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و القاعده بررسي مي شود نويسنده معتقد است. در اين مقاله رابطه بين دو پديده جهاني شدن

ب ه مثابه جنبشي تروريستي ضدجهاني شدن در واكنش نسبت به سلطه آمريكا در سطح القاعده

در ضمن اين جنبش از جهتي نيز از ابزارهايي. جهاني به ويژه كشورهاي مسلمان شكل گرفته است

هاكه جهاني شدن در بعد  و ارتباطي در اختيار آن قرار داده به نحو احسن بهره فناوري ي اطالعاتي

و مقاومتدر اين پژوهش ابتدا. برده است و آثار، پيامدها آنهاي در برابر پديده جهاني شدن

و نگرش كل جهان. تشريح مي شود سپس به شرايط جهان اسالم در عصر جهاني شدن اشاره شده

و عرب در باره جهاني شدن بررسي قرار مي شود مبحث پاياني نيز به تشريح رابطه بين. اسالم
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 مقدمه
به هم پيوستگي فزاينده جهاني  شيوه مرسوم تحليل تحوالت مختلف،جهاني شدن به معني

از. الملل در يكي دو دهه اخير بوده است در عرصه سياست بين  جنبه هاي جهاني شدن

و جامعه شناختي قابل بررسي است جهاني شدن اقتصاد. گوناگون اقتصادي، فرهنگي، سياسي

و يا جهاني شدن  فرهنگ به معنيبه معني گسترش اقتصاد سرمايه داري در سطح جهاني

شكل) بويژه آمريكايي(گسترش فرهنگ غربي هاگيري باعث و مقاومت گرا حركت ي واكنشي

هااز سوي هاو جنبش دو.ي مخالف جهاني شدن شده استگروه به مسلط بودن با توجه

م دورزببرداشت شكلاز جهاني شدن هاگيرير كشورهاي مسلمان، بستر براي يي ضد حركت

برخي از محققان مانند برنارد لوئيس، آنتوني گيدنز،.ستاجهاني شدن در اين كشورها فراهم

و بنجامين باربر نيز برا آنمنفرد استگر و تروريسم ضدآمريكايي از،ي توضيح پديده القاعده

از،اين تعبيربنابر. اند استفاده كردهجهاني شدن به عنوان متغير مستقل  القاعده به عنوان يكي

كه از نظر گروه ها به اقدامات خشونت آميز عليه آمريكا ي مخالف جهاني شدن از طريق توسل

ع،آن ميهد رهبري پروژه جهاني شدن را بر در اين پژوهش. كنده دارد مخالفت خود را ابراز

به بررسي رابطه بين اين دو  مينويسنده .پردازد پديده

 جهاني شدن
به طور كلي به هم پيوستگي فزاينده جهاني تعريف شده است  تعريف بارهدر. جهاني شدن

و هر كس متناسب عاتي خود رشته مطالبا دقيق آن اجماعي بين انديشمندان وجود ندارد

به معني تداوم بين. خاص از آن دارديتعريف المللي شدن در اثر مفهوم جهاني شدن بيشتر

هاهاي سريع در پيشرفت كه همگرايي بين كشورها را فناوري و اطالعاتي است ي ارتباطي

و ايجاد فضاي اجتماعي متر.افزايش داده است .اكم استجهاني شدن در واقع مرگ جغرافيا

 هيچ)1990( به نظر والرشتاين.هاست شدن متعلق به ماركسيستن رويكرد به جهاني تري سنتي

و جهت طي داري وجود ندارد؛ سرمايه گيري سرمايه چيز جديد در عرصه جهاني  400داري

به شدت گسترش يافته به طوري كه اكنون يك نظام اقتصا ميسال .دهد دي جهاني را تشكيل

به منظور مبارزه سرمايه هاباداري و گسترش چالش به توسعه ي منظم كه مستعد آن است نياز

آنتوني گيدنز جهاني شدن را نتيجه پويش مدرنيته تلقي كرده. اش دارد مرزهاي جغرافيايي

و سنت جهاني شدن را تفسير كرده است. است در. او از طريق تفاوت بين مدرنيته به عقيده او

به سنت وجود ندار كه جنبهمدرنيته هيچ اتكايي درد چرا و تنها هاي زندگي تابع عقل بوده

و كاهش. تواند توجيه شود پرتو اين عامل مي و فضا تهي شده است در عصر مدرنيته زمان

به عقيدة گيدنز. هاي مختلف زندگي گذاشته است شگرف بر جنبهيها تأثير اهميت فاصله
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به گونه شد پويش مدرنيته به سوي جهاني مياي تغييرناپذير كند؛ يعنين نهادهايش حركت

د جهاني شدن سرمايه كه در و كنترل ابزار خشونت و نظارت اداري -ولت داري، صنعتي شدن

).Giddens, 1990, pp. 62, 63(ملت متمركز شده است

 اين جنبه از جهاني شدن.گرفته استجهاني شدن معموالً از بعد اقتصادي مورد توجه قرار

ادر بردارندة افزايش و معامالت مالي و جهاني شدن توليد  ارزش تجارت.ستتجارت جهاني

 1990 تريليون دالر در دهة6انگيز به رقم شگفت1947 ميليارد دالر در سال57جهاني از

و جابجايي سرمايه، اكنون از طريق شركت.)Steger, 2005, p. 29( رسيد ايه توليد جهاني

شر.تچندمليتي يكپارچه شده اس از اين اي بخش خصوصيه دارايييك سومكتها اكنون بيش

را يك چهارمو ص 1383قطميري،( دارنددر دست توليد جهاني  هاي اصلي جهاني شدن پايه.)156،

و ماتيو. گردانندمي را عمدتاً به دورة پس از جنگ جهاني دوم باز) اقتصاد( دونسان گرين

كه افزايش ادغام از)2002( گريفيث و سرمايهمعتقدند گذاري ويژگي اقتصاد طريق تجارت

ا به اين صورت بود كه در كشورهاي.ستجهاني پس از جنگ جهاني دوم جريان تحوالت

و تعليق تبديل پذيري دالر در سال  شكوفايي بلند مدت كينزگراييبه 1973شمال بحران نفت

ج1945پس از سال  به ظهور روزافزون بازارهاي سرمايه و و كاهش نقش دولت پايان داد هاني

 به 1982هاي آمريكايي التين در در كشورهاي جنوب هم بحران بدهي. در اقتصاد انجاميد

و همچنين ظهور روزافزون نقش و افزايش صادرات صندوق«پايان دورة جايگزيني واردات

و در نهايت پيروزي سياستهاي» بانك جهاني«و» تجارت جهاني و بازارهاي سرمايه جهاني

و صادرات محور رشد  فروپاشي شوروي پيروزي مدل بازار محور به سرانجام.شدمنجرمحور

و ادغام سريع را در پي شوروي سابق در اقتصاد جهاني» اقتصادهاي گذار«رهبري آمريكا

و بين افزايش توافقات تجاري.داشت  اوج فرايند نيز» تجارت جهانيسازمان« تشكيل المللي

ا ؟ جواب اين تفاوت داردقبل جهاني شدن با دورهچه چيز اين دوره اما.ستجهاني شدن

ني يزن بيشتر به مفهوم به اعتقاد يعني ايده.گردد برمي)delocalization(» زدايي محلي«سوال

