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 مقدمه
تحاي نقطه2001يازده سپتامبر مي والت روابط بين عطف در القاعده. شود الملل محسوب

كه از يازده سپتامبر دچار تحوالت عمي هاي روابط بين پديدهاز نيز يكي   شدهقالملل است

و پس از يازده سپتامبر به خوبي نشاناي مقايسهبررسي. است دهندة اين وضعيت القاعده قبل

ح. مطلب است كه داراي را الت يك سازمان تمركزگرا القاعده تا قبل از اين تاريخ بيشتر داشت

در سلسله  و حتي به لحاظ موقعيت جغرافيايي تمركز) افغانستان( مشخصيكانممراتب بود

به افغانستان. داشت و متعاقب آن حمله آمريكا هاي پايگاه،اما پس از حادثه يازده سپتامبر

از به عنوان يك سازمانالقاعده به بعد با پراكندگي در افغانستان بطور كلي و از آن  بين رفت

و ايدئولوژي آن در سطح جهاني دوره از فعاليت القاعده تحت عنوان جديداياعضاي القاعده

از،به عبارت ديگر.به ظهور رسيد» گرايي القاعده« يك11 القاعده پس  سپتامبر بيشتر

يك»ايدئولوژي« ت القاعده پس از يازدهبه بررسي وضعيمقالهدر اين.»سازمان« است تا

.پرداخته مي شود با تاكيد برعراقسپتامبر

به بدين صورت كه درنگرش مخالفتابتدا به القاعده  جهان اسالم از آميز نسبت

سپس به موضوع گسترش ايدئولوژي القاعده در سطح. پرداخته مي شودهاي مختلف ديدگاه

شدجهاني  به جايگاه موضوع. پرداخته خواهد و ايدئولوژي آن در جوامع اسالميبن بعد الدن

به عنوان زمينه اي براي گسترش القاعده در جهان اسالم اختصاص يافتهو در بين مسلمانان

از يعني مركز ثقل فعاليت هاي اين گروهدر پايان نيز وضعيت القاعده در عراق. است  پس

.هد گرفتمورد بررسي قرار خوا2003حمله آمريكا به آن كشور در سال

در جهان اسالم نسبت به حادثه و القاعده11نگرش هاي مخالف  سپتامبر
به مخالفت با حمالت و بطور كل مسلمانان 11بسياري از جهادي ها، اسالم گرايان

و تشديد تضادها بين. سپتامبر پرداختند چون معتقد بودند اين حمالت باعث تخريب اسالم

و همچنين قدرت يا و غرب به تبع آن اسالم و فتن جنگ طلبان در سياست خارجي آمريكا

و عراق شد به كشورهاي اسالمي مانند افغانستان كه. تجاوز برخي از آنها همچنين معتقد بودند

و جهادي ها در حد  به سركوب اسالم گرايان حاكمان كشورهاي اسالمي در نهايت فراغ بال

. وسيع پرداختند

و كم گرفتن خصوصدات در در درون جريان القاعده انتقا  رهبري فاجعه آميز بن الدن

از. قدرت آمريكا از سوي او مطرح شد در روزنامه عربي الشرق االوسط يك مقالة انتقادي

به نام ابوالوليد المصري تحت عنوان  داستان اعراب«يكي از اعضاي ارشد شوراي القاعده

طا: افغان به افغانستان تا تبعيد نهايي با چاپ شد كه بن الدن را به شدت مورد» لباناز ورود
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مي. انتقاد قرار داد كه يك ساختار قبيلگي درست در اين مقاله المصري، بن الدن را متهم كند

و به انتقادات ديگران توجه ندارد از نظر او بن الدن قدرت آمريكا را دست كم گرفته. كرده

را1992و در سومالي در سال1983 شكست آمريكاييها در بيروت در سال موضوعاو. است

و معتقد است آمريكا در تالفي همين مي خواند كه بن الدن به آنها افتخار مي كند شرمساري

و هم القاعده را به نحو فجيع سركوب كرد .)2005 دسامبر9و8الشرق االوسط،( شكست ها هم طالبان

ج به كه پس از يازده سپتامبر واز نقدهاي قابل توجه ديگري  ريان جهادي به طور كل

از اوايل. جهادي هاي بين المللي به طور خاص مطرح شد نقد جماعت اسالمي مصر است

و عقايد خشونت گراي 2002سال   رهبران زنداني جماعت كتابهايي منتشر كردند كه از خود

ج. قبل انتقاد كردند و امعه آنها يك گفتمان جديد را بر اساس مشاركت مسالمت آميز با دولت

كه جهاد يك تكليف عيني است كه علماي اسالمي صالح بايد. مطرح كردند آنها اقرار كردند

نه يك تكليف شخصي و كه جهاد. دستور آن را صادر كنند به عبارت ديگر آنها پذيرفتند

به جهاد زد و نبايد به سادگي دست و قواعد پيچيده خاص خود را دارد كرم زهدي،. قوانين

م با،»جماعت«و ابراهيم عبداهللا، نظريه پرداز» جماعت«شورتي رئيس مجلس  در مصاحبه

 كردند كه سازمانشان در خصوص حمله عليه مقامات مصري اذعانروزنامه الشرق االوسط

و آنها حق اعالم جهاد نداشته اند .)2002 ژوئيه16و15الشرق االوسط،( دچار اشتباه شده

ا و روحانيون، جريان اصلي اسالم گرايان يعني و افراد مستقل مذهبي خوان المسلمين

و مسلمانان مضر اعالم كردند به اياالت متحده را براي اسالم اكثر علماي.حمالت القاعده

و نه يك تكليف  مي دانند مسلمان جهاد را يك تكليف جمعي دفاعي تحت شرايط خاص

و تهاجمي عليه غير نظاميان امام بزرگ دانشگاه االزهر، از شيخ محمد سيد الطنطاوي،. شخصي

آننخست و ايدئولوژي كه القاعده يكي ديگر از علماي. را محكوم كرد ين روحانيوني بود

به نام يوسف القرضاوي با صدور فتوايي در  جهاد را غير قانوني 2001 سپتامبر13مسلمان

و القاعده را محكوم كرد كه كشتار غير نظاميا. اعالم كرد به او معتقد است ن در نيويورك را

.)net.online-islam.www://http(هيچ نحوي نمي توان توجيه كرد

و روشنفكر نيز قاعدتاً حمالت القاعده را مورد انتقاد قرار مي دهند؛ اسالم گرايان مدرن

و تاريخ نگار، حمله يازده طارق  عجيب از الگوييسپتامبر را انحرافالبشري، يك حقوقدان

م. تاريخي جنبش مقاومت ملي در جهان اسالم مي داند به نحوزبحمالت يور از نظر او

و غرب را گسترش داده است  (quoted from Gerges, 2005, p. 241) خطرناك منازعه بين اسالم

كه گرچه بسياري از اسالم گرايان، ترور مي كنند اما البته نبايد از نظر دور داشت يسم را رد

آنها معتقدند مسلمانان. اياالت متحده را مسوول جنگ غيرمستقيم عليه مسلمانان مي دانند

در. راهي جز مقاومت عليه تجاوز ندارند به تجاوز عليه مسلمانان البشري اياالت متحده را
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مي خواهد كه در و حتي از مسلمانان مي كند و عراق متهم برابر آمريكا فلسطين افغانستان

.)Ibid(دمقاومت كنن

احمد كمال ابوالمجد، يك اسالم گراي ليبرال برجسته، در مقاله انتقادي تحت عنوان

و آينده نظام بين الملل« مي پردازد» تروريسم، اسالم او معتقد است. به ساختار شكني القاعده

