گیوو تووردسیت توًییف و
تبیی م شور ،با قابلیت اهیشآفودنی  ،کنشیگوی و امنیتی سیازی ،ایور ایاک از
عوور

ت ول مفهوم رارر از دکسو ااتزاع و بسیط بورن ادی مفیاهیم سیبا

م شور همچون متن باز امکان تفاسیو متییر از آاها و متناسا با شوادط روبه تغیییو
به تنهاد رر هیچدک از اد رو مفهو و مفاهیم موتبط با آن امی گنجیی از ادی رو،
اد ت ود مفهوم بوای کنشگوان م یط بی الملل اهمیت با رارر تیا از متغیوهیای
جیدی اد چالش قیدم آگاه دافته ،بیی ودژگی هیای دادییار مفیاهیم شیورش و
تووردسم با تغییوا

رر شوف وقوع تمادز قائل شوای

اشف) چیست داع

و رقابت استراتژی

قدرتها در شبکه جهان قدرت:

رولت اسالم عواق و شا موسو به راعش از ودوااهها و بی ابیات سیاسی عیواق
دس از سهوط ًیا اسی و از رد گوو «توایی و جهار» موسو به شیااه عواقی
الهاعی سوبوآورر اد گوو که رر  15اکتبیو  2006بیه دیک سیازمان فواگییو بیوای
1. Insurgency

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

به وجور آدی و از سوی ردگو ،بازدگو جیدی بنا راعش رارای ودژگ هاد است کیه
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گوو های شورش عواق تبیدل شی ،با آغاز و شی

دافت ررگیویهیای راالی رر

سورده ،به جبهه النصو به مثابه شااه اوام رولت اسالم رر عواق شیکل رار امیا
با بووز ااتالف میان رهبوان راال شبکه الهاعیی و ررگییویهیای مسیل ااه مییان
طوفی  ،رر اهادت رر روز اهم آوردل  2013میالری ،تشکیل رولت اسالم عیواق و
شا به سوکورگ ابوبکو البغیاری اعال و جادگزد رولت اسیالم عیواق و جبهیه
النصو شیی

(Barrett, 2014: 12

راعیش کیه بیه دکی از قیرتمنییتود گیوو هیای

تووردست رر عواق تبیدل شی اسیت ،ایوع هودیتایواه ادییئولوژدک-سیلف
(اایدشه سلف تکفیوی را دیشه کور و اور را متیهیی بیه ادجیار االفیت اسیالم
م راای که رر آن قواای شودیت اکیمفوماسیت و عیواق و سیورده اییز جو اگیا
آاهاست اد گوو شبه اوام تووردست توااست به واسطه شکاف فوقهای

عملیا

رر عواق ،جلا امادت و همکاری بسیاری از رؤسای عشادو سن و بهادیای رژدیم
بیث و همچنی جنگ سورده و شکافهای شیدی فوقهای-منهب و عوب و کوری؛
شکاف اسل و شکاف سکو ر و اسال گوا رر سیورده (ًیال
قیر

2013
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اقیاما

بگیور و با اسیتفار از تاکتییکهیای شیورش ،تووردسیم ،اوابکیاری،

اوام متیارف و اعال فوااوان از سواسیو جهیان ،بیوای عضیودت بیه آن

تبیدل به دک شبکه تووردست گستور شور بنابواد  ،اد گیوو شورشی از سیطح
فوومل شووع شی و سپس به سطح منطههای و بی الملل تغییو مسیو رار
با اد ااد ،آاچه اد گوو را از شیورش و تووردسیم متییارف عصیو جیدیی
همچون الهاعی مجزا م کنی ،اایدشیین به زمی و تشکیل «االفیت اسیالم » و ایه
رولت
عملیا

(Barett, 2014

دا رودای ًوف جهار و تبلیغ است از سیوی ردگیو ،مییدودت

اوام راعش ،اه از سیاق هیا

الهاعی و جبهه النصو و اه رر شیکل دیک

گووهک تووردست دیا گیوو بنییارگوای ًیوف ،بلکیه چهیو ارتشی بیا سیااتار
«عسکو» های مشوص را دافته ،میع امادنیگ فوقهای ایاص دینی سین هاسیت
(موجاا  1393 ،و به مثابه دک شبکه تووردست دیچیی عمیل می کنیی از ادی رو،
آاها را تا ایی از شکل عوامل و فیالیتهای موف اار م کنی اعافهشین چنی
متغیوهای اودن به مفاهیم شورش و تووردسم ،عیوور
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55 :1391 ،؛

Nasr,

ت یود مفهیوم و اتویاذ

راهبورهای متناسا با آن را بوای مهابله با اشکاد اود شورش و تووردسیم ادجیاب

م کنی البته با وجور عی توردی اسبت به اد متغیوهای اود  ،هنیوز امی تیوان بیه
ًواات رربار منشأ و اتاق فکیوی کیه مییدودت ادی جودیان را رابیاد کیور و از
مضامین ازردک همچون امار

اسالم  ،رولت اسالم عواق ،رولت اسالم عیواق

و شا  ،االفت اسالم و غیو بهو م بور ،سو گفت الق ادی شیوادط بوشی
ااًل تصورا

جودااات رر ررون رایای اسال است کیه فوًیت تغیییو توتیبیا

سیاس -امنیت منطهه را به افع اور مساعی م راای (موجاا  1393 ،و بوش ردگو
ااًل سااتار رقابت قیر هیای بیزرگ جهیاا و منطهیهای اسیت کیه رر قالیا
جنگهای ایابت بووز م دابی
ااد از ردیگا تئوری شبکه ،ا و ارتباط بی گو های شبکه منکور و چگیال
آن ،چگواگ عملکور اد شبکه را توعیح م رهی؟ به منوور داسیخگیود بیه ادی
دوسش ،متغیوهاد همچون واایهای ررگیو دا اهاط گو رر ب وان ااشی از فهیور
راعش ،م یط راهبوری که واایها رر ررون آن عمل می کننیی و چوایه راهبیوری
موجور رر م یط از جمله تهیدییهای راهبیوری ،اهییاف راهبیوی ،اهیاط هییف و
ابزارهای راهبوری (قاسم 1390 ،و  1391مورر بورس قوارمی گیوایی بیه منویور
فهم واایهای ررگیو ،قیر های میاالهگو منطههای ،قییر هیای ت یت امادیت
قیر