در افزايش شگرف در تغيير شيوه خوبارههايي كه مردم مي جايگاه . كردندد در جهان تصور

ميدهمردم اغلب هر جا در معرض اي و موضوعاتي قرار و مبدأ مشخص ها گيرند كه فاقد مكان

و فرهنگي زندگي روزمره مردم مناطق مختلف. است نيروهاي جهاني در قالب كاالهاي تجاري

و نمونه ديگر محلي. جهان را در هم نورديده است به هجمه اقتصادي  زدايي مربوط

گسترش.ل جابجايي منجر شده استي اقتصادي است كه به مهاجرت صنايع قابهافرصت

مي محلياز كاملايمهاجرت نيز نمونه به نمايش ،زدايي نگاه ديگر به محلي. گذارد زدايي را

كه تجلي آن تالشصورت گرفتهيهاواكنش و عليه آن است هايي است كه براي كشف دوباره
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هابازسازي ها هويت)relocalization(»دوباره محلي كردن«ي فراموش شده در جهت فرهنگ

).Niezen, 2004, pp. 38-40( گيرد صورت مي

هاآثار مخرب جهاني شدن اقتصاد؛ مقاومت

و پيامدهاي جهاني شدن اقتصاد با توجه به پيچيدگي موضوع بحث  دشواريبررسي آثار

و آن هم پيامدهاي منفي. است به طور خالصه به برخي پيامدهاي عمده  پرداخته در اينجا

مي. شودمي به طيف در اين خصوص و مشكالت از جمله گسترشيتوان  گسترده از مسائل

و جهاني، نابرابر و غني در سطح ملي هاي اي درآمدي، بيكاري، عدم توازنهي شكاف بين فقير

و تضعيف حاكميت ملي اشاره كرداي، آثار مخرب زيست محيط منطقه از جنگ جهاني دوم.ي

كه عامر الربيه.بي سابقه داشته استييشنابرابري درآمد افزا در ارائه داده استطبق آماري

و فقير نسبت1998سال در1به74 توزيع درآمد جهاني بين كشورهاي غني  داشته است

 كشورهاي در حال2000در سال. بوده است1به30 حدود1960حاليكه اين نسبت در سال

ازكه توسعه مي جمعيت جهانسه چهارمبيش را15دهند را تشكيل  درصد درآمد جهاني

از.كردند دريافت مي كه كمتر  جمعيت جهان را يك چهارم در حاليكه كشورهاي توسعه يافته

آن85دهند تشكيل مي مي درصد به خود اختصاص از. دادند را 4گرچه توليد ناخالص جهاني

س30به حدود1960تريليون دالر در سال  افزايش يافته است اما2000ال تريليون دالر در

به نحو .)Al-Roubaie, 2002, p. 33(است كاهش يافته بي سابقهيبيشتر مردم جهان درآمدشان

 جمعيت جهاني يعني يك پنجمتقريباً) 2000-2001(طبق گزارش توسعه انساني سازمان ملل

مي2/1  .quoted from Al-Roubaie, 2002, p( كنند ميليارد نفر با كمتر از يك دالر در روز زندگي

33 (.

م و مشكالت و سياسي برايزبمسائل هاور پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي ي ملي نيز دولت

ها. دارد به دولت  براي بازسازي اقتصاد ملي نياز به بازسازي نهادي كامل دارند كه گاهي

و ناآراميبآشو بيها و مي هاي اجتماعي  به خاطر دنبال كردن دولت.شود ثباتي سياسي منجر

و بهبود رقابت پذيري در خارج مرزها تواناييسياست در ارائهاش هاي تسهيل جهاني شدن

ميخدمات عمومي و آزادي. شود تضعيف ازيگ تصميم،هاي بازارآزادسازي تجاري ري را

و شركت به افراد، مؤسسات خصوصي مي هاي بيندولت .كند الملليِ بي مسووليت واگذار

ميمن و: توان در دو طيف كالن مورد بررسي قرار داد تقدان جهاني شدن را طيف اول افراد

و خاص حمايتي جناح راستگروه ها كه گرا به خاطر آسيببه گرا هستند هاي جهاني شدن

و فرهنگي كه به كشور يا وطن آنه مياقتصادي، اجتماعي، سياسي به.كند انتقاد دارندا وارد

و تخريب فرهنگ بومي خود گاليهالنها از كاهش استقآ،عبارت ديگر و خود مختاري ملي ل
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و خواستار حمايت از تماميت كشور خود در برابر عناص .باشندمير خارجيدارند

المللي گرايان جناح راست نگران رفاه شهروندان خود هستند تا ايجاد يك نظم بين ضدجهان

و بر مبناي انسجام جهاني و اروپا طرفداران ناسيوناليسم اقتصادي جزء اين در آمر.برابر يكا

گرايان ضد جهان. در كشورهاي در حال توسعه نيز چنين صداهايي وجود دارد. گروه هستند

و اقتصادي  دست راستي در كشورهاي در حال توسعه مخالف گسترش جهاني قدرت نظامي

بن. هستنداآمريك و چاوز را از نمونه منفرد استگر هاي افراطيي پوپوليسم ملي يا نمونهها الدن

مي اين حمايت گرايي خاص .)Steger, 2005, p. 94( داند گرا در جنوب

و اما طيف دوم، ها افراد اين. گرا هستند المللي جناح چپ يا مساوات طلبان بينگروه

كهمي مترقيطيف نه تنها شامل احزابي و جنوب شود  خواستار روابط عادالنه بين شمال

هاازي بلكه تعداد؛ستنده ميي غير دولتي بينسازمان شود المللي در حال رشد را نيز شامل

 وسيع از مسايل مثل محيط زيست، تجارت عادالنه، موضوعات راجع به كاريكه نگران طيف

ز المللي، حقوق بين و موضوعات و اقتصادي جهان. نان هستند بشر را آنها نخبگان سياسي گرا

به نابرابري جهاني بيشتر، بيكاري گسترده، برد سياستبه خاطر پيش كه  هاي نئوليبرال

و كاهش رفاه اجتماعي تخريب مي،شودميمنجر هاي زيست محيطي .كنند متهم

در عصر جهاني شدن و مسلمان  وضعيت كشورهاي عرب
و غني از آثار مخرب جهاني شدن اس كه گفته شد شكاف بين كشورهاي فقير .تهمانطور

و بويژه كشورهاي خاورميانه با وجود برخوردار و مسلمان يدر اين ميان كشورهاي عرب

و حتي كشورهاي آسياي برخي از آنها از منابع عظيم انرژي نسبت به كشورهاي صنعتي غرب

هاي اقتصادي حال حاضر در كشورهاي سياست. مناسب ندارنديجنوب شرقي جايگاه

و تركيه براي رشد پايمسلمان به استثناي كشورهايي  دار طراحي نشده مانند مالزي، اندونزي

و مداخلهن. است هاواقص بازار بي انگيزگي شركتدولت و هايي اقتدارگرا باعث ناكارآمدي

روند جهاني شدن، كشورهاي مسلمان را از طريق در معرض قرار دادن. شود داخلي مي

بيكاري باال، نابرابريي جهاني محدود، اقتصادهايشان با يك درجه باالي وابستگي، دسترس

و فقر قرباني كرده است در. قيرترين كشورهاي جهان در بين اين كشورها قرار دارندف.درآمد

