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چکیده
مسئله تروریسم بومی که یکی از اشکال و انواع تروریسم در جهان است ،ابعاد جدیدی به خود
گرفته است و اکنون بیش از هر زمانی ،به یکی از معضالت دولتها و به خصوص ،دولتهای
اروپایی تبدیل شده است .معرفی و شناخت تروریستهای بومی در اروپا ،تمییز قائل شدن میان
انواع خشونت و افراط گرایی با تروریسم ،موضوع این نوشتار است .استدالل این نوشتار آنستت
که تروریسم وارد مرحله جدیدی شده است و امنیت داخلی کشورهای غربی را تهدید میکنتد.
جنبه مهم این نوع تروریسم ،عقبه مردمی و داشتن پایگاه اجتماعی آن است؛ افرادی که به دالیل
گوناگون به مناطق بحران مانند سوریه و عراق سفر کردهاند ،یا از راه دور با ارتباطتات ماتازی
بهراحتی جلب و جذب گروههای تروریستی میشوند ،آموزش میبینند و بترای اناتا هرگونته
طرح و عملیات تروریستی تربیت میشوند .یافته اصلی این نوشتار رسیدن به فهم دقیق تتری از
چیستی پدیده تروریسم بومی در است .این امر ،با مرور اسناد و گزارشهای رسمی دولتهتای
اروپایی ،و دستهبندی انواع تروریسم در درون اروپا بخصوص پس از جنگ داخلی سوریه اناا
شده است.
واژگان کلیدی :تروریسم ،تروریسم بومی ،شهروند اروپایی ،دولتهتای اروپتایی ،جنگاوهتای
خارجی.
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مقدمه
اگرچه تروریسم مراحل مختلفی را طی کرده است و بصورت خاص آخرین موج آن به
دوره پس از  11سپتامبر مربوط میشود اما با تشدید بحران امنیتی در خاورمیانه در دهته
 2010شاهد جلوه دیگری از تروریستم در کشتورهای غربتی بخصتوص اروپتا کته در
همسایگی خاورمیانه است بودیم که با عنوان تروریسم بومی شناخته میشود .البته مفهو
و پدیده تروریسم ،به ویژه به شکل نظا مند آن ،در اروپا شکل گرفته است .اروپا کتانون
خشنترین انواع تروریسم و در اشکال گوناگون طی سدههای گذشته ،از انقالب فرانسته
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به بعد ،بوده است .پس از جنگ جهانی دو  ،از سالهای  1960کشورهای اروپایی هدف
اقدامات تروریستی بومی و غیربومی قرار گرفتهاند .طیت

تروریستتهای بتومی اروپتا

بیشتر دربرگیرنده گروههای چپ یا قو گرا بودند که در دوران جنگ سرد و پس از آن با
اقدامات خشونتآمیز خود فضای امنیتی اروپای غربتی را نتاامن کترده بودنتد .در دهته
 1970اروپا صحنه اقدامات گروههای تروریستی دیگری شد که یا از آن سوی مرزهتا و
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مستعمرات پیشین میآمدند ،یا دارای تباری غیراروپایی بودند که میتوان بر آنهتا عنتوان
تروریست های غیربومی گذارد (پیروزان.)81 :1388 ،
پس از جنگ سرد تروریسم شکل جدیدی پیدا کرد و با واقعه یازده سپتامبر ،2001
و در پی حمله نظامی امریکا و متحدان اروپاییاش به افغانستان و بعد به عراق در ستال
 ،2003به اوج خود رسید و در قالب تقابل اسال و غرب مطرح شد .تروریسم جدید را
نمیتوان فقط در قالب مفاهیم مدرن مانند قدرتطلبی ،منفعتجویی یا ملیتگرایی تبیین
کرد ،بلکه در تکمیل تعری

آن به قالبهای پستمدرن ،یعنی مذهب ،هویت و جهتانی

شدن نیز نیاز است.
یکی از بحث برانگیزترین نوع تروریسم که اکنون جهان غرب و به ویژه کشتورهای
اروپایی با آن دست به گریباناند ،تروریسم بتومی1یتا میهنتی استت .ایتن اصتطالح بته
خشونتی که شهروندان یک کشور علیه مرد و داراییهای آن کشور وارد میکنند اطالق
میگردد .تروریستهای میهنی در قامت بازیگران غیردولتی کار را برای دولتهای خود
بسیار سخت و پیچیده کردهاند؛ دولتهای اروپایی از یک سو با ساکنان دائمی و قانونی
1. Homegrown terrorism

به نا «شهروند اروپایی» سر و کار دارند که در آن سرزمین هتا متولتد شتدهاند و رشتد
کردهاند ،و از سویی با افراطگرایان ،تروریستها و جنایتکارانی رو به رو هستند که جان
و مال شهروندانشان را میگیرند و جامعه را به بحتران و وحشتت میکشتانند .براستا
گزارش جامعه اطالعاتی امریکا  ،از حدود  32هتزار جنگاتوی ختارجی  6600نفتر از
کشورهای غربی هستند (.(DNI, 2016
لذا به نظر میرسد تروریستم وارد مرحلته جدیتدی شتده استت و امنیتت داخلتی
کشورهای غربی را تهدید میکند .جنبه مهم این نوع تروریستم عقبته مردمتی و داشتتن
پایگاه اجتماعی آن است؛ افرادی که به داللیل گوناگون به مناطق بحران ماننتد ستوریه و
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عراق سفر میکنند ،یا از راه دور با ارتباطات ماازی بهراحتی جلب و جذب گروههتای
تروریستی میشوند ،آموزش میبینند و برای اناا هرگونه طرح و عملیتات تروریستتی
تربیت میشوند .تهدید امنیتیای که کشورهای غربی احسا

میکننتد مواجهته بتا ایتن

تروریستهای آموزشدیده در داخل خاک کشورهای اروپایی استت؛ بنتابراین بته نظتر
میرسد ضرورت تحتول سیاستتهای دولتهتای اروپتایی در متوازات تحتول مفهتو
تروریسم در جریان است.
در این پژوهش تالش بر آن است تا به این سؤال پاسخ داده شود که اساستا چترا و
چگونه انسانهایی که در دموکراسی متولد شدهاند و زندگی میکنند به افراطگرایی روی
میآورند ،یا مستقیما از به کاربردن خشونت تروریستی در برابر مرد حمایتت میکننتد.
هدف از این پژوهش تعری

و شناخت تروریسم بومی و ریشههای آن ،و علت گرایش

اروپاییان به این شکل از تروریسم است تا با درک و پیشبینی تحوالت و رویکردهتایی
که کشورهای اروپایی در قبال این مسئله اتخاذ کردهاند مساله عمیقتر فهمیده شود.
با وجود اهمیت و جدید بودن این موضوع ،آثار چندانی در این زمینه ،بخصوص بته
زبان فارسی ،منتشر نشده است و اکثر ادبیات موجتود ،معطتوف بته مقولته تروریستم و
سیاست خارجی کشورهاست و توجه چندانی به ابعاد اجتماعی این تهدید بخصوص در
کشورهای غربی نشده است یا اینکه مربوط به بیش از یک دهه گذشته است و بتا تغییتر
محیط امنیتی منطقه و جهان ،نسبت به تحتوالت جتاری هتیر ورودی ندارنتد (متقتی و
رهنورد.)1387 ،

تروریسط بطومی در
اروپا

به عبارت دیگر ،تاکنون تروریسم به عنوان مساله یا تهدیدی بیرونی نگریسته میشده
که باید با آن مقابله شود اما تروریسم به عنوان پدیدهای که از درون فرایندهای اجتماعی
کشورهای غربی سر بر بیاورد امر جدیدی است .به همین دلیل ،اکثر نوشتارها در این زمینه
یک واقعه خبری متیباشتند و بته

مو ارد ژورنالیستی هستند که صرفا متمرکز بر توصی

ریشههای این تحول توجه اندکی دارند .بنابراین ،با توجه به جدید بودن این پدیده هنوز
آثار علمی قابل توجهی در این زمینه منتشر نشده استت و اساستا یکتی از نوآوریهتا و
اهداف اصلی این پژوهش جمعآوری ادبیات موجتود و ارتقتاآ آن تتا جتایی استت کته
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پدیدههای جدید را نیز پوشش دهد.
الف :چارچوب مفهومی :تروریسم و مفاهیم رقیب
یکی از ابهامات و گرههای اساسی در تبیین و توصی

مقوله تروریسم ،التقاط این پدیده با

سایر اشکال و انواع دیگر خشتونت استت .بته عبتارت دیگتر ،بایتد میتان تروریستم و
رادیکالیسم و خشونتطلبی تمایز قائل شد و این هرسه را همسان و همانند نپنداشت .لذا،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

الز است افراطگرایی و خشونتطلبی نیز تعری

شتود و نقتاط افتتراق و اشتراکشتان

مشخص گردد و ارتباطشان با تروریسم تعیین شود.
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 .1رادیکالیسم

1

مانند بسیاری مفاهیم دیگر برای رادیکالیسم و رادیکال شدن یک معنای واحتد و متورد
توافق نزد کارشناسان و دولتها وجود ندارد .کمیسیون اروپا رادیکال شدن را این گونه
تعری

میکند" :پدیدهای که در آن مرد دیدگاهها و ایدههایی را میپذیرند که میتوانتد

منار به تروریسم شود" ) .)Veldhuis and Staun, 2009: 6مثال در سال  2008گروه
کارشناسان رادیکالیسم در کمیسیون اروپا چنین گفتند که" :رادیکالیسم یک زمینه محدود
دارد و بسترمحور (مبتنی بر بافت ختودش)2استت و در بتروز آن محرکهتای سیاستی،
اجتماعی و جهانی به اندازه مؤلفههای روانی و ایدئولوژیکی نقش دارند(European ( ".