میاالیه گیو رر ررون منطهیه ،قییر هیای ااراعی منطهیهای ،قییر هیای

ررگیو میاوو قوارم گیوای
ب) واحدهای درگیر در باران ناش از ظهور داعا

و ماایط راهباردی

کنشگری آنها :به منوور بورس واایهای ررگیو و چگیواگ ارتباطیا

و چگیال

اد روابط رر دیدی راعش ،کااون ت لیل روی رو مهطیع زمیاا فهیور و گسیتوش
فیالیت های راعش و م یورسازی آن متموکز اواهی بور بو اد اسیاس ،رر مهطیع
زماا اوست ،گسستهای ررون منطهیه ای همچیون شیکافهیای ادییئولوژدک و
فوقهای رر عواقم دس از سهوط ًیا اسی  ،ررگییویهیای سیاسی ااشی از بهیار
عوب از ساد  2011و سوادت آن به سورده بستوساز رشی و گستوش فیالیت راعیش

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

میاالهگو اارج و اور کارگزار عیسیستم راعش ،به عنیوان کنشیگوان اًیل

شی است رر اد میان ب وان سورده بنا به ر دل ژئودلیتیک و ژئواستواتژدک تنها به
ب وان راال م یور اماای ،بلکه به سوعت بیه ب واای منطهیهای و اتی جهیاا
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تبیدل شی که بازدگوان موتلف رر دوتو آن اهیاف متفاوت را راباد م کننیی سیپس
ااآرام ها و ااامن های سورده به عواق ایز سیوادت کیور کیه بیه افیزادش ت وکیا
راعش و شبکهها و گوو های وابسته بیه آن رامی زر رر شیوادط جیدیی هودیک از
بازدگوان منطهیهای و فوامنطهیهای بواسیاس آمیوز هیای ادییئولوژدک و اییز منیافع
اورم ور اودش رودکوری اسبت به اد ررگیویها اتواذ کورای
رر سطح منطهیهای رو م یور ادیوان ،عیواق و سیورده از دیکسیو و عوبسیتان
سیوری ،توکیه ،اسوائیل ،قطو و به طورکل کشورهای اوز الی فیارس از سیوی
ردگو ،و رر سطح جهاا سه م ور امودکا -فوااسه -ااگلییس رر دیک سیو طییف و
روسیه رر سو ردگو طیف به رقابت با دکیدگو دورااتنی جودان و چگیال ارتبیاط
کشورهای منطهه به طور عمی به سمت غوب بیا م وردیت امودکیا غلبیه رارر کیه
شامل عوبستان ،اسوائیل ،توکیه ،قطو ،امارا

مت ی عوب و سادو کشیورهای ایوز

الی فارس م شور که م یط عملیات مشتوک آاهیا را شیکل می رهیی رر مهابیل،
جودان م ور مهاومت رر منطهه رارای م یط عملیات مشتوک با قیر

فوامنطهیهای

روسیه هستنی
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با سیهوط اویا سیاسی عیواق و بیه رابیاد آن قییر

(ژئوکالچو و تیاو روابط ادوان با سورده و ازباهلل ،توازن قیر

تیا اییوری بیه

افع جمهوری اسالم رر ااد تغییو بور است که سبا اارعادت رولتهای عیوب
منطهه بهودژ عوبستان از اد وعییت شی است بنابواد  ،دک از ر دل اًیل کیه
عوبستان و ردگو اعضای اًل ات ارده عوب با سورده مشکل رارای ادی اسیت کیه
آاها از همواه و همکاری سورده با رولت ادوان راع ایسیتنی و تیالش رارایی تیا
سورده را از م ور مهاومت رور و به م ور سازش ازردک کننی عوبستان به منویور
کاهش افوذ منطههای ادوان و شیییان به اا ای موتلیف ماانیی فییادسیازی شیورای
همکاری الی فارس و ات ارده عوب رر جهیت اعمیاد فشیار علییه بشیار اسیی و
زمینهسازی بوای تکوار تجوبه لیب رر سورده ،امادت مال  ،تسیلی ات  ،آموزشی و
فکوی از وهابیون ،جودانهای سن و سلف  ،بیث ها ،تکفیویها و میارعیی تیالش
کور است تا روای اهاردنه شین و تثبیت قیر
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دیافت

شییییان عیواق

سیاس بواساس مؤلفههای جمییتی

(ژئودلیتیک جمییت را مویوش کنی اد سیاستها اهش مؤاو رر تیاو ااامن رر

سورده و عواق ،مهابله با افوذ سیاس منهب ادوان ،ااکارآمی جلو رارن رولت عواق
و توود منها وهابیت راشته است (ایاکوئ 107-106 :1392 ،
اهش آفودن توکیه به عنوان دک ردگو از واایهای ررگیو رر شبکه ااورمیاایه
دس از بییاری عوب امور بیشتوی دافته است کیه ادی امیو را بادیی ااشی از تغیییو
جهتگیوی سیاست اارج اد کشور به سیاست «اگا به شوق» دیا «بازگشیت بیه
منطهه» رااست

(Vahedi, 2010; Al-Fayez, 2013

بوقیواری روابیط بیا اقلییم کورسیتان

عواق ،امادت از شکلگیوی ارتش آزار عیواق ،ارتیش آزار سیورده و اارعیادت از
سیاست بشار اسی اسبت به اورموتاری کورهیای سیورده بوشی از سیاسیتهیای
توکیه را رر رقابت منطههای به امادش م گنارر تنگه جبلالطارق و تنگههای بسیفو
و رارراال رر توکیه و کاااد سوئز ط قونهیا اهیاط راهبیوری مناسیا بیوای عبیور
سپاهیان مهاجم رشم و تسهیل اوکت ایووها ،افیوار و مبارلیه کا هیای لجسیتیک
بور است به همی ااطو بنا به عهیی ت لیلگوان ،توکیه رر کنیار امادیت میال و
آموزش  ،ات دوراات اهوق بیه سیوبازان میزرور ،اهیش لجسیتیک را رر ب یوان
سورده و عواق ،از جمله راعیش ،بوعهیی راشیته اسیت (شیفیی عوبی 89 :1387 ،
;Klein, 2014; Zad al-Isa, 2014

سادو کشورهای اوز الی فارس ،ازجمله کودت و

قطو که قیر های ت ت امادت قیر

میاالهگو منطههای عوبستان تلهی شیی و

مال از گوو های جهاری ،ازجمله راعش به عمل آورر اای رر ادی مییان بیه گفتیه
مهاما

امودکا ،کودت و قطو به رلیل عیف اهارهای مال بزرگتود تیأمی کننیی

منابع مال اد گوو ها شنااته شیای

(Windrem, 2014

رر سطح جهیاا  ،منطهیه ااورمیاایه بیه ایوز افیوذ و میاالیه قییر هیای
فوامنطههای امودکا و مت ید غوب از دکسو و روسیه و چی از سوی ردگو تبییدل
شی است منطهه ااورمیااه هموار رر ت و