كه 1015 درآمد سرانه متوسط در كشورهاي مسلمان2000سال از5 دالر بود  برابر كمتر

با علي. درآمد سرانه متوسط جهاني است  ميليارد جمعيت حدود360/1رغم اينكه مسلمانان

ميد5/22  2000 سهم آنها از كل درآمد جهاني در سال دهند، رصد جمعيت دنيا را تشكيل

از. درصد بوده است4/4حدود  هنوز در شرايط1999 مسلمانان جهان در سال دو سومبيش

به پايين بسر مي  گزارش مطابق.) Al-Roubaie, 2002, p. 54-56( برند توسعه انساني متوسط
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 كمتر از يك درصد مسلمانان از يك استاندارد2001توسعه انساني سازمان ملل متحد در سال

حد درصد از آنها زير شرايط بسيار پايين38حدود. توسعه انساني باال برخوردار بودند تر از

.) quoted from Al-Roubaie, 2002, p. 77( متوسط زندگي قرار داشتند

كه عامر الربيه در كتاب خود تحت عنوان يسهذكر برخي آمار مقا و جهان«اي جهاني شدن

 فروش شركت نفتي عظيم 2000 در سال. از فايده نباشدبه آنها پرداخته شايد خالي» اسالم

كه بيشتر از توليد ناخالص داخلي210» اكسون موبيل«  كشور مسلمان25 ميليارد دالر بود

كه.)Al-Roubaie, 2002, p. 3( باشد مي فيلهوسبمطابق تحقيقي 6رچون انجام شده استو مجله

 بيش از يك تريليون دالر درآمد كسب كردند2000در سال شركت چند مليتي بزرگ آمريكايي

يا4كه اين مبلغ بيش از و كل8 برابر كل درآمد همه كشورهاي مسلمان  برابر درآمد

از اي كه پيترسهمقاي.)Fortune, July 30, 2001( كشورهاي عرب است وارن سينگر با استفاده

 منتشر كرده 2002 در سالكه برنامه توسعه سازمان ملليلهوسبگزارش توسعه انساني اعراب 

فارس توليد كننده نفت جمعاً كشور عرب شامل كشورهاي خليج22: جالب توجه استنيز

 كشور عضو سازمان57 همچنين تمام. شان كمتر از كشور اسپانياست داخلي توليد ناخالص

مييك پنجمكنفرانس اسالمي كه دهند جمعاً توليد ناخالص جمعيت جهان را تشكيل

.)Singer, 2006, p. 417( شان كمتر از كشور فرانسه است داخلي

 شدن فرهنگيجهاني
هان در جامعه شناسا درسال به بحث ازي اخير شروع باره تغيير در ترتيبات فرهنگي متأثر

س. اند شدن كردهجهاني  كه جهاني شدن در ازطروالند رابرتسون بحث كرده است ح فرهنگي

ميفناورطريق پيشرفت در به. رودي به پيش فشرده شدن«پيشرفتهاي تكنولوژيك از نظر او

مي. شده استمنجر» جهان كه ما بيشتر كه چه چيزي در سراسر اين بدان معني است فهميم

به ويژه بر شيوه تفكر ما در بارها. جهان در حال وقوع است و دانش بر شيوه تفكر ما ين آگاهي

مي خودمان  كرده استآنتوني گيدنز نيز بحث.)quoted from Browley, 2003, p. 28( گذارد تأثير

ي به شدت دگرگون فناوراش با زمان در اثر پيشرفت مكان يا جغرافيا از آنجا كه رابطه«كه

و اهميت،شده است مي. كمي يافته است معنا كه در كشورهاي ديگر اتفاق به حوادثي افتد

مي رسانهيلهوسبسرعت  مي ها پخش به آنها تأثير و بر شيوه واكنش ما نسبت »گذارد شود

)Ibid(.ا كه او اضافه كرده و ست فرهنگ گسترش يافته در سطح جهاني از طريق توليدات

ميهاي شركتتصميم فرهنگ«: استگفته بنجامين باربر.)Ibid(دشو هاي چندمليتي ايجاد

و مراكز خريد از طريق»وي.تي.ام«هاي تلويزيوني هاي هاليوود، برنامه افزار، فيلم تبليغات، نرم

ميهاي واقعي ابر بزرگراه رشته به هم نزديك كه فضاهاي آزاد را شك هاي اطالعاتي كند بدون



و القاعده  177 جهاني شدن

و به قول كيت نش جهاني شدن)Barber, 1995, p.276(»اد چيزي جهاني هستنددر حال ايج

به واسطه رسانه كه امروزه و جريان مهاجرت فرهنگي اساساً اين است هاي ارتباط جمعي

و ظهور انسان ها«ها، توريسم نفرهنگ(»ي سومفرهنگ و سياسيه كاركنان ادهاي اقتصادي

آ) جهاني به وجود ص، 1380نش،( مده استبه هم پيوستگي فرهنگي فزاينده در سراسر جهان

77(.

و ديدگاه تجانس: دو ديدگاه متفاوت در خصوص جهاني شدن فرهنگي وجود دارد گرا

به نويسندگان عمدتاً ماركسيست ديدگاه اول، ديدگاه تجانس.گرا ديدگاه تنوع گراست كه متعلق

ند سلطهيجهاني شدن از نظر آنها فرا. رهاي جهان سوم استو همچنين ديدگاه غالب در كشو

ه يا سرمايه) آمريكا(غرب هامه داري فراملي بر  جهاني شدن را مترادف اين ديدگاه.ستفرهنگ

مي» آمريكايي شدن«با و در برابر آن ديدگاه مقابله جويانه اتخاذ ديدگاه امپرياليسم.كند تلقي

هافرهنگي اين است كه همه   داري غربي تبديل به محدوده نفوذ فرهنگ سرمايهفرهنگ

كه بر اساس)1999( جان تاملينسون. شود مي  در تشريح ديدگاه امپرياليسم فرهنگي گفته است

ا اين ديدگاه نظام اقتصاد سرمايه داري يا فرهنگ يجاد فرهنگ سرمايهداري جهاني در حال

و استاندارديزه شدن كاالهاي واضح.آمريكايي است ترين شاهد تجربي از نظر او يكسان شدن

و فيلم فرهنگي اس و موسيقي ت كه در سطح جهاني گسترش يافته است؛ از لباس گرفته تا غذا

و غيره و رويه اين واقعيت را كه مدهاي خاص، سليقه.و تلويزيون هايي اكنون در حال ها

آي نمي،جهاني شدن هستند ام، مايكل.بي.توان انكار كرد؛ كوكاكوال، مك دونالد، مايكروسافت،

ما.نا.جكسون، نايك، سي و غيره مترادف با فرهنگ هژمون غربي استران، بر همين. لبورو

Mc(»مك ورلد« اكنون مفاهيم،اساس World(،»مطرح» نيزيشنكوكاكوال«و»مك دونالديزيشن

هاجهاني شدن با معرفي مجموعه متجانس از اصول،.شده است و هنجارها كه عمدتاً از ارزش

س و بويژه آمريكايي هارچشمه گرفته است، فرهنگ غربي ميفرهنگ . كندي غيرغربي را تهديد

كه» اينترنشنال هرالد تريبون« با«گزارش كرده است و در ارتباط فرهنگ آمريكايي به طور منظم

و فردمحوري در حال گسترش است آزادي، مصرف مفاهيمي مانند جواني، ها آمريكايي. گرايي

و بگويند ها را اغلب ايناما در سراسر جهان مردم.ن ما هستيماي: ممكن است سري تكان بدهند

ميآلبه عنوان ايده و آرزوهاي جهاني توصيف نه لزوماً ايده ها و »هاي آمريكاييآل كنند

)International Herald Teribune, October, 27, 1998(.