 .Commission, 2008اما بر اسا

تعریفی دیگر "رادیکالیسم (سیاسی) قبول تنش میان
1. Radicalism
2. Context bound

گروه هاست ،به طوری که با تغییر در عقاید ،احساسات و رفتارها در جهتی قرار میگیرد
که خشونت علیه یکدیگر را توجیه میکند؛ درواقع ،قربانی شدن (و قربانی گرفتن) برای
عدهای امری مطلوب و ممدوح است" (.)Porta and LaFree, 2012: 4
در حال حاضر تمرکز روی رادیکالیسم در بیش از یک دهته گذشتته و بته ویتژه از
سالهای  2004و  ، 2005یعنی پس از حمالت مادرید و لندن ،با توجه زیاد مواجه شده
است ،و پس از آنکه سیاستمدارن اروپایی از عبارت «رادیکالیسم خشونتآمیز» استفاده
کردند ،وارد بحثهای دانشگاهی نیز شد و با آنکه تعبیر دقیقی نبود ،به سرعت تبدیل به
عقیدهای سیاسی گشت از آناا که امریکا و دولتهای اروپایی بر مقابله با خشتونتهای
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داخلی و به خصوص اسال گرایی متمرکز شدهاند ،رادیکالیسم عمدتا دالّی برای اشاره به
جنگ علیه تروریسم شد و دریچهای نو برای نگاه کردن به اقلیتهای مسلمان بتاز کترد
(.)Kundnani, 2012: 3
دالیل وقوع رادیکالیسم به اندازه دفعات وقوع آن متعدد است؛ در پی حمالت یتازده
سپتامبر  2001صحبت درباره علل ریشهای تروریسم مشکل شد ،زیرا بعضی براین عقیده
بودند که این کار به منزله توجیه کشتار شهروندان بیدفاع است؛ بعد از آن تحت عنتوان
رادیکالیسم بحث درباره این موضوع امکانپذیر شد ( .)Neumann, 2013: 48بسیاری از
تحقیقات دولتی روی مصادیق و جوانانی متمرکز شتده استت کته توستط ستازمانهای
تروریستی جذب یا به اصطالح یارگیری میشوند تا با به خطر انداختن زندگیشان جان
خود و بسیاری از شهروندان بیدفاع را بگیرند تا خواستهها و قساوتهای تروریستتی را
مطرح کنند.
بنابراین ریشه رادیکالیسم را که ممکن است به تروریسم منار شود ،نه فقط در سطح
خرد بلکه باید در سطوح میانی و کالن جست و جو کرد:
ال ) در سطح خرد افراد قرار میگیرند .درباره افراد مشکالت هتویتی ،احستا

از

خود بیگانی ،به حاشیه رانده شدن ،تبعیض ،محرومیت ،تحقیر (مستقیم یا غیرمستتقیم) و
نشاندار شدن (انگ خوردن) مطرح است و اغلب با خشم و حس انتقا کینتوزانه همراه
است .شیوه تحقیق در سطح خرد بیشتر به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه افراد
احتماال ضعی

(که اغلب نسل دو یا سو مهاجران مسلمان را تشکیل میدهند) از نظر

تروریسط بطومی در
اروپا

ایدئولوژیکی و روانی با تبلیغات تروریستتی آشتنا میشتوند و یتا از طریتق گروههتای
تروریستی عضوگیری میشوند و به استخدا آنها درمیآیند.
ب) در سطح میانی محیط اجتماعی بزرگتر ت به عنوان حامی یا همدست  -مکانی
برای دور هم جمع شدن است .گروههایی که خود مورد ستم قرار گرفتهاند و از بیعدالتی
رنج میبرند ،میتوانند بخشی از جوانان را به سمت رادیکال شدن سوق دهنتد و بتالقوه
زمینه شکلگیری گروههای تروریستی را مهیا سازند .این سطح بر تأثیرات محیط رادیکال
بر فرد تأکید دارد ،به ویژه سازمانها و گروههای زیرزمینی که در سطح اجتماع افراد را به
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خود جلب میکنند و هیاان و رضایت ناشی از رفاقت و برادری را به آنان وعده میدهند.
ج) سطح کالن به مثابه برجسته س اختن نقش جامعه و حکومت بتر افکتار عمتومی
است .روابط پرتنش میان اکثریت و اقلیت و همچنتین فقتدان فرصتتهای اجتمتاعی و
اقتصادی برای همه اقشار جامعه منار به بسیج و رادیکال شدن ناراضیان میشود .سطح
کالن به عملکرد دولت در رابطه با شهروندان ،اقلیتها و به خصوص مهاجران که به دو
فرهنگ زنایر شدهاند اشاره دارد (.)Schmid, 2013: 4
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به طور معمول ،بیشتر توجهها و تحقیقها بر سطح خرد متمرکتز بتوده استت ،زیترا
همانطور که پیشتر ذکر شد ،دولتها ترجیح میدهند که علت گرایش بته تروریستم و

پ اپی سی و پنم

خشونت را به افراد نسبت دهند نته بته نتوع روابتط و سیاستتهای ختود در جهتان و

ویژهنامه تحوالت

خاورمیانه .در حالی که در فرآیند رادیکال شدن سطح میانی و کالن نقش مشابه و حتتی
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مطالعه رادیکالیسم در سطح خرد به عنوان جایگزینی برای بررسی تمتا و کمتال علتل
تروریسم و خشونتگرایی و افراطگرایی تبدیل شده است(.)Kundnani, 2012: 8
 .2افراطگرایی خشونتآمیز

1

رادیکالیسم معموال مترادف و معادل افراطگرایی خشونتآمیز فرض میشود .هر چند که
این دو در فاصله گرفتن از جریان اصلی و وضع موجود مشابهاند ،اما تفاوتهای عمدهای
باهم دارند .با در نظر گرفتن تاربههای تاریخی ( مانند فاشیسم و کمونیسم) افراطگرایان
را می توان بازیگرانی سیاسی دانست که تمایل دارند حاکمیت قانون را نقض کنند و علیه
1. Violent Extremism

تکثرگرایی در جامعه برخیزند .مانو

میدالرستکی در تحقیقتی بتا عنتوان "ریشتههای

افراطیگری سیاسی" خشونت جمعی در قرن بیستم و پس از آن را با تعری

افراطگرایی

سیاسی این گونه تبیین میکند " :افراطگرایی سیاسی بدین معناست که حرکتی اجتماعی
در راستای خدمت به برنامه سیاسی و رسیدن به قدرت با قدرت حاکم مقابله میکنتد و
آزادیهای فردی را به نا اهداف جمعی محدود میکند و برای از میان برداشتن مخالفان
خود از هیرگونه عملی ابایی ندارد .بنابراین ،محدود ساختن آزادیها ،تمایل بته قتتل و
کشتار از خصوصیات اصلی آن است" (.)Midlarsky, 2011: 7
افراطیهای خشونتطلب در پی ایااد جامعتهای هستتند کته بتر استا

اعتقتادات
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ایدئولوژیک متعصبانه و خشن شکل گرفته باشد .آنها با سرکوب مخالفتان و بته انقیتاد
درآوردن اقلیتها به دنبال خلق جامعهای تکصدا هستند ،و همین مشخصه آنها را از سایر
رادیکالها که تنوع را میپذیرند و به قدرت استدالل باور دارند متمایز میکند.این تمایالت
و همچنین تأکید شدید بر ایدئولوژی از مشخصههای اصلی متمایزکننده افراطیهاستت؛
افراطیهایی که به قدرت میرسند تمایل زیادی به نظا های استبدادی دارند .حال آنکته
رادیکالها لزوما خشونتطلب نیستند ،هرچند که ویژگیهای مشابهی با افراطگرایان دارند،
مانند بیگانگی از حکومت ،نارضایتی از سیاستهای خارجی ،و حس تبعیض ،اما همتان
طور که ذکر شد با آنها تفاوتهای عمدهای نیز دارند.
باید به این نکته توجه داشت کته اندیشتههای رادیکتال لزومتا مناتر بته رفتارهتای
خشونتآمیز نمیشود؛ در حالی که رادیکالها میتوانند خشن یا دموکرات باشند یا نباشند،
اما افراطگراها هرگز دموکرات نیستند و وضعیت ذهنی آنها پتذیرای تنتوع نیستت .آنهتا
عالقه مند به استفاده از زور برای به دست آوردن و حفظ قدرت سیاسی هستند .افراطیها
تمایل دارند که ذهن انعطافناپذیرشان را بسته نگه دارند و طرفدار تعبیری سادهانگارانه و
تکبعدی از جهان هستند ،به این معنا که شما یا با آنهایید یا علیه آنها.
از نظر تاریخی ،رادیکالها به راه حلهای منطقیتر و عملگرایانته تمایتل دارنتد ،و
جست و جو درباره ریشههای مشکالت را رها نمیکنند1.رادیکالیسم بازگشتپذیر است؛
ستیزه جویان رادیکال قابلیت بازگشت به جریان اصلی را دارند ،اما ایتن احتمتال دربتاره

 .1واژه رادیکال مأخوذ از واژه التینی  ،Radixبه معنای ریشه است.