د و اين مسئله«ين بزرگ به يك در اذهان بسياري از غربي ها، اسالم مترادف تروريسم است

و جهادي را مسوول مسموم كردن اسالماو. تقليل يافته است» امنيتي گرايان خشونت طلب

مي دان و تشديد خصومت ها عليه مسلمانان يك.) Ibid., 242(داذهان غرب  رضوان السيد،

و واشنگتن رخ داد يك رسو ايي محقق تحصيلكرده االزهر معتقد است جنايتي كه در نيويورك

و همچنين داللتو  و مذهبي و داللت بر شكست اعراب در اصالح نظام سياسي يك شرم بود

و عادي با بقيه دنيا داشت .) Ibid., 243( بر شكست اعراب در ساختن روابط سالم

و ديگر نيروهاي اسالم گرا در مخالفت با بدون شك اين اقدامات جهادي هاي سابق

م و شروعيت القاعده در بين مسلمانان تأثير داشته است اما واقعيت القاعده در كاهش اعتبار

كه خيلي هم نبايد نسبت به اين وضعيت خوش بين بود مي دهد از. نشان حادثه يازده سپتامبر

و تشجيع جهادي و تقويت ها نگاهي ديگر به گسترش ايده هاي القاعده در سراسر جهان اسالم

و. انجاميد به سمت ارتباطات با افول فرماندهي رسمي ساختار كنترلي القاعده اين سازمان

و شاخه هاي منطقه اي با طراحي عملياتي كمتر متمركز رفت . گسترده

از» القاعده گرايي«  سپتامبر11پس
به تبع آن حمله آمريكا به افغانستان در سال و  اعضاي2001بعد از حمله يازده سپتامبر

از. القاعده پراكنده شدند و برخي توسط دولت آمريكا يا ديگر برخي ها آنها كشته  در دولت

به دام نيفتادند هر كدام به كشورهاي. جريان جنگ عليه تروريسم دستگير شدند كه اما آنها

و براي خود گروه هايي تشكيل دادند و. ديگر رفتند مي گيرند برخي از آنها از بن الدن خط

مي دا و برنامه كاري آن را ادامه. نندبرخي فقط او را رهبر نمادين خود برخي نيز شيوه القاعده

يك در واقع پس از يازده سپتامبر.مي دهند اما تحت كنترل آن نيستند به جبهه جهاد جهاني

و اختالف روي آورده است و پر از تنوع و مرج طلبانه هسته مركزي شبكه. حالت هرج

و تشكيالت آن در اثر اقدامات نظامي، ام و اطالعاتي از بين رفته يا بهتر است القاعده نيتي

اما آنچه بيشتر از هر زمان ديگري قويتر شده است ايده القاعده. بگوييم تضعيف شده است

.)Burke, 2004, p. 14(تاس

كه در هر سه مرحله تقسيم كرده جيسون برك در كتاب خود مراحل تكامل القاعده را به

و 1996تا1989مرحله اول از سال:ردكدام القاعده معناي خاص خود را دا  را شامل مي شود
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به معناي و استقالل طلب اسالمي در است» پيشگام«القاعده ؛ پيشگام جنبش هاي آزاديخواه

از. سراسر جهان هدف القاعده در اين مرحله هدايت جنگ عليه شوروي به سوي خارج

و ادامه آن در ديگر سرزمين هايي مثل فلسطين و غيره بودافغانستان همچنين.، كشمير، چچن

و رهبري مبارزه در داخل كشورهاي اسالمي عليه  در ميدان نبردي ديگر القاعده به هدايت

مي پردازد»سكوالر«رژيم هاي  كه از سال. محلي  را 2001 تا يازده سپتامبر1996مرحله دوم

به معناي و القاعده بن» ميه جهاداعال«پس از صدور. است» پايگاه«شامل مي شود از سوي

و زير ساختار آموزشي براي جنگجويان مسلمان در افغانستان يا هسته مركزي الدن يك پايگاه 

به جهاد بين المللي عليه غربي به مسلمانان تحت ستم ايجاد شد تا و كمك به رهبري آمريكا ها

ش. در سراسر جهان بپردازند و القاعده از مرحله سوم نيز از يازده سپتامبر به بعد را مي شود امل

به بعد به معني  و قاعده«اين يعني پس از ويراني پايگاه هاي القاعده در افغانستان. است» حكم

و ايدئولوژي آن در  در جريان حمله آمريكا به افغانستان، القاعده در سراسر جهان پراكنده شد

مي كند كه اكنون هر كس ايده. سطح جهان گسترش يافت القاعده را دارد عضو برك اضافه

 القاعده در مرحله تكامل خود پس از يازده سپتامبر.)Ibid., pp. 8-14(دالقاعده محسوب مي شو

هيچ سازمان.به يك سازمان بسيار منعطف با قابليت دسترسي جهاني تبديل شده است

و دسترسي جهاني مثل القاعده نبوده و شكنندگي به لحاظ پيچيدگي  استتروريستي تا بحال

)Kurth Cronin, 2006, p. 33(.

و خطي توان با ديدگاههاي تقليل نمينظرياز بعد را توضيح هاي پيچيدة القاعده شبكه گرا

كه بتواند پيچيدگي. داد و ابهامات اين شبكه به عبارت ديگر بايد ديدگاهي را اتخاذ كنيم ها ها

را مطرح)complexity theory(»نظرية پيچيدگي«برخي در اين خصوص.را توضيح دهد

مي. اند كرده و براي فهم روابط پيچيده مطابق اين نظريه تعامالت باعث رفتار جمعي شود

مطبق. نظر گرفت سيستم بايد رفتار هر كدام از واحدهاي سيستم را با هم در بازبنظريه ور

و اطالعات در عصر جهاني شدن در اثر تكنولوژ ،هاي پيشرفتهيتوجه به افزايش ارتباطات

ت به تبيين وقايع موجود نيست ليلقمتدلوژي به نام. گرا قادر هاي دو تن از طرفداران اين نظريه

كه سيستم و يول بين معتقدند و شبكه ماريون و هاي متكامل با سيستم ها هاي سلسله مراتبي

سه ويژگي دارند به نظر آنها شبكه. هرمي فرق دارند ،)emergence( گيريشكل: هاي پيچيده

.)flexibility()Marion & Uhl-Bien, 2002, p. 4( پذيريو انعطاف)self-regulation(خود تنظيمي

كه مطابق آن كارگزاراني گيري پديده شكل و شبكهاهدابااي است به ايجاد گروه ف مشترك

مي پس شبكه. كنند اقدام مي به وجود و هاي پيچيدة پويا به صورت خودجوش  از طريقنهآيند

. يك مركز اطالعاتي مشخص
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كه از پنج عنصربه نظر استوارت كافمن خودتنظيمي ويژگي اساسي شبكه هاي مذكور است

هم: شود تشكيل مي و انعطاف سازگاري يا تطابق، سازگاري يعني اينكه.ارتباطي، پيوند، اجتماع

دا اين شبكه و تأثيرات محيطي اين كار از طريق. اند ئماً در تحولها بر اساس نيازهاي كارگزاران

هم مصالحه يا رقابت صورت مي با گيرد كه همان ارتباطي است؛ يعني هر كارگزار روابط خود

مي ديگران را يا مي مي پذيرد، يا رد و يا تغيير پيوندهاي متقابل كارگزاران هم عنصر.دده كند

مي.هاست مهم اين شبكه سه صورت اين پيوندها و محكم باشدتواند به طبق. ضعيف، متوسط

. كنند فرايند اجتماع يا انباشت، كارگزاران يك گروه با كارگزاران گروه ديگر ارتباط برقرار مي

به صورت سلسله مراتبي نيست و مركز. اين فرايند اصالً اين. گريز است برعكس كامالً منعطف