تبيين جهاني شدن فرهنگي را بر اساس تنوع فرهنگي،گرا ديدگاه دوم يا ديدگاه تنوع

و تكثر تاكيد دارد تا بر تجانس. كند مي كه. اين ديدگاه بر تنوع رونالد رابرتسون گفته است

ميجهاني شدن توليد باعث پاسخ نتيجه. شود هاي گوناگون فرهنگي به نيروهاي جهاني شدن

)Glocalization(»جهاني محلي شدن«آن هم تجانس فرهنگيِ در حال افزايش نيست بلكه 
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و بستاناست؛ يع و محليني تعامل پيچيدة بده به تركيب. هاي فرهنگي جهاني ياين تعامالت

و غيرمتجانس فرهنگي پيچيده از حركت ها در اين تركيب. شودميمنجر هاي متجانس

و موسيقي، فيلم جان تاملينسون.)quoted from Steger, 2005, p. 40( شود ديده ميهازبانها، مدها

و سپس ديدگاه» امپرياليسم فرهنگي«اي نگرشه در خصوص پايه سه دليل براي آن ذكر

از. گراي خود را مطرح كرده است تنوع سه دليل عبارتند :اين

در-1 و ساليق فرهنگي غربي به ويژه كاالهاي آمريكايي  گسترش كاالهاي فرهنگي غرب

و غيره و موسيقي و فيلم ؛سطح جهاني از لباس گرفته تا غذا

كه در آن غرب، جهان سوم را تحت سلطه خود درآورد تاريخ-2 . طوالني استعمار غربي

مي» استعمار جديد«وضعيت جديد در عصر جهاني شدن نيز ؛شود فرض

داري فرهنگي سرمايهداري به عنوان نفوذ فرهنگي يا پيامد مركزيت فرهنگ سرمايه-3

.)Tomlinson, 1997, pp. 175-178( فراملي

ميكرده استل او سپس استدال كهكه ديدگاه امپرياليسم فرهنگي اين امر را ناديده گيرد

و توليدات فرهنگي فقط مختص آمريكا نيست بلكه در بازار فرهنگي جهاني نوع  تنوعيكاالها

و حتي خارجي توليداتي دارند و كشورهاي ديگر حداقل در بازار داخلي .و تكثر حاكم است

ت ميضمن اينكه كاالهاي فرهنگي به انحاء مختلف دستخوش تغييرا زماني كه به مقصد رسند

يپس جهاني شدن در برگيرنده حالت. شوندو دگرگوني در جهت انطباق با فرهنگ محلي مي

و محلي« تا. است» ديالكتيك جهاني از نظر او شواهد بيشتر تاييد كننده نوعي ديالكتيك است

و بازتوليد فر مظهور يك فرهنگ جهاني يكدست  همچنين.لي هژمون در سطح جهانيهنگ

دمدر اثر مهاجرت و تغييرات به جهان اول درگوهاي گسترده از كشورهاي جهان سوم رافيك

.)Tomlinson, 1997, pp.180-183( توان از فرهنگ ناب غربي صحبت كرد دنياي كنوني نمي

و شامل رويهيجهاني شدن فرهنگي طبق اين ديدگاه فرايند و هاي تجانس پيچيده است گرا

مي هاي مقاومت هم رويه با توجه به موضوع مورد بحث يعني تأثير جهاني شدن. شود گرا

و بويژه خاورميانه به جهاني شدن،فرهنگي بر جهان اسالم به ديدگاه مسلمانان نسبت  نويسنده

كه گفته شد جهان اسالم برداشتش از جهاني شدن فرهنگي، جهاني. مي پردازد شدن همانطور

ب  جهاني شدن به عنوان توليد تمدن غرب با گسترش عناصر.ه رهبري آمريكاستفرهنگ غرب

ووگرايي، برابري جنسيتي گرايي، نسبي سكوالر، فردگرايي، مصرف  آزادي، نظام ارزشي

مياعتقادات مذه مك.كندبي مردم را تضعيف  آمريكايي شدن از طريق هاليوود، محصوالت

سي موسيقي، برنامه، كوكاكوال،ددونال وب سايت.ان.هاي خبري و هاي اينترنتي شيوه زندگي ان

و آمريكايي براي جوانان سراسر جهان مطرح مي جهاني شدن كه به عبارتي محصول. كند غربي

و ماديي ديدگاههستمدرنيته نيز  داري پيشرفت گرا را براي تقويت ماهيت سرمايه سكوالر
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و نسبي مصرفدهد؛ فردگرايي، بشر گسترش مي گرايي اخالقي منعكس كننده الگوهاي گرايي

و براي جوامع غيرغرف و چون از زمينه. ربي تناسب چندان نداردتاري غربي است هاي فكري

.فرهنگي آن تهي هستند

و استقالل خود در مواجهه با برتري فرهنگ مسلمانان كامالً نگران حفظ هويت فرهنگي

و متفكران مسلمانِ عرب را در برخورد نده عرب،نويس، فوزي نجار. غرب هستند  روشنفكران

سه دسته تقسيم مي به به عنوان: كند با جهاني شدن كه جهاني شدن را ترين باال«اول كساني

ميو تهاجم فرهنگي» مرحله امپرياليسم و جهاني شدن. كنند رد دسته دوم كه سكوالرها هستند

به عنوان عصر علم مدرن،  باهايفناوررا و اطالعات دانش پايه ي پيشرفته، ارتباطات جهاني

از آغوش باز مي به سود بردن و كشورهاي خود را هاپذيرند ي جهاني شدن دعوت فرصت

م. كنند مي و دسته سوم كه به دنبال پيدا كردن راهي هستند تا جهاني شدن را با منافع لي

.)Najjar, 2005, p. 91( فرهنگي مردم سازگار كنند

كه جهاني شدن را با آمريكايي شدن يكسانيجماعا اما  عمومي بين اعراب وجود دارد

مياياكثريت عمده اعراب جهاني شدن را طرح يا پروژه. داند مي مي آمريكايي كه خواهد دانند

.)Najjar, 2005, p. 92( براي كل جهان گسترش دهديفرهنگ آمريكايي را به عنوان مدل

ع از نظر. شان هستند ميقاً نگران تاثيرات جهاني شدن بر ميراث فرهنگيمتفكران عرب مسلمان

