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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اپريل ١۴
  

 !تروريسم و داليل و راھکارھای مبارزه با آن
ھا و عملکردھای  استھای اصلی آن را بايد در اھداف و سي ای است که ريشه کارانه تروريسم، يک اقدام جنايت 

عبارت ديگر، تروريسم غيردولتی، نتيجه و  به.  مورد بحث و بررسی قرار دادئیھای بورژوا کاپيتاليسم و حکومت

، اختناق و سانسور، جنگ داخلی و ئیده تروريسم دولتی و فاصله عظيم طبقاتی، فقر و نداری، استثمار و زورگوئيزا

 .منطقه ای و جھانی است

ای که تروريسم را از ديدگاه حاکميت  آن نظريه. ھای مختلفی وجود دارد  و بررسی تروريسم، نظريهاما در شناخت

برد و   میسؤالتر اپوزيسيون و مخالفين حاکميت را زير  کند و ھر چه بيش بررسی می کند اعمال حکومت را توجيه می

ھای  تواند تمام پديده ھای تروريسم نمی ظريهکدام از ن به ھر حال ھيچ. پردازد وجه به تروريسم دولتی نمی به ھيچ

  .ن کندئيجا تحليل و تب طور فراگير بتواند تمام انواع تروريسم را يک ن کند و بهئيتروريستی را تب

  

  
اند و از نظر  ای شده گزينند که دچار مشکالت عديده ھای تروريستی، اغلب افرادی را بر می ھا و سازمان حکومت

ھا از کودکی شستشوی مغزی داده و مانند درندگان و روبوت بار  يا اين که آن.  پايدار نيستندعاطفی و انسانی نيز

چون انتقام، مالی،   ھمئیھا ھای متفاوتی برای ارتکاب اقدامات تروريست دارند، انگيزه ھا دارای انگيزه آن. آورند می
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ھای مورد اشاره با ھم  شوند، در ويژگی ستی میاگر چه ھمه افرادی که وارد يک گروه تروري... کسب موقعيت، قدرت و

  . شود دھندگان و اعضا می مشترک، اما فضای گروه متاثر از شخصيت اکثريت سران و سازمان

ھای گروه دولت اسالمی بارھا از ھواداران خود   تروريست.ھا، زير گرفتن مردم با خودروست تاکتيک جديد تروريست

  . دست به عمليات بزنندئیسالح استفاده کنند و در شھرھای مھم اروپااند از کاميون به عنوان  خواسته

ستيز و نژادپرستان  ھای خارجی دست جريانات راست دولتی و پارلمانی و گروه چنين اقدامات تروريستی بھانه خوبی به

  .رود ستی باال میھای ناسيوناليستی و فاشي تر و ھم چنين آرای گروه دھد تا قوانين پناھندگی و مھاجرت را سخت می

 تر کم .است کرده ويران را افغانی انسان ندار و دار و زندگی ديگر مخرب پديده ھر از بيش که است ای پديده تروريسم

 .است بوده درگير زندگی در آن با وجود تمام با و ديده آسيب ايدئولوژی اين و سازمان اين از اندازه اين جھان در مردمی

 المللی بين اجماع نيز آن با مبارزه برای ھمين برای و است کرده پيدا المللی بين ماھيت امروزه متروريس که اين وجود با

   .است الزم

 دست از را خود جان گناه بی نفر ھزاران آن در که ،امريکا در ستامبر يازدھم ھولناک واقعه از پس تروريسم مفھوم

 جھانی جامعه که بود زمان ھمين از .کرد پيدا ای گسترده ازتابب دنيا اجتماعی و سياسی محافل در و شد ھمگانی دادند،

  !است دولتی تروريسم محصول غيردولتی تروريسم ديگر، عبارت به .شد تروريسم پرورش متوجه

گويند اين نوع  کارشناسان می. در واقع زيرگرفتن عمدی مردم با خودرو، تقريبا يک نوع جديد عمل تروريستی است

اين تاکتيک . نامند می) کوبش با خودرو( vechicle-rammingھا قبل شناخته شده است و آن را  روش حمله از مدت

  . ھا زياده از حد جذاب شده است ھای اخير در بين تروريست جديد نيست، اما در سال

ف تصر«فرانسه، در زمان جشن » نيس« ميالدی در شھر ٢٠١٦ ژوئيه سال ١٤ترين حادثه از اين نوع در روز  بزرگ

اين .  نفر کشته و صدھا نفر صدمه ديدند٨٦در آن زمان، يک تونسی مردم را با کاميون زير گرفت و . رخ داد» باستيل

 نفر در زمان حمله مشابه ٢٠ ميالدی، بيش از ٢٠١٤در سال : نوع حمالت قبل از آن نيز در اروپا رخ داده بود

  . آسيب ديدند»نانته« و » ديژون«تروريستی در بازار ميالد مسيح در 

منتشر » القاعده«که از طرف يکی از شعبات گروه تروريستی » اينسپاير« ميالدی، مجله انگليسی زبان ٢٠١٠در سال 

نويسنده . دھد شود، دستورالعمل انجام عمليات تروريستی با کمک کاميون و جيپ را برای طرفداران خود توضيح می می

عمل .  ناگھانی آن خيلی باالستتأثيررو  طور گسترده استفاده نشده است، از اين همقاله توضيح داده که قبال از اين روش ب

کار از خودروی بزرگ استفاده کرد و محلی را برای  جنايت: تروريستی لندن گويا بر طبق اين دستورالعمل انجام شد

 برای فرار برخوردار بودند، پس تر بود و قربانيان از امکان کمی جا پل تنگ زير گرفتن عابران استفاده کرد که در آن

  . ادامه دادپوليسان مأمورکه قصد فرار داشته باشد، به حمله به عابران و  از آن، تروريست بدون آن

***  

ھای پر رفت و آمد مرکز استکھلم با   فردی در يکی از خيابان١٣٩٦ فروردين ١٨ -٢٠١٧ آوريل ٧بعد از ظھر جمعه 

نخست راننده سعی . ای متوقف شد  گرفت و پس از برخورد با يک فروشگاه زنجيرهکاميون شماری از عابران را زير

ساز کار نکرد و سپس راننده موفق به فرار از  کرد بمب دستی خود را منفجر کند اما خوشبختانه ضامن بمب دست

  .دکاميون ياد شده به يک شرکت آبجوسازی تعلق دارد و ظاھرا بامداد جمعه سرقت شده بو. شد صحنه 

از ميان مجروحين . اند  نفر مجروح شده١۵ نفر کشته و ۴ آوريل در استکھلم، ٧آمار تلفات حمله تروريستی روز جمعه 

ھا کودک  چنان در بيمارستان ھستند که يکی از آن  نفر برای ادامه مداوا ھم٩اند و   نفر از بيمارستان مرخض شده۶

 .است
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اش توسط دوربين ھا مخفی ضبط شده بود، در ماشتا، در   فردی که عکس کرده است که مردی با مشخصاتتأئيد پوليس

 . کيلومتری شمال استکھلم بازداشت شده است۴٠

 فرزند است و در ٤ ساله است که دارای ٣٩بالدت فرد متھم يک شھروند ازبکی  ی آفتونسويدنبه گزارش روزنامه 

ی از سويدناش منتشر نشده به نوشته اين روزنامه   دربارهتری  فرد دستگير شده که جزئيات بيش. مقيم استسويدنکشور 

  .کرد طريق فيس بوک تصاوير و نشريات ھودار داعش را منتشر می

، مظنون حمله تروريستی روز جمعه در »رحمت عقيلوف« جلسه استماع ،٢٠١٧ آوريل ١١ شنبهپيش از ظھر روز سه

  .بير شديد امنيتی برگزار گرديدجلسه استماع در ميان تدا. دادگاه استکھلم برگزار شد

س امنيت دادگاه استکھلم پيش از برگزاری دادگاه گفته بود قرار است تدابير شديد امنيتی در مقايسه ئيتوماس اوستمن، ر

 .با جلسات دادگاه ديگر مجرمين سازمان يافته اتخاذ شود

شنبه ساعت  روز سه.  دادگاه سپرده بودندھا پس از ظھر روز دوشنبه درخواست بازداشت رحمت عقيلوف را به دادستان

در اين جلسه به شواھدی رسيدگی شد که بر اساس آن مرد مظنون را تحت .  جلسه استماع دادگاه برگزار شد١٠:٠٠

 . وکيل مدافع نيز مورد بررسی قرار گرفتتغييردر ضمن درخواست مظنون مبنی بر . توان قرار داد بازداشت می

ھانس . ادر کرد است که بر اساس آن رحمت عقيلوف تحت بازداشت قرار داده شده استدادگاه استکھلم حکمی ص

که عامل حمله روز   قرار داده است مبنی بر اينتأئيددادگاه ارزيابی من را مورد : ھرمان، معاون دادستانی گفته است