سیاس و اتواذ راهبور قیر هیای

جهاا اهش و اهمیت فواوان راشته است چنیی اهمییت روزافزوای رر ردییگا و
استواتژی قیر های بزرگ بهودژ ادا

مت ی رر رهههای گنشیته بیه اصیوص

بیی از ااراه دازر سپتامبو ،اموی بیده و آشکار است ادا

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

رارای اوز عملیات مشتوک با ائتالف عوب -غوب هستنی ،اهش عمی رر امادت

مت ی تیا بیه امیووز

راهبورها و سیاستهای عیشورش و «مبارز با تووردسم» رر منطهیه را رر راسیتای
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عوور های ژئودلیتیک و ایز امادت از رژدمهاد اعماد کور است که «سواگوا
آاها منافع مال ایات دا مهیم امودکیا را تهیدیی می کنیی»
جمله اد راهبورها «عملیا

ابا سازی و ت یود»

(Metz & Millen, 2004

(Metz & Millen 2004

از

اسیت کیه

بیی از دازر سپتامبو رر چهارچوب طوح ااورمیااه بزرگ دیگیوی کور اسیت ادی
عملیا ها مؤلفهای مهم از راهبور امنیت مل امودکا رر طود «جنگ علیه تووردسیم»
بوای تغییو منطق ژئودلیتیک و کنتود ااوژی منطهیه بیاق ماایی و تنهیا تاکتییکهیا و
شیو های ت هق آن تغییو کور است به عنوان مثاد ،اوم افوهکاران با الها از طیوح
شیمون دوز و رر چهارچوب طوح ااورمیااه بزرگتو ،شیو های رموکواس سیازی و
رولتسازی را بوای تغییو اهاط هیف مورر اوو دیار کورای اد عملییا

سیپس رر

طوا اود با اا «ااورمیااه جیدی» با م وردت آاگلو-امیودک -اسیوائیل رر سیاد
 2006از سوی رالف دیتوز و مصیوبه مجلیس امودکیا مطیوح شیی
بومبنای تغییو از تئوری «ابا
Acharya, 2014: 124

تجزده عمل کور

منطهه» به تئوری «هو و مو هیادتشی » (

& Saikal

رر راستای تغییو منطق ژئودلیتک و موزبنیی ااورمیااه از طودق

(Nazemroaya, 2006

و همچنان توسط اوباما راباد م شور
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از سوی ردگو ،تامپسون بارات ( 2003بواسیاس ژئودلیتییک ائیولیبواد کیه بیه
تفصیل رر کتاب اور به آن دورااته است ،جهیانبینی از سیاسیت راهبیوری کیالن
امنیت مل امودکا ارائه رار است کیه بیو مبنیای آن جغوافییای سیاسی و راهبیوری
جهان به رو منطهه «جهاا شی دا رر ااد جهاا شین» که به آن هسته جهیاا شیین
گفته م شور و منطهه «مهاو رر بوابو جهاا شین» بیه عنیوان شیکاف دوشیوای دیا
غیوهمبسته جهاا شین تهسیم م شیور (بی اییاز1390 ،
;2004

Barnett, 2003; Roberts et al,

از اگا راهبور کالن امنیت مل امودکا کشورهای منطهه ااورمیااه و شیماد

افودها بوش هستهای شکاف غیوهمبسته جهاا شین را تشکیل م رهنی بیه عهییی
بارات «ارتیش و بیازار رر اهادیت رر تجیارت دکسیان قواررارایی و بیواد اسیاس
عوور

رارر که اد رو به فهم و ارراک بهتو از روابط ررهمتنیی اور رر سواسیو

اقتصار جهان بوسنی» بو اد اسیاس جنیگ شیبکهم یور بیه عنیوان تئیوری عصیو
اطالعا
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(Peter, 2006

کیه

موعوعیت دییا م کنی؛ چواکه رر اد راهبور عی ارتباط بیا جهیان اطیو

م سوب م شیور

(Roberts et al, 2004: 889

بنیابواد  ،بی رلییل ایسیت کیه بوای

ت لیلگوان راال و ایارج هییف سیاسی اقتصیار بیی الملیل را ادجیار ائیتالف
عیجبهه مهاومت رر منطهه و ت کیم ات ار سیاس اوا غوب و مت یید منطهیهای
آاها رااستهاای
رر مهابل ،چی و روسیه رر طیف موالف اد رقابت ،بیا اگیاه سیسیتم بیه
ب وان سورده و عواق ،اد ب وانها را چالش سیسیتم رااسیته کیه تیال آن بادیی
منتوو شکلگیوی توتیبا

جیدی بیور گوچیه اضیور چیی رر ادی عوًیه بسییار

کمراگ بور و بیشتود امور مهاومت آن را م توان رر همواه با روسیه رر وتیوی
قطینامههای شورای امنیت علیه سورده مشاهی کور ،روسییه اضیور فییاد رر ادی
موعوع را زمه بازگشت قیرتمنیااه به ااورمیااه و اابا
بزرگ رر میار

روسیه به عنیوان قییرت

بی المللی رااسیته اسیت از ادی رو ،بیا ارسیاد سیالح و اعیزا

گوو های رزم به سوی سورده به راباد افب افوذ ژئودلیتیک اور و ایز ًیاات از
منافع اقتصاری بهودژ ارامه فووش تسلی ا

اوام  ،امادش قیر

بی الملل با هیف مماایت از تغییو اهشه بلنیمی

و ارتهاا دوسیتیژ

ااورمیااه بیه عیور ایور بیور

است (اوری22-19 :1391 ،
چنااچه مشاهی م شور ت وک بازدگوان رر سطح منطههای و بی الملل ایوع
توزارن قوای اامتهارن را به امادش م گنارر که رر آن هودک از بازدگوان با اهییاف
بوا میعیان قیر

راال م دورازای با توجه به ده بنیی اامتوازن قیر

رر اد

زمینه ها بادی گفت رر تمام اوشههای شبکه ااورمیااه ،کشورهای قیوی همچیون
ادوان و عوبستان رارای همسادگاا عییف هستنی که اد امو بیه اوبیه ایور باعیث
آسیادندوی م یط منطههای و رسو دندوی آن رر مهابل مییااال

ایارج شیی

است اد ب ابات استواتژدک ااکم بو منطهه سبا شیی اسیت کیه همیوار شیاهی
کارکور سیستم میدودت اوم مبتن بیو موازایه قیوا باشییم امیا از آاجیا کیه رر اویا
بی الملل دیچیی و آشوب امووز قیر های بزرگ از بوایورر مسیتهیم بیا دکییدگو
اجتناب م ورزای ،فوعیه مهاله ااعو بو اد است کیه کیارگزاران عیسیسیتم رر