تروریسط بطومی در
اروپا

ستیزهجویان افراطگرا ضعی

است .به نظر میرسد که باید میان رادیکالهایی که ذهن باز

دارند با افراطگراهایی که ذهن بسته ای دارند تمایز قائل شد و اگر این تمایز را بپتذیریم
تبدیل شدن به رادیکال نگرانکننده نیست ،حتی وقتی که منار بته بتروز شتکلهایی از
خشونت سیاسی میشود ،بلکه تبدیل شدن به یک افراطگرا مشکل و نگرانی اصلی است،
زیرا خشونت را در سیاست تأیید میکند و میتواند منار به تروریستم و اعمتالی نظیتر
جنایت شود (.)Schmid, 2013: 10
برخی از سازمانهای دولتی در غرب میان افراطیهای خشتونتطلب و افراطیهتای
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غیرخشونتطلب تمایز قائل میشوند ،سپس اقدامات و سیاستهای ضد تروریستی1خود
را فقط بر افراطیهای خشونتطلب متمرکز میکنند .مبدأ مفهو مبارزه با افراطگرایتان
خشونتطلب به سال  2005بازمیگردد ،زمانی که تعتدادی از سیاستتمداران دوره دو
ریاست جمهوری بوش تصمیم گرفتند که عبارت خشن جنگ جهانی علیه تررور2را بتا
مفهومی همچون تقابل با افراطگرایی خشونتآمیز3جتایگزین کننتد .بعضتی از دستت
اندرکاران ضد تروریسم افراطیهتای غیرخشتونتطلب را شتریکان ختود در مقابلته بتا
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رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط
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افراطیهای خشونتطلب به حساب میآورند).) Schmid, 2013: 10
در میان سازمانهای امنیتی و کارشناسان حوزه مبارزه با تروریسم درباره سازمانهای

پ اپی سی و پنم

افراطی غیرخشونتطلب دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی آنها را مسیری میبینند که حرکت

ویژهنامه تحوالت

به سمت تروریسم را هموار میکند ،و گروه دیگر آنها را به منزله دیوار دفاعی میشمارد

منطقهای و

که مانع از این میشود تا جوانان رادیکال در سراشیبی لغزان منتهی به تروریسم حرکتت

زمستان 1398

ب

المللی

کنند .دالیلی برای تأیید هر دو دیدگاه وجود دارد ،اما به هرحتال گروههتای افراطگترای
بهاصطالح غیرخشونتطلب که ارزشهای اصلی جوامع غربی نظیر دموکراسی ،تستاوی
حقوق جنسیتی ،تکثرگرایی ،سکوالریسم ،آزادی اندیشه و بیان و احترا به حقوق بشر را
رد می کنند ،متحدان غیرقابل اعتمادی در جنگ علیه تروریسم به نظر میرسند .در حقیقت
آنها ،اغلب ،بخشی از جامعه رادیکالی هستند که از اهداف و ،نه روشهای تروریستها،
حمایت میکنند .ضمن اینکه ،تناقض معنایی «افراطگراهای غیرخشونتطلب» خود جای
بحث و تأمل بیشتر دارد ،زیرا در حالی که میتوان به وجود رادیکالهای خشونتطلب و
)1. Counter – Terrorism (CT
)2. Global War On Terror (GWOT
)3. Struggle Against Violent Extremism (SAVE

یا غیرخشونت طلب اذعان داشت ،براسا

تفکیکی که میان رادیکالیستم و افراطگرایتی

صورت گرفت ،دیگر تمایز قائل شدن میان افراطگرایی غیرخشونتطلب و افراطگرایی
خشونتطلب کامال بیمعنی است؛ تا جایی که باید گفت ،قبول مشارکت افراطگراها نته
تنها خطرناک ،بلکه سیاست غلطی نیز به حساب میآید .بهتر است که در تحلیل نهتایی
بپذیریم که رادیکال شدن فقط یک مفهو اجتماعی و روانشناختی نیست ،بلکه یک ساختار
سیاسی است که توسط سازمانهای امنیتی که با اسال به طور عا و سلفیهای جهادی به
طور خاص رویاروی بودهاند به بحثهای دانشگاهی نیتز وارد شتده استت ( Schmid,
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.)2013: 19
ب) اشکال تروریسم بومی در اروپا
در این بخش به مبحتث اشتکال تروریستم بتومی در اروپتا پرداختته میشتود و ضتمن
تقسیمبندی انواع و اشکال تروریسم اروپا در ذیل تروریسم بومی ،هریک به طور جداگانه
بررسی میشود و با ذکر مصداقها و مثالهایی ،به خصوص با تمرکز بر سالهای اخیر،
تمایزهای هریک آشکار و معلو میگردد تا در نهایت پس از همه اینها ،به تصویری واقعی
و جاری از تروریسم بومی در اروپا نائل آییم .الز به یادآوری است که ذکر هر یتک از
گروهها در هریک از تقسیمبندیهای ذیل بر مبنای آخرین فعالیتها و آمارهای رسمی و
منتشرشده است.
-1

1

تروریسم دینی :تروریسمی ملهم از آموزههای دینتی و متذهبی استت کته در

پیروان یا نوکیشان آن دین و آیین ایااد انگیزه میکند .از دیرباز همواره رابطهای میان دین
و خشونت وجود داشته است که تالی و نمود بارز آن را میتوان در دوران قرون وسطای
اروپا سراغ گرفت ،اما پس از جنگ سرد این تروریسم به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی
کشورها و چالش پیش روی دولتها معرفی شد .عامالن خشتونتهای متذهبی معمتوال
برای رسیدن به قدرت و تحقق آرمانهای دینی ،خشونت و وحشتافکنی را در جامعته
نهادینه و توجیه می کنند .باید توجه داشت که خشونت مذهبی به هیر دین و آیین خاصی
محدود نمی شود و تما ادیان و مذاهب طی تاریخ و در طول عمر خود با خشونتهایی از
این نوع عاین بوده و هستند.
1. Religious Inspired Terrorism

تروریسط بطومی در
اروپا

تروریسم دینی را میتوان از دو منظر مورد توجه قرار داد؛ یکی به لحاظ مفهومی که
در آن نقش الها بخشی ،ایااد انگیزه و ترسیم آرمانها مطرح است ،و در پیروان خود امید
به تغییر وضع جهان ،ایااد انگیزه و ترغیب به اقدا و عمل را پدید میآورد؛ و از منظتر
دیگر ،به لحاظ روشی بررستی میشتود .روشهتایی کته در راستتای تحقتق اهتداف و
خواستها به کار گرفته می شود و در باالترین سطح حتی از شدیدترین انتواع خشتونت
استفاده می کند؛ آموزش نیروها ،عملیات تروریستی و خرابکارانته ،تهدیتد و ارعتاب در
جامعه ،انتحار و مواردی از این قبیل در این دسته جای میگیرد.
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در سال های اخیر شناسایی و تفکیک این نوع تروریسم از ستایر اشتکال تروریستم
اروپایی برای دولتها کار دشواری بوده است ،بهویژه آنکه در این سالها شاهد نمتایش
متفاوتی از فاعالن تروریسم دینی در اروپا بودهایم که بتا ابزارهتا و فناوریهتای جدیتد
شبکههای گسترده و پیچیدهای را به وجود آوردهاند .با نظر بر آخرین تحتوالت در ایتن
حوزه و از خالل گزارشها و تحلیلهای سالهای اخیر ،این گونه برداشت میشود که تا
سال  2014میالدی بیشتر تهدیدات و حمالت تروریستی از جانب گروههای جداییطلب
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گزارش می شد ،اما از این سال به بعد توجه و تمرکز دادگاههای اروپایی بیشتر بر مستئله
تروریسم دینی ،یا آنچه آنها تروریسم جهادی مینامند ،قترار گرفتت .بترای نمونته ،در
گزارش سال  2014یوروپل ،پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا 180 ،دادگاه داخلتی بترای
رسیدگی به جرائم مربوط به تروریسم برگزار کردند و به  452نفر احکا قضتایی دادنتد
) .)EUROPOL, 2015: 9از ماه ژوئن  2014تا دستامبر  2015گتروه دولتت استالمی
(داعش) حداقل پنااه حمله در هاده کشور اروپایی را رقم زد و  1100کشته و بیش از
 1700ماروح برجای گذاشت ).)EUROPOL, 2016: 6
از سال  2015حمالت جهادی در اروپا چنین ویژگیهای مشخصی دارد:


شبکههای تروریستی غالبا داخلی و محلی هستند.



تروریستهای داخلی از فرآیند طوالنیمدت رادیکال شدن به سمت تسریع در

جذب و استخدا نیرو پیش رفتهاند.