تنظيمي عناصر خود. دهندمياي را براي تحقق اهداف تشكيل هاي چندگانه ها زنجيره شبكه

با باعث مي به طور خودجوش و شود كه يك شبكه پيچيده بتواند مثل ويروس عمل كند

.)quoted from Beech, 2004, pp. 5,6( پيداكردن فرصت پخش شود

هاي پيچيده برعكس سازمانهاي سلسله مراتبي در تمام فرايندهاي مطابق اين نظريه شبكه

به صورت خودجوش ميخود مينكن عمل و ابدعات از پايين به باال صورت ازد گيرد نه اينكه

سه عامل بستگي. از بااليك مركز رهبري مشخص و منعطف به  موفقيت يك شبكه پيچيده

و ايجاد داشتن موجوديت: دارد هاي شخصي چندگانه، داشتن نياز مشترك براي ايجاد تعامل

و محك چ.مموازنه بين پيوندهاي ضعيف، متوسط وههر و نيازها گسترده، ضروري  منافع

و موفق هاي مبتني بر پيوندهاي محكم همچنين شبكه. تر خواهد بود فوري باشد شبكه بزرگتر

مي. پذيرترند آسيب القاعده.بيند چون وقتي به يك بخش از آن آسيبي برسد كل شبكه آسيب

و پوياست . يك شبكه پيچيده، منعطف

ودس القاعده پس از، از ت دادن پايگاههاي خود در افغانستان از طريق روابط بسيار ضعيف

مي دهدمنعطف با جهادي به حيات خود ادامه ايده. هاي محلي در كشورهاي مختلف جهان

ها. القاعده اكنون در سراسر جهان گسترش يافته است ي مختلف جهادي محلي با بهره گروه

به طور مستقل به اقدامات تروريستي مي زنندگيري از يك ايدئولوژي مشترك براي. دست

يا»2القاعده«يا» القاعده جديد«همين برخي براي توضيح القاعده در دورة جديد از عبارات 

مي كنن» جنبش القاعده« .)Cruickshank & Hage, 2007, p. 2(داستفاده

و چر و تاكتيكي با چندين گروه اسالمي تروريستي و القاعده روابط راهبردي يكي آسيايي

و منابع جهاني براي هدف. عربي دارد به القاعده توانايي دسترسي جهاني اين ارتباطات پيچيده

مي.)Gunaratna, 2002, p. 45( قرار دادن دشمن داده است  از جمله گروه هاي مرتبط با القاعده

به گروه ،»كه الجهادحر«،»البدر«،»حركه االنصار«مصر،» جماعت اسالمي«و» جهاد«توان

»جيش محمد«،»لشگر طيبه«پاكستان،» حزب المجاهدين«،»جماعه العلماء«،»جيش المحمد«



 157)با تاكيد بر عراق( سپتامبر11القاعده پس از

جنبش«اردن،» بيت االمام«فلسطين،» جهاد اسالمي«و» حماس«،»حزب اهللا لبنان«كشمير،

ت جماع«،»گروه اسالمي مسلح الجزاير«يمن،» الجهاد«بنگالدش،» الجهاد«ازبكستان،» اسالمي

در فليپين،» گروه ابوسياف«در فيليپين،» جبهه آزاديبخش اسالمي مورو«ليبي،» اسالمي

و» االتحاد« كر» جامعه علماي افغانستان«سومالي .)Yonah & Swetnam, 2001, p. 20(داشاره

مي تواند كه به گونه اي رشد يافته كه القاعده پس از حمالت سپتامبر گوناراتنا معتقد است

ف ها. رماندهي مركزي به اجراي عمليات بپردازدبدون و منطقه اي با ارتباط هاي گروه ي محلي

مي گيرند به عهده و پخش شدن القاعده به لحاظ. سري ضعيف اجراي عمليات را تجزيه

و هم در شبكه ها، امنيت عملياتي آن را تا حد بااليي تضمين  كاركردي هم در زير ساخت ها

ال.مي كند  چون سلسله،قاعده در برابر نفوذ دستگاه هاي اطالعاتي مقاوم استشبكه سلولي

.)Gunaratna, 2002, p. 10, 11( مراتبي نيست تا نفوذ در داخل آن آسان باشد

گروه القاعده پس از فروپاشي پايگاه هايش در افغانستان، راهبرد خود را به سمت اتكاء بر

به عنوان حلقه هاي چندراآن فهم القاعده خي برايبر. هاي افقي تغيير داده استو سازمانها

اكراليه توصيف ازندده كه ؛ حلقه داخلي از هسته مركزي سازمان القاعده تشكيل شده است

در. شودچند عضو وفادار قسم خورده تشكيل مي كه حلقه دوم از چندين هزار نيروي جهادي

و  حلقه هاي بيروني از مسلماناني تشكيل اردوگاه هاي تروريستي افغانستان آموزش ديده اند

و جهاد با به عنوان دشمن مشترك اسالم شده است كه با ديدگاه خاص بن الدن در مورد غرب

.)Bunker, 2006, p. 121( آن موافقت دارند

يكي كه براي گسترش عقايد القاعدهاز مهم اينترنت از سوي نيروهاي ترين ابزاري است

ق و آموزش از طريق.است رار گرفتهجهادي مورد استفاده اينترنت پيامها، فتواها، هشدارها

به طور. اعضاي آينده در سطح وسيع انتشار مي يابد جنبش القاعده يا جنبش جهاد جهاني

و اطالعاتي براي ارتباط با مخاطبان بسيار شامل  و وسايل ارتباطي موفق از ابزار جهاني شدن

بي طرف، اعضاي بالقوه جديد، حاميان فعا هال، طرفداران منفعل، شاهدان و دولت ي دشمن

.)Kurth, 2006, p. 135( قربانيان احتمالي استفاده كرده است

كه پيام هاي اسالم5در  هزار20تا3گرايان را انتشار داده اند بين سال اخير وبگاه هايي

به.)Atran, 2006, p. 135(بوده است ،»معالم الجهاد دات كام« از جمله اين وبگاه ها مي توان

. اشاره كرد»صوت الجهاد دات كام«و»الفردوس دات كام«،»االنصار دات كام«،»الندا دات كام«

به القاعده داراي بخشوبگاه  بخش،هاي مختلف مي باشند؛ به عنوان مثالهاي جهادي وابسته

ب»مذهبي« و احاديث راجع و تفاسير مختلف از آيات و شهادت استكه شامل فتاوي .ه جهاد

به كيفيت و رژيم هاي»جهاد«در بخش مربوط به مبارزه عليه آمريكا  اعضاي بالقوه به پيوستن

مي شوند و. فاسد در منطقه تشويق و تكنيك هاي مبارزات چريكي در اين بخش تاكتيك ها
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د و نحوه استفاده از آنها آموزش  ادهتروريستي از جمله چگونگي ساخت وسائل انفجاري

و آمال آنها اغلب»شهدا«مجموعه هاي گردآوري شده در مورد.مي شود و آخرين خواسته ها

مي باشد و يا ويدئو نيز از بخش هاي ديگر در اين وبگاه ها . به شكل تصوير

كه در يك شبكه وبگاه هاي جهادي به مسلمانان جوان منزوي اين اجازه را مي دهند

و براي مبارزه عليه دشمن مشترك تالش كنندجهاني از مردم همفكر مشار ،»آنالين«جهاد. كت

به لحاظ جغرافيايي را در اجتماعات افراط گرايي فراملي به و پراكنده تروريست هاي منزوي

مي آورند به وجود كه با هم جنبش جهاد جهاني را مي دهد .هم پيوند

و» زمانخودسا«اقدامات تروريستي القاعده اكنون توسط شبكه هاي يافته از دوستان

و پس از اجراي  مي شوند كه براي اجراي حمالت دور هم جمع مي گيرد نزديكان صورت

به  مي شوند تا و پراكنده هاعمليات ناپديد به.)Ibid(ي جديد شكل دهندگروه  شبكه القاعده

و قول پل پيالر چيزي شبيه به اينترنت است؛ يك پديده فراملي كه در سالهاي اخير رشد يافته

و آنرا  مي كنند اما هيچ كس بر آن مالكيت ندارد برخي مردم براي اهداف خود از آن استفاده