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

متفاو

به عوًه بازی بزرگ کشیی شیی و بیه امادیت مسیتهیم و غیومسیتهیم از

روابط بی الملل به سیستم میدودت اوم کمک کور و قییر هیا از آن بیوای تغیییو
اهاط هیف مورراوو استفار م کننی
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چنااچه الگوی ارتباطا

شبکه ااورمیاایه اشیان می رهیی ،سیاسیت ایارج

امودکا از الگوی کنش غیومستهیم و بهکارگیوی بازدگوان ایابت بوای کنش امنیتی و
اوام رر سورده و سپس عواق استفار کور است از سوی ردگو ،ر دلی همچیون
عی ااسجا راال  ،وجور رولتهیای عیییف و شیکننی و رر عیی ایاد وجیور
شکاف های عمیق فوقهای ،منهب و منطههای باعث تواامنیی شبکههای تووردسیت
بی الملل شی است که بستو را فواهم م کنی تا کارگزاران عیسیستم به میوازا
بازدگوان سنت به کنشگوی مبارر
2010: 423

ورزای و کارکوری اییابت راشیته باشینی (

Hurd,

به همی رلیل م توان بیا تسیامح گفیت کیه جنیگهیای عمیی آدنیی ،

جنگ های ایابت اواهنی بور راعش از جمله اد کارگزاران عیسیستم اسیت کیه
کارگزار چنی جنگ اواهی بور و عوًه فیالیت آن رر سورده و عیواق بیه ًی نه
عملیا

استواتژدک قیر های بزرگ فوامنطههای و منطههای تبیدل شی است

با اد ااد ،گوچه چگال ارتباطا

ررون شبکه ااورمیاایه ایاک از سینگین

کفه توازوی ائتالف غوب -عوب است ،به رلیل غیواطی بیورن سیسیتم بیی الملیل
شاهی کنشگوی کموبیش مستهل اد کارگزار و تواایاد امنیتی سیازی منطهیه ورای
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

ااتوار قیر های بزرگ منطههای و فوامنطههای بهودژ ائتالف غوب -عوبی هسیتیم؛
به گواهای که با اجم گستور فیالیت های تووردست گوو هیای وابسیته بیه راعیش
اوع چواش رر سیاست اارج جودان ائتالف غوب از اهش امیادت از ارتیش
آزاریبوش و ایووهای میااهرو ،که راعش ایز بوش از اد جودان تله م شی ،بیه
جودان ائتالف مبارز و م یورسازی راعش به وجور آمی از اد مواله شاهی گنار
به مهطع زماا رو دین م یورسازی راعش هستیم امیا بیه رلییل تییاو کیارکور
ایابت اد کارگزار اد جودان ائتالف غوبی -عوبی ررًییر ایابوری ادی جودیان
بواوواهیی آمییی ،بلکییه بیا هیییف م یورسییازی آن اواهیان کنتییود میییدودت اوییم
ااورمیااه اواهی بور ررواقع ،کارکور اًل جنگهای ایابت اعماد کنتود از سیوی
قیر

میاالهگو فوامنطههای است از اد رو ،الگوی روابیط قییر

میاالیهگیو رر

رابطه با شبکه ااورمیااه «به تیامل بی رواوع موازایه قیوا بسیتگ اواهیی راشیت:
موازاه قوا بی قیر های میااله کننی فوامنطههای رر سیستم تابییه (ااورمیاایه و

138

موازاه قوا بی بویشهیای موکیزی و دیوامیوا سیسیتم تابییه (قییر هیای ررون

منطههای (قاسم و ًال

1386 ،

 .٤جریانهای تأمین مالی شبکه تروریستی داعش
مهمتود رغیغه دیش رو رر رور م یورسیازی راعیش بیه مسییور کیورن و قطیع
را های تأمی منابع مال راعش میطوف م شور موعوع کمک دا امادتهای مال
به سازمان های سیاس شبه اوام رر ااورمیااه رر وهله اوست ردشه رر ررسهاد
رارر که از جنگ افغااستان-شوروی کسا شیی و رر آن بسییاری از مؤسسیههیای
غیورولت امارد بیون آاکه با م یوردتهاد رر سطح بی الملل روبوو شوای ،قارر
به ارائه ااواع کمک هیای میال بورایی رر وهلیه رو بادیی ردشیه آن را رر ااهیالب
اسالم ادوان رر ساد  1979رااست که عوبستان سیوری را بیه رلییل اایتالفهیای
فوقه ای و توس از گستوش افوذ شییه ادواا رر منطهه به امادت مال از طوفهای
سیاسی -مینهب واراشیت

(Gul, 2010: 903

رر شیوادط کنیوا اییز «جنیگ علییه

تووردسم» با م وردت امودکیا رر افغااسیتان ،و املیه بیه عیواق و ب یوان سیورده
زمینههای بیشتوی بوای جودان های فوامل همچون الهاعی  ،جبهیه النصیو و اکنیون
راعش فواهم کور است
اقتصار راعش به عنوان اووتنمیتود شبکه تووردست مبتن بو دیک اویا میال
اتکا رارر رر اواسط ساد  ،2014بوآوررها از ررآمی راعش ایور سه میلیون ر ر رر
روز بور و راراد های آن ایز بی  1.3و  2میلیون ر ر بوآورر شیی اسیت (
2170, 2014

UNSC

آاچه راعش را از سادو گوو ها و شبکههای تووردست همچون الهاعیی

متمادز م کنی اد است که بواالف گوو های ردگو از جمله الهاعی که به شی

به

جمع آوری دود از طودق مؤسسه های غیورولت و اهیاکننیگان ایوده وابسته بورایی،
رولت اسالم عواق و شا بیه طیور عمیی منیابع میال ایور را از طودیق فسیار و
فیالیت های جناد از جمله قاچاق افت ،غار

و چپاود ،اعمیاد مالییا

تصوف بااک ،آر رباد و غیو به رست م آورر

( Gul, 2010: 918; Levitt, 2014;Cauder

wood, 2014

ت میلی ،

همچنی از آاجا که بوش اعوم ررآمی راعش از فیالیتهای جنیاد و

تووردست و واسطهها رر سواسو ااورمیااه بیست م آدی ،ایاز آن به ااتهاد دیود بیه

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

دیچیی است و بو راهبورهای مال متنوع بوای میدودت شبکههیای روررسیت ایور
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اار از موزهای بی الملل را به ایاقل م رساای
2

( Cohen, 2014; Giovanni et al, 2014:

با توجه به ادنکه فهم شیو های تأمی منابع مال راعیش و چگیال ارتبیاط بیی

راعش و گوو های تأمی کننی منابع مال به منوور ااجا اقیاما

مؤاو جهت مهابله

با آن به ت هق هیف مهالیه کمیک می کنیی ،رر ارامیه بوای از مهمتیود منیابع و
شیو های ت هق آن ذکو م شور
ررآمی ااًل از فووش افت :اقتصار راعش رر وهله اوست مبتنی بیو رارادی
ااش از تولیی ااوژی ت ت تصوف اور رر عواق و سورده است رارادی ااًیل از
ااوژی ،منبع دادیار و قابل اتکاد بوای کسا ررآمی راعش قلمیار شی است تولییی
افت ااًل از تأسیسا
ذاادو افت اا اابا

و دا دشگا های ت یت کنتیود عیواق بیه عنیوان دنجمیی
شی رر جهان و  60ررًی افت ت ت کنتود رر سیورده بیی

 30/000و  80/000بشکه رر روز بوآورر شی است (
14

ات اگو اد تولییا

Barrett, 2014: 47; FATF, 2015:

با قیمت دادی  25تا  50ر ر به ازای هو بشیکه فوواتیه

شور ،روزااه  2ال  4میلیون ر ر ررآمی اصیا اد گوو تووردست می کنیی بنیابو
ت لیلهای ارائه شی اد م صو
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تولییی به منیاطق ت یت کنتیود راعیش بیوای

فووش به مور و ایز به توکیه و سورده رواایه می شیور

(The Guardian, 2014

بنیابو

گزارش گوو اقیا مال رر مبارز با دولشود  1،راعش هو بشکه افت را ازردک بیه
 35-20ر ر فوواته است و افت فوواته شی سپس توسیط واسیطههیا بیه قیمیت
 100-60ر ر رر بازارهای م ل فوواته شی است

(FATF, 2015: 14

با اد ااد ،امله هواد ائتالف بی الملل بیه مواعیع افتی  ،از جملیه املیه
هواد ائتالف بی الملل که باعث کاهش شیدی ررآمی ادی گیوو تیا 500الی 750
هزار ر ر شی است و همچنی امله هیواد روسییه بیه مواعیع افتی راعیش رر
سورده ااک از اادادیاری جودان افتی رر ررازمیی
Agency, 2015;Barrett, 2014: 48

اواهیی بیور (

Rassian News

رر کنار امله هواد ائتالف بی الملل  ،بنابه گزارش

گوو اقیا مال رر مبارز با دولشود  ،تیالشهیای رو سیاد ااییو مهامیا

منطهیه

اکومت عواق بوای متوقف ساات م مولههای م صو

افت

کورستان ،مهاما

)1. The Financial Action Task Force (FATF

مونون به گوو راعش ایز بسیار قابل توجه بور است؛ بهگواهای کیه ادی اقییاما
اهمیت ررآمی ااًل از افت را اسبت به سیادو منیابع ررآمییی راعیش بیه شیی
کاهش رار است

با اد ایاد ،شناسیاد واسیطههیا ،اودییاران،

(FATF, 2015: 5-6

اامالن و مسیوهای ااتهاد م موله های افت راعش همچنان اهمییت ایور را بیوای
مهاما

جهت مبارز با منابع تأمی مال راعش افب کور است
ررآمی ااًل از چپاود فیالیت های کشاورزی :گنشته از کنتود زدوسااتهای

کلییی هماانی سی و بوق ،بوش ردگو از منابع مال راعیش از طودیق فیالییتهیای
کشاورزی رر سورده و عواق به رست م آدی؛ بهگواهای که بنابو بوآورر سازمان غینا
و کشاورزی سازمان ملل ،راعش رر عواق بیش از  40ررًی تولیی گنی را رر سیاد
 2014ت ت کنتود راشته اسیت (
2015

UN Food and Agriculture Organization, 2014; FATF,

آاها بوش از دود مورر ایاز اور را ت ت «ذکا » از کشاورزان بابت سهم

از گنی و جو رردافت م کننی و ماشی آ

کشاورزی را از کشاورزان عبط کیور

و سپس رر قالا «کواده» به کشاورزان بوم گوراایی همچنیی بیا رر رسیت راشیت
کنتود زمی ها و ابزارهای تولیی ،کنتود فوادنی ذایو سازی رر سیلوها ،قیمتگیناری
و توزدع را رر اا صار اور گوفتهاای
ررآمی ااًل از اقیاما

(FATF, 2015: 15

جناد و اااذی از بااک :بوش عمیی ردگیو ررآمیی

موکزی موًل و سادو اهارهای مال ت ت کنتود ،غار

و چپاود ،مالییا

ت میلی

از مور  ،ایور  720ر ر جزده از غیومسلمااان ،با گیوی به ودژ از راانیگان وسادل
سنگی رر جار های منته به موًل و شهوهای ت ت تصوف آاها ،آر ربیاد بیوای
غوامت ،فووش آاار باستاا و شیو های ردگو بیه رسیت آمیی اسیت (
Cohen, 2014

;Levitt, 2014

بنابو بوآورر ازااهراری امودکا ،راعش با به رست گوفت کنتود شیا

بااک رولت واقع رر اینوا ،ا ابارً ،الحالید و بوشی از کوکیوک عیواق رر سیاد
 ،2014به اجم قابل توجه ایاقل ایم میلیارر ر ر دود اهیی رستوسی دیییا کیور
(US Department of Treasury, 2015

اکثو اد دودها به ارز م ل عیواق دینی ردنیار

اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مورد داعش  فاطمه محروق

اد جودان تووردست از اقیاما

جناد

همچنون تصوف  430میلیون ر ر از باایک

است و استفار از آن بوای راعش رر اار از عواق رشوار اواهی بور همچنی بیا
کنتود و اااذی از بااکهای واقع رر موًیل ،اسیابهیای دیسااییاز مسیی یان و
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مسلمااان را اار کور و بو همه مشتوداا که دود اهیی از آاجیا ایار دیا تبیارد
م کننی ،مالیا
عم تیاو ایا
م کنی

دن ررًیی اعماد کور است ادی فیالییتهیای تیواکنش بیااک
اقتصاری عواق به تأمی مال مسیتهالاه راعیش کمیک بسییاری

(FATF, 2015: 12-13

به گزارش مجله جغوافیای مل

(National Geografic

 ،بواساس فلیش بیه رسیت

آمی توسط ایووهای امنیت عواق ،راعش م بادست تاکنون از فیالیتهای غیوقااوا
ااش از فووش آاار باسیتاا میلیاررهیا ر ر بیسیت آورر باشیی

(FATF, 2015: 17

همچنی قطینامههای  2014( 2161و  2015( 2199شورای امنیت ،رولتها را بیه
دیووی از اد قطینامه ها و اییز عیی مشیارکت و منیع هوگوایه تجیار