در انتخاب اهداف ،جهادیها (با تأکید بر داعش) به هتدفهای نتر گترایش

یافتهاند ،زیرا هدفهای نر نسبت به هدفهای سخت مانند حمله به زیرساختها ،ارتش،
پلیس و مواردی از این قبیل ،مؤثرترند و وحشت عمتومی در جامعته ایاتاد میکننتد و

دسترستتی و طراحتتی آنهتتا در زمتتان کوتتتاه و بتته دفعتتات زیتتاد میستتر و ممکتتن استتت
).(EUROPOL, 2016: 6

در سال  2015فرانسه با حمالت متعدد تروریستی در خاک خود مواجته شتد :در 7
ژانویه دو مرد مسلح به دفتر تحریریه ماله طنز شارلی هبدو در پتاریس حملته کردنتد،
دوازده نفر را کشتند و هشت نفر را ماروح کردند .عامالن ایتن حملته دو بترادر متولتد
فرانسه با اصالت الازایری معرفی شدند که در گذشته عضو شبکه جوانان آفریقا بودنتد.
برادر بزرگتر از سال  2011در یمن به سر میبرده و طبق شواهد به دست آمده توستط
شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان آموزش دیده بود .آنها بعد از حمله با یک ماشتین
مسروقه به شمال پاریس فرار کردند .در جریان یک گروگانگیری روز بعد از آن ،در یک
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ساختمان صنعتی با مداخله پلیس کشته شدند .چند روز بعد ،القاعده شاخه شبه جزیتره
عربستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و مدعی شد که این حمله و منابع مالی آن
از قبل برنامهریزی شده و هماهنگ بوده است.
در  13نوامبر در ماموعهای از حمالت پیچیده و هماهنگ ،سه گروه تروریستی مرتبط
یک استادیو فوتبال ،ت ئاتر ،کافه و رستورانی را در پاریس متورد حملته قترار دادنتد .در
ماموع  130نفر کشته شدند که  89نفر از آنها در جریان گروگانگیری در تئاتر بتتکالن
جان خود را از دست دادند 368 ،نفر نیز از ماروحان این ماموعه حوادث بودند .داعش
اعال کرد که این عملیات به تالفی حمالت هوایی دولت فرانسه بته مواضتع داعتش در
سوریه و عراق صورت گرفته است.
تاکتیک های به کار گرفته شده در عملیات تروریستی در فرانسه و یا سایر کشورهای
اروپایی با حمالت تروریستی مناطق دیگری خارج از اروپا نیز مشابهتهایی دارد .مثال،
حمالت تروریستی سال  2008در بمبئی هندوستان به لحاظ شیوه ،اهداف انتخابشتده،
تعداد مهاجمان و تلفات ناشی از آن به حمالت تروریستی پاریس در سال  2015شباهت
دارد؛ اما نکته حائز اهمیت و نگرانکننتده بترای دولتهتا شتبکههای گستترده ارتبتاطی
تروریست ها در داخل و خارج از مرزهاست که شناسایی و جلوگیری از وقوع حتوادث
تروریستی را مشکل می سازد .از طرفی ،بسیاری از عامالن تروریستی در اروپا هیرگاه به
مناطق بحران سفر نکردهاند یا وابستگی مستقیم به سازمانهای تروریستی همچون القاعده
یا داعش ندارند .از سال  2014به بعد گزارشهای متعددی درمورد تالش بعضتی افتراد
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برای سفر به سور یه و شرکت در عملیات جهادی به شدت برجسته شد .اتهامات دیگتر
آنان در ارتباط با به کار گرفتن و استخدا افراد برای حضور در جنگ ،آموزش و مبادالت
مالی در راستای تقویت اعمال تروریستی بود .بیشتر این موارد از طریق ارتباطات ماازی
به دست آمده و اینترنت نقش بسیار مهمی در این میان ایفا میکند .در پیوند با این مطلب،
کشورهایی نظیر بریتانیا ،فرانسه ،هلند ،اتریش و آلمان نمونههای مشابهی را اعال کردهاند.
مثال در آلمان ،فردی که از سوریه بازگشته بود به سه سال و نیم حبس به علت عضویت
در سازمان تروریستی خارجی محکو شد .او در جوالی  2013به سوریه سفر کرده و به
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عضویت دولت اسالمی درآمده بود؛ در سوریه سالح به دست گرفت و آموزش دید و در
عملیات تروریستی شرکت کرد (.)EUROPOL, 2015: 9
در  24می  ،2014یک فرانسوی با اصالت الازایری در موزه یهودیان بروکسل بلژیک
حملهای ترتیب داد و بر اثر شلیک گلولههای او چهار نفر کشته شدند .وی شش روز بعد،
در شهر مارسی فرانسه در حالی که میخواست با اتوبو
از او مقادیر زیادی مهمات کش
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به آمستردا بگریزد دستگیر شد.

شد و طبق بررسیهای اطالعاتی ،او یتک ستال را در

سوریه سپری کرده بود؛ در دسامبر همان سال پنج نفر دیگر مرتبط با این حادثه دستتگیر
شدند .مقامات اروپایی از این حادثه به عنوان اولین نوع از شکل جدید حمالت تروریستی
که ملهم از آموزههای دینی و ایدئولوژیکی در اروپا بتود یتاد میکننتد ( EUROPOL,

.)2015: 8
حمله دو از این نوع در  20دستامبر  2014در فرانسته ر داد .حملهکننتده بته ایستتگاه
پلیس وارد میشود و به عربی شعارهایی میدهد .البته تما حملهکننتدگان در منتاطق جنگتی
نبوده و رابطه مستقیم سازمانی با تروریستهای برونمرزی ندارند .برای مثتال ،در  26ژوئتن
 ،2015مردی به کارخانه شیمیایی سنت کونتین فرانسه حمله میکند ،یکی از نگهبانان را ستر
میبرد و بعد از آن با ماشین حامل مواد منفاره وارد محوطه کارخانه میشود .وی هرگتز بته
سوریه یا عراق سفر نکرده بود ولی در معرض تبلیغتات گستترده خشتونتآمیز قترار داشتته،
نحوه تهیه و ساخت مواد منفاتره ،قتتل و اجترای حملته تروریستتی را از طریتق اینترنتت
فراگرفته بود ( .)EUROPOL, 2015: 12در مثالی دیگر ،در  3فوریه  ،2014سه سترباز کته
در حال گشتزنی اطراف مرکز اجتماع یهودیان شهر نیس بودند ،توسط یک مهاجم با چتاقو
بهشدت ماروح میشوند .ضارب پس از دستگیری اعتراف میکند که بارهتا قصتد ستفر بته

سوریه داشته است ،ولی هر بار از خروجش جلوگیری شتده و ستراناا تصتمیم گرفتته در
داخل خاک کشورش یک حمله تروریستی صورت دهد (.)EUROPOL, 2015: 12
تعداد قابل توجهی از این دسته عملیات را دولتها کش
این شناساییهاست که بسیاری به اتهامات مختل

و خنثی میکنند و در نتیاه

تروریستی دستگیر میشوند .طبق آمار

پلیس اروپا ،از سال  2011تعداد مظنونان به تروریسم دینی یا جهادی روند صعودی داشته
(به ترتیب سال 687 ،395 ،216 ،159 ،122 ،نفر) و این تعتداد طبتق آخترین گتزارش
منتشرشده از یوروپل در سال  2015به حدود شش برابر رسیده است و این در حالی است
که تعداد بازداشتیها در این زمینه بسیار بیشتر است( .)EUROPOL, 2016احکا قضایی
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که معموال برای این افراد صادر میشود طیفی از انواع محکومیتها از قبیل جریمه نقدی،
حبسهای طوالنی یا کوتاهمدت ،اعمال محدودیت در حقوق اجتمتاعی و شتهروندی و
ممنوعیت سفرهای خارجی را دربرمیگیرد.
در نیمه دو سال  2014میالدی ،داعش با انتشار ماموعه ویدئوهایی از بریتدن ستر
گروگان های امریکایی و بریتانیایی ،ائتالف کشورهای اروپایی و امریکا را ،که با عملیات
هوایی به مواضع داعش در سوریه و عراق از ماه آگوست آن ستال حملته کترده بودنتد،
خطاب قرار داد .صحنه اعدا های این چنینی ضمن اعال همبستتگی و تقویتت روحیته
مسلمانان و پیروانی که زیر علم داعش هستند ،دولتها و به طور کلی شهروندان غربی را
مرعوب خود می سازد .رهبران این جریان به پیروان خود این طور آموزش می دهند کته
کلیت چیزی به عنوان غرب ،اعم از دولتها و ملتهایشتان ،از اهتداف آنهتا بته شتمار
میآیند؛ باید تما ارکان و افراد همچون سربازان ،پلیس ،نیروهای امنیتی و شهروندان را به
هر طریق ممکن نابود ساخت .داعش این توصیهها و بیانیه هایش را در ماله اینترنتی خود
به نا دابِق به چهار زبان منتشر میکند (کاظمی و صلواتیان.)1397 ،
افزایش تعداد افرادی که از مناطق جنگی (سوریه و عراق) به اروپا بازمیگردند تهدید
جدی امنیتی برای این کشورها به حساب میآید .دولتهای اروپایی معتقدند درگیری بیش
از اندازه در ائتالف نبرد علیه داعش تهدید امنیتی داخلی را در خاک کشورهایشتان بتاال
میبرد .از طرفی ،شبکههای اجتماعی به طور مستمر نقش بسیار مهمی را در برانگیختن و
جذب افراد بازی میکنند .همچنین مکانهایی که به عنوان مراکز تامع فرهنگی شناخته
میشوند ،مانند خیریهها یا مساجد و مدار