و به يكدست  و اخالقيات اسالمي را تضعيف آنها جهاني شدن خصوصيات فرهنگي ملي عربي

د. شود شدن فرهنگي منجر مي و جابپطروس غالي، ر عصفور كه بيركل سابق سازمان ملل متحد

شوند عليه تالش غرب براي تحميل فرهنگمياز روشنفكران آزاد انديش مصري محسوب

ميها بيگانه بر سنت .)quoted from Najjar, 2005, p. 93( دهندو فرهنگ كشورشان هشدار

ها مبني بر اينكه همه مردم مثل عبدالوهاب المسيري، نويسنده مشهور مسلمان، ادعاي غربي

و حقوق بشرهست هم و عدالت و اينك نظم نوين جهاني اگير وجود دارد را دروغهايفريند

كه جها. مسخره خوانده است از شدن مبتني بر مجموعهنياو گفته است هااي ي مادي ارزش

و غيره است كه هامانند بازار، سكس ي اسالمي در مقابل اين روند مرگبار خواهد ارزش

.)quoted from Najjar, 2005, p. 94( ايستاد

ا و جهان عرب گفته استيوسف القرضاوي از محققان مشهور جهاني«: سالمي

به ما تحميل شده است،شدن كه و .... امپرياليسم جديد است به اعتقادات هاو مايارزش

كه.»رساند آسيب مي و آزادي مربوط است« او اضافه كرده است به مصرف جهاني شدن چيزي

و ايده ج فرهنگ سكسِ جهاني شدن مرو. هاي بشري منع شده استآلكه شديداً در مذاهب

مي فرهنگي كه ازدواج همجنس آزاد است؛  .quoted from Najjar, 2005, p(»داند بازان را قانوني

96(.
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به آن حساسيت دارند مسلمانان همواره به دين خود افتخار مي و نسبت حساسيت. كردند

ا آنها در واقع از اينجا ناشي مي و عقيده نيست بلكه شود كه اسالم تنها ) شريعت( قانونيمان

كه جنبه مي هم هست بر هر تهديد بالقوه. كند هاي مختلف زندگي بشر را تنظيم براي اسالم

ب و احساسات تدافعي براي ازگشت به مبناي سكوالريسم باعث تقويت گرايش بيزاري جويانه

مي) بنيادگرايي( عصر طاليي اسالم نخستين ن. شود در آنها ني پديدهخستينجهاني شدن ست اي

ميكه مسلمانان آن به را تهديد حساب و غربي شدن نيز آورند بلكه كل جريان مدرنيزاسيون

اين سوءظن حتي قابل بازگشت. از مدتها قبل مورد سوءظن بوده است» تهاجم فرهنگي«مثابه

.به دوره جنگهاي صليبي نيز هست

و مقاومت باري گيلز با تأكيد بر روندهاي دوگانه جهان يي در بحث جهاني شدن گرا گرايي

هاي ليبرال افراطي گرايي را يك جريان مقاومت گرايانه در برابر ايده فرهنگي كل جريان اسالم

كه مدل غربي را مدل ايده مي فرهنگ غربي دانسته است او.داند آل براي همه جوامع از نظر

به معني ظهور تجانس فرهنگي نمود مي به طور فزاينده و مقاومت نئوليبراليسم جهاني يابد

يهاجنبش. هاست عليه اين تجانس فرهنگي جهاني مورد ادعاي ليبرالياسالم گرايانه واكنش

شدنو هم واكنشي در برابر جهانيندستهاسالمي به اعتقاد او هم جزئي از جهاني شدن

به حساب مي .)Gills, 2000, pp. 242-244( آيند نئوليبرال

گرايان راديكال جهاني شدن را دعوت جديد براي حذف مرزهاي بين اسالمبه اعتقاد نجار

مي. بينندمي» دارالكفر«و» داراالسالم« و پيوند دهند كه جهاني شدن آنها هشدار به دنبال ايجاد

و ايده جهاني بودن است) مسيحيان غربي(بين كفار آنها.و مسلمانان تحت بيرق سكوالريسم

هابرابر اين معتقدند كه بايد در  و يهوديان در دفاع از شريعت اسالمي دعوت ي مسيحيان

مي. مقاومت كرد كه مسلمانان با كفار هايي مانند توانند تحت مقوله آنها مخالف اين ايده هستند

. ادغام شوند» سكوالريسم«و» دمكراسي«،»صلح جهاني«،»وحدت مذاهب«،»جهاني شدن«

و نظام اخالقي خاص خود را دارند مجزا هستنديچون مسلمانان ملت  ,Najjar, 2005(و فرهنگ

p. 92(.

را.ند هستگرايان با فرهنگ آمريكايي مخالف اسالم چون معتقدند كه فضاي زندگي آنها

كه براي اسالم. كند آلوده مي مي خيلي از چيزها در مورد فرهنگ غربي وجود دارد تواند گرايان

و جنبهتنفرانگيز باشد؛ از ماترياليسم پر حاكم بر آن گرفته تا نقش زن ستانه هاي لذت

و ديگر.هاي عموميسرگرمي  برداشت آنها از آمريكا توأم با نژادپرستي، فروپاشي خانواده

و بيزاري اسالمسرگرمي. اجتماعي استهايبيماري گرايان هاي پاپ آمريكايي هم باعث تنفر

مي بسياري از اسالم. شود مي هاي پاپ كامالً نماينده آمريكا نند كه سرگرميك گرايان تصور

مثالً يك گروه بنيادگراي پاكستاني دو ستاره موسيقي پاپ آمريكايي يعني مايكل. هستند
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و مادونا را مشعل داران جامعه آمريكا و هستكه در حال تخريب بشريتمي دانند جكسون ند

ميزندگي هزاران مسلمان را از طريق دور كردن آنها از مذ و اخالقيات ويران آنها. كنند هب

كه بايد در پاكستان محاكمه شوندمي» تروريست فرهنگي«اين دو را  .)Pipe, 1998, p. 216( دانند

و بيزاري در جوامع مسلمان نيست در. كاالهاي مصرفي غربي البته چندان باعث تنفر هانتيگتون

كه جين«:اين خصوص گفته است ميميدر خاورميانه جواناني به پوشند، كوكاكوال و خورند

و موسيقي پاپ گوش مي مي.... دهند ي آمريكايي را منفجريهواپيماو كنند گاهي بمبي هم تهيه

.)Hantington, 1996, p. 58(»كند مي

و القاعده  جهاني شدن

به سلطچه جهاني شدن را و چه پروسه به هر حال از جهاتي و به پروژه بدانيم ه غرب

آ و سياسي مريكا در زمينهويژه به هرگ. شده استمنجر هاي اقتصادي، فرهنگي ونه سلطه نيز

مقطور منطقي واكنش ميهايي را در به وجود برخي از محققان بر نقش جهاني. آورد ابل خود

عمر ليزاردو ديدگاه اين محققان. شدن در گسترش تروريسم ضدآمريكايي القاعده تاكيد كردند

م. ناميده است»گر شدن تخريبجهاني«را ديدگاه  كه ترورهايزبطرفداران ديدگاه ور معتقدند

هاي برنامه. ضد آمريكايي نتيجه مستقيم اثرات تخريبي برنامة نئوليبرال جهاني شدن است

و شبه پيرامون در اثر از بين رفتن نئوليبرال اقتصادي باعث مي شود كه كشورهاي پيرامون