مسیتهیم و

غیومستهیم با گوو تووردست راعش و النصو رر اوز افت و سیادو فیالییتهیاد
که به منابع ررآمیی آاها کمک م کنی ،ملز سااته است

(UNSCR 2199, 2015

اهیاکننیگان شوص و اعضای اااوار هیای سیلطنت  :بوایورراری راعیش از
 875میلیون ر ر دود اهی و راراد دیش از سهوط موًیل

(Barrett, 2014: 46

اشیان

رهنی اهش بارز بسیاری از منابع اکومت دا اصوً ملتهای اووتمنی افتاییز
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

عوبستان سیوری ،قطو ،کودیت و شیبکه بزرگتیو اهیاکننییگان اصوًی از جملیه
اعضای اااوار های سلطنت الی فارس است منابع مال توصیص دافته از سیوی
قیر های فوامنطههای به موالفان اکومت بشار اسی که گوو های وابسته به راعش
ایز رر آن بی اضور راشتنی ،اهش تییی کننیی رر رشیی ادی جودیان تووردسیت
راشته است همچنی ااتالفا

فوقهای بهودژ ااتالف شییه-سین اهشی مهیم رر

امادت مال اد گوو ها از راعیش رارر؛ چواکیه ابیوبکو البغییاری رسیمار شیییه را
رشم اور میوف کور است

(Gause, 2014; Dabiq, 2014

رر بی کشورهای الیی

فارس ،قطو و کودت رو کشور عمی رررسوساز بوای قیواای عیتووردسیت تیأمی
مال به شمار م روای رو عامل عمی تالشها جهیت مسییور کیورن مسییو تیأمی
مال تووردستها رر اد رو کشور را ب اتیجه م گنارر :اوست ،اویا هیای بیااک
به اسبت باز کودت و قطو که ماهوااه توسط راعش بهو بوراری م شوای ،زدیوا اویا
بااک اد رو کشور به طور اورکار اطوط قومز و هیچ اوع میواای را بیه هنگیا
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ااتهاد دود به جودانهای موتلف اسالم از ایور اشیان امی رهنیی رو  ،بیه رلییل

عیف رژدم سیاس و دیامیهای سیاس ااش از میااله رر قطیع ادی جودیانهیای
مال بوای رژدم سیاس هیچ عالقهای بیه م ییور کیورن فیالییتهیای بیاافوذتود
اهیاکننییگان راعیش را ایارایی

(Giovanni et al, 2014: 4-5

بنیابواد  ،تنهیا از سیوی

ازااهراری امودکا شماری از اد اهیاکننیگان شناساد و مورر ت ودم قوارگوفتهاایی
به عنوان مثاد ،رر کودت اااوار امادنیگان مجلس از جمله عضو دارلمیاا
م می ایف المطیوی

(Hayef Al-Mutair

کودیت

منابع مال را بیوای گیوو هیای جهیاری و

رارای دیوایهای مستهیم با راعش جمعآوری کور است

(Giovanni et al, 2014: 5

بیه

همی رلیل ،سوکوب بوا از اد تأمی کننیگان مال راعش به ل ار سیاس بیوای
اد کشورها بسیار رشوار و دوهزدنه اواهی بور
کمکهای بشوروستااه جیل  :گوچه بسیاری از سازمانهای غیورولتی
توسط جودانهای تووردست به عنوان ابزاری بوای تأمی مال (
97

مورر سوااستفار قوارم گیوای ،به رلیل اوار

(NGOs

Rashid Ameer, 2013:

و بورس های رقیق بیو بسییاری

از اد سازمان ها بیی از ااراه دازر سپتامبو رر سواسو جهان رر مهادسه با ررآمیهای
فوق اهش کمراگتو رر تأمی منابع مال راعیش رارایی بیا ادی

ااًل از اقیاما

ااد ،شواهی ااک از تیاو جودان کمکهای مال به راعش از طودق اد سازمانها
و مؤسسه های ایوده ابت اشی رر قالا کمکهیای بشوروسیتااهً ،ییقه و ذکیا
دوراات م شور

(Rashid Ameer, 2013; Giovanni et al, 2014

کاربور واتس آپ رر سواسو جهان و ابزار اهشهبوراری ج د اس سبا تسهیل
بوقواری ارتباط و تییی م ل رقیق مالقا

بوای تووردستها م شور کیک مزدتی

مضاعف رارر که به جودانهای تووردست همچون راعیش اجیاز ابیتایا کیاربوی
بیون ارائه شمار تلف م رهی که امکان شناساد را غیوممک م کنی اسابهیای
تودیتیو وابسته به راعش آشکارا اا کاربویهای کیک آاها را اشان م رهی (
et al, 2014: 5

Giovanni

از سوی ردگو ،بنابه گزارش مؤسسه بووکینز رر ما مه  ،2014اطوط

مبهم بی کمک های بشوروستااه و ًنیوقهای جهیار سیبا ابهیا زادی شییدی رر
1. kik
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است که از طودق بواامیههیای کیاربوری تلفی همیوا هماانیی واتیسآپ و کییک

1

143

مسیور کورن کمک های مال به سورده و عواق شی است بوای از ًینیوقهیای
جمع آوری دود رر کودت اواستار کمک بیه کورکیان بی سودوسیت ،دناهنییگان و
گوو های جهاری شیای و رر اتیجه ،بورجه ااتصاص رار شی بوای جنگ و کمک
غیوقابل تشویص شی است
وزار

(Dickinson, 2014

ازااهراری امودکا ساوی ا جم  1از بااکییاران بیزرگ و عضیو هیئیت

میدو مؤسسههای بزرگ بوش مال اسالم کودت از اااوار های روااا سین و
همچنییی چهییار رواییاا سیین ردگییو از جملییه ا اشییام بییه رلیییل مشییارکت رر
جمع آوری وجو فاهوار بوای مؤسسه ایوده و ت ودل آاها به فوری وابسته به جبهیه
النصو و راعش و ایز اودی و فووش و قاچاق اسل ه به امادنیگ از جبهیه النصیو
شناساد کور همچنی تاراان تادومورازودچ باتیواشودل  2،سلیم الکیوارو 3قطیوی،
عبیالوام ب عمیو النییم اام مال و ر د گوو هیای اسیال گیوای راعیش رر
سورده و عواق و ایز طارق ب طاهو الهوزی 4بیه رلییل مشیارکت رر ًینیوقهیای
جمع آوری وجو و اهوق بشوروستااه بوای راعش ایز از سوی ازاایهراری امودکیا
میوف شیای