.)Pillar, 2001, p. 55( كنترل نمي كند

سه عنصر اساسي كه قبالً ذكر كرديم و اما عوامل موفقيت القاعده چيست؟ القاعده از هر

هااز،اوالً يعني؛برخوردار است ،ثانياً. جوش با منافع مشترك تشكيل شده استي خود گروه

هااين و محكم به هم پيوند دارندگروه  القاعده از فقدان،ثالثاً.به صورت ضعيف، متوسط

ميحل راه و. برد هاي جايگزين كارآمد هم سود منافع القاعده با عقايد بسياري از مسلمانان

ازبرخي. هاي آمريكا مطابقت داردف سياستالاعراب مخ با: از اين عقايد عبارتند  مخالفت

و هاي حضور نظامي آمريكا در عربستان، مخالفت با حمايت آمريكا از رژيم سركوبگر فاسد

.و حمايت از اسرائيلو افغانستانهاي آمريكا در عراق خاورميانه، مخالفت با سياست

از سطح جهانيمحبوبيت بن الدن در  مبر سپتا11 پس
كه چهر و خطرناك را از او در رسانه هاي غربي به تصوير بن الدن ه يك تروريست ديوانه

در11كشند بعد از حمالت مي و تبليغات علني از طرف شبكه تلويزيوني الجزيره  سپتامبر

به ويژه در بين گروه هاي افراطي به يك اسطوره يا و غيرعربي مسلمان، كشورهاي عربي

زي. قهرمان تبديل شده است ادي در كشورهاي مسلمان با پيراهن هايي كه تصوير بن جوانان

كه بوش واژه. كنندالدن را برخود دارد در تظاهرات عليه آمريكا شركت مي يهاجنگاز زماني

صليبي را در مورد جنگ جديد عليه تروريسم به كار برده است برخي مسلمانان بن الدن را با

هاصالح الدين ايوبي، چهره بارز  مي كنندي صليجنگ او حتي در آمريكاي التين. بي، مقايسه

كه احساسات ضد آمريكايي در آنجا قوي است محبوبيت دارد چه. هم در آنجا برخي او را



 159)با تاكيد بر عراق( سپتامبر11القاعده پس از

مي نامند و شرقي خليج. گواراي جديد و طرفداران او در كشورهاي جنوبي تعداد پيروان

ه ص 1380طلوعي،( ستندفارس بخصوص زادگاه او، عربستان، بيشتر از نقاط ديگر جهان ،94(.

و تحسين11پس از  سپتامبر جو كلي حاكم بر جريان اسالم گرايي افراطي با نوعي احترام

كه مي به عنوان كسي در مصر.خواهد جلوي آمريكا بايستد همراه بوده استنسبت به بن الدن

ج) جنگجوي مقدس(و پاكستان تصاوير بن الدن در شكل يك غازي وانان اسالمي توسط

 حمل 2001خشمگين در تظاهرات گسترده عليه حمالت موشكي آمريكا به افغانستان در سال 

به.مي شد و روي ماشين ها از مالزي تا مراكش نيز چنين تصاويري زياد در قهوه خانه ها

مي خورد .)Burke, 2004, p. 181(چشم

:ي اسالمي مي گويدگوناراتنا در مورد افزايش محبوبيت مردمي بن الدن در كشورها

از« و قهرمان در جوامع اسالمي به عنوان سمبل مقاومت در برابر اياالت متحده اسامه

مي شود اكنون سخنان بن الدن از طريق. پاكستان تا اندونزي، از نيجريه تا مصر شناخته

و لوح هاي فشرده در جوامع اسالمي پخش مي شود و ويدئويي . نوارهاي ضبط صوت

و كه. تي شرت هاي داراي تصوير او همه جا قابل رؤيت استپوسترها و لوازمي لباس ها

و حرفهاي بن الدن روي آنها وجود دارد گسترش يافته است و اندونزي. عكسها در مالزي

كه فرزندان خود را با نام اسامه نام گذاري مي كنند افزايش يافته است در نيجريه. تعداد كساني

مي گذارندپس از حمالت سپتامبر  »از هر ده نفر هفت نفر اسم اسامه بر فرزندان خود

)Gunaratna, 2002, p. 52(.

بروس ريدل نيز معتقد است عقايد بن الدن اكنون بيش از هر زمان ديگري طرفداران خود

كه شكست آن امروزه دشوارتر از چند سال پيش  به نحوي مي كند، را در سطح جهاني جذب

د. است مي به قوت خود باقي است«هد كه او ادامه و استراتژي بن الدن همچنان بن. اهداف

الدن معتقد است اياالت متحده آمريكا بايد در سطح جهاني مانند شوروي تبديل به يك قدرت

و  و بعد از شكست اين دشمن دور، القاعده بر دشمن نزديك يعني اسرائيل ورشكسته شود

و ).Riedel, 2007, pp. 24,25(» عربستان سعودي تمركز كندرژيم هاي فاسد مصر، اردن، پاكستان

مي تواند يك عضو بالقوه در چنين فضايي هر فردي كه افكار تندرو اسالمي داشته باشد

و آموزش اعضا. القاعده باشد القاعده در چنين فضايي نياز به تالش چنداني براي عضو گيري

هاهمه. ندارد مي تواننگروه آني ناراضي اسالمي و ايدئولوژي درد عضو القاعده باشند كه را

و مطابق آن عمل كنند . سراسر جهان گسترش يافته فراگيرند

از مواردي از  سپتامبر11حمالت تروريستي انتحاري نيروهاي جهادي پس
و وحشتناكخشن به بعد رخ داده 2000ترين شكل تروريسم در جهان امروز از سال ترين
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در472 حدود 2004تا2000از سال. است كه22 حمله تروريستي  كشور جهان رخ داده

ده7بيش از و  اين حمالت اكثرا توسط گروه هاي.ها زخمي برجاي گذاشته است هزار كشته

به شكل انتحاري بوده است و از. اسالم گرا تحت عنوان نيروهاي جهادي بروس هافمن،

كه)RAND Institute(»رند«محققان تروريسم در موسسه تحقيقاتي  درصد80، در يافته

كه از 1968حمالت انتحاري از سال  به اين طرف پس از حادثه يازده سپتامبر رخ داده است

.)Hoffman, 2005, p. 24( مورد آن را نيروهاي جهادي اسالمي انجام داده اند31 مورد35هر

در. رخ داده است2005بيشترين اين حمالت انتحاري در سال  دليل آن هم حمالت تروريستي

مي. عراق است به تنهايي بيش از يك حمله در روز صورت  ,Macdonald, 2005) گيرد در آنجا

)p. 87.

عمليات تروريستي پس از يازده سپتامبر، به ويژه در دو سه سال اخير در عراق، مصر،

و انگليس نشان مي دهد كه گرو ه هاي محلي شبه مستقل عربستان، تركيه، مراكش، اسپانيا

مي دهند به طور خودجوش حمالتي را به اسم القاعده انجام  2002در طول سال. اكنون

از. بسياري حمالت موفق تروريستي از سوي هواداران القاعده در كشورهاي مختلف روي داد

به انفجار كاميون پر از بمب در يك كنسيه قديمي2002اقدامات تروريستي سال  مي توان

و يك فرانسوي در آن كشته شدند،5 آلماني،14يهودي در تونس در ماه مارس كه  تونسي

كه و ژوئن در كراچي مي در كشته داد، بمب26بمب گذاري هاي انتحاري ماه گذاري بالي

كه  و بمب گذاري در مومباسا202اكتبر  كشته داد اشاره كرد16كه) كنيا( كشته داد

)http://www.infoplease.com(.