 .اقدام تروريستی است جمعه مظنون به

در جريان بخش جلسه . تخاب وکيل مدافع مسلمان، پاسخ رد داده استدادگاه به درخواست رحمت عقيلوف، مبنی بر ان

ھای سبز رنگ در حالی وارد سالن دادگاه  او با لباس. رسيد نظر می باز استماع، رحمت عقيلوف ساکت بود و ناراحت به

 .اش را پوشانيده بودند کرد و چھره زمين نگاه می شد که به

ھای  دھد مرد متھم به حمله روز جمعه با سازمان دست آورده است که نشان می ، اطالعاتی بهسويدنبخش خبر راديوی  

 اين مرد با افرادی دوست است که مطالبی با محتوا .ھای تندرو اسالمی در سوريه رابطه داشته است عملياتی گروه

  .کنند ايت میھای مانند گروه دولت اسالمی و النصره حم کنند و يا از حمالت خشونت بار گروه مذھبی پخش می

 دو .رسند نظر می چندين فرد ديگر که با متھم حمله استکھلم در اين سايت دوست ھستند عمال در جنگ سوريه فعال به

 به سوريه سويدناند که از  فردی ديگر که روی اين رسانه اجتماعی روسی با فرد مظنون دوست ھستند؛ نشان داده

 .ھای سوريه فعال است شونتيکی از اين افراد احتماال در خ. اند رفته

 جواب رد دريافت کرده ،٢٠١۶ اما او در سال . درخواست پناھندگی کرده بودسويدن در ،٢٠١۴رحمت اکيلوف سال 

 . اخراج کندسويدنيت يافت تا او را از خاک مأمور پوليس ،٢٠١٧در نتيجه اوايل ماه فوريه . بود

اندازی کرده است و در اين   عمليات جستجو گسترده راهپوليس.. : . گفته استپوليسيان ايوينسون، فرمانده عمومی 

  .اند  قرار گرفتهئی تن در پيوند با حمله روز جمعه، تحت بازجو۶٠٠جريان از 

دھد که روند تحقيق اين پرونده   نشان میئیھای ابتدا  گفته است که ارزيابیپوليسس بخش عملياتی ئيماتس لوون، ر

صدھا بازرس و متخصص تکنولوژی نياز است تا به ھدف . د گرفت تا به مقصود برسدحدود يک سال را در برخواھ

 .برسيم

 حدود چھار پوليس در استکھلم اتفاق افتاد و مرد مھاجم در جريان آن کشته شد، تحقيقات ٢٠١٠حمله تروريستی که سال 

 .سال را در بر گرفت تا تمامی عوامل و چگونگی حمله مشخص شد
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ای مطبوعاتی اعالم کردند که نيروھای   اين کشور در مصاحبهمسؤولھمراه دادستانی و مقامات  به سويدن پوليس

اند حادثه ديگری ھمانند حادثه تروريستی اخير در اين کشور صورت نگيرد و  امنيتی اين کشور به شدت مراقب

 .ھای آنان جلوگيری شود دست  ھمچنين از فرار ھای احتمالی قبل از اجرای عملياتی ديگر دستگير شوند و ھم تروريست

  .اند ھای بسياری دررابطه با اين اقدام تروريستی بدون پاسخ مانده سؤالاما ھنوز 

، دستگاھی پيدا شده که تحقيقات  ، در درون کاميون دزديده شده مورد استفاده متھمالمانراديو » دويچه وله«گزارش  به

 اين ئیتحقيقات برای شناسا. دانند  ھنوز کارکرد اين دستگاه را نمیسويدنتی مقامات امني. چنان ادامه دارد اش ھم در باره

  . ادامه دارد دستگاه

يکی از . اند  نيز رابطه برقرار کردهالمان برای يافتن سرنخی از اين حادثه با مقامات امنيتی سويدنمقامات امنيتی  

تری در اين باره   نشد به خاطر داليل امنيتی توضيح بيش کرد، اما حاضرتأئيد اين ارتباط را المانمقامات وزارت کشور 

 .بدھد

 
 )استکھلم( .، با يک دقيقه سکوت ياد قربانيان را گرامی داشتنداپريلروز دوشنبه دھم  مردم سويدن 

ھا  ، استفان لوون و دهسويدنداشت قربانيان حادثه روز جمعه، ھزاران نفر شرکت داشتند نخست وزير  در مراسم بزرگ

 آوريل در مرکز ١٠ روز دوشنبه ١٢:٠٠در اين مراسم که ساعت . خصيت سياسی، فرنگی و ھنری سخنرانی کردش

فکر و ياد من «: استفان لوون گفته است. شھر استکھلم برگزار شد پادشاه و اعضا خانواده سلطنتی نيز شرکت کردند

  ». با شما استسويدنشما تنھا نيستيد، . اند  شان را در اين حمله از دست داده عزيزان ھای بوده است که آن با

 و بلژيکی بودند و دو تن ديگر شھروندان ئیھا شھروندان بريتانيا در حمله روز جمعه از چھار کشته شده دو تن آن

 .سويدن

ھای  گرچه ميان اين حادثه و حمله. بار استکھلم را بر عھده نگرفته است ی مرگ يت حادثهمسؤولتا کنون ھيچ گروھی 

) داعش( »دولت اسالمی«تروريستی در برلين و جنوب فرانسه که توسط مذھبيون افراطی نزديک به گروه تروريستی 

 .ھای زيادی وجود دارد انجام شده شباھت

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 

  
  استکھلم

اين گروه . را برعھده گرفته بود) در نزديکی برج ايفل( يت حمالت نيس و انفجارھا در پاريسمسؤولداعش اما 

در ھمين حال، خبر بعدی . است»  سپتامبر فرانسه و انتقام به خاطر سوريه١١«تی اعالم کرد که اين انفجارھا تروريس

 سال گذشته يکی از حاميان اصلی ٥دولت فرانسه طی . حکايت از اعزام ناو جنگی فرانسه برای مبارزه با داعش دارد

  . داعش، اتباع فرانسه ھستندئیء اروپاترين اعضا ھای تروريستی اسالمی در سوريه بوده و بيش گروه

خبرگزاری فرانسه با . بار قرار گرفت ای مسلحانه و مرگ  دفتر مجله شارلی ابدو ھدف حمله٢٠١٥ ژانويه ٧در تاريخ 

ان مأمورشدگان از  دو نفر از کشته:  زخمی بر جای گذاشت، افزود١٠ کشته و حدود ١٢کم  که اين حمله دست اعالم اين

ھای سرشناس و معروف فرانسوی از جمله سردبير اين مجله نيز در ميان  و چھار نفر از کاريکاتوريست بوده پوليس

  .قربانيان بودند

ھای سياه و کالشنيکف به دفتر مجله در پايتخت فرانسه حمله کرده و حاضران را ھدف  در اين حمله دو مرد با نقاب

 .ريان فرار نيز به تيراندازی ادامه دادندتيراندازی قرار داده و سپس از محل گريختند و در ج

مھاجمان به .  فرانسه در آن زمان اعالم کرد که مھاجمان جلسه شورای سردبيری شارلی ابدو را ھدف قرار دادندپوليس

 . فرانسه کشته شدندپوليساز دو روز در جريان درگيری با  دفتر شارلی ابدو پس 

ن در جشن ملی فرانسه در شھر نيس را مورد حمله قرار داد که در ا ثر ، يک دستگاه کاميون، حاضرا٢٠١٦ژوئيه  14

 نفر جان خود را از دست دادند و ٨٠بار، حدود  در اثر اين حمله مرگ. ھا نفر کشته و تعداد زيادی نيز زخمی شدند آن ده

  . کشته شدپوليستلويزيون فرانسه نيز اعالم کرد که راننده کاميون به ضرب گلوله 

 
 فرانسهنيس 
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اش در اروپا نشان از آن  رو شده است، الگوی حمالت اخير تروريستی که داعش در خاورميانه با شکست روبه در حالی

  .ھای جديدی را برای حمله در غرب تدارک ديده است دارد که اين گروه تاکتيک

ات در نحوه عملکرد تغيير«موسوم به  داعش ات در گزارش اخير دربارهتغييرگزارش پايگاه خبری يوروپل، اين  به

 .آمده است) يوروپل(  اروپاپوليسسوی مرکز مقابله با تروريسم   از» داعش

تشر شده است و در اين گزارش ارزيابی جديدی درباره تھديدھای اين گروه تروريستی در کشورھای اتحاديه اروپا من

 .ھای داعش در نظر بگيرند براساس آن از کشورھای عضو خواسته شده تا تدابير بھتری را برای مقابله با تروريست

روست که شامل  ھا روبه تسوی اين تروريس با طيفی از تھديدھای تروريستی و حمالت از اتحاديه اروپا در حال حاضر