(US Department of the Treasury, 2013 & 2014
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موزهای توکیه :گنرگا موزی بی توکیه و سورده هماانی شهو قاع آاتپ 5رر
جنوب شوق توکیه به عنوان مکان هاد کلییی بوای تأمی میال تووردسیم ،قاچیاق
تسلی ا  ،فووش غیوقااوا افت و ورور تووردستهای افواط اسال گوا به راایل
سورده و عواق عمل م کنی علت عمی اد مسئله همیانطیور کیه ذکیو آن رر بیا
رفت ،به رودکور توکیه رر منطهه جهت سهوط رولت بشار اسی با کمک گیوو هیای
تووردست و رشی جودان سلف گوی تکفیوی بوم گورر بیش از  12هزار تووردست
از  81کشور موتلف رایا از طودق موزهای شماد شوق توکیه بوای جنگ سیورده بیه
راعش و النصو مل ق شی اای و شمار آاها رر ااد افزادش است رولیت عییالت و
1. Savvy Al-Ajmi
2. Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili
3. Salim Al-Kuwaru
4. Tariq bin Al-Tahar Al-Harzi
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5. Gaziantep

توسیه رر منطهه ادنجیولیک توکیه ،دادگاه را بوای تسلیح و آموزش تووردسیتهیا
بوای ورور به جنگ علیه رولت بشار اسی و رولت شییه عواق تأسییس کیور کیه از
طوق موتلف موالفان و تووردستهیا را عضیوگیوی و سیازماایه می کنیی (گیل
م میی 3-2 :1393 ،همچنی  ،اجم عویمی از منیابع افتی رر شیماد عیواق از
طودق قاچاق موزی رر راال ااک توکیه به ًور

م ل به فووش رفته است کیه

ررآمیییهای ااش ی از آن توسییط رهبییوان رولییت عیییالت و توسیییه رر امادییت از
جودان های تکفیوی بوای فووش تسلی ا

هزدنه شی است شیهو ایاج داشیا رر

توکیه ،دک از مناطه است که تااکوهای افت توکیه به وسیله تووردستهای راعش
از عواق بارگیوی م کننی و رر اد منطهه آن را به دود اهی تبیدل م کننیی از سیوی
ردگو ،لوله های افت رر ایور سه کیلومتو و با عمق  15متیو رر میوز بیی توکییه و
مناطق ت ت سلطه جودان تکفیوی راعش تیبیه شی است که به ًور

م وماایه و

غیوقااوا اجم عویم از منابع افت عواق را وارر ااک توکیه م کنی که بوش از
راهبور رولت عیالت و توسیه توکیه بوای تثبیت رشیی اقتصیاری و تضیمی امنییت
ااوژی توکیه بوای عی وابستگ شیدی به افت و گاز کشورهاد همچیون ادیوان بیه
شمار م آدی (گل م میی15-12 :1393 ،
سیستم دول اواله 1:گوو تووردست راعش بوای افب ماشی جنگ اور بیه
مبارزان و اااوار های آاها ،دیاراش عملییا هیای موفیق ،دوراایت هزدنیه زاییگ
اااوار های افواری که فو
2014: 45

کورای ،ارار مور ت ت کنتیود ایور و غییو

( Barrett,

بواالف الهاعی که دودهای اور را از طودق اویا میال جهیاا  ،اویا

بااک اسالم و اوا زدوزمین اواله منتهل م کنی ،گوو تووردست راعش به رلییل
کنارگناشت اوا بیااک بیی الملیل ،عمیی ااتهیاد وجیه را از طودیق اویا بیااک
غیورسم اواله ااجا م رهی
اوا بااک اواله که به عنوان ااتهادرهنیی بییون ت یوک دیود شینااته شیی
است ،دک اوا بااک غیورسم  ،قابل اعتمار و ارزشمنی است کیه بواسیاس شیبکه
1. Hawala
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ًوف هزدنه زدار ایاز رارر ،ازجمله تهیه و اگهیاری تجهیزا  ،دوراات اهیوق بیه
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واسطه های ااتهاد رهنی دود به مناطق موتلف جهان به طور همزمان و بیون رابیاد
کورن کاااد های عاری بااک  ،سنی الکتووایک و قااوا عمل م کنیی ادی سیسیتم
چنیان جیدی ایست و ات رر متون فهه اسالم بسیار قیدم که بیه اوادیل قیون
هشتم م رسی ایز ذکو شی اسیت و کماکیان بیه عنیوان دیک اویا ااتویاب بیوای
دورااتهای اهیی ،ااتهاد ،مبارله ارز و ارساد دود رر دک کشور بهودیژ رر آسییای
جنوب شوق و کشورهای اسالم  ،ازجمله رر کشیمیو ،رهلی  ،داکسیتان ،روبی و
سادو اهاط ردگو جهان مورر استفار قوارم گیور

(Faith, 2011; Cauderwood, 2014

آشناد شیبکههیا ی تووردسیت بیا ادی سیسیتم بیااک بییون هییچ قیواررار،
ًورت ساب بااک دا سوابق میامله ،بیون بوجای گناشت هیچ سنی دا کاغن قااوا
دا اررای به آاها کمک کور است تا اجیم زدیاری از دیود را بیه اعضیای ایور رر
مناطق موتلف منتهل کننی از اد رو ،اوام مناسا بوای بهای اقتصار مور عیواق و
ایز راعش رر طود رور ررازمی

منازعه و بواوررها اسیت

(Faith, 2011: 26

تنهیا

بیی از ااراه دازر سپتامبو بور که اهارهای موتلف فیراد امودکا بی سیستم اوالیه
و امور مال تووردستها رابطه دییا کورای و ماهیت دنهاا اد سیسیتم بییی از ادی
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واقیه توجه بسیاری را به اور جلا کور راعش ایز از ادی اویا بیااک بیه رلییل
ماهیت دنهان آن بوای دوراات اهوق و مزادا و ااتهاد دود رر اهیاط موتلیف جهیان
استفار م کنی به عنوان مثاد ،اسپاایا به دک از تأمی کننی های میال بیزرگ بیوای
تووردستهای جهاری رر سورده و عیواق تبییدل شیی اسیت (
Johnston, 2014: 7

;Cauderwood, 2014

به عهیی دک از ت لیلگوان بنا تامپسون به رلیل ادنکه اد اویا

بااک قارر است دود را رر عواق ،سورده و سادو کشورهای ااورمیااه و اییز منیاطق
ردگو جهان ااتهاد رهی ،توقف آن بوای مهاما

غوب بسیار شیوار اسیت (

Johnston.