دینی ،عرصههای مناسبی را برای آمادهسازی

تروریسط بطومی در
اروپا

و تقویت روحیه جوانان به سمت خشونت فراهم میسازد .بر استا

نگتاه اروپاییهتا،

واعظان یا معلمان دینی در رادیکال کردن جوانان و ترغیب آنها برای ستفر بته عتراق و
سوریه چنین نقشی ایفا می کنند .عالوه بر اینها ،به زندان افکنتدن مارمتان یتا مظنونتان
عملیات تروریستی نیز فرصتی برای آموزش و کسب تاربههای بیشتر برای آن افراد فراهم
میآورد.
بسیاری از این تروریستها با درآمد شخصی خود به این سفرها میروند ،یا از جانب
اشخاص غیرحقوقی و یا مؤسسات خیریه حمایت میشوند .بسیاری هم با تخطی از قانون
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و فریب و تقلب موانع قانونی را دور میزنند و با خارج از مرزها مبادالت مالی دارند.
-2

1

تروریسمِ ناسیونالیسم قومی و جداییطلب :جداییخواهی یا تازیهطلبی بته

درخواست گروه قومی ساکن سرزمین معینی برای جدایی از قلمترو و حتوزه حاکمیتت
سیاسی دولتی گفته می شود که آن قو و سرزمین جزئی از آن به شتمار متیرود .هتدف
جداییطلبان اغلب تشکیل دولتی تازه در سرزمینی معین برای قومی خاص است؛ همچنین
فصلنامه

انگیزه جدایی خواهی ممکن است خواست جدایی از کشوری و پیوستن به کشور دیگتر
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آگاهیهای قومی و ملی جنبشهای جداییطلب متعددی در سراسر جهان به وجود آمده
است (آشوری .)108 :1387 ،فعالیت سالهای اخیر گروههای مخال

ملی در اروپا ،که

به جمهوریخواهان مخال 2نیز شهرت دارند ،از سال  2014با  22حمله علیه امنیت ملی
شدت گرفت (.)EUROPOL, 2014: 26
ایرلند شمالی همواره از مهمترین مناطق عملیاتی گروههای ملی و جداییطلب بتوده
است .دو گروه بزرگ سیاسی در ایرلند شتمالی ملیگراهتا و ستلطنت طلبهتا هستتند؛
ملی گراها خواهان جدایی این کشور از پادشاهی بریتانیا و تشکیل حکومتی مستقل هستند
و وفاداران به تاج و تخت نیز خواهان این هستند که ایرلنتد شتمالی بترای بقتا و رشتد
اقتصادی همچنان بخشی از پادشاهی متحد بریتانیا بتاقی بمانتد .مخالفتان همچنتان بته
جمهوری ایرلند شمالی کمکهای مالی ،آموزش ،تدارکات و تاهیزات مهندسی و نظامی
میرسانند .طبق آخرین آمار منتشر شده یوروپل ،در سال  2015شانزده حمله در بریتانیا از
1. Ethno-Nationalism and separatists Terrorism
2. Dissident Republics: DR

جانب جمهوریخواهان مخال

صورت گرفت .در ایرلند شمالی ،پلیس ،نیروهای مسلح و

مأموران زندان از هدفهای اصلی مخالفان بودهاند ،اما تلفات جانی یا خسارات جدی به
بار نیاوردهاند (.)EUROPOL, 2016: 34
یکی دیگر از گروههای مخال

ملی در اروپا اِتا1نا دارد که از ابتدا هدف آن جدایی

منطقه باسک از اسپانیا و فرانسه ،و خواهان تأسیس یک کشور مستقل در منتاطق باستک
بوده است .پس از چهار دهه فعالیت برای استقالل و تلفات جانی بیش از  8500نفتر در
جریان درگیریها ،از اکتبر  2011فرآیند آتشبس را آغاز کرد و به تبع آن سطح تهدیدات
ناشی از فعالیتهای خشونتطلبانه این گروه به شدت کاهش یافت ،به طوری که در دو
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سال گذشته میالدی هیر حمله تروریستی مرتکب نشده و فقط چند مورد خشتونتهای
خیابانی توسط شاخه جوانان اِتا ر داده است .تعداد افترادی کته بته دلیتل وابستتگی و
همکاری با این گروه خارج از اسپانیا و فرانسه دستگیر شدهاند در کشورهای دیگر نظیر
آلمان و بریتانیا نیز بودهاند ( .)EUROPOL, 2014: 27- 2016: 35سراناا  ،این گروه
در آوریل  2017با ارائه فهرستی از انبارهای تسلیحاتی به مقامات فرانسه رسما روند خلع
سالح خود را تکمیل کرد .طبق فهرست اعال شده ،هشت انبار مختل

که در آنهتا 120

قبضه اسلحه گر و سه تُن مواد منفاره نگهداری میشده در فهرست قرار داشته است .اِتا
آخرین گروه ملی شورشی در اروپا به شمار میرفت که طبق گفته مقامات اسپانیایی ،بدون
هیر امتیازی خلع سالح شدند (.)BBC News, 2017
گالیگا2گروه دیگر جدایی طلب و خودمختار اسپانیاست که در مناطق مختل

کشتور

عملیات تروریستی اناا داده است .مثال در سال  2014با انفاار بمب های دستساز یکی
از مناطق اصلی شهر را هدف قترار داد و خستارتهایی بتدون تلفتات انستانی برجتای
گذاشت .دادگاه عالی اسپانیا این گروه را نیز در ردی

گروههای تروریستی قترار داد .در

جوالی  2015یکی از رهبران آر .جی در ویدئویی که در اینترنتت منتشتر کترد ،مبتارزه
مسلحانه را تنها راه دستیابی به اهداف این گروه دانست و اعال کرد که این گتروه تتوان
الز برای استمرار این قبیل اقدامات را خواهد داشت؛ لیکن در طتول ستال  2015هتیر
عملیات تروریستی مرتکب نشد؛ آخرین بار به شکل پراکنده در سال  2014چند حملته
1. EUSKADI TA ASKATASUNA:ETA
2. RESISTENCIA GALEGA: RG

تروریسط بطومی در
اروپا

کوچک محلی در شهرهایی از اسپانیا ترتیب داد و در نتیاه آن به ساختمانها و محیطهای
شهری خسارات مالی وارد آورد (.(EUROPOL, 2016: 36-7
-3

تروریسم چر

و آنارشیسرتها 1:چپهتا و آنارشیستتها عمومتا نقتش و

کارآمدی دولتها را زیر سؤال میبرند و در این راستا از اختالفات قومی ،عقیدتی ،نژادی
و طبقاتی برای برجسته ساختن هرچه بیشتر شکافهای اجتماعی و ناکارآمدی دولتهتا
استفاده میکنند ،و در راه رسیدن به اهداف خود و تحقق آرمانها از به کتاربردن اعمتال
خشونت بار و تروریستی و برهم زدن نظم اجتماعی ابایی ندارند .محور تبلیغات و شعار
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آنان بر موضوعاتی از قبیتل :ضتدیت بتا فاشیستم ،نژادپرستتی ،سیاستتهای مهتاجرتی
دولت های اروپایی و سایر موضوعاتی استوار است که غالبا مورد توجه ایدئولوژی چپ و
آنارشیسم است .تبلیغ در میان جامعه مهتاجران ،بیکتاران و دانشتاویان از اهتداف ایتن
جریانها برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر جامعه است .دهههای هفتاد و هشتاد متیالدی
اوج فعالیتهای تروریستی و خشونتآمیز چپیها و آنارشیستها بود ،اما در حدود بیش

فصلنامه

از یک دهه گذشته فعالیت آنها به طور چشمگیری کاهش یافته است .در آخرین تحوالت

پژوهشهای

و اقدامات صورتگرفته از سوی آنان ،طبق گزارشها ،از سال  2014به بعد از فعالیتت
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چپها و آنارشیست ها در اروپا کاسته شده است؛ همواره یونان ،استپانیا و ایتالیتا کتانون
تروریسم چپ و آنارشیستها بودهاند و لذا این کاهش محسو

مربوط به پایین آمتدن

تعداد عملیات و حمالت تروریستی آن گروهها در همین کشورهاست.
در سال  2015سیزده حمله تروریستی را چپها و آنارشیستها در اروپا اناا دادند
که به ترتیب اسپانیا با هفت حمله ،ایتالیا چهار و یونان با دو حمله را شامل میشود .این
تعداد دقیقا مشابه گزارش سال  2014از این نتوع حملتهها بتوده استت EUROPOL,

) .)2016: 38در ماموع از  67نفری که طی این سال دستگیر شدهاند ،بیشترین تعداد به
ترتیب در اسپانیا ( 37نفر)؛ یونان ( 16نفر)؛ و آلمان ( 9نفر) بوده استت .بتا ایتن همته،
همچنان حمالت تروریستی چپها و آنارشیستها در مقایسه با سه سال پیش از خود در
پایینترین سطح قرار دارد:

1. Left-Wing and Anarchists Terrorism
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نمودار شماره  .1تعداد حملهها و بازداشتشدگان تروریسم چپ ).)EUROPOL, 2016