 استفاده از مواد منفجره و سالح   اين گروه،تأثيرھای تک نفره، حمالت مستقيم از سوی داعش و افراد تحت  تروريست

ھمين دليل يوروپل از کشورھای عضو اتحاديه خواسته تا  چنين تسليحات و خودروھای زرھی است و به خودکار و ھم

  .مقابله با اين تھديدھا در نظر بگيرندتدابير امنيتی شديدی را برای 

ايم که تلفات زيادی در پی داشته  ھا بوده در دو سال گذشته ما شاھد حمالت تروريست: راب وينوارت، مدير يوروپل گفت

 و پوليسدھد که بايد ھماھنگی و ھمکاری زيادی ميان  مقياس اين تھديدھا نشان در اروپا نشان می:  وی ادامه داد.است

ای صورت  که حمله تری را دستگير کرده و پيش از آن ھای امنيتی در سراسر قاره اروپا باشد تا بتوان افراد بيش سرويس

ھای مرتبط در سراسر  ھا و تبادل اطالعاتی ميان سرويس دھد که افزايش ھمکاری اين نشان می. گيرد، آن را خنثی کرد

 .ی داعشی استھا اروپا يک امر موفقيت آميز در مقابله با تروريست

در گزارش اخير يوروپل ھمچنين آمده که ھنوز تھديدھای داعش در اروپا شديد و باالست و تنھا راه برای مقابله با آن 

 .ھمکاری بھتر است

 ما بايد ھوشيار باشيم چرا که داعش تھديدی برای  :کننده مقابله با تروريسم اتحاديه اروپا گفت ژيل دو کرشوف، ھماھنگ

 .رو ھستيم ھای خارجی به کشورھايشان روبه ھای آتی با بازگشت تروريست است و در سالکشورھای م

واکنش موثر در . توانند از سالح و مواد منفجره استفاده کنند و ايدئولوژی افراطی دارند اين افراد می: وی ادامه داد

ھا نيز بر عھده کشورھای  مقابله با آنيت اوليه برای مسؤول. ھا رويکردی جامع و اقدامی طوالنی مدت است مقابل آن

تواند به واکنش نشان دادن  توانند نقش حمايتی ايفا کنند که می  نظير يوروپل میئیھا اتحاديه اروپا و آژانس. عضو است

 .به اين تھديدھا کمک کند

متواری شد و بعد از اما عامل حادثه تروريستی حمله يک کاميون به بازارچه کريسمس برلين را که بعد از اقدام خود 

  .ھای اطالعاتی اروپا دانست توان دليلی بر ضعف سازمان  قرار گرفت، میپوليسسه روز در ايتاليا ھدف گلوله 

المللی سال ترور و ناامنی در اروپا بود حمالت تروريستی فراوانی در شھرھای  ھای بين  را بسياری رسانه٢٠١٦سال 

 .ان زيادی گرفت رخ داد و قربانيئیبزرگ و مھم اروپا

پردازد و بازگشت  ھا در غرب آسيا را می ھای خود از تروريست به عقيده برخی کارشناسان، اروپا تاوان حمايت

گناه را  ھای بی  احتمال حمالت تروريستی و کشتار وحشيانه انسانئیطلب به کشورھای اروپا ھا ورزيده جنگ تروريست

 .نيز افزايش داده است

 رخ داد تا پرونده ترورھا در اروپا در اين سال را ٢٠١٦يستی وحشتناکی که در اواخر سال يکی از حمالت ترور

 ١٢ دسامبر بود که منجر به کشته شدن حدود ١٩تکميل کند حادثه حمله يک کاميون به بازارچه کريسمسی در برلين در 

 .نفر و تعداد زيادی زخمی شد
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 و المانھای امنيتی  کفايتی سازمان ھا مطرح شد موضوع بی ی در رسانه که بعد از اين حادثه تروريستئیھا يکی از بحث

 . و دستگيری عامل اين حادثه تروريستی بودئیاروپا در روند شناسا

عنوان عامل اين حمله تروريستی دستگير  ، يک پناھنده پاکستانی را بهالمان پوليسبالفاصله بعد از اين حادثه تروريستی 

 . از او اعالم کرد که فرد دستگير شده عامل اين حمله تروريستی نبوده استئیکرده و بعد از بازجو

انتشار اين خبر ترس و وحشت شديدی را در بين شھروندان و در سراسراروپا حاکم کرد چرا که مشخص شد عامل 

 .مسلح استچنان متواری و  بوده است ھم» انيس العامری«اصلی اين حمله تروريستی که يک پناھنده تونسی به نام 

تروريست تونسی عامل » انيس العامری«ھای امنيتی اروپا برای دستگيری  بعد از حدود سه روز تالش فشرده سازمان

 .حمله برلين، در يک درگيری مسلحانه در شھر ميالن ايتاليا کشته شد

  

  
  انيس العامری 

ھای  ھای اطالعاتی اروپا در رسانه ھا درباره ضعف سازمان ا بعد از بسته شدن پرونده انيس العامری تازه بحثام

 رد شده بود چرا به الماناش در  ھا مطرح بود که انيس العامری که درخواست پناھندگی اين پرسش. مختلف داغ شد

ھای امنيتی اروپا توانست خود را به ايتاليا برساند و  مانکشور خود بازگردانده نشد؟ او چطور با وجود تالش فشرده ساز

   قرار گيرد؟پوليس و ھدف گلوله ئیجا به صورت تصادفی و طی يک بازرسی، شناسا آن

سمت ديگری گرفته و  ھای امنيتی اروپا انگشت اتھام را به بعد از اين حادثه تروريستی ھر کدام از مقامات و سازمان

 . کردانتقادھا از خود را رد

که انيس العامری توانسته از طريق فرانسه فرار کند را رد  نخست وزير فرانسه، بعد از اين حمله انتقادھا مبنی بر اين

توانيد تصور کنيد که  آيا شما می.  قرار دھيم غيرممکن استکنترولکه ما ھر مسافر را کامال تحت  اين: کرده و گفت

  . کنيمکنترولقرار باشد ھر وسيله نقليه را شود وقتی ما  شرايط در مرزھا چگونه می

العامری با توجه به تحقيقات انجام شده بعد از حمله تروريستی برلين از طريق ھلند و : نشريه فوکوس، در مطلبی نوشت

ا کنند که ب کاران فرانسه و حزب افراطی در اين کشور اين انتقاد را وارد می محافظه. فرانسه به ايتاليا سفر کرده است

 .وجود عمليات جستجوی فشرده او چگونه توانسته است خود را به ايتاليا برساند

 مدت ٢٠١٥ تا ٢٠١١ھای  خبرگزاری فرانسه نيز در خبری اعالم کرد که انيس العامری مظنون حمله برلين، بين سال

 .ای در ايتاليا زندانی بوده است اتھام حمله آتش سوزی به مدرسه چھار سال به
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 رسيد و بر اساس افريقا به جزيره المپدوسا ايتاليا نزديک سواحل شمال ٢٠١١ه تبعه تونس است بھار سال العامری ک

 . سال سن داشت١٨اعالم روزنامه استامپا در آن زمان اعالم شد نابالغ است در حالی که 

 به ھمراه سه نفر از ٢٠١١بر  اکت٢٤او . العامری در آن زمان بالفاصله به مرکز افراد نابالغ در شرق سيسيل منتقل شد

 .زدن يک مدرسه بازداشت و به چھار سال حبس محکوم شد وطنانش پس از آتش ھم

جا حکم   ھويت در مرکز ايتاليا فرستاده شد و در آنتأئيد، پس از خروج از زندان به مرکز ٢٠١٥العامری در سال 

 .اخراج او از اين کشور تصويب شد

  رش داد او چند ماه قبل از حمله تروريستی برلين تالش کرده بود تا ھمدستانی را برای انجام نيز گزاالمان  روزنامه بيلد

 .حمله ای به کار گيرد

ھای اطالعاتی اروپا  عنوان سمبل ضعف سازمان توان انيس العامری را به با کنار ھم قراردادن ھمه اين وقايع می

 .ارزيابی کرد

اتھام ارتباط با داعش و تدارک برای اقدامات تروريستی  که به» جابر البکر«م چندی پيش نيز يک پناھجوی سوری به نا

ھای   بازداشت شده بود در زندان خودکشی کرد که اين حادثه نيز انتقادھای شديدی را متوجه سازمانالمانوحشتناک در 

 .آويز کند ی کرد که چگونه اين فرد خطرناک به راحتی توانست خود را در زندان حلقالمانامنيتی 

واقع در » وورتسبوک«وجه مشترک اين سه حمله تروريستی نيس، حمله به مسافران قطار با تبر در در نزدديک شھر 