2014: 7

نتیجهگیری
چنااچه مشاهی م شور ،رولت اسیالم عیواق و شیا بیه رلییل ماهییت و توکییا
متفاو

تأمی منابع مال  ،از سادو سازمانها و شبکههای تووردست متمادز م شیور

چگال ارتباطا

جودان مال رر رور فهور و رشیی بیه سیوی موکیز شیبکه میال

جهیاا (امودکیا و ات اردیه ارودییا بیوای کمیک بیه موالفییان بشیار اسیی و سییپس
قیر های سین منطهیه ااورمیاایه بیا م وردیت عوبسیتان ،کودیت ،قطیو و سیادو
کشورهای الی فارس رر اوکت بور است رر رور م یورسازی راعش ،گوچیه
اقیاما

عیتووردست  ،ازجمله امله به مواعیع افتی  ،مسییور کیورن باایکهیای

م ل وابسته به اوا بااک بی الملل  ،توافق رهبیوان جی  8بیوای عیی دوراایت
جزده و غوامت بابت آزاری گووگانها و مبارز با مؤسسا
بااک زدوزمین

(Johnston, 2014

ایودیه جیلی و اویا

از سوی جودان موکز شیبکه بیا م وردیت امودکیا

راباد شی است ،اما میزان و چگال ارتباطا

هم رر شیبکه میال جهیاا از سیوی

کشورهای اروداد همچون فوااسه ،ادتالیا ،اسپاایا و آلمان

(Guardian, 2014

و هیم از

سوی کشورهای عوب منطهه بسیار کمراگ و عییف بور است عیف رژدیمهیای
سیاس کشورهای عوب رر مسیور کورن جودان کمیکهیای میال از سیوی افیوار
اصوً و ًنیوقهای جمعآوری دود و همچنی ااتالفهیای فوقیهای-مینهب
رهبوان اکومت اد کشورها ،عیی ااسیجا راالی و ررایگ و توردیی رر توقیف
جودان مال راعش به منوور موازایهسیازی رر بوابیو شییییان ،آهنیگ م یورسیازی
راعش را کنی م کنی اد مسئله به اوب عملکیور شیبکه ااورمیاایه را بیه عنیوان
ساات فاقی مییار و جهان کوچک اشان م رهی که رر آن تیاال و هیمدوشیاا رو
رست م رهی به همی منوور ،رودکور شبکهای ادی امکیان را بیوای دژوهشیگوان
اقتصار سیاس بی الملل فواهم م آورر تا با مطالیه تیاال و همدوشیاا رو الگیوی
عموری و افه  ،ارراکی جیامع از چگیواگ و فوادنیی فیالییت گیوو هیا و شیبکه
تووردست رر بورس های اور از اقتصار سیاس تووردسم به رسیت رهنیی رر ادی
شبکه دیچیی  ،کارگزار عیسیستم راعش اهش الهه دیوای ،با ررجهای از اسیتهالد
رفتاری را رر کمک به میدودت اوم منطهه ااورمیااه ادفا م کنی
بهعالو  ،توزدیع دیواییها رر شیبکه رو ودژگی سیااتاری را اشیان می رهیی:
موکزدت اهاط گو رر شبکه ژئودلیتیک و مال جهاا با م وردیت امودکیا و تهسییم
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الگوی عموری و افه ارراک جامع از مطالیه و بورس اقتصار سیاس تووردسم بیه

شبکه به اوشههای فوع با الگوی روابط تبیی و مسیتهل دافتیههیای دیژوهش از
دک سو ااک از ساات سلسهمواتب اوشیهای شیبکه ژئودلیتییک و میال جهیاا
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است که ادا

مت ی به عنوان گو موکزی تواایاد آن را رارر کیه رسیتیاب اهیاط

گو دیواموا به ردگو اهاط گو دیواموا را م یور کنی و اد همان چیزی است که
سوزان استوا ( 1986از آن به عنوان «قیر
رفتاری ادا

سااتاری» تیبیو م کنی سیاستهای

مت ی رر رو مهطع زماا رشیی و گسیتوش و م یورسیازی راعیش

اد مسئله را به اوب اشان م رهی؛ بهگواهای کیه کیاهش م ییوردتهیا و سیپس
اعماد شیدی م یوردتها بیو ا یو تیأمی میال راعیش ،ااشی از فیالییت مثبیت
گو های موکزی منطهه و ایز گو های موکزی رر اوا بی الملل بور است بنیابواد ،
بنا به استی د مهاله ،رر سیستمهای دیچیی و آشوب امیووز ،تئیوری شیبکه دیچییی
م تواای به طور قابل توجه داسوگوی بسیاری از سئوا

و مشیکال

دژوهشی

موجور رر اقتصار سیاس بی الملل به طور کل و اقتصار سیاس تووردسیم بیه طیور
ااص باشی
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چکیده
مجتمعهای نظامی-صنعتی با قدست نفوذی کره دس نتیجره ایااراهرای
نظامیگری ایاالت متحده بداا آ سدهاند ،توانستهاند به عنروان یرک بلروک
گر ه منافع دس سقابا با دیگر گر ههای منافع دس عرصه ایاااهای دفراعی
امنیتی ،نفوذ یادی سا بر طراحی ایااا دفراعی ایراالت متحرده امریالرا
اِعمال کنند هم پیوند با نومحافظهکاسان ،با بهررهگیرری ا سجرداد حادثره
یا ده اپتامبر ،فرصتی تا ه برای اتخاذ ایاااهای تها می هژمونیگرای
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

ایاالت متحده جلق نموده نقش فزاینردهای سا دس تصرمیمارا ی ایاارا
دفاعی ایاالت متحده ایفا کنند تها می شدن ایاااهای دفراعی امریالرا
سا ا مان د لا وسج اکر بوش به بعد تشدید نمایند .با تو ه به ای مهم،
پراش اصلی پرژ هش حاضرر ایر اارا کره پرس ا حادثره11ارپتامبر،
مجتمعهای نظامی-صنعتی چه نقشی سا دس تحرول ساهبررد دفراعی ایراالت
متحده امریالا ایفا نموده اند؟ برای پااخ بره ایر پرارش ،پرژ هش حاضرر،
فرضیه یر سا به انجش میگذاسد :پس ا حادثه  11اپتامبر ،مجتمعهرای
نظامی-صنعتی ،نقشی اااای دس تها میترر کرردن ایااراهرای دفراعی
ایاالت متحده امریالا ایفا نموده اند .س ش تحقیق دس ای پرژ هش ،تحلیلری-
توصیفی ااا برای تبیی مسئله پژ هش ا الگوی تصمیماا ی تالثرگررا
بهرهگرفته شده ااا.

واژههای کلیدی :مجتمعهای نظرامی -صرنعتی ،امریالرا ،ساهبررد امنیتری،
حادثه  11اپتامبر
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