در اين. رب بازار آزاد شرايط رياضت اقتصادي را تجربه كنندحمايت دولتي عليه اثرات مخ

ميايكشورها در نتيجه جهاني شدن عده و توده نخبگان محلي سود اي ها در فقر حاشيه برند

به بيزاري توده. روند فرو مي و واكنش اين امر خود به خود هاي خشونت آميز هاي فقير پيرامون

كه عليه اياالت متحده مي  تروريسم.هاي نئوليبرال استو حامي اصلي سياست منبع انجامد

به رهبري آمريكاستضهاي نارا همچنين از نظر آنها واكنش توده ي پيراموني عليه جهاني شدن

هاكه و شيوهفرهنگ و يكدستي محلي را خراب هاي زندگي را با فرهنگ گسترده متجانس

كه به اين ديدگاه.)Lizzardo, 2006, p. 155( كند بيگانه آمريكايي جايگزين مي از بين افرادي

به جنبه و معتقدند برخي مانند برنارد لوئيس بيشتر هاي اقتصادي جهاني شدن تاكيد دارند

بهوبرخي ديگر مانند بنجامين باربر . تأكيد كردندهاي فرهنگي جهاني شدن جنبه آنتوني گيدنز

كه تقريباً همه جهان اسالم از هاي تروريسم القا برنارد لوئيس در توضيح ريشه عده گفته است

و استبداد رنج مي به آمريكا. برند فقر مردم مسلمان اين دو مسئله را براي فرافكني از خود

مي. دهند نسبت مي اول بخاطر سلطه اقتصادي: تواند داشته باشد از نظر او اين امر دو دليل

و استثمار كشورهاي ديگر در فرايند جهان از. شدنيآمريكا به دليل حمايت آمريكا دوم

نه.انحاكمان مستبد مسلم به نظر او وضعيت ناگوار اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان اسالم
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تنها در مقايسه با غرب بلكه در مقايسه با اقتصادهاي به سرعت در حال رشد شرق آسيا در اين

و نااميدي شده است .)Lewis, 2003p.113( كشورها باعث ايجاد روحية يأس

كه براي توضيح اقدامات القاعده از جهاني شدن به عنوان عامل نام برده از ديگر محققاني

عناصر راديكال در جمعيت ضد جهاني«او از گروه القاعده تحت عنوان. منفرد استگر است

ني. ياد كرده است» شدن ش در قالب جريان مقاومتزاز نظر او القاعده دن گرايي در برابر جهاني

كه بين ضد جهان و خشونت سياسي پيوند برقرار كرده قابل بررسي است؛ البته گروهي گرايي

و را عليه سمبل2001 سپتامبر11او خاطرنشان كرد كه القاعده، حمالت. است هاي اقتصاد

استگر.)Steger, 2005, p. xi( فرهنگ جهاني شدن تحت سلطه اياالت متحده ترتيب داده است

و سكوالر كل جريان  و پاسخي به تهاجم جهان ليبرال بنيادگرايي اسالمي را در واقع واكنش

به مثابه پروژه از نظر او ايدئولوژي اسالم. گرا دانسته است مادي گرايي القاعده جهاني شدن را

به طور تهاجمي غربي مي هاداند كه و شيوه زندگي خالي از ارزش هاي غربي ي معنوي ارزش

بن. كند را صادر مي كه هايش عليه نمودهاي مختلف الدن مطابق بيانيه او استدالل كرده است

و عربستا ن، جهاني شدن يعني گسترش حضور نظامي اياالت متحده در سراسر جهان

به تشويق-و تشديد منازعه فلسطيني)1991(المللي شدن جنگ خليج فارس بين  اسرائيلي

و تروريسم عليه آمريكا مي بن او متذكر. پردازد خشونت ن به عنوانالد شده است كه طرفداران

و اسطورهجنبشي ضدجهاني شدن هاي عصر طاليي اسالم خواستار بازگشت به اسالم اصيل

.)Steger, 2005, pp. 111-112(ند هستدر زمان پيامبر

م القاعده گفته است كه امپرياليس» اد ضد آمريكاييهج«بنجامين باربر نيز در توضيح

به شركت مك دونالد(»مك ورلد«كه او آن را فرهنگي داري ناميده است سرمايه) با اشاره

به بازار و جهان را بي روح را در جهان گسترش داده . يكپارچه تبديل كرده استيمصرفي

ور« ن»دلمك به عبارتي سمبل فرهنگ آمريكاييلظر او محصواز و يا  فرهنگ مردمي آمريكايي

ا. است و مقاومت» مك ورلد«هاي استعماري ست كه گرايشاو هشدار داده هاي سياسي

مي» جهاد«فرهنگي را در شكل  ها نيروهاي انسجام بخش غربي را رد اين مقاومت. كند تحريك

كه. كنند مي و امپرياليسم جهاد پاسخ متعصبانه يا ديوانه«او ادامه داده است وار به استعمارگرايي

س و مدرنيته است رمايهو فرزندان اقتصادي آن يعني  تفسير او)Barber, 1995, pp. 17-19(»داري

به حساب جديد از نظريهيتوان قرائت را مي و غرب  هانتينگتون مبني بر برخورد تمدن اسالم

.آورد

گيدنز. ديگر در خصوص تأثير جهاني شدن بر ظهور القاعده دارديو اما گيدنز نيز تعبير

و بنيادگرايي رابطبنياست القاعده جنبشگفته  و بين سنت ناپذير وجود اجتنابايهيادگراست

و آزاديبنيادگرايي اسالم. دارد و با هر گونه پيشرفت زن  از نظر او مدافع خانواده سنتي است
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و با دمكراسي خصومت شديد داردشدن از نقش و فرهنگي سنتي مخالف است  هاي اجتماعي

)Giddens, 2002, p. xiii(.كهاو ادام هاي زندگي روزمره جهاني شدن بر همه جنبه«:ه داده است

و خانواده تأثير مي و. گذارد از جمله جنسيت، ازدواج هاجهاني شدن شيوه زندگي ي فرهنگ

ف. سنتي اكثر مناطق دنيا را تحت تأثير قرار داده است و تغيير ايندهزخانواده سنتي تحت تهديد

وا. قرار گرفته است مي داراي سنتيقع از جهانبنيادگرايي در .گيرد هاي فروپاشيده سرچشمه

مي جهان وطن به اين پيچيدگي فرهنگي خوش آمد آن گرايان را مخرب گويند اما بنيادگرايان

و براي احياي سنت مي مييدانند )Giddens, 2002, pp. 4, 5(»آورند خالص به خشونت روي

ازدا گيدنز بنيادگرايي را فرزند جهاني شدن و هم كه هم واكنشي نسبت به آن است نسته است

.)Giddens, 2002, pp. 49, 50( برد آن بهره مي

به عبارت ديگر سران القاعده در مواقع مختلف فشارهاي جهاني شدن به رهبري آمريكا يا

در.سلطه اين كشور بر خاورميانه را محكوم كردند هااعالميه جهاد عليه« بن الدن ي امريكايي

» صهيونيستي-بيانيه جبهه جهاني جهاد عليه ائتالف صليبي«و» الگر حرمين شريفيناشغ

)see:Yonah & Swetnam, 2001(و بيانيه هاي خود به(و ديگر اظهارنظرها )1381خسروي،: نگاه كنيد