نيازی عمليات تروريستی از  که چند نفر زخمی شدند و در فاصله زمانی اندکی رخ دادند، بی» مونيخ«شمال غرب 

ھای  تفاده آنان از تجھيزات ساده ای مانند کاميون، تبر و سالحھای پيچيده، تعداد اندک مھاجمان و اس ريزی برنامه

گرفتار » داعش«رسد، فرسايش توان تشکيالتی  نظر می در واقع، به. معمولی برای قربانی کردن اھداف مھاجمان است

دھی  نھا، انجام حمالت سازما  و ناتوانی نيروھای امنيتی غربی موجب شده تا تروريستئیدر عراق و سوريه از سو

زمان به سالن کنسرت موسيقی  بار ھم يا حمله مرگ» شارلی ابدو«ای نظير حمله مسلحانه به دفتر نشريه  شده و گسترده

باتاکالن، ورزشگاه و سه رستوران در پاريس طی يک شب يا حمله به فرودگاه بلژيک و سپس مترو بلژيک به فاصله 

اند که براساس آن، يک و نھايت سه تروريست با  ی جديدی برگزيدهاند و تاکتيک تروريست چند ساعت را کنار گذاشته

 و لو رفتن ئیاين تاکتيک موجب شده تا امکان شناسا. کنند مراکز عمومی و عابرين حمله می ابزاری بسيار ساده به

افزايش بسيار ھا باشد،  تواند ھدف بالقوه تروريست چنين تعداد اماکنی که می ھم.  دشوار شودپوليسھا برای  تروريست

  .يافته و از توان نيروھای امنيتی برای حفاظت از اين اماکن کاسته شده است

اند تا گستره وحشت شھروندان را  جای افزودن بر تعداد قربانيان عمليات خود ترجيح داده ھا به اين ترتيب، تروريست به

ھراسناک ھستند؛ زيرا بيم آن دارند ... يابان و از مترو، مرکز خريد، خئیاکنون، شھروندان عادی اروپا. تر کنند وسيع

  .قرار گيرند» ھای تنھا گرگ«که در اين اماکن، ھدف حمله 

در سوريه در » رقه«در عراق و» موصل«بينی  ک در عراق و سوريه و سقوط قابل پيشستراتيژيتحمل چند شکست 

نخستين » داعش«اين در حالی است که . کرده استرنگ  بقای اين گروه تروريستی را کم ای نه چندان دور، اميد به آينده

در . گروه تروريستی جھان است که اشغال شھرھا و استقرار حکومت را در دستور کار خود قرار داد و عملی کرد

چنين شرايط حساسی داعش، يگانه ابزار داعش، ايجاد ارعاب ميان شھروندان غربی است تا شايد بقای خود را حفظ 

  .کند
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ھا اميدوارند با کاھش فاصله  ھمراه نداشته است اما تروريست را به» داعش« موردنظر تأثيرتاکتيک، تاکنون البته اين 

اين حمالت، مرھمی بر روحيه . ھدف خود برسند و افزايش تعداد تھاجم آنان، تا حدودی به» ھای تنھا گرگ«زمانی حمله 

  .شود یدر عراق و سوريه نيز محسوب م» داعش«تضعيف شده نيروھای 

گيری آن   دارد که در شکلئیھا ای نامطلوب و يک جنون سياسی است که نشان از حضور عوامل و ريشه تروريسم پديده

يابی به يک جامعه سالم بايد عوامل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی آن را از ميان  اند و برای دست نقش داشته

  .برداشت

نويسند شکی نيست که پديده  ن اين موضوع میئيدانند در تب ی متعلق به مدرنيته میا برخی نويسندگان، تروريسم را پديده

چه تروريسم جديد را از قديم  اما آن. شود و در سراسر تاريخ بشر وجود داشته است  ترور منحصر به دوره جديد نمی

عت تخريب آن را به خاطر يکی گستردگی دامنه آن است که قدرت و وس:  کلی استمسألهکم دو  کند، دست متمايز می

اين معنا که اگر در گذشته ھدف از عمليات تروريستی فقط  به. ھدف آن است: دوم. ابزارھای مدرن افزايش داده است

افت، اما در دنيای جديد و خصوصا ئيھا عمليات تروريستی نيز پايان م ی مخالفان بوده است و با نابودی آنفزيکحذف 

شوند و به دليل اين که  گناه نيز ھدف عمليات تروريستی واقع می ھا بی لفان، بلکه بقيه انساندر جھان امروز نه تنھا مخا

رو،  پذير شده اين از اين بينی اھداف و منافع بلند ملت نيز امکان ای داشته، پيش العاده علم و تکنولوژی جديد پيشرفت فوق

ترين  جريان تروريستی جديد، کم. ی در نظر گرفتتوان حد و مرزی و زمان گونه عمليات تروريستی نمی برای اين

  . گنندگان تروريسم انسان ابزار است دھندگان و ھدايت دھد و از نطر سازمان اھميتی به موجوديت انسان نمی

. پذير نيست ھا امکان دھند که گفتگوی جدی با آن پرستانی جلوه می ھا را ديوانگان يا کھنه ژاک بورنيه، غالبا تروريست

پريشی يا  ھای مبتنی بر روان نئيھا به تب گران سنتی اغلب برای تشريح و درک رفتار تروريست تيجه تحليلدر ن

  .ھای طبقاتی و سياسی تروريسم ببرند پردازند بدون اين که دست به ريشه شناختی می شناختی و جامعه توضيحات روان

متفکرين سياسی . گردد گيری اين دين باز می اوليه شکل در اسالم، به قرون ئی گرا افراطخشونت سياسی و اجتماعی و  

پردازی و ساخت  ای از جھان دست يابد، نياز به تئوری ھای عمده اسالمی پس از آن که خالفت عباسی توانست بر بخش

د از اين روی، متفکرينی مانن. انديشه سياسی کارآمد به منظور تثبيت حاکميت سياسی بر جامعه چندپاره اسالمی داشت

پس از غزالی، . امام محمد غزالی پرچم مخالفت با عقالنيت و فلسفه را برداشته و تخم انديشه سياسی اسالم را کاشتند

 ھمانند ابن تيميه، محمد ابن عبدالوھاب، حسن البناء، موالنا ابو العال مودودی، سيد قطب، محمد عبدالسالم ئیعلما و فقھا

 ئیاسالم سلفی و بازگشت به عصر طال«ن، تشريح و توسعه نظريه ئياھری به تبفرج، عبدهللا يوسف عزام و ايمن الظو

 که دين جايگاه ئیماندگی بر کشورھا در نتيجه افول نھضت علمی در جھان اسالم و عقب. پرداختند» خالفت اسالمی

 . موثر و قوی داشت، روند توسعه انسانی و فرھنگی عقب مانده و توسعه نيافته است

طلبی و    شيعه، عليه مدرنيته و سکوالريسم و برابری-ه ما امروزه شاھد آنيم، جريان اسالمی سنی چه ک اما آن

ای از مدرنيسم، سکوالريسم، برابری،  چه نشانه ای مخرب عليه ھرآن اين جريانات به صورت جبھه. خواھی ھستند آزادی

طوری که جامعه کنونی شاھد بازگشت سياه  به. ھای انسان امروزی است درآمده است آزادی، توسعه و رشد شاخصه

ھا به عنوان غنايم جنگی  ھا و زنان و تجاوز به آن جامگان شمشير به دست، گردن زدن، جمعی کشتن، فروش دختربچه

ھای مذھبی ھستيم که عليه تمام انسانيت و مدنيت، خواه در غرب و خواه در کشورھای  ھا و گروه ، توسط حکومت...و

  !خودشان ھستيم

، نيجريه، سومالی، پاکستان، ليبياخصوص افغانستان، عراق،  ، بهافريقااگر به تحليل وضعيت منطقه آسيا، خاورميانه و 

ھر کدام از اين کشورھا، به علل متفاوتی زمينه رشد بپردازيم، ... ترکيه، ايران، عربستان سعودی، فلسطين، سوريه و
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ماندگی اقتصادی و انسانی که  عنوان مثال، در افغانستان فقر و عقب به. ھا پديد آورده است را در آن» جھادی«تروريسم 

چرا . ھا سال کودتا، اشغال و جنگ داخلی است، بستر بسيار مناسبی را برای توسعه تروريسم پديد آورده است نتيجه ده

ھای مرتجع در  عالوه بر فعاليت گروه. کم چھار دھه گذشته، عنصر امنيت است افغانستان طی دستترين خالء  که بزرگ

ای  ھای بزرگ منطقه ک افغانستان ھم سبب شده است تا مناقع قدرتستراتيژيبستر ناامنی مناسب اين کشور، موقعيت ژئو

پارچه و امن و توسعه يافته، در تضاد با  ن يکشايد افغانستا. ھای بزگ جھانی در ناامنی اين کشور دخيل بشاند و قدرت