روش و اهداف این گروهها در سالیان گذشته تغییری نداشته استت؛ آنتان از بمتب هتای
دستساز ،راکت ،نارناک و شیوههای معمول خود استفاده میکنند ،و نیز همچنان شبکههای
ارتباطی خود را با سازمانهای تروریستی برای خرید تسلیحات و ارتباط با اعضتای ختود در
زندان دارند.
بنابراین ،باید گفت که به طور کلی فعالیتهای افراطی و خشونتطلبانه دست چپیهتا و
آنارشیستها به تظاهرات خیابانی و اعتصابهای پراکنتده ،یتا درگیتری بتا پلتیس و آستیب
رساندن به اموال عمومی محدود شده و کاهش یافته است .عالوه بر این بایتد توجته داشتت
که ،طبق نمودار شماره  ،1همچنان تعداد مظنونتان بازداشتشتده رو بته افتزایش استت؛ لتذا
میتوان برخورد امنیتی دولتها با این نوع تروریسم را موفق دانست و شتاهد کتاهش وقتوع
عملیات تروریستی از این نوع بود.
 -4تروریسم دست راستی 1:احزاب وگروههای ملیگرا و راست افراطی در اروپا طتی
دهههای گذشته رشد قابل توجهی داشتهاند و به یکی از چالشهتای پتیش رو در کشتورهای
اروپایی تبدیل شدهاند .این احزاب در شکلی متنوع و تقریبتا در تمتامی کشتورهای اروپتایی
حضور دارند و با برخورد افراطگرایانه بتا موضتوعاتی نظیتر دفتاع از ارزش هتا ،فرهنتگ و
هویت ملی سیاستهای احزاب اصلی و میانتهروی اروپتایی را در قبتال بحتران اقتصتادی و
1. Right-Wing Terrorism

تروریسط بطومی در
اروپا

بحران مهاجران و پناهاویان به نقد کشتیده و ختود را بته عنتوان تنهتا نیتروی امیتدبخش و
خواستار تغییر معرفی نمودهاند .روند رو به رشد این احزاب از یک دهه پیش به این سو آغاز
شده است .اگرچه ظهور و شکلگیری برختی از ایتن احتزاب بته دهتههای هفتتاد و هشتتاد
میالدی ،همچون حتزب آزادی اتتریش ،جبهته ملتی فرانسته و بلتوک فلمتیش در بلژیتک،
بازمیگردد ،اما ظهور و گسترش اکثر قریب به اتفتاق آنهتا بته عنتوان یتک تحتول و پدیتده
سیاسی -اجتماعی فراگیر در ظرف کمتر از یک دهه گذشته و تقریبا در بحبوحه بحران متالی
سال  2008به این سو ر داده است (ایوبی .)79 :1392 ،در حالی که پس از جنتگ جهتانی
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دو و به سبب تر

از بازگشت فاشیسم و نازیسم ،حمایت یا عضتویت در احتزاب راستت

افراطی در بسیاری از کشورهای اروپایی یک تابو محسوب میشد ،امروزه شاهد هستتیم کته
به سبب تحوالت سیاسی و اجتماعی دهتههای گذشتته ،در بستیاری از کشتورهای اروپتایی
احزاب ملیگرا و راست افراطی از توان جذب ده تا سی و پنج درصد آرا برخوردار شتدهاند.
جدول شماره یک به خوبی گویای وضعیت احزاب راستت افراطتی در انتخابتات پارلمتانی
سالهای اخیر در برخی کشورهای اروپایی است:

فصلنامه

جدول شماره  .1نتیاه احزاب راست در انتخابات پارلمانی (.)Baier, 2016
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تاریخ برگزاری انتخابات

درصد آرا

کشور

حزب راست  /راست افراطی

اتریش

حزب آزادیخواه اتریش

2016

20.05

بلژیک

ائتالف فالندریها

2014

20.26

دانمارک

حزب ملی

2015

21.1

فنالند

حزب فینس

2015

17.65

فرانسه

جبهه ملی

2017

33.94

یونان

طلوع طالیی

2015

6.28

آلمان

جایگزین برای آلمان

2013

4.70

ایتالیا

لیگ شمال

2014

4.08

هلند

حزب آزادی

2017

13.01

نروژ

حزب پیشرفت

2013

16.02

لهستان

قانون و عدالت

2015

37.58

سوئد

دموکراتهای سوئد

2014

12.86

بریتانیا

حزب استقالل (یوکیپ)

2015

12.06

سوییس

حزب مردمی سوییس

2015

29.04

با وجود نگرانیها از خشونتطلبی راستهای افراطتی ،در ستال  2014دولتهتای
اروپایی گزارشی از حمالت تروریستی از جانب راستگراهای افراطتی ندادنتد و طبتق
آمارها ،تهدید ناشی از این تروریسم کاهش یافته است ،ولی در سال  2015نشانههایی از
افزایش دوباره آن گزارش شده است .در این سال ،فرانسه و یونان در ماموع نه حملته
از جانتتب راستتتگراهای افراطتتی داشتتتهاند .ایتتن حمتتالت برنامهریزیشتتده بودنتتد و
تروریست های افراطی از مواد انفااری و سالح گر استفاده کردند .برای نمونه ،پتس از
حمله به دفتر ماله شارلی هبدو ،تروریستهای تندروی جناح راست به شش مستاد و
یک رستوران اسالمی در پاریس حمله کردند.
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در یونان ،پنج نفر از اعضای موسو به گروه اپسیلون1در ماه اکتبر دو بمتب دستستاز را
در بانکی در شهر کاالماتا منفار کردند ،و پس از دستگیری بته برنامتهریزی بترای حمتالت
بیشتر در دفاتر مالیاتی و دادگاههای کشور اعتراف کردند .عالوه بر این دستگیریها ،در یونتان
دو نفر را به ظن تدارک برای حمله به یک مساد دستگیر کردند ،در آلمان چهار مظنون را به
دلیتتل تتتالش بتترای بازستتازی و بازگشتتایی انامنتتی کتته در گذشتتته ستتوابق تروریستتتی و
افراطگرایانه دست راستی داشته است بازداشت کردند.
اکثر کشورهای اروپایی از روش یا تاکتیکهایی که راستگرایان افراطی به کتار میبرنتد
گزارشی ارائه ندادهاند و تهدید ناشی از این نوع تروریسم را در سطح پایین اعال کردهاند ،بتا
این حال در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،جناح راست افراطی عرصه فعالیتهتای
ختود را افتتزایش داده استت و خشتتنونت آنهتا شتتدیدتر و تتا حتتدی متنتوعتر شتتده استتت
(.(EUROPOL, 2016: 41
راستگراها به رسم مألوف خود در تقویت بیگانههراستی ،مخالفتت بتا ورود مهتاجران،
رشد احساسات ملیگرایانه به مقابله با افراد یا دولتهای خود میپردازند .دولت بریتانیا ستال
 2014اعال کرد که در ماهیت تهدید گروههای افراطی راستگرا تغییر محسوسی ایااد شده
است .ارزیابیهای گذشته بریتانیا نیز مؤید این بوده که جریان راست تندرو دچار یک شکاف
درونی و تا حد قابل مالحظهای منفعل شتده استت ( .)EUROPOL, 2015: 30البتته بایتد
یادآور شد که این سخن به معنای کمرنگ شدن یا حذف این جریان در سراسر اروپا نیستت،

1. Omada Epsilon

تروریسط بطومی در
اروپا

زیرا اصول و اهداف آنان همچنان جزآ مسائل جاری و مطرح در جوامع اروپایی استت ،لتذا
فعالیت و تبلیغاتشان به قوت خود باقی است و در تالشاند بسیاری از اقشار مترد بته ویتژه
جوانان را جلب و جذب ایدههای خود کنند و در برابر تصمیمات دولتها بایستتند .حاصتل
این تالشها در جان گرفتن دوباره احزاب دستت راستتی در انتخابتات و اقبتال عمتومی بته
سمت آنها کامال مشهود است.
یکی از نمونههای مهم از اقدامات این جریان که مستتقیم بتا بحتران اروپتا مترتبط بتود،
پیامدهای انضما شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه بود که اوضاع شرق اوکراین را پتیش
242

از پیش دچار تنش و نابهسامانی ساخت .متعاقب آن نبرد میان جداییطلبان حامی فدراستیون
1

روسیه و نیروهای اوکراینی موستو بته گتردان دفتاع سترزمینی  -از اعضتای ناسیونالیستت
راست افراطی اوکتراین  -شتدت گرفتت؛ ستازمانهای ناسیونالیستت افراطتی2در رابطته بتا
موضوع اوکراین در برابر اتحادیه اروپا و ناتو اعتراضات گستردهای را ترتیب دادند.
ایدئولوژی راست افراطی فعاالن همسو با گرایشهای خود را از کشورهایی مانند ستوئد،
ایتالیا ،فرانسه ،فدراسیون روسیه و افرادی از ارتشهای سابق ملی را در کشتورهای خودشتان
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(.)EUROPOL, 2016: 56
در زمره فعالیت و تبلیغات راستها یهودستیزی و اسال هراسی جایگاه خاصی دارد و در
سراسر اروپا مشاهده میشود و طتی ستالهای اخیتر رو بته فزونتی گذاشتته استت .از آثتار
یهودستیزی تظاهرات ضد اسراییلی ،حمله به اماکن و مراکز تامتع یهودیتان در اروپتا بارهتا
گزارش شده است .برای مثال ،در جوالی  2014در میدان یهودیان ر  ،افرادی با همراه داشتن
صلیب شکسته نازیها به آن محل حمله کردند و با دیوارنوشت (گرافیتی) و ترستیم شتعارها
و نشانههای یهودستیزی روی دیوارها و ستونها انزجار خود نسبت به آنها را ابراز کردنتد .یتا
1. Territorial Defense Battalions
2. Ultra - Nationalist

در شهر تولوز فرانسه نیز مردی با در اختیار داشتن بمبهای دستستاز بته اجتمتاع یهودیتان
این شهر حمله کرد .پلیس توانست وی را دستگیر و بازداشت کند .در مورد مشابه دیگری در
سوئد ،یک خاخا یهودی که از اعضای سرشنا