بي عدالتيسلطه و  را كه در سراسر جهان عليه مسلمانان با حمايت، سركوب، تحقير، رنج

غ و مييرمستقيم غرب مستقيم و و اقداماتبه رهبري آمريكا صورت گرفته گيرد محكوم

و ديگر  هاتروريستي القاعده به عنوان اقدامگروه و ديگر دول غربي يي همفكر را عليه آمريكا

م.تدافعي توجيه كرده است بي،مسلمانان از تجاوز«: ور گفته استزب بن الدن در اعالميه

و نابرابري و ديگر متحدان بر آنها تحميل شده- ائتالف مسيحييلهسوبكه عدالتي  صهيونيستي

و ثروت آنها. اند رنج برده،است  دشمنان يلهوسبامروز خون مسلمانان بسيار ارزان شده است

ميخون. آنها غارت شده است و و عراق ريخته شده تصاوير. شود هاي آنها در فلسطين

هن آور قتل وحشت ، برمه، قتل عام در تاجيكستان؛وز در اذهان ما تازه است عام قانا در لبنان

و هرزگوين، اربتره، سومالي،اوگادين، اتانيف، فيليپين، آسام،كشمير و بوسني  قتل؛ چچن

ميعام و روح انسان را به لرزه در در.)Yonah & Swetnam, 2001, p. 2(»آورد هايي كه جسم  او

و مشكالت اقتصادي كشور خود يعني عربستان معرفي كرده ول اصلي فقرئادامه آمريكا را مس

هايبه خاطر هزينه.ندنيروهاي مسيحي علت اصلي شرايط فاجعه بار اقتصادي هست«:است

و همچنين در نتيجه سياستسنگين بال ؛ به ويژه در صنعت نفت،هاي تحميليتوجيه نيروها

بهجايي كه افزايش يا كاهش توليد براي ثبات قيمت مي گونهها گيرد كه با اقتصاد اي صورت

و اقتصاد كشور خودمان را ناديده   ,Yonah & Swetnam(»گيرديمآمريكا تناسب داشته باشد

2001, pp.3,4(در اظهار نظري كه راجع به جبهه جهاد جهاني 2002الظواهري در ژانويه ايمن 

: گفته است،داشته
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كه با اسالم خصومت دارندغنيروهاي ميربي . كنندبه طور مشخص دشمنانشان را تعيين

به دشمنان خود بنيادگرايان اسالمي مي آنها از چندين ابزار براي مبارزه با اسالم .... گويند آنها

مل: كنند استفاده مي ،هاي چند مليتي شركت، حاكمان دوست در كشورهاي مسلمانل،سازمان

و ارتباطات بيننظام هاي كانال،المللي هاي خبري بين آژانس،ليالمل هاي مبادله اطالعات

و آژانس ماهواره ،هاي كمكي بازسازي اقتصادي براي سرپوش گذاشتن بر جاسوسي اي

و انتقال تسليحاتانقالب و طرحهاي كودتا  در مقابل اين اتحاد، اتحادي بنيادگرا در حال.ها

از. گيري است شكل هااين اتحاد مختلف اسالمي مثل دو هايي جهادي در سرزمينجنبش

و چچن( اند كشوري كه به نام جهاد در راه خدا آزاد شده اگر. تشكيل شده است) افغانستان

به سرعت در حال رشد است چه اين ائتالف هنوز در مراحل ابتدايي است، ... اين ائتالف. اما

و بيرون از محدودة نظم نوين جهاني عمل مي ين ائتالفا. كند تحت پوشش جهاد در راه خدا

و وعده از بين بردن صليبيغگر از انقياد امپراطوري سلطه هاي نوين عليهرب آزاد است

ميسرزمين .) quoted from Rubins, 2002, pp.132, 133( دهد هاي اسالمي را

اي بن در.بي.الدن در مصاحبه با شبكه خبري به سؤال جان ميلر1998 سالسي  در پاسخ

ها خودشان را بر آمريكايي«: گفت،ايد ها اعالم جنگ دادهبه آمريكاييدر مورد اينكه چرا

كه با آنها هم عقيده نباشد دشمني دارند و با هر كسي ها بدون ترديد آمريكايي. ديگران تحميل

در اين. پس از جنگ سرد روحيه تجاوزگري مضاعف به ويژه در تهاجم عليه اسالم پيدا كردند

شدميان هر كنشي با واكنش از(»ي نيرومند روبرو خواهد ص 1381نداف، به نقل در بن.)134و133، الدن

در.ان.مصاحبه با شبكه سي به سياست1997 مارسان دره باز اي آمريكا پس از جنگ سرد

و سياست قالب نظم نوين جهاني اشاره  آن هاي تبعيضكرده وراآميز  در قبال مردم فلسطين

بعد از فروپاشي شوروي آمريكا بر اساس سيستم نظم نوين جهاني«: لبنان محكوم كرده است

و غرور. خود را ارباب دنيا ديد را غيرمتعارفيامر،آمريكاي كنوني تحت تأثير جو خودبيني

و آن اينكه هر كس را كه بر خالف منا ميفعمطرح كرد آنها. خواند آن عمل كند تروريست

و مناب مي كه خواهند ممالك ما را اشغال و دست نشاندگان خودشان را ع ما را غارت كنند

مي خالف شرع حكم مي و از ما كه تسليم محض باشيم رانند بر ما تحميل كنند به نقل(»خواهد

ص 1381از خسروي،  ،54(.

هاند ديگرنسران القاعده ما ميگروه باي اسالمگرا بحث كنند كه مدل هاي غربي توسعه

ميو جوامع مسلمان سازگار نيست و محروميت منجر و فساد به عبارتي شايد. شود به فقر

و بتوان گفت هاكه ضديت آنها عليه آمريكا  سرمايه دارينظامي غربي نيست بلكه عليه دولت

و دمكراسي جهاني كه در فرايند جهاني شدن در حال گسترش در سطح جهانيو توسعه
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را. است و به جاي آن آنها آرزو دارند كه اينگونه جهاني شدن در صورت امكان از بين ببرند

م كه صرفا بر .بناي شريعت اسالم باشدمدلي جديد

و القاعده از زاويه القاعده از ابزار. اي ديگر نيز قابل بررسي است موضوع جهاني شدن

و مي از اواسط.كند جهاني شدن براي ارتباط با مخاطبان خود در سراسر جهان استفاده كرده

ازا1990 دهة به نحو گسترده و اطالعاتي بهرهيروانفلقاعده تا هاي ارتباطي برداري كرده است

و ايده»جهاني كردن«به  . مخاطبان مختلف خود را تحت پوشش قرار دهدهاي خود بپردازد

اين مخاطبان شامل اعضاي بالقوه القاعده، حاميان فعال، طرفداران منفعل، شاهدان بيطرف،

قدولت ها و ميي دشمن كه.شود ربانيان احتمالي آنها به گفته اودري كورث كرونين ابزاري

از القاعده از آنها استفاده مي هاكند عبارتند هاي، وبسايت(SMS)هاي متنيي همراه، پيامتلفن