  .، ناتو و اتحاديه اروپا، چين، پاکستان و حتی ايران استامريکا مانند ئیک کشورھاستراتيژيعمق 

سازی از ابتدای تشکيل خود، کشور  ملت- و کيفيت فرايند دولت)  کشميرمسأله( کستراتيژيدليل نقص امنيت  پاکستان، به

پاکستان در برابر درخواست . بوده است... ھای مذھلی تروريستی به ويژه طالبان، القاعده و ت گروهموعودی برای فعالي

ھمين دليل، ما امروزه شاھد  پذير است به ، آسيبامريکاکشورھای مرتجعی مانند عربستان سعودی، امارات، قطر و 

  .تر از ھرات، قندھار و باميان ھستيم شھای جھادی در وزيرستان، کويته و الھور بسيار بي  امنيت تروريستتأمين

 است که ميدان اصلی بازی گروه ھای تروريستی چون طالبان، القاعده و شبکه ئیدر واقع افغانستان، از جمله کشورھا

... ھای نفتی سعودی و قطر ودالر از جمله دستمزد پرداختی طالبان و القاعده به اعضای افغان خود که از .حقانی است

چنين تروريسم دولتی و  ھم. کند تر از آن چيزی است که دولت افغانستان و آيساف پرداخت می شود، بيش  میتأمين

غيردولتی نيز سبب شده است که نرخ باسوادی و رشد جامعه مدنی و توسعه فرھنگی در اين کشور، متوقف شود و تنھا 

البته نبايد منافع و دخالت کشورھای غربی . يابد ه ھا فعال باشد و تروريسم در آن توسع بلندگوھای آموزشی منابر مدھبی

 . ای در اوضاع افغانستان ناديده گرفته شود و منطقه

، امريکاپس از يازده سپتامبر در . اند  و ناتو نيز برای دلسوزی با مردم افغانستان، به اين کشور نرفتهامريکائینيروھای 

 در افغانستان، يعنی منطقه حائل ميان چين، روسيه و امريکاد تا يک سلسله عوامل و منافع راھبردی کنار ھم سبب شدن

  . ايران پايگاه نظامی داير کند

دورانی مستشاران . نقش انرژی نھفته در منطقه در کنار رشد کشت مواد مخدر را نبايد در افغانستان ناديده گرفتنھايت 

ھای نفتی در آينده شکاف پيشرفت ميان دالردادند که  ا می، به کشورھای خليج فارس اين پيام ر... وئی، بريتانياامريکائی

ھا  انه امروزه با توجه به سابقه ديرينه برداشت ذخاير فسيلی در خاورميانه، بيليونتأسفاما م. ما و غرب را پر خواھد کرد

چپ جامعه  درآمد نفتی صرف خريد اسلحه، حمايت از تروريسم جھادی در کنار اختناق و سرکوب سياسی گرايش دالر

  . شود و در راس ھمه جنبش کارگری سوسياليستی می

. ھای اصلی عمل تروريسم اسالمی کشور فرانسه است به اين ترتيب، تروريسم اسالمی جھانی است و يکی از ميدان

، اقدامھای متعدد آدمکشی و تخريب و از ٢٠١۵و شھروندان يھودی در ژانويه » شارلی ابدو«کشتار روزنامه نگاران 

شمار   در فرانسه، نمونه ھای تھاجم تروريستی به٢٠١۵ مسافر ترن تاليس در ماه اوت ۵٠٠مله، پروژه کشتار ج

  . قرار دارندکنترول نفر بنيادگرای اسالمی در فرانسه تحت ٢٠٠٠بنابر آمار دولتی نزديک . آيند می

ترين عوامل تشنج در  د خود، يکی از بزرگ و خاورميانه در تنوع و ابعاافريقا و امريکاتروريسم اسالمی در اروپا و 

، جنگ داخلی در ليبيا در عراق، جنگ در امريکاروشن است که جنگ طالبان، مداخله نظامی . جھان کنونی است

سابقه  طرز بی سوريه، نتايج و پيامدھای مخرب و خطرناک در منطقه بوجود آورد و زمينه رشد تروريسم اسالمی را به

. کند، دارای شبکه ايدئولوژيک يگانه، ولی بدون فرماندھی يگانه است ی که در جھان عمل میتروريسم. گسترش داد

ھای آزمايش  ھا و شيوه تروريسم کنونی در ضديت با جھان غرب، مداوم دست به ابتکار تھاجمی زده، پيوسته تمام راه

 امنيتی را بر مال ساخته و تنگناھا و ھای رايج  روشئی برده، عدم کاراسؤالشده امنيتی در کشورھای غربی، را زير 
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اين تروريسم نگرانی و اضطراب . سابقه افزايش داده است طور بی ھای دولتی را به ھای نھادھا و سازمان دشواری

تواند در برابر اين خطر فزاينده خود را  شھروندان را دامنه بخشيده است و پرسش مھم اين است که چگونه جامعه می

 امنيتی مناسبی روی آورد تا کنترولدر برابر رشد ايدئولوژی اسالمی و تروريسم، بايد به مديريت حفظ کند؟ چگونه 

 آزادی ھای فردی و حقوق شھروندی مورد تھدد قرار نگيرد؟

ئی و منطقه خاورميانه افريقاتروريسم اسالمی کنونی متشکل از يک شبکه جھانی با پيوندھای فعال تشکيالتی اروپائی و 

يافته،   شبکه ھميشه قانونمند نيست و ترکيبی از گروه ھا و از ارتباطات فردی يا جمعی، خودجوش يا سازماناين. است

تبار يا  ھای اجتماعی عرب اين شبکه با توجه به وجود اليه. ھا است ھای مخفی دولت ھای دارای پيوند با سرويس يا گروه

ت مالی نفتی و بودجه امنيتی دولتی و قاچاق گسترده برخوردار مسلمان از امکانات ذخيره انسانی بسيار قوی و امکانا

 .است

ابو صياف، القاعده، اميران  دسته دوم ؛افريقاشباب، بوکوحرام، القاعده مغرب اسالمی، انصاردين، انصار الشريعه در 

دسته  يا؛قفقاز، جماعته اسالمی، لشکر طوايبا، جنبش اسالمی ازبکستان، جنبش اسالمی ترکستان شرقی در آس

از ياد نبايد . هللا در خاورميانه الجزيره عربی، انصار بيت المقدس، جبھه النصرا، داعش، حماس، حزب  القاعده شبه سوم

ھای غير دولتی ادغام  ھا نيز گاه با فعاليت گروه برد که تروريسم دولتی ايران و اسرائيل و حامين جھانی و منطقه ای آن

که ويژگی تروريستی  گيرند بدون آن خود می هللا شکل نھاد رسمی به ھا مانند حزب  اين گروهعالوه برخی از گردد و به می

 .خود را از دست بدھند

شبکه مسجدھا، مراکز . در عين حال، تروريسم اسالمی در غرب دارای امکانات تشکيالتی جلب نيروی گسترده است

ھای دانشگاھی، مراکز آموزش قرآنی،  ، برخی محيطھای فقيرنشين با تمرکز جمعيت عرب تبار  در محلهئیگردھما

گذاری و ارتباط تأثيرسازی ايدئولوژيک و  کاری، از جمله شرايط پرورش و آماده محيط زندان، محافل قاچاق و تبه

 در ھلند ،١۶٠٠ در انگلستان ،٣٠٠٠ المان در ،٢٣٠٠تعداد مسجد و محل نيايش در فرانسه . آيد شمار می گيری به

مخفی نيز وجود دارد که بايد  شود و البته تعداد سالن نمازگزاری غيررسمی و نيمه  ارزيابی می،٣۵٠بلژيک  در ،٣٠٠

  .زنند در اين مراکز و مساجد، جريانات بنيادگرا و تروريستی به تبليغ و يارگيری دست می. به ليست افزوده شود

قاچاقچی و دزد، بيکار و شاغل، . کند تماعی تغذيه میھای اج شناسی از ھمه اليه سوم، تروريسم اسالمی از نظر جامعه

ای و معتاد، غربی تبارھای سرگشته و  دانشجو و فعال اجتماعی، مزدور و زندانی، مھندس و تکنيسين، افراد حاشيه

 دھی آن و پخش ايدئولوژی آن فعال سال، از جمله کسانی اند که در ترورھا و سازمان مايوس، پسر و دختر جوان و ميان

ھای تروريستی يا حمايت از آن، در نزد عناصر ھمه اقشار اجتماعی وجود دارد و گرايشی  تمايل به اقدام. اند بوده

در انتقال و پرورش تمايل به ترور، به » امت گرا«ھای روانشناسانه مذھبی و  گرايش. آيد شمار می فراطبقاتی به

 .کند حمايت مستقيم يا غيرمستقيم، نقش مھمی ايفا میخشونت، به بيزاری از دنيای غرب و باالخره در ايجاد 