جماعت یهودیان شهر مالموست در ستال

 2014از چند حمله پی در پی به خود کته توانستته ناتات یابتد ،خبتر داد ( EUROPOL,

.)2015: 31
اسال ستیزی در قالب اسال هراسی و مقابله با رشد اسال در اروپا روند صتعودی داشتته
است .معترضان به حضور و ازدیاد جمعیت مسلمانان در اروپا با نشان دادن تبلیغات وحشیانه
و اعمال ظالمانه آن دسته از مسلمانان تندرو که گروههایی چون القاعده و داعتش علمتدار آن
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هستند ،نفرت و نارضایتی خود را از حضتور مستلمانان در جامعته ابتراز میدارنتد .در ستال
 ،2014آلمان شاهد ماموعهای از تظاهرات ضد اسالمی در شهرهای مختل

بود .در ماههای

اکتبر و نوامبر 4800 ،نفر معترض در این راهپیماییها شترکت کردنتد و  45پلتیس در اثنتای
برقراری نظم و آرامش در سطح شهر ماروح شدند .برگزارکننده این تامعات گروهی به نا
جوانان [ولگردان] ضد سلفیها1بودند .گروه ضد اسالمی دیگتری بته نتا پگیتدا توانستت از
نیمه دو سال  2014توجهات گستردهای را دوباره به خود جلب کند و تظاهرات اعتراضی و
گاهی خشونتآمیز درشهرهای مختل

اروپا برپا کند .تعداد حمتالت بته مراکتز و نهادهتای

اسالمی نیز در این دوره افزایش یافته استت و متوارد مشتابهی در تمتا کشتورهای اروپتایی
گزارش شده است .برای مثال ،دولت لهستان حمله علیه مسلمانان را در سال  2015دو برابتر
دو سال گذشته آن اعال کرده است؛ فرانسه نیتز حمتالت متعتدد اسال ستتیزانه را از جملته
خرابکاری ،انفاتار بمتب و تهدیتد و وحشتتافکنی در میتان مستلمانان را در ستال 2015
برجستهتر دانسته است (.)EUROPOL, 2016: 41
همچنین طبق گزارشهای مکترر کشتورهای اروپتایی ،راستت هتای افراطتی از بحتران
مهاجرت که طی سالهای گذشته دامنگیر دولتهای اروپتایی شتده استت ،بترای شتعلهور
کردن خشم عمومی در راستای اهداف خود استفاده میکنند .آنها بارها بته محتل نگتهداری و
اسکان پناهندگان حمله کردهاند ،خانهها را به آتتش کشتیدهاند و بته آزار و اذیتت پناهجویتان
پرداختهاند .برای مثال ،وزارت کشور آلمان هشتصد حمله خرابکارانه از این نتوع را در طتول

1. Hogesa,Hooligans against Salafists

تروریسط بطومی در
اروپا

سال  2015میالدی گزارش داده است؛ در پایان سال  2014این حمتالت در کتل  198متورد
بود ( .)Annual report, 2015: 27; 2016: 41
-5

تروریسم گرگهای تنها  /بازیگران تنها 1:تروریستم گترگ تنهتا مستلما یکتی از

عناصر مهم در بررسی اشکال و روندهای تروریستی در حال حاضر است .غیرقابل پیشبینتی
بودن ،دشواری در کش

و رشد روزافزون این شکل از تروریستم ،آن را تبتدیل بته یکتی از

تهدیدات جدی و نگرانکننده در جوامع غربی کرده است .با موج برخاسته از ایتدئولوژیهای
خشونتطلبانه و تندرو که تالی بارز و نسبتا موفق آن را در قالب جریانهای سلفی همچتون
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داعش میتوان یافت ،تعداد گرگهای تنها ،که از شیوهها و تبلیغات آنان نیتز الهتا میگیرنتد،
در سه سال گذشته به این سو بیشتر شده است.
این تهدید بهخوبی میتواند رادیکالیسم بالقوه را به فعلیت برستاند .بته عبتارت بهتتر ،بتا
افزایش این نوع اقدامات باورهای رادیکال به سرعت تبدیل به اعمال خشونتآمیز شتده و در
جامعه تحقق و تالتی مییابنتد .عمومتا در بستیاری از مطالعتات اناا شتده روی موضتوع
تروریسم میان این شکل ،یعنی تروریسم گرگ تنها با سایر اشتکال تروریستم تمتایزی قائتل
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نشدهاند ،لذا شناسایی و تعری

دقیق از تروریسم گرگ تنها یا بازیگر منفرد ،بته عنتوان یتک

پدیده منحصر به فرد ،زمان وقوع و چگونگی وقوع آن بسیار دشوار است.
در تعریفی اجمالی میتوان این خصائل را برای آنها برشمرد:


گرگهای تنها تروریستهایی هستند که فردی عمل میکنند.



به هیر سازمان ،گروه و یا شبکه تروریستی متعلق نیستند.



شیوه کار را خودشان بدون یک فرماندهی مستقیم طراحی و اجرا میکنند.

بر این اسا  ،تفاوت این شکل با دیگر اشتکال تروریستم کته مبنتای کتار گروهتی یتا
سلسلهمراتبی دارند آشکار و مشخص میشود .تاریخچه پیدایش تروریسم گرگ تنها کته بتر
مبنای ((استراتژی مقاومت بدون رهبری))2شکل گرفته است را میتتوان بته پتنج دوره تقستیم
کرد (:)Dickson, 2015: 7

1. Lone Actors/ Lone Wolf Terrorism
2. Strategy of leaderless resistance

دوره اول :قرن نوزده؛ آنارشیستها ترور و بمبگذاریهای سیاسی را با پیتا «تبلیتغ بتا
عمل»1رقم میزدند و همراه با شعارهای سیاسی و ترسیم اهداف ،به شکل مستقیم وارد اقتدا
و عمل سیاسی میشدند.
دوره دوم :پس از جنگ جهانی دو ؛ ضد کمونیستهای امریکتایی استتراتژی مقاومتت
بدون رهبر را علیه متحدان شوروی در اروپای شرقی و امریکای التین به کار میبردنتد ،و در
این راستا حمایتهای مالی و سیاسی خود را معطوف آن کشورها میکردند.
دوره سوم :از اواخر دهه  1980و 1990؛ نژادپرستان سفیدپوست امریکتایی ماننتد گتروه
کوکال کالن2به مقابله علیه دولت امریکا میپرداختند .آنها در طی حدود یک دهته توانستتند
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افراد و یا شبکههای کوچکی را تشکیل دهند که ایدئولوژی مشترک نژادپرستانه داشتتند و بتا
شیوههای گوناگون آزار سیاهان ،ایااد وحشت ،ترور در جامعته و مبتارزه بتا دولتت اهتداف
خود را پیش میبردند و به تدریج از تروریستهای منفرد به چنتد گتروه تروریستتی تبتدیل
شدند.
دوره چهارم :اواخر دهه 1990؛ القاعده با وجود داشتن رهبتر ستازمانی در رأ

هتر از

ابتدا همان شیوههای مشابه مقاومت بدون رهبر را با جنگهای چریکی و در قالب تروریستم
فردی به کار میبرد.
دوره پنجم :اکنون القاعده و داعش شیوههای مقاومت غیر سازمانی (بدون رهبر) و مبتنتی
بر عملیات فردی را به شکل تروریستهای گرگ تنها درآوردهاند و از ایتن شتیوه نیتز بهتره
میجویند.

نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با آنکه تصور عمومی از تروریستهای گترگ تنهتا
مترادف با همسویی و همراهی آنها با گروههای شاخص تروریستی است ،اما تمتا حمتالت
صورتگرفته از جانب این افراد طی سالهای گذشته منحصرا مستقیم و حتی غیرمستتقیم بته
آن گروهها ،نظیر القاعده یا داعش ،مرتبط نیست و بسیاری از آنها با انگیزههای دیگر همچتون
ملیگرایی یا نژادپرستی دست بته چنتین اقتداماتی میزننتد کته نشتانههایش را بتهخوبی در
گروههای راست افراطی نیز میتوان یافت .مثال حمله راستهای افراطی نروژ در سال 2011
به تامع یکی از احزاب چپ کارگری که یک اتومبیل حامتل بمتب را ختارج از ستاختمان
1. Propaganda by deed
2. Ku Klux Klan

تروریسط بطومی در
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دولت در اسلو منفار کردند نمونهای از آن است ))Dickson, 2015: 8؛ یتا در ستال 2013
یک نژادپرست ضد اسالمی در اوکراین مسلمانی را به قتل رساند و سته حملته انفاتاری در
مسادی در غرب شهر میدلند بریتانیا اناا داد ).)Dickson, 2015: 9
امروز این دسته از تروریستها که به بازیگران تنها نیتز معروفانتد ،بته راحتتی راههتا و
شیوههای اعمال خشونت و مهیاسازی عملیات تروریستی را از طریق اینترنت و آموزشهتای
آنالین فرامیگیرند و به نا اشاعه یک ایدئولوژی و همسویی با انگیزههای مشابه با سایر افراد
یا شبکههای تروریستی بدون هیرگونه ارتباط مستقیم و دریافتت حمتایتی از آنهتا خستارات
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گسترده انسانی در سراسر اروپا و به طور کلی در غرب برجای میگذارند.
پدیده تروریستهای گرگ تنها یتک پدیتده بتا یتک علتت واحتد و مشتخص نیستت.
ماموعهای از وقایع و مراحل رادیکال شدن میتواند آنها را به سمت تروریستم ستوق دهتد.
سرخوردگی در زندگی فردی یا اجتماعی ،تصمیمات سیاست داخلتی یتا ختارجی دولتهتا
میتواند در شکلگیری و یا شدت بخشیدن به این روند نقش داشته باشتد .در اغلتب متوارد
دولتها و یا نهادها و سازمانهای اجتماعی به این مسائل بیتوجهی نشان میدهنتد و آنهتا را