به بن الدن از شبكه الجزيره پخش شد كه خواستار انجام 2003در فوريه  يك نوار منتسب

و عربستان شد و از جمله مراكش از جمله حمالت. عمليات انتحاري در جاهاي مختلف

هاانتحاري  مي در مجتمع2003ي جهادي در سال گروه به حمله انتحاري ماه مي توان

رمسكوني غربي ، انفجار در يك مجتمع مسكوني در رياض در ماه) كشته34( ياضها در

و12(، حمله انتحاري ماه اوت در هتل ماريوت جاكارتا) كشته17( نوامبر ،) زخمي150 كشته

 نوامبر20و15بول در تاريخنگذاري همزمان در دو كنيسه در استاو دو بمب) كشته22( بغداد

و دومي25اولي( .)Ibid( اره كرداش) كشته32 كشته

 مهمترين حمله تروريستي القاعده 2004بمب گذاري هاي راه آهن مادريد در تاريخ مارس

از191در اروپا بود كه و بيش به اعتقاد بازرسان.)Ibid( زخمي بر جاي گذاشت1500 كشته

 ,Gerges, 2005) اين حمله توسط يك شبكه چند مليتي از وفاداران القاعده صورت گرفته است

)p. مي دانند 247  2004از ديگر حمالت تروريستي سال.اين حمله را يازده سپتامبر اروپا

به ادارات شركت نفت سعودي در الخبارمي ، اعدام) كشته22(توان به حمله تروريستي ماه مي
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گذاري سپتامبر در سفارت استراليا در پل جانسون، محقق آمريكايي، در رياض در ژوئن، بمب

 اشاره كرد) كشته9(و حمله به كنسولگري آمريكا در جده در دسامبر) كشته9( كارتاجا

)http://www.infoplease.com(.

و يك اتوبوس در لندن3 در 2005 سال ژوئيه21و7انفجارهاي سه) كشته52( قطار ،

در) كشته22( اندونزي در اكتبريبمب گذاري انتحاري در بال سه هتل آمريكايي ، حمله به

.)Ibid(مي باشد2005از حمالت مهم تروريستي در سال) كشته57( امان، پايتخت اردن،

 ابومصعب السوري را معمار القاعده جديدمصطفي ستماريام ناصر معروف به برخي

اك.)Cruickshank & Hage, 2007( دانندمي كه نون در افغانستان است در اين جهادگراي اسالمي

از»دعوت براي مقاومت اسالمي جهاني«اي تحت عنوان صفحه 1600 كتاب 2004سال   كه

م سوري در اين كتاب توضيح. ور در سايت هاي جهادي به وفور ديده مي شودزباواخر سال

رامي دهد كه جهاد بين و استراتژيك مبارزات خود به لحاظ تاكتيكي  المللي چگونه بايد

و به پيش ببرد از.متحول كند به سمت استفاده كه جهادگرايان اسالمي بايد او معتقد است

مي. سالح هاي كشتار جمعي حركت كنند تا بتوانند تلفات حمالت خود را باال ببرند -او ادامه
و هيچ«دهد كه جهادگرايان آينده بايد مي توانند دست به ترور بزنند كه در هر كجاي جهان

و كودك قائل نباشندتمايزي و يهوديمسيحي« او پيروان خود را به كشتار». بين مرد، زن ها ها

و تنفر بسيار زيادي با مذهب»و رژيم هاي فاسد كشورهاي اسالمي و ضديت  دعوت مي كند

.)qouted from Cruickshank & Hage, 2007, pp. 6,7( شيعه دارد

اين مفهوم جديد. جديد براي جهاد ارائه كردييك مفهوم استراتژيكبه گفته كرويكشانك،

و هماهنگ شده»تروريسم شخصي«همان  كه بايد جايگزين تروريسم سلسله مراتبي  است

مي شد مي. القاعده گويد به چند دليل جهاد گرايان بايد از اين او در توجيه اين مفهوم جديد

له مراتبي نتوانستند به جذب مسلمانان هاي سلس به خاطر اينكه سازماناوالً«:شيوه استفاده كنند

به آنها هراس دارند. بپردازند تا،ثانياً. جوانان از پيوستن  ما بايد به جوانان اين فرصت را بدهيم

به ايفاي نقش بپردازند و به تنهايي به خرج دهند با. از خود ابتكار مي خواهند برخي جوانان

به عقايد خود مستقالنه عمل كنند در،ثاًثال. اتكا و رژيم هاي فاسد  رژيم هاي مسيحي، يهودي

به القاعده هستند[به مسلمانان جوان كشورهاي اسالمي  فشار وارد] كه خواهان پيوستن

از.) qouted from Cruickshank & Hage, 2007, p. 8(»كنندمي ي سپتامبر القاعده به نحو11 پس

كه سوري مشخص حمالت. متحول شده است، كردهقابل مالحظه در همين مسيري

و حمالت بي و لندن شمار در عراق تروريستي در بالي اندونزي، كازابالنكا، استانبول، مادريد

به آنها توصيه كرده است كه سوري  انجام،تحت اشغال توسط شبكه هاي محلي خودجوش

.شودمي
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در عراق  القاعده
و اطالعاتي آمر و ديگر كشورها در جريان جنگ عليه پس از اقدامات نظامي، امنيتي يكا

و بسيج القاعده تا حد زيادي كاهش  تروريسم پس از حمالت سپتامبر، توانايي جذب نيرو

به آن كشور در سال  يافت، اما يك صحنه اميد بخش براي آنها در عراق پس از حمله آمريكا

شد2003 آ مناسب را براي گسترش فعاليتايعراق روزنه. ايجاد  نچه نسل دوم القاعده هاي

و همچنين گسترش ايدئولوژي آن در سراسر جهان اسالم به وجود آورد .مي دانند

و زرقاوي جنگ و اظهارنظرهاي سران القاعده مثل بن الدن، ظواهري، سيف العدل بيانيه ها

بي«در عراق را يك  و شكست» نظير براي جنبش جهاد جهانيفرصت به منظور درگير كردن

و صحنه منازعه اسرائيلي  به كشورهاي همسايه مثل سوريه، لبنان و گسترش منازعه –آمريكا
مي دانند به مركز تالش. فلسطيني هاي القاعده براي گسترش از زمان اشغال عراق، اين كشور

و جذب نيرو تبديل شده است و شورش در عراق را به مثالً. ايدئولوژي  بن الدن مقاومت

م صهيونيستي عليه–ياد مي كند كه ائتالف مسيحي» جنگ جهاني سوم«حوري در عنوان نبرد

مي. امت اسالمي شروع كرده است :گويداو در اين خصوص

و اياالت متحدههمه دنيا اين جنگ را به تماشا نشسته« و دو طرف يعني امت اسالمي  اند

اس. در اين جنگ حضور دارند)و متحدان( و شكوه و تحقيراين هم پيروزي و هم بدبختي .ت

و پاره كردن و بردگي غرب امت امروز يك فرصت بسيار نادر براي بيرون آمدن از انقياد

كه صيليبي .)2004مه27السحاب،(»...ها آنها را در آن اسير ساخته اند پيدا كرده استزنجيرهايي

و يك از نظر سران القاعده، جنگ در عراق دومين تحول مهم از يازده سپتام بر به بعد

كه سال» فرصت تاريخي براي تاسيس حكومت اسالمي«  اندها منتظر آن بودهدر منطقه است

به مردم»هادر ساية نيزه« قبل از حمله ائتالف، كميته اطالعاتي القاعده تحت عنوان.)همان(

كه  و جهادي هاي خارجي توصيه هاي عملي در خصوص تاكتيك هاي جنگ چريكي عراق

و بريتانيا به كار برد ارائه دادندمي تو دعوت القاعده به كسب. ان عليه ارتش اياالت متحده

وبگاه هاي ادواري جنبش جهادي تحت عنوان. تسليحات پس از سقوط بغداد تشديد شد

هادر خصوص» الندا« مي دادجنگ به عنوان مثال يكي.ي چريكي، اطالعاتي در دسترس قرار

ع ترين سالح مسلمانان براي ادامه نبرد با دشمن جنگ چريكي قوي«نوان از اين بيانيه ها تحت