استعمار گذشته فرانسه در کشورھای . ھای تاريخی و اجتماعی دور و نزديک برخوردار است تروريسم اسالمی از ريشه

خصوص جوانان عرب تبار، وجود مراکز و  عربی، روحيه خشم و عصيان و واکنش ھای روانی برخی از اقشار به

ھای اجتماعی، وجود الگوی قرآن و غزوات  جی در شبکهئيھای تھ رانی  مسلمان، فيلم پروپاگاند و سخنمبلغان فعال

ھا، روحيه ضديت با غرب و مدرنيته،  پيامبر در اذھان، دسترسی به وضعيت مالی پيشنھادی داعش و ساير گروه

 از ناممکن بودن موفقيت اجتماعی، تبار ھای عرب ھا، ترس و اضطراب برخی اليه گسيختگی نھاد خانواگی تروريست

شمول و غيره، از جمله  عدم موفقيت درسی، فقدان احترام به نھادھای دمکراسی، آزادی، برابری و امر قانون جھان

 .ھا و عوامل رشد دھنده يا تشديد کننده تروريسم است ريشه
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. کند يکی و قدرت تحرک خود را پيدا میتروريسم اسالمی با تئوری جنگ عليه تمدن غربی و مدرنيته، انرژی ايدئولوژ

ات دولتی و به مؤسسايجاد ترس در و وحشت جوامع غربی، از طريق کشتار افراد غير نظامی و نظامی و حمله به 

. ھای رعب و وحشت در دل شھروندان است مراکز دينی مسيحی و يھودی و مختل کردن جامعه، از جمله تاکتيک

 . می، محکوم استغرب، ھمواره در ايدئولوژی اسال

ھا برای کسب  ھريک از گروه. ھای تروريستی، خود را توسعه می دھد تروريسم اسالمی در يک رقابت داخلی بين گروه

، به جذب افراد پرداخته و با استفاده از ...ھای پخش پول و ھمراه تکنيک موقعيت و به نمايش گذاشتن قدرت خود، به

تروريسم از . دھد ن و کودک، قدرت تسليحاتی و قدرت مالی خود را افزايش میشبکه قاچاق اسلحه و مواد مخدر و ز

ھر جريان تروريستی يا . ھا و محافل ثروتمند مسلمان برخوردار است ھای سياسی و مالی برخی دولت کمک

ده آنان فضای آوری کرده و ارتباطات فعال با حاميان و خانوا ھای غير نظامی آنان، حاميان فعال خود را جمع ايدئولوگ

 .دارد رقابتی را زنده نگه می

 ستراتيژیھای جھانی بھره برده و در ھمراھی با  تروريسم اسالمی، در موارد گوناگون از حمايت برخی قدرت

 و عربستان در پيدايش طالبان و القاعده، نقش اسرائيل در پيدايش حماس امريکانقش . المللی بوده است ھای بين قدرت

رھبری   و اسرائيل در ايجاد داعش بهامريکاهللا لبنان، نقش  کومت اسالمی ايران در ايجاد حزبفلسطين، نقش ح

 و نامزد آخرين انتخابات امريکا وزير امور خارجه وقت کلينتن ھيلریو اقرار خانم ) طبق نظر ادوارد اسنودن(بغدادی

جود تمايالت ايدئولوژيک اسالمی زمينه سو و ، بيانگر اين واقعيت پيچيده است که از يکامريکارياست جمھوری 

ھا در مناطق گوناگون بوده است و از سوی ديگر  ھا و نفوذ آن المللی قدرت ھای بين مساعدی برای اجرای سياست

 با محافل غربی داشته و ئیسو نيروھای اسالمی برای کسب قدرت و رشد سريع خود، استعداد زيادی برای سازش و ھم

البته بوجود آوردن اين جريانات تروريستی توسط محافل . اند  قدرتمندان جھان گشتهستراتيژیت ای در خدم خود وسيله

شان، چه بسا تا   شده است، ولی گاه در عمل آفرينندگان و يا متحدينکنترول» ھرج و مرج «ستراتيژیغربی تابع 

را » توطئه«ايانه محافل غربی، تئوری گر اراده» نظمی آشوب و بی«ھرحال ايجاد  به. آيند حدودی بازنده از آب درمی

 .تر صورت گيرد تر و ديپلماسی نفوذ، آسان دھد تا بازار معامالت تسليحاتی فعال قدرت بخشيده ولی اجازه می

اين . داری و خفقان فاشيستی و شريعت اسالمی است ای مبتنی بر تبعيض و برده تروريسم اسالمی دارای الگوی جامعه

ضديت با آزادی زن و حقوق شھروندی، ضديت با برابری و . گری در آغاز اسالم است آنی و خليفهالگو ملھم از مدل قر

ھای اين تروريسم  نقد آزاد مذھب، ضديت با ھنر و آثار تمدن، اتکا به خشونت و جنايت ضدانسانی، از جمله ويژگی

آيد، از  طلبان فناتيک به اجرا در می رصتای و ف کاران مسلمان حاشيه اين تروريسم که توسط متعصبان دينی و تبه. است

 کسب قدرت و ستراتيژیھا و مبلغان برخوردار است و دارای  يک حرکت جھانی ايدئولوژيک و انبوھی از ايدئولوگ

 . داری خود است اعمال ھژمونی سرمايه

اين . آيد شمار نمی  بهگذاری جامعه بسيار فعال است و اقدام نظامی تنھا فعاليت آنتأثيرتروريسم اسالمی در عرصه 

 تأثيرو ) ترکيه و پاکستان و عربستان و ايران( ھا جريان به تناقضات جھان آگاه است و ديپلماسی پنھانی با برخی دولت

گذاری و کسب تأثيراين مناسبات در پی . ھای پرنفوذ، يکی ديگر از مشخصات آنست گذاری بر روی برخی شخصيت

عالوه فعاليت ظريف ايدئولوژيکی و با واسطه و ايجاد  به. ک متقابل استستراتيژيتسھيالت و امتيازات تاکتيکی و 

ھای جانبدار يا ليبرال با اسالم ھستند از اھداف شبکه پيچيده اسالمی  ھا و فعاالن که مدافع سياست ای از شخصيت حلقه

عدد و فضای تبليغاتی نيرومندی ھای پيرامونی بسيار مت تروريسم اسالمی نقطه عريان خشونت است، ولی دايره. است

کرده و ظاھرا چپ مانند حزب توده و  برخی افراد سياسی تحصيل. برد وجود دارد که تروريسم اسالمی از آن سود می
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ھا، جامعه از  آن. کردن حساسيت الئيک و سکوالر نقش دارند سازمان فدائيان اکثريت ايران، در ايجاد اين فضا و سست

  .دھند تر افزايش می پذيری خود را ھرچه بيش ساخته و ضربهدرون خود را ناتوان 

در . معنای واقعی خطر تروريسم اسالمی و ايدئولوژی اسالمی، برای جوامع انسانی يک تھديد جدی است امروز به

طرز مھلک آسيب اساسی  بند موجود نيز به صورت عدم واکنش مناسب، انسانيت، آزادی، برابری و دموکراسی نيم

 . ديدخواھند

چون سودان و سومالی، تانزانيا، يمن و   ھمافريقائی و ئی ھزار طلبه از کشورھای فقير آسيا در ايران امروز، بيش از ده

چه که   اما آن.شوند  میئیکنند و مشخص نيست پس از پايان تحصيل مشغول چه کارھا سوريه و بحرين تحصيل می

 اخير آن را در دستور کار قرار  ت اسالمی که به ويژه در سه دھه حکوم طلبانه ھای توسعه ستراتيژیروشن است از 

  .گری و جذب نيروی انسانی و عضوگيری است  خاورميانه و تبليغ شيعه داده، نفوذ به کشورھای منطقه

اين حکومت رسما و علنا تروريسم را رسميت و . ھای تروريستی جھان، حکومت اسالمی ايران است يکی از حکومت

يده است و در اين مورد حتی به ظاھر ھم شده قوانين بورژوازی را نيز زير پا گذاشته و به رسميت علنيت بخش

ھای تروريستی اسالمی در مناطقی   صرف آموزش و تسليح گروهدالرحکومت اسالمی ايران، ميلياردھا . شناسد نمی

صدھا تن از مخالفين سياسی و فرھنگی اين حکومت تاکنون .  و حتی اروپا کرده استافريقاچون قفقاز، خاورميانه، 

گذار حکومت اسالمی ايران، يعنی خمينی تا روزی که زنده بود  بنيان. خود در داخل و خارج کشور را ترور کرده است

اندازی جنگ و ترور، کشتار و سانسور  ، راه...چون فتوا عليه زنان، عليه مردم کرد و ای ھم کارانه ھا فتوای جنايت ده