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

نادیده میانگارند تا زمانی که دیگر خیلی دیر میشتود و تمتا ستطوح جامعته هزینته آن را
میپردازند .اینترنت یک پل ارتباطی است میان آنها و سایر افرادی که مانند آنها میاندیشتند و
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اینها ،احسا

حضور داشتن و تأثیرگذار بودن در یک گروه شکل میگیرد؛ گروهی که فراتتر

از مرزهای جغرافیایی و فرهنگتی استت و از تبعیضهتا و سترخوردگی ناشتی از نتاتوانی و
بیعملی خبری نیست.
-6

جنگجوهای خارجی 1:از مسائل مهم و جتدی کشتورهای اروپتایی کته دولتهتا،

اتحادیه اروپا و نهادهتای غیردولتتی را نگتران ستاخته و موجبتات تصتمیمگیریها و اتختاذ
رویکردهای پلیسی و امنیتی و گاه سردرگم آنها را فراهم ساخته ،مقولته جنگجوهای خارجی
است؛ کستانی کته هتزاران کیلتومتر دورتتر از آن کشتورها در میتدان نبترد حاضتر شتده و
آموزشهای نظامی میبینند و دوشادوش گروههای تروریستی میجنگنتد؛ بستیاری در همتان
میدانها جان خود را از دست میدهند و گروهی دیگر پس از مدتی قصد عزیمتت بته اروپتا
1. Foreign Fighters

میکنند .آنها از شهروندان و یا افراد مقیم این کشورها بودهاند که حاال با بازگشت ختود بتاب
تازهای در پرداختن به تهدیدات امنیت ملی گشودهاند و توجهات را بهشدت بته ختود جلتب
کردهاند.
پدیده جنگاوهای خارجی اروپایی نمونة جدیدی نیست .مثالهای متعددی از گروهها و
اعتقتادی (بتا پیشتتینههای گونتاگون) بته مبتتارزات

افتراد وجتود دارد کتته بته علتل مختلت

خشونتآمیز در خارج میپیوندند؛ مانند ،جنگ داخلی در اسپانیا و یتا در دهتهها و ستالهای
اخیر ،مسلمانانی که از سراسر اروپا به جنگهای داخلی در بوسنی ،افغانستان ،عتراق و ستایر
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کشورهای مسلمان پیوستهاند.
 2011ظهتور

در مورد جنگ سوریه ،پدیدة جنگاویان خارجی بعد از اعتراضات متار

یافت و پس از آن تبدیل به جنگ داخلی تما عیاری شد .این جنگ در همتان مراحتل اولیته
جنگاویانی را از سراسر دنیا به خود جلب کرد .این جنگاویان شامل طی

وسیعی از افتراد

و گروهها می شوند که از جمله معروفترین آنها عبارتاند از :خارجیهایی که به ارتش آزاد
سوریه ملحق شدند ،و گروههای جهادی استالمی ،ماننتد ،جبههالنصتره و دولتت استالمی در
عراق و سوریه؛ همچنین طبق منابع غربی برخی نیروهای شیعی همانند سپاه قتد
حزباهلل لبنان در آن سوی این طیت

ایتران یتا

و در تقابتل بتا مخالفتان دولتت قترار میگیرنتد .ایتن

جنگاویان جهادی یا مااهدین کسانی هستند که وظیفة خودشان را مشارکت در ،آنچته کته
آنها جهاد شمشیر1میگویند ،جنگی مقد

علیته حکومتت بشتار استد و متحتدان شتیعهاش

میدانند؛ آنها برای اعتراضات سیاسی جهادی به گروههای محلی یا خارجی میپیوندند.
اولین نشانه از حضور گسترده جنگاویان جهتادی ختارجی در ستوریه بته اواختر ستال
 2011بر میگردد .طبق گزارش مؤسسه واشینگتن در نیمة اول ستال  ،2012تعتداد  700تتا
 1400جنگاتتو وارد ستتوریه شتتدند ) .)washingtoninstitute, 2014براستتا

گتتزارش

نیویورکتایمز ،در آگوست  2013تعداد جنگاویان ختارجی بته بتیش از  6000نفتر رستید
( .(Nytimes, 2013: 4بنابراین ،ظرف کمتر از دو سال سوریه بته مقصتد اول جهادیهتا و
میدان جنگ جهادیها تبدیل شد که هم نقطهای محوری و هتم عرصتهای بترای آمتوزش و
تعلیم رادیکالهای اسالمی از سایر ملیتها بود.

1. Jihad of sword
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در حالی که بیشترین تعداد جنگاویان ختارجی در ستوریه از کشتورهای همستایة آن و
شمال آفریقا میآیند ،این جنگ مردمی را که در اروپا زندگی میکنند نیتز تحتت تتأثیر ختود
قرار داده است .در آوریل  ،2013مرکز بینالمللتی مطالعتات رادیکالیستم بتیش از  450منبتع
غربی و رسانههای عربی را که اعالمیههای جهادی را در شبکههای اینترنتتی منتشتر کردهانتد
مورد ارزیابی قرار داد .طبق این تحلیل ،تخمین زده شده است که بین  140تا  600اروپتایی از
اوایل  2011به سوریه رفتهاند .)ICSR,) 2013کارشناسان این آمار را تا زمستتان  2013بتین
 1100تا  1700نفر از اروپا تخمین زدهاند ) .)washingtonpost, 2013بیشتر این جنگاوهتا
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از کشورهای اروپای غربی مانند ،بلژیک ،هلند ،آلمان ،بریتانیا و فرانسه بودند .عالوه بتر ایتن،
احتماال بیش از  300تا  400جنگاوی رو تبار به سوریه رفتند که عمتدتا از منطقتة شتمال
قفقاز (مانند چچن) هستتند ( .)Bakker and Paulussen, 2013: 2هستتة اصتلی اعضتای
گروههای جهادی در سوریه را سربازان کهنهکار و باستابقه ستوری تشتکیل میدهنتد کته در
عراق در ائتالف با القاعده عراق بودهاند .حدود بیستت درصتد کتادر رهبتری جبههالنصتره را
خارجیهتتا تشتتکیل میدهنتتد .گتتروه دیگتتری کتته غالبتتا شتتامل خارجیتتان اروپتتایی استتت،
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جبههالمهاجرین و االنصار نا دارد .رهبر ایتن گتروه ابتوعمر الششتنی(1چچنتی) بتود کته در
آگوست  2013پایگاه هتوایی حلتب را تستخیر کترد .یکتی دیگتر از گروههتای کوچتک و
2
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شناختهشده سکورالشا (شاهین شا ) است که مهمترین گروه وطنی بوده و ادعا میکنتد کته
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.)Paulussen, 2013: 3
نتیجهگیری
این نوشتار به اشکال تروریسم بومی در قالب تروریسم دینی؛ تروریسم ناسیونالیستم قتومی و
جداییطلب؛ تروریسم دست راستی؛ تروریسم چپ و آنارشیستتها؛ و تروریستم بتازیگران
تنها یا گرگهای تنها پرداخت .هرکدا این تقستیمات ریشته در گذشتته و فرهنتگ جوامتع
اروپایی دارند و هیرکدا پدیدههای جدیتد و کتامال ناشتناختهای بته حستاب نمیآینتد ،امتا
شیوههای بتهکارگیری اعمتال خشتونت و وحشتت ،و میتزان تهدیدشتان بترای دولتهتا و
ملتهای اروپایی در سالهای اخیر تغییر کرده استت .دولتهتا و مقامتات شتدت و ستطح
1. Abu Omar al Shesheni
2. Sukur al-Sham

تهدید بعضی از این اشکال تروریستی را نسبت به ستالهای گذشتته کمتتر دانستته ،و بترای
برخی اشکال دیگر از جمله تروریسم دینی ،دست راستی و گرگ تنهتا افتزایش حمتالت و
مظنونان را اعال داشته و نسبت به این تغییرات ابراز نگرانی کردهاند .لذا با استناد به آمارهتا و
گزارشهای رسمی منتشرشده ،خشونت در هر سطح به طور جداگانته و بتا مقایسته آمتاری
سالهای اخیر بررسی شده است.
پیچیدگی و غیر قابل پیشبینی بودن از ویژگیهای بارز این دوره از تروریسم است .نقش
پررنگ و غیرقابل انکار اینترنت و شبکههای اجتماعی در بته اشتتراک گذاشتتن تاربیتات و
شیوههای طراحی و اجرای عملیات تروریستی از هر فرد آموزشندیتده و دور از میتدانهای
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جنگ و نبرد ،تروریستی میسازد که در سودای تغییر جامعه و جهان در لتوای ایتدئولوژی یتا
اهداف خود است .نکته دیگر اینکته ،همته اینهتا میتوانتد نمتایش قتدرتی بترای گروههتا و
سازمانهای تروریستی امروزی باشد که در سراسر جهان بسیاری را حتی بدون کوچتکترین
حمایتی به استخدا افکار و اندیشههای خود درآوردهاند.
تروریسط بطومی در
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