كه. جالب توجه است» صليبي است : در بخشي از آن آمده است

و شورويآمريكايي . ها در افغانستان با جنگ چريكي شكست خوردندها در ويتنام

و صليبي را از سرزمينشيوه .ه الجزاير بيرون كردهاي اسالمي به ويژاي كه استعمار مستقيم

به مهاجرت يهوديان از فلسطين برگرداندشيوه بهترين .... اي كه مهاجرت يهوديان به فلسطين را

.)Hoffman, 2004, pp. 425, 426( شيوة مؤثر براي ضعيف در برابر قوي جنگ چريكي است
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و در عراق شروع شد؛ اين حمالت شامل حمله به وسايل2003حمالت شورشي از مي

و مترجماني ابزار نظامي نيروهاي ائتالف، نيروهاي امنيتي عراق، تكنوكرات ها، كارگران معمولي

شدنيروهايكه با  مي به تدريج حمله به خارجي. ائتالف همكاري مي كردند  ها از سپس

و كشتار وحشيانه ديپلمات2004مي ژ به شكل گروگانگيري و مقاماتي از اسپانيا، ايتاليا، اپن ها

به نحو هاي همزمان حمله براي تخريب نيروگاه. انگيز ادامه يافت شگفتيو ديگر كشورها

و ديگر زير ساخت همچنين. ها نيز ادامه داشتبرق، پااليشگاههاي گاز طبيعي، تأسيسات نفتي

و سني براي گسترش جنگ فرقه اي به طور روز  حمالت تروريستي عليه مسلمانان شيعه

مي دا .دافزون رخ

مي دهد كه ائتالفي از اسالم گرايان خشونت طلب كه عمدتاً از گروه انصار«شواهد نشان

و الجهاد«و گروه» جنبش انصار السنه«، برخي عناصر»االسالم ،زرقاوي مي باشند» التوحيد

به» القاعده در سرزمين بين النهرين«يك پايگاه عملياتي براي القاعده در عراق تحت عنوان

چه اين. آورده اندوجود هااگر  داراي موجوديت هاي مستقل هستند اما عمليات هاي گروه

يك بيانيه از سيف العدل، فرمانده نظامي القاعده،. كنندمسلحانه مشترك را نيز هماهنگ مي

و نزديكان او مدت به عراق نشان مي دهد كه چگونه زرقاوي ها قبل از تجاوز اياالت متحده

و آماده جنگ با آمريكا شوندرفتند تا به انص البته زرقاوي عضو القاعده. ار االسالم بپيوندند

و برنام و ايدئولوژي كه. رك با آنها داشتتمشةنبود اما با آن مرتبط بود العدل معتقد است

و لذا براي مقاومت  مي كند به عراق حمله فرماندهان القاعده قانع شده بودند كه اياالت متحده

غالگران خود را در مناطق سني نشين عراق مستقر كردند تا از طريق جذب در برابر اش

و. اما اين امر آسان نبود. جنگجويان براي تداوم مبارزه عليه آمريكا آماده شوند چون بين صدام

و العدل اين را تاييد مي و همچنين اينكه پيوند بين القاعده رابطه عملياتي وجود نداشت كند

م و القاعده به عراق فراهم كندصدام الشرق(ي توانست زمينه را براي تسهيل تجاوز آمريكا

.)2005مه15و14االوسط، 

و اين نيز در تندروتر شدن او 1990زرقاوي در دهة  در زندان هاي اردن تحت شكنجه بود

بي. قابل توجه داشتيتأثير و به نبرد عليه نيروهاي جهاني كفر به ويژه اياالاو ت عدالتي،

و اسرائيل اعتقاد داشت در. متحده و رژيم خصوصاو ديدگاه هاي متسامح بن الدن  شيعه

مي؛عربستان را نمي پذيرفت و فضاي. دانست چون شيعيان را كافر جنگ آمريكا عليه عراق

به حقيقت رساندبي و مرج پس از آن روياهاي زرقاوي را و هرج كه. نظمي تعجبي نيست

و الجهاد«به ادغام گروه زرقاوي يعني حتي بن الدن تمايلي  چون. در القاعده نداشت» التوحيد

مي كرد و حتي كشتار مسلمانان يعني شيعيان را توجيه با. زرقاوي خيلي خونريزتر بود بن الدن

و سني مخالف بود در. درگيري داخلي شيعه برخورد اصلي با اياالت چون باعث تضعيف آنها
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مي شد .)Gerges, 2005, pp. 256, 257( متحده

و داراي ديدگاه هاي ضد شيعي بود اما عراق را گرچه بن الدن يك سلفي خشونت طلب

به حساب مي و غيرعراقي، يك جبهه محوري در جهاد جهاني خود و از مسلمانان عراقي آورد

از. از همه قوميت ها براي مخالفت با نظم طرفدار آمريكا در عراق دعوت مي كرد  او در يكي

مي گويد كه عليه آمريكاييعراقي«: بيانيه هاي خود در اين خصوص هاي كافر يا دولت هايي

و ياران ما هستند حتي اگر فارس، كرد يا ترك باشند مي كنند برادران ما . خائن عالوي جهاد

كه عليه اشغال مقاومت مي پيوندند تا عليه مجاهديني به اين دولت خائن كه عراقي هايي هم

و از قبايلمي كنن و جزء كفارند حتي اگر عرب ... ربيعه]اصيل[د بجنگند آنها هم خائن

بر اين اساس او حتي همكاري با بعثي هاي.)qouted from Blanchard, 2005, p. 7(.»باشند

و مي ها«:گفتسوسياليست را مجاز مي دانست عليرغم اعتقاد ما به كافر بودن سوسياليست

ه ..)2003 فوريه11الجزيره،(»مكاري كردمي توان با آنها

و بن الدن منافع مشترك2004رغم اين اختالفات تا اواخر سال علي،به هر حال  زرقاوي

كه نام 2004در يك بيانيه اينترنتي در اكتبر. براي خود تعريف كردند مي كند  زرقاوي اعالم

و طرفداري خود را از بن الدن تغيير داده» القاعده در سرزمين بين النهرين«گروهش را به

راواعالم مي كند و نفاق« بن الدن او.مي داند» بهترين رهبر براي ارتش اسالم در برابر كفر

و براي تركيب نيروها عليه دشمنان در بيانيه متذكر مي شود كه با بن الدن ارتباط برقرار كرده

.)Gerges, 2005, pp. 257, 258( اسالم توافق كردند

 در يك نوار ويدئويي كه از شبكه الجزيره پخش شد بن 2004 دسامبر27 ماه بعد در دو

و آن به عنوان معاون خود مورد تاييد قرار داد را امير القاعده در عراق معرفي الدن، زرقاوي را

و گفت. كرد : او عمليات هاي شجاعانه زرقاوي عليه آمريكايي ها را مورد تحسين قرار داد

و« و زرقاوي به دستورات خدا و ما خشنوديم كه آنها مي جنگند همراهان او براي رضاي خدا

و ما در القاعده به اتحاد آنها با خودمان خوش آمد   پيامبر او براي اتحاد پاسخ دادند

.)2004 دسامبر27الجزيره،(»گوييممي

و مشروعيت زرق و آن اين اتحاد در واقع يك تصميم عملگرايانه بود مي داد اوي را افزايش

را از يك فرمانده زميني صرف در عراق به يك شخصيت مهم در كنار عبداهللا عزام، بن الدن، 

مي كرد و ظواهري تبديل و منابع مالي. ابوحفص كه داوطلبان مي شد اين عمل همچنين باعث

ب. به سوي او در عراق سرازير شود  باز در جنگ اي بن الدن يك جبهةراز طرف ديگر عراق

و زرقاوي نيروهاي جهادي آنجا را مي شد و متحدان محسوب جهاني عليه اياالت متحده

به منظور گسترش برخوردها با اياالت متحدهاواين يك فرصت طاليي براي. رهبري مي كرد

كه القاعده. بود و مسلمانان سراسر جهان را قانع كند مي شد او طرفداران خود اين امر باعث
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.)Gerges, 2005, pp. 258, 259(ز زنده استهنو