آيات ( عام چندين ھزار زندانی سياسی تا صدور فتوای ترور سلمان رشدی و ناشرين و مترجمين کتاب او تلويژه ق به

، اشاره ...چنين فتواھای قتل وارثانش در کشتن نويسندگانی چون مختاری، پوينده، شريف، سيرجانی و و ھم) شيطانی

  . داردترور و کشتاری که ھنوز ھم در حاکميت جمھوری اسالمی ادامه. کرد

  

  
 مراکز دينی تأسيس که اکثر مردم آن وضعيت مالی و اقتصادی خوبی ندارند، با ئیحکومت اسالمی ايران، در کشورھا

ھا را که استعداد ترقی دارند  طور تعداد زيادی از آن ھمين. کند و پژوھشی شروع به عضوگيری از بين جوانان می

  .تری ببينيد ھای دينی و سياسی بيش  کند تا آموزش  و به ايران منتقل میئیشناسا

ھمزمان کشورھای عربی منطقه بارھا گزارش دادند که نيروھای وابسته به ايران به شبه نظاميان تروريست آموزش 

ھا  هللا لبنان و حماس گرفته تاحوثی از حزب. دھند تا در رکاب حکومت اسالمی و در جھت منافع ايران بجنگند نظامی می

 .ھای مالی و تسليحاتی ايران ھستند ار کمکدر يمن چشم انتظ
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گيرد از جمله ايجاد مراکز اسالمی زير نظر عوامل وابسته به  به اعتقاد کارشناسان اين کار با چند ھدف عمده انجام می

بضاعت با اھداف  طور ترويج اسالم در بين جوانان فقير و بی ھای برون مرزی و ھمين يتمأمورحکومت برای انجام 

 .ھای دينی يا امنيتی يتمأمورھا در جھت انجام  سازی آن دتوانمن

شود مشخص نيست، از   میتأمينھا از چه منبعی  ھای آن شود و ھزينه که سرنوشت اين تعداد طلبه در ايران چه می اين

 .ھا بيم داشت تر بايد درباره آينده و طرز تفکر آن آن مھم

ھا  ھا اعتراف کردند زير نظر ايرانی ا بازداشت کردند که ھمگی آنھای اطالعاتی بحرين تعدادی ر به تازگی سرويس

 .ديدند برای انجام نبردھای تروريستی دوره می

 ھزار طلبه ١٠ھای علميه گزارش داد که بيش از  الملل حوزه  محمد زمانی، معاون امور بين،١٣٩٢در دی ماه سال 

  .غيرايرانی در حوزه علميه قم مشغول به تحصيل ھستند

 نظير سودان و سومالی، تانزانيا، يمن، نيجريه، سوريه، بحرين و غنا افريقائی و ئیران در بسياری از کشورھای آسيااي

ھا  ھای تبليغاتی خود کرده و از ميان آن  کرده است و گروھی را جذب دستگاهتأسيسدرمانگاه و مسجد و مراکز اسالمی 

ھای تبليغاتی برای  کمپين کند و گفتنی است  و به ايران منتقل میئیجوانان مستعد برای اجرای اھداف مختلف را شناسا

کند که  را ابراھيم الزکزاکی رھبر گروه موسوم به جنبش اسالمی نيجريه رھبری می گرويدن به مذھب تشيع در نيجريه

يابی به  استای دستدر ر ھای ھدفمند حکومت اسالمی ايران ھای کوچک و آشکاری از فعاليت ھا تنھا نمونه در حقيقت اين

 . شيعی است- حکومت اسالمی  ھای ھدف

 نيز تروريستی ھای جنگ در .رود می شمار به ھا جنگ تداوم اصلی عامل و مھم بسيار جنگی ھر در پشتيبانی، و حمايت

 آنان .تنيس ممکن ھا تروريست برای پشتبانی و حمايت بدون جنگ در موفقيت .کند ايفا ئیسزا به نقش تواند  می عامل اين

 اطالعاتی و استخباراتی ھای نيروی حمايت از بايد چنان ھم آنان .دارند تسليحاتی  و عاطفی مادی، حمايت به نياز

  .رود می شمار به فعاليت تداوم و ادامه برای اطالعات کردن روز به مستلزم امر اين باشند، برخوردار

 دشواری اين .نيست ناممکن اما دارد، را خود خاص ئیھا دشواری دارای اگرچه کنونی عصر در تروريست با مبارزه

 استفاده خود اھداف به رسيدن برای موجود عناصر تمام از دارند تالش نيز ھا تروريست که است دليل اين به تر بيش

 رد کنند کمک شان اھداف به که صورتی در نيز را شخصی افراد و عمومی ھای عام قتل حتی آنان که اين تر مھم .کنند

 عمليات فضای و نحوه بودن نامعلوم و خاص مکان در اسقرار عدم و تکنولوژی از استفاده .دھند می قرار کار دستور

 امری  تروريسم با مبارزه گرديد، ذکر که گونه ھمان وجود، اين با .است تروريسم با مبارزه ھای دشواری از ھمه و ھمه

   !است ای طبقه چه و ئینيرو چه تروريسمضد مدعی نيروی اين که است مھم اما .نيست محال

 ئیجدا باعث تواند می انزوا .است آنان عليه اقدام موفقيت مھم عناصر از آنان حمايتی منابع با ھا تروريست ارتباط قطع

 و اداری فساد بدتر ھمه از و دولتی دستگاه گسترده مشکالت دليل به جامعه در .شود سياسی بيگانگی يا و یفزيک

 نقطه اين مقابل در و است مواجه مشکل با حدی تا دولت راھکارھای و تبليغات پذيرش زمينه وسيع، ياربس سياسی

  .کند ايجاد غيردولتی و دولتی ھای تروريست برای يابی موقعيت و حيات تجديد برای فرصتی ضعف،

 از استفاده .است مدهآ در بشريت برای مخوفی دشمن به  و داده وفق کنونی شرايط با را خود تروريسم امروزه

 .است امروز تروريسم ماھيت پيچيدگی از نشان مذھب، از استفاده  با ھمراه مبارزه، جديد ھای شيوه و تکنولوژی

 ھا حکومت عمدتا .کنند می استفاده حمايت و مکان زمان، گانه سه عناصر از خود  اھداف به يابی دست برای ھا تروريست

 مقاصد خدمت در را آنان و گرفته عھده به را تروريستی ھای گروه از معنوی و ادیم حمايت خود، منافع راستای در

 و حرمت به که است نياز ئینيرو به تروريسم، با قاطع و جدی مقابله برای .کنند می کاناليزه و دھی سازمان سياسی
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 مدنظرش ثروت و قدرت و اقتصادی و طبقاتی مصلحت و منافع و دھد اھميت انسان زندگی و زيست و موجوديت

 با غيردولتی، و دولتی تروريسم عليه بر ديدگان ستم محرومان، شدگان، استثمار المللی بين نيروی ھمان نيرو اين !نباشد

  !ھاست انسان برابری و آزادی ھدف

ن س مرکز بيئي، از کارشناسان ترور و مسائل سياسی و استاد مطالعات امنيت در کينگ کالج لندن و ر»پيتر نويمن«

 کرده که از لحاظ تأکيد» تاگس آنسايگر«، در گفتگو با روزنامه سوئيسی  (ICSR) ئیالمللی مطالعات افراط گرا

 داعش در مسأله... تواند به طول انجامد رو ھستيم که بيست تا سی سال می ای روبه  تروريسم ما با پديدهمسألهتاريخی در 

 از مسألهاين . يک ما بايد انتظار خطر روزافزون ترور را داشته باشيمدر آينده نزد. ای ديگر نيست اروپا ھم به گونه

اگر داعش سنگرھای مھم خود در موصل و رقه را از . الوقوع داعش در عراق و سوريه مرتبط است قضا با پايان قريب

  .اھند گشت داعش به کشور خود بازخوئیپس از آن بسياری از اعضای اروپا. دست بدھد خالفت آن سقوط خواھد کرد

جنگند  طلبان اروپای غربی در جبھه داعش در خاورميانه می وی در ادامه در پاسخ به اين پرسش که چه تعداد از جنگ

 مبارز ١٥٠٠حدود .  ھزار نفر از غرب اروپا ھستند٢ تا ١٧٠٠ ھزار جنگجوی خارجی داعش ١٠از حدود : گفت

 .اند  تا به حال به وطن خود بازگشتهئیداعش اروپا

 که ئیجا  در اين زمينه ھنوز به آنئی کرد که ھمکاری بين کشورھای اروپاتأکيدويمن در بخش ديگری از اين گفتگو ن

 .بايد باشد نرسيده است

گردند نيروھای  عمل آيد که جنگجويانی که به اروپا باز می  جلوگيری بهمسألهزمان بايد از اين  ھم: چنين گفت وی ھم