چت اينترنتي، وبالگ و غيره رومها، هاهر چند ديگر. ها ي تروريستي نيز از اين ابزار سازمان

اينترنت. خاص از خود به نمايش گذاشته استيند اما القاعده در اين كار مهارتكن استفاده مي

و اعتبار آن سازمان  و حفظ شهرت از. استيكي از ابزار مهم براي گسترش عقايد القاعده آنها

و ايجاد  به امور مختلف از جمله تبليغات، دعوت، صدور فتوا، شايعه پراكني طريق اينترنت

و فعاليت فعاليتجنگ رواني، آموزش و پولي هاي تروريستي، هماهنگي لجستيك هاي مالي

هاديگر.)Kronin, 2006, p. 38( پردازند مي به نحو گسترده از اينترنتي اسالمگروه گرا نيز

كه در اين خصوص انجام داده است آمار اسكات عطران در مطالعه. كنند استفاده مي  قابلياي

به دس ميمالحظه در اين خصوص وب. دهدت كه پيام سايتاو دريافته است كه آمار هاي هايي

مي اسالم .)Atran, 2006, p. 135(ستا سايت هزار20تا3دهند بين گرايي را انتشار

به همراه ديگر هاالقاعده بهي همفكر اسالمگروه گرا زير ساختار آن الين جهاد جهاني را

ك و انعطاف پذير طراحي هاي خود را هاي جهادگرا فعاليت سايتوب. ده استرصورت پيچيده

هادر  وب. اندي مختلف گسترش دادهحوزه مي سايتاين به طور فزاينده چند زباني و ها شوند

و به راه انداختن جنگ رواني را به نح ميكارهاي جذب نيرو طراحان. دهندو مؤثر انجام

م سايتوب قرزبهاي و احاديث، جذابيتآني،ور براي جذب نيرو از لوگوهاي هاي آيات

و غيره استفاده مي اينترنت امروزه كتابخانه اصلي ادبيات جهادگرايي محسوب. كنند گرافيكي

و ادبيات سياسي، ايدئولوژيك، متون مذهبي، فتوا، خطبه. شود مي ها كه به دنبال جذب حاميان

به وفور در شبكه تقويت انگيزه ميهاي اينترن هاي جهادگرايان هستند .شود تي جهادگرا يافت

و پراكندگي حمالت تروريس به خصوص بمب تعدد هاتي القاعده بيگذاري دري شمار

مي. عراق نشان از موفقيت القاعده در جهاني كردن ترور دارد دهد كه اكنون شواهد نشان

و افغانستان قرارداده شبكه و هاي اينترنتي جهادگرا تمركز خود را روي مسئله عراق  اند

و حاميان خود را به شورش در اين كشورها تهييج مي آنها همچنين در اين. كنند جهادگران
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ميرااي الزمهخصوص آموزش هاي راهنما براي آموزش دهند؛ مجموعهبه افراد ارائه

و هاي غير حرفهتروريست و گازهاي سمي، گروگانگيري اي در زمينه توليد مواد منفجره

مب سايتهاي چريكي در اغلجنگ  ,Janes Inteligence Review, 2005( ور موجود استزبهاي

p. 3(.

كه قبالً مشكالت بسيار براي انتشار در سراسر جهان داشتند اكنون به نشريات جهادي

جهادگراييِ. يابند راحتي براي حاميان بالقوه با هزينه بسيار كم در سراسر جهان انتشار مي

گراييو پراكنده به لحاظ جغرافيايي را در اجتماعات افراطهاي منزوي الين، تروريست آن

مييفرامل مي كه با هم جنبش جهاد جهاني را تشكيل درياينترنت نقش. آورد دهند گرد  مهم

و اجازه تشكيل جهاني تر كردن تروريسم جهادگرا از طريق كاهش نياز به تماسهاي فيزيكي

هاسوي ساختار تمركز زدايي شده از  ميي گروه و. كند مستقل همفكر ايفا هاالقاعده ي گروه

مي» جهاد الكترونيك« جهادگراي ديگر اخيراً در زمينه از نيز فعاليت كنند؛ حمالت اطالعاتي

به وب سايت و تخريب انواع مختلف هاي دشمن، حك كردن آنها، سرقت اطالعات حساس

در سايت هاها بخشي از اين نوع خاص جهاد .)Janes, 2005, pp. 4, 5( استي اخير بودهسال

 نتيجه
و فرهنگ ليبرال به رهبري آمريكا انجاميده است و گسترش اقتصاد . جهاني شدن به سلطه

و به دنبال داشته است و فرهنگ ديگر كشورها بويژه جهان سوم  اين امر تبعاتي براي اقتصاد

به حركتهاي مقاومت گرايانه روي آوردهآنها ها. اندبه نوبه خود ي بسياري در سطح گروه

هاجهاني با بانگيزه رهبري آمريكاهو داليل مختلف با تاكيد بر پيامدهاي منفي جهاني شدن

و جهاني، از بين رفتن مانند بي و غني در سطح ملي و شكاف فقير هاعدالتيها ي بومي فرهنگ

و ملي، هامحلي وتخريب ميي زيست محيطي . پردازند غيره به مخالفت با جهاني شدن

اي طراحي شده از سويي مختلف اغلب جهاني شدن را پروژهاسالمگرايان نيز در كشورها

به ويژه جهان اسالمغرب به منظور سلطه بر  و فرهنگ( كشورهاي ديگر و تخريب اقتصاد

از. داننديم) آنها يكي هاالقاعده ي اسالمگراي افراطي در طيف گسترده اسالمگرايي گروه

كه ضد به رهبري آمريكا استاست  براي مقابله با 1990اين گروه از اوائل دهه. جهاني شدن

و فرهنگي به سلطه آمريكا بر كشورهاي اسالمي در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي

و. راهبرد تروريسم ضدآمريكايي روي آورده است به خوبي از ابزار جالب اينكه در اين مسير

و اطالفناوري ها كه جهاني شدن در اختيار آن قرار داده استفاده كرده استي ارتباطي . عاتي

 امنيتي بين المللي هم كشورهاييبراي مقابله با تروريسم جهاني القاعده به عنوان تهديد

و هم كشورهاي در حال توسعه اسالمي بايد به سهم خود در اين زمينه تالش پيشرفته صنعتي
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تال. كنند بهش خود را در جهت كاهش كشورهاي دسته اول بايد اثرات منفي جهاني شدن

و غني در سطح بينعدالتي گسترده، ويژه بي و از بين رفتن شكاف بين فقير هاالمللي ي فرهنگ

و محلي به كار برند بي. بومي مي تواند زمينه مناسب را براي احساس فقر، و سركوب عدالتي

و تروريسم فراهم سازد دي. گسترش خشونت ها،گراز سوي ي اسالمي به عنوان ميزبان دولت

كه هاي مردم خود بياموزند اعده بايد از طريق آموزش به تودهاسالمگرايي راديكال از جمله الق

به عنوان پروسه ب)و نه پروژه( جهاني شدن و منفي غير قابل ازگشت داراي نكات مثبت

جا. باشد مي هاي مقابله با آن بهتر است از لذا به هامو فرصت و براي رفع زيت ي آن استفاده

و هم انديشي جهاني عمل شود و مشكالت آن از طريق مشاركت . معايب
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