به موارد زير اشاره كرد مي توان و طرفداران او :در خصوص راهبرد زرقاوي

و حاميان بالقوه خود-1 و لندن( انزواي آمريكا در بين متحدان بمب گذاري هاي مادريد

؛)به همين منظور طراحي شده است

لگران از طريق حمالت انتحاري در مراكز جذب ها با اشغا جلوگيري از همكاري عراقي-2

و ايستگاه هاي پليس ؛نيروي نظامي

و اعدام افراد-3 و جنگ رواني از طريق گروگانگيري ؛ اعمال خشونت

. جنگ فرقه اي عليه شيعيان براي ايجاد جنگ داخلي-4

:چند نكته را بايد در خصوص بررسي وضعيت القاعده در عراق مورد توجه قرار داد

و عوامل گوناگون و وزن القاعده در عراق به خاطر عناصر  اول اين كه ارزيابي قدرت

و. موثر در مقاومت عراق بسيار دشوار است مقاومت در عراق بسيار پيچيده، متنوع، پراكنده

و طيف هاغيرمذهبي وسيع از ديدگاه هاي مختلف ايدئولوژيك از جملهيبدون مركزيت است

 گرايان، اسالم)و غيره»بريگاد عمر«،»جيش المجاهدين«گروه هايي مثل ها در قالبيبعث(

و سلفي( و گروه هاي شيعه طرفدار»انصار االسالم«،»جيش انصار السنه«مانند گروه هاي سني

و داخلي)مقتدي صدر و موجي از مجرمان سازمان القاعده تروريست هاي افراطي خارجي

و هايافته و مذهبيگروه از. را شامل مي شودي قومي چه يك اجماع وجود دارد كه بيش اگر

ي درصد جنگجويان در عراق، عراقي هستند اما جنگجويان خارجي بنابر گزارش ها نقش90

به خاطر بمب گذاري هاي انتحاري چشمگير آنها عليه نيروهاي بزرگ تر را نسبت به تعدادشان

و كردهاي سني ايفا مي كنند و آمريكايي. امنيتي عراق، شيعه كه مقامات عراقي در حالي

 نفر است، فواد 1000تخمين مي زنند كه تعداد جنگجويان عرب تحت فرمان زرقاوي حدود 

كه زرقاوي حداقل با5حسين معتقد است  هزار حامي در عراق20 هزار جنگجوي تمام وقت

.)2005مه15و14الشرق االوسط،( دارد

و سيف العدل فرمانده نظامي القاعده شايعات در مورد2005در مي  سرنوشت زرقاوي

به نام سليمان. مطرح شد همچنين مطرح شد كه جانشين احتمالي زرقاوي يك پزشك سوري

كه در افغانستان بودند با هم  و از روزهايي خالد درويش خواهد بود كه مورد اعتماد اوست

مي كردند ي. همكاري كه القاعده در عراق ك پايگاه از بومي هاي عراقي در سطح اگر بپذيريم

مي كند اهميتي وسيع ايجاد كرده ديگر سرنوشت زرقاوي چندان آن طور كه اياالت متحده ادعا

و جنگ را ادامه دهد. ندارد مي تواند جانشين او باشد يك نكته در همين ارتباط. چون هر كس

كه گسترش جنگ عليه تروريسم توسط آمريك و آن اين ا به ويژه اشغال عراق وجود دارد

بهيبخش و اين و افكار عمومي اعراب در منطقه را افراطي كرده است  عظيم از جامعه عراق
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مي دهد و ديگر گروه هاي جهادي قرار به. طور بالقوه آنها را در دستان القاعده در واقع عراق

.)Gerges, 2005, p. 264( يك ميدان عضوگيري براي جهاد ضد آمريكايي تبديل شده است

و از و تازه برابري مي كند به عنوان يك زخم باز  نظر اعراب، عراق اكنون با فلسطين

و متفكران مسلمان، اشغال عراق توسط آمريكا را با اشغال فلسطين مقايسه  نويسندگان

مي كنند. كنندمي و روحانيون ميانه رو مسلمانان را تحريك حتي موسسات اسالمي مشخص

و مقاومت در برابر اشغال بپردازندكه به به عنوان مثال االزهر، قديمي ترين نهاد. جهاد

كه همه مسلمانان در جهان  آموزشي مذهبي در جهان اسالم، از زبان شيخ طنطاوي فتوا داده

كه. بايد عليه نيروهاي اشغالگر آمريكايي جهاد كنند تالش براي توقف اشغال«او حكم داده

از.) http://www.islam-online.net(»ليف استآمريكايي يك تك ين نخست جالب اينكه او يكي

به ويژه پس از حوادث  كه القاعده را به شدت محكوم كرد11علماي مسلماني بود . سپتامبر

به نام شيخ و همراهان يوسف يك روحاني برجسته ديگر مصري كه شديداً بن الدن القرضاوي

و معتقد است جنگ او را تقبيح كرده است، دول مي كند ت بوش را به جنگ عليه اسالم متهم

به هنگام دفاع از عراق يك نوع شهادت«و» جهاد قانوني«با ارتش آمريكا يك .)Ibid(»مرگ

به يك فرياد حمايت و ملي گرايان مذهبي تبديل و عراق براي اسالم گرايان طلبي فلسطين

و زرقاوي خود.نداشده به عنوان پيشگامان امت براي اخراج بن الدن، ظواهري  را

زرقاوي به اين لحاظ. هاي اشغالگر مطرح كرده اند؛ مثل اخراج روسها از افغانستانآمريكايي

كه جهاد جهاني را پس از يك افول مرگبار پس از  11يك سرمايه ماندگار براي بن الدن بود

. سپتامبر زنده نگه داشت

و پيروز شدن جهاد مجاز كشتن مسلم2005مي18او در انان را نيز تحت اصل ضرورت

مي گويدهاعالم كرد مي كند كه ايمان اسالمي مهم«:، و حقوق اسالمي بيان تر از زندگي، شرف

از.) ,No. 917, 7 June, 2005 MERI Special Dispach(»مال انسان است او حتي شيعيان را

و در   MERI Special) عليه شيعه اعالم جهاد مي دهد2005 سپتامبر14مسيحيان بدتر مي داند

)Dispach, No. 987, 16 September, 2005.

كه در آن گفته2005 ژانويه30در شدمي نوار ويدئوئي از ايمن الظواهري منتشر شد

و آن را در عراق يا هر جاي ديگر سه اصل بنيادين استوار است ايدئولوژي سياسي القاعده بر

ك از.رداجرا خواهد اين اصول بنيادين از نظر او با ايدئولوژي هاي اصالحي غيرمذهبي كه

از: تضاد دارد،شودسوي اياالت متحده در قالب دمكراسي مطرح مي سه اصل عبارتند اين

به جاي قوانين بشري دولت غير مذهبي،  حاكميت مبتني بر قانون خدا يا شريعت اسالمي

و آزادآزادي سرزمين برهاي اسالمي و مقررات اسالمي بشر  ,Blanchard) اساس اجراي قوانين

)2005, p. 9 . مي2004بن الدن نيز در بيانيه خود در دسامبر كند كه با ايجاد مسلمانان را تحريك
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و در برابر جنبش و فلسطين مخالفت كنند هاي اصالحي دولت دمكراتيك در عراق، افغانستان

و بر اي سرنگوني رژيم هاي موجود غير اسالمي مثل پادشاهي غير اسالمي در ديگر كشورها

.)Ibid( سعودي مقاومت كنند

شدچنانكه قبالً گفت. ين پيروزي مهم براي القاعده محسوب مي شودنخستاين  اكنونه

به يك ايدئولوژي شده است به طور. القاعده از يك سازمان منفرد تحت رهبري يك فرد تبديل