 . در گذشته ھمواره اتفاق افتاده استمسألهاين .  سوق دھندئیھا را به افراط گرا رده و آنجديد برای داعش استخدام ک

ھا به اين اتحاديه را از متد  استفاده از پديده ھجوم پناھندگان به اروپا برای نفوذ تروريست  سوء چنين اين کارشناس، ھم

چنين حمالتی :  اقدامات تروريستی توسط پناھندگان گفتگونه  از اينئیھا جديد داعش ارزيابی کرده و با اشاره به نمونه

 .تواند به وقوع بپيوندد دوباره می

 .تری داشته باشند  در بين پناھندگان توجه بيشئیھای امنيتی بايد به خطر افراط گرا سازمان: وی گفت

ظنون عمومی قرار دھيم  که مسلمانان را در چنين شرايطی تحت ممسألهنويمن، در بخش ديگری از اين مطلب با اين 

:  مبارزه با ترور گفتمسأله بر امريکاس جمھور ئيعنوان ر  بهترمپات انتخاب تأثيرمخالفت کرده و درباره 

  .اند  داشتهترمپحال نظر مثبتی درباره انتخاب  ھای مختلف جھادی تا به سازمان

 برای مسألهشته است و به اين ترتيب اين  در دوران مبارزات انتخاباتی خود نظرات منفی درباره مسلمانان داترمپ

 .عنوان جنگ غرب عليه اسالم به نمايش بگذارند  شود که اختالفات با غرب را به تر می ھا دوباره ساده جھادی

 کليتنون وزير خارجه سابق اياالت متحده به صراحت اعالم کرد که گروه تروريستی داعش ساخته و ھيلریخانم 

دانند که گروه تروريستی القاعده توسط اياالت متحده جھت مقابله با شوروی  است، ھمه ھم میپرداخته اياالت متحده 

ھای خود ساخته را نابود  توان باور کرد که اياالت متحده در صدد خواھد بود اين گروه سابق ايجاد شد، آيا چگونه می

  !کند؟

ھا ايجاد کرد اما پس از حدود پنج سال از  بودی تروريست کشور به بھانه مبارزه و نا٦٨اياالت متحده ائتالفی از بيش از 

ھای تروريستی در سوريه و عراق به  تشکيل اين ائتالف مشاھده کرديم که اين ائتالف به جای تضعيف داعش و گروه

 کش بشار هللا لبنان حامی حکومت آدم در اين ميان اگر روسيه و حکومت اسالمی ايران و حزب. ھا کمک کرد تقويت آن

ھای تروريستی  ، حامی داعش و ديگر گروه...، اروپا، ترکيه، عربستان سعودی وامريکااسد بودند و ھستند در مقابل 

ھای  نيرو و مھمات و تسليحات و حمايت. بودند و ھنوز ھم ھستند» ارتش آزاد سوريه«اسالمی و نيروی ديگری به نام 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

پيمانان اياالت متحده در اين   رجب طيب اردوغان و اردن ھممالی و غيره ھم ھمه از طريق حکومت ترکيه به رھبری

  .شود شد شايد ھنوز ھم می  میتأمينھا  ائتالف برای تروريست

  

  گيری نتيجه

تری از افراد  روش جديد جلب تعداد بيش. تر از وسايل انفجاری است در واقع خودرو، يک وسيله کشتار قابل دسترس

اند اما از  ھای اسالمی نداشته افرادی که ھرگز ارتباطی با ھيچ يک از گروه. سازد ھای تروريستی را ممکن می گروه به

  کنند ھا طرفداری می ھای آن اھداف و اعمال و ديدگاه

چنين قرار است در آينده با کمک  ھم. ھای فلزی است ترين روش حفاظت از اماکن عمومی با کمک کارگذاشتن ستون مھم

طور اتوماتيک خودرو را   مجھز خواھند شد که بهئیھا سيست خودروھا به. با مردم شدفناوری مانع از تصادم خودرو 

ھا، کاميونی که در عمل   طبق گفته رسانه. متوقف خواھند کرد اگر راننده نسبت به خطر تصادف واکنش نشان ندھد

تر  انع از شمار بيش ميالدی شرکت داشت مجھز به چنين سيستمی بود که م٢٠١٦تروريستی برلين در دسامبر سال 

و  تصويب رساند که بر طبق آن، تمام خودروھای سنگين  ميالدی، اتحاديه اروپا قانونی به٢٠١٢در سال . قربانيان شد

اما ھمه اين اقدمات مسکنی بيش نيست و درد اصلی جامعه را . ھای ترمز اتوماتيک باشند ھا، بايد مجھز به سيستم کاميون

 وضعيت موجود طبقاتی و از بين بردن ھمه تحقيرھا، تغييرچرا که درمان اصلی، در گرو ! دکن وجه درمان نمی به ھيچ

  !ھا عليه بشريت در سراسر گيتی است ھای اجتماعی ناشی از فقر و بيکاری، و جنگ ھا، آسيب تھديدھا، سرکوب

دانستند  و   در خاورميانه مییئگرفتند و يا آن را بال را جدی نمی» داعش«ھای غربی پديده  اگر روزی روزگاری، دولت

چون داعش   ھمئیخود با حامين منطقه ای خود، مستقيما با تھاجم و جنگ و تروريسم دولتی، گاھی در حمايت از نيروھا

کردند و   نمیئیبودند و به اقدامات تروريستی اعتنا...  وليبياگر سقوط شھرھای عراق، سوريه،  و يا در سکوت، نظاره

در خاورميانه شدند، امروز در خيابان ھا، ميادين، کوچه پس » داعش«قوای اندک وارد ميدان مبارزه با در نھايت ھم با 

اند و نه تنھا  مواجھند که احساس امنيت را از ميان برده» ئیھای تنھا گرگ« با ئیھای و مراکز شھرھای اروپا کوچه

ی مھمی در تقويت و رشد و گسترش گرايشات راست اند، بلکه عامل شھروندان غربی را با وحشت دست به گريبان کرده

  .شوند و فاشسيتی و ضدخارجی محسوب می

ھای  چون شعله شناسد و ھم  مجدد بر اين نکته مھم و کليدی است که ناامنی و تروريسم حد و مرز نمیتأئيداين تجربه، 

سوزاند و  دھد و می را ھدف قرار میترين مناطق  سرعت گسترش يافته و تا دوردست آتش اگر مھار نشود، دايره آن به

بنابراين، خيلی ساده امنيت مردم ھر کشوری، در گرو امنيت نقاط ديگر است و اين امنيت حاصل . کند تخريب می

 کار و زندگی بھتر برای ھمه؛ پايان دادن به گتوسازی، توجه به تأميننخواھد شد مگر با کم شدن شکاف طبقاتی، 

ستيزی، گسترش آزادی، برابری، عدالت  لوگيری از تبليغات مداوم راسيستی و خارجیآموزش و زندگی جوانان، ج

  ! کشی و استثمار انسان از انسان است کم کاھش بھره تر از ھمه دست اجتماعی و دموکراسی و مھم

ت انسان توسط سيستم چه تا کنون اتفاق افتاده استثمار انسان نگاه ابزاری به انسان و خفت و ذل نھايتا در دنيای امروز، آن

داری را  اند تا چرخ ماشين سرمايه اند و زنده ھا به اين دليل به دنيا آمده چنان که اکثريت انسان. داری است سرمايه

ھا  شماری از اين انسان توان تعداد بی ھر موقع ھم نياز سرمايه بود می. داران کسب سود کنند بچرخانند و برای سرمايه

 اين است که قرار بود علم و تکنولوژی جديد و ثروت اجتماعی، در خدمت بشر و ابزاری برای سؤال. را قربانی کرد

اراده  چون ابزاری بی  وارونه است و اين انسان است که ھممسألهتحکيم مقام و موقعيت انسانی باشد، در صورتی که اين 

  .دفاع در خدمت تکنولوژی جديد و قدرت و حاکميت قرار گرفته است و بی
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ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی جدی و بزرگی جھان کنونی را تھديد  رو، خطر جنگ، تروريسم، بحران ز اينا

 و کشتار جمعی در اختيار کسانی قرار دارد ئیھای اتمی و شيما ھا به ويژه سالح چون ثروت و قدرت و سالح. کند می

ان در سرکوب و استثمار وحشيانه اکثريت شھروندان ش  غيرانسان که به ھيچ چيز جز منافع طبقاتی خود و بقای سلطه

ھا نيز تروريسم دولتی و غيردولتی است که ھمواره از کودکان و  انديشند، که در اين ميان يکی از اين روش جھان نمی

 !گيرند گناه قربانی می دفاع و بی ھای بی انسان

  ٢٠١٧ اپريل دوازدھم -  ١٣٩۶  حملچھارشنبه بيست و سوم

 

 