و در نهايت خالصه يك ايده عميق مبن ي بر اينكه غرب متجاوز به دنبال تحقير، سركوب، تفرقه

و جهاد مورد نظر القاعده نهفته است دولت عراق. سلطه بر جهان اسالم است در بطن خشونت

مي كند و به لحاظ امنيتي يك فاجعه را تجربه و اقتصادي يك شكست .به لحاظ سياسي

و بي رح مي شوندجنگجويان در عراق هر روز خشن تر  ارتش اياالت 2005در اكتبر.م تر

كه تلفات نظامي آن در عراق و 2015متحده تاييد كرد . هزار زخمي بوده است14 كشته

يك سخنگوي نظامي تلفات. نفر كشته بوده است6141تلفات نظامي عراق نيز از زمان تجاوز

مي كند30غيرنظامي عراق را  به باال را ذكر100قل رقم اما تحليلگران مست، هزار نفر ذكر  هزار

 ذكر كرده است2005 هزار را در ژوئيه128 سازمان حقوق بشر عراق رقم مثالً. كنندمي

)Atwan, 2006, p. 213(.

و فلوجه در اوت حمالت همه جانبه آمريكا عليه پايگاه هاي شورشي در استان هاي االنبار

و موقت داشته است2005  شيان توانايي قابل مالحظه در فرار از شور. فقط تاثير محدود

و تشكيل گروه هاي جديد از خود نشان دادهشبكه مهم نيست نيروهاي ائتالف. اندهاي امنيتي

مي كشند  جديد از مردان جوان مشتاقي اما هميشه با موج،چه تعداد از نيروهاي شورشي را

م. مواجه مي شوند»شهادت« تحده يك جنگ فرسايشي جنگ دوم خليج فارس براي اياالت

مي250شده كه تاكنون  و پيش بيني كه اين رقم تا چند ميليارد دالر هزينه در بر داشته شود

به  .)Ibid., p. 214( ميليارد دالر نيز برسد700سال آينده

منابع آگاه معتقدند. ها داردالقاعده پتانسيل زيادي در جذب نيروهاي جديد از بين عراقي

به القاعده را آغاز كرده»هانسل تحريم« به گفته روزنامه ). Ibid., p. 206( اند پيوستن

ها»تودي.اي.اس.يو« به چشم يك متجاوز81 طبق نظر سنجي  درصد عراقي ها ارتش عراق را

و فقط نه يك نيروي آزادساز و به لحاظ13مي نگرند به عراق را  درصد آنها تجاوز آمريكا

از.)Ibid., p. 210( داننداخالقي مجاز مي كه زندگي آنها پس تعداد كمي از مردم عراق معتقدند

.)Ibid( درصد است50نرخ بيكاري در عراق حدود. جنگ بهتر شده است

؛ آينده احتمالي القاعدهنتيجه
به سراسر جهان اسالم. تر از هر زمان ديگر استالقاعده امروز خطرناك دسترسي آن
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ال. گسترش يافته است دن در ارائه القاعده به عنوان سمبل مقاومت اسالمي جهاني موفق بن

القاعده آمادگي تهديد امنيت جهاني را در آينده نزديك دارد؛ چون در برخي. بوده است

بي ثبات فرصت هايي براي عمليات جديد خواهد يافت القاعده در پاكستان غربي. كشورهاي

ب»كووتا«در منطقه  و به در استان بلوچستان و پاكستان طور كلي در مناطق مرزي افغانستان

و تاسيس پايگاه پرداخته است در. سازمان دهي مجدد اكنون بار ديگر اتحاد القاعده با طالبان را

و سوريه. افغانستان شاهديم مي توانند در آينده شامل لبنان بي ثبات همچنين اين دولت هاي

اس. نيز بشوند و حماس تقسيم شده استغزه نيز يك كانديداي ديگر كه از قبل بين فتح .ت

شكليشواهدي مبني بر اينكه سازوكار گيري است وجود ضعيف القاعده در آنجا در حال

يك. يمن نيز مي تواند يك پايگاه احتمالي ديگر باشد. دارد بنگالدش هم در اين خصوص

و شواهدي مبني بر دو حزب اصلي اين كشور دچار اختالفات شديد هستن. گزينه ديگر است د

مي. افراطي تر شدن گروه هاي بنيادگرا در آن كشور وجود دارد تواند آفريقا نيز در اين زمينه

ميفرصت به سر . برده استهاي ديگر فراهم كند؛ سومالي در طول دو دهه اخير در بي ثباتي

به عنوان يك پايگاه براي حمله به دو توريست اسرا2002در نوامبر ئيلي در كنيا مورد سومالي

كه در دهه. استفاده قرار گرفت به دنبال احياي جنگ هاي داخلي است در الجزاير نيز القاعده

و«و گروه سلفي»جنبش اسالمي الجزاير«. هزار كشته بر جاي گذاشت100گذشته  الدعوه

 به گفته برخي.)Ibid., p. 32, 33( سال گذشته وفاداري خود را به القاعده اعالم كردند»الجهاد

 سازمان مختلف در كشورهايي شامل افغانستان، مصر، عراق،40 حدود 2005محققان از ژانويه

و و وفاداري خود را به بن الدن و يمن تشكيل شدند لبنان، مراكش، پاكستان، عربستان، سوريه

و اهداف استراتژيك آن اعالم كردند .)Gartenstein-Ross & Dabruzzi, 2008, p. 29( القاعده

 از بوش به خاطر فرستادن نيرو به 2006 جانشين زرقاوي در نوامبر،ابوحمزه المصري

به القاعده يك فرصت تاريخي براي درگيري آمريكا در يك عراق تشكر كرد چون اين امر

 2007 در فوريه، ابو عمر البغدادي،»دولت اسالمي عراق«امير ادعايي. كشور عرب فراهم كرد

به ايران استقبال كرد؛ چون جنگ بين از خبر ها«حمله آمريكا ها«و»صليبي  به نفع»صفوي

.)Ibid., pp. 33, 34( القاعده است

كه پيش بيني بسيار دشوار است به. در مورد آينده القاعده در عراق بايد گفت با توجه

داوضاع فعلي حاكم بر عراق مبني بر تداوم حمالت تروريستي نمي ر كوتاه مدت نسبت توان

و سياست. به پايان يافتن يا كاهش حمالت تروريستي القاعده خوش بين بود تداوم سلطه

و به تبع آن ناامني  آمريكا مبني بر عدم كاهش حضور نظامي در عراق نيز بر طرفداران القاعده

ن يافته هرچه اشغال عراق ادامه پيدا كند مقاومت سازما.و بي ثباتي در عراق خواهد افزود

مي رويد به. جهاني مانند قارچ خروج نيروهاي آمريكايي نيز در صورت عملي شدن تبديل
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كه. يك معما شده است چون از طرفي خروج نيروها باعث ايجاد خالءهاي امنيتي مي شود

مي تواند باعث بهره برداري القاعده از آنها شود و. خود ضمن اينكه خروج نيروها به تقويت

و تداوم فعاليتتشجيع الق شدمنجر شايد با شدت بيشتري آنهاهااعده از طرف ديگر.خواهد

و به تبع آن افزايش  و منطقه نيز عدم خروج آنها به تشديد احساسات ضد آمريكايي در عراق

هاي دولت آمريكا در مورد حضور سياست،به هر حال. حمالت تروريستي خواهد انجاميد

د هاولت عراق در اجراي وظايف، همكاري نظامي در عراق، توانايي و دولت ي همسايه عراق

. همچنين تالش هاي مردم عراق در چگونگي آينده عراق تأثيرگذار خواهد بود

:و مĤخذمنابع
و عربي-الف  فارسي
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