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روانشناسی سیاسی تروریسم : نقش محیط پدیداری، زمینه ساز و 

 شخصی در گسترش تروریسم
 

 * 1 نیارضا التیامی

 

 چکیده

وع ناعمل تروریسم تصمیم عمدی و هدفمند است که توسط گروهی از افراد و دولتها  رارای تاروی  

ژی ره طور عا   و لوررند. ایدئوخ صی از خشونت جهت پیشبرد و تحقق اهداف سی سی خود رک ر می

ای از عق ید است که ره لح ظ ع طفی از ج نب دوساتدارا  ایدئولوژی سی سی ره طور خ ص، مجموعه

پاووه   مسئله شود. ایدئولوژی م دامی که انس   قدرت تفکار دارد، پ یاداری دارد. خود حم یت می

گیری ی در شاکلیادئولوژی هاه تا  یرسا ز، شصصای و اح ضر این است که محیط پدیاداری، زمینه

تواناد پووه  ح ضر این است ایج د جو تار،، تارور و رعاب می فرضی رفت ره ی تروریستی دارد. 

 ، مصار  ومع دالت جدیدی را ره نفع تروریسته  و کشوره ی ح می آ  رقم رزند و رفت ر تهدیدکنناد 

، عق یاد سی سای و قاومی الت روانی، ر وره گن  ، ریشه در ح آمیز رر علیه همنوع   و افراد ریخشونت

پاردازد. ه ی روانشن ختی و ایدئولوژیکی رفت ر تروریساته  میرشر دارد. پووه  ح ضر ره تحلیل ریشه

دهد محیط واقعی از طریق صا فی فرهنیای، سا خت ر نیرشاه ، تجرریا ت پووه  نش   می هاییافت 

ر شاند. ت مصتلاف محییای میراک ه ی مصتلف دارای ادگذشته و تکنیکه  ق رل مش هد  است. فرهنگ

ه ی شصصی نق  اس سی دارناد. گیریه ، ادراک ت محییی در تصمیمروشن است که در همه فرهنگ

شاود در شاوند ر عام میدر این شرایط وقتی مذهب و ررداشته ی ن درست ماذهبی دخ لات داد  می

ینا   از گن هک ر و ری رنظ می  ،ییز  مذهبی، هرگونه تم یز رین نظ می   و غیه ی دارای اناذه   تروریست

ها  و مسا ئل ماذهبی پشاتوانه عملشا   اسات رین ررود. در ذهن رسی ری از تروریساته یی کاه انییز 

 روشهرکسی که هم مذهب و هم عقید  تروریسته  نیست گن هک ر فرض شد  و سزاوار مرگ است. 

 .ر شدمورد استف د  در این پووه  تبیینی از نوع کیفی می
 

 تروریسم، محیط زمینه س ز، توسعه، محیط پدیداری، ایدئولوژی سی سی :ن کهیدیواژگا

                                                           
 است دی ر گرو  علو  سی سی دانشی   ی سوج. 1

*  eltyam81@yahoo.com 
 

 28/3/1400 تاریخ پذیرش:  16/12/1399ت: تاریخ دریاف
 133-160  صص چهلمهم  شماره پ اپ  یازد  دوره المل   رواب  ب یهافصلنامه پژوهش
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 مقدم 

 در کاه تروریسات هها ی گارو خرارک راناه اقادام ت و فع لیت ه ی تروریساتی امروز 

قرر نی  ضمن که است انس نی رفت ره ی از تلصی صحنه می افتد، اتف ق مصتلف کشوره ی

 وارد ملته  و دولته  ره جبرا  ن پذیری ته ی خس ر آ ، رد نه ی ریین   انس  از ای عد  شد 

در  "خالفات"در گفتم   اسال  سی سای خالفتای،  .(2: 1397کند)مرادی و همک را ،می

)میرعلای و شاف ئی،  کنادرندی میمرکز آ  نشسته و دق یق مهمی را پیرامو  خود مفصل

ی  پیروا  یک آیین اسات. راه  (. ترور، اقدامی تج وزک رانه نسبت ره انس  ، ملت2: 1397

ها ی ای و ره عنوا  سالح توسط تروریسته  یا  گرو دالیل سی سی، مذهبی، قومی، ط یفه

شود. هدف از اجرای عملیا ت تروریساتی ایان اسات کاه سری و زیر زمینی استف د  می

ای جاذ   کنناد و در مرحلاه دو ، نصست، افک ر عماومی جها   را راه سامت مسا له

انااد را وادار رااه تساالیم و قبااو  لف خااود کااه مااورد تهاا جم قاارار داد هاا ی مصاا طرف

خواهد ره دییری پی   رفرستد یا  راه او اینیوناه القا  ه ی خود کند. تروریسم میخواسته

کند که دست ره اقدامی مع رض نزند ی  او ی  آ  کشور را وادار راه قباو  خواساته ها ی 

ه ی گیریوریستی این است کاه رار تصامیمخود نم ید. اولین هدف طراح   و فع ال  تر

سی سی مص لف  ، ره نفع خود ت  یر ریذارند از طریق مجبور کارد  دولتها  یا  گروهها ی 

سی سی ره دنب   کسب دستآورده ی سی سی هستند. تهدید ره عنف، اقدا  ره قتل و تارور 

 لتی از تار، گیرد ت  حرهبرا  سی سی، دانشمندا  و افراد ش خص ره این سبب انج   می

:  1390و وحشت ایج د شود و جلوی پیشرفت کشور مورد هدف را سد کنند)منادالوی، 

قوانین جن یی آمریک ، تروریسام را راه مب راه خشاونت عمادی و را   22(. رند 265-266

فروملای،  ها یکند که رر علیه اهاداف غیرجنیای توساط گرو انییز  سی سی تعریف می

 1م رتا  کرنشاو شاود.اری رر روی افک ر عمومی انجا   مایعوامل سری و ر  هدف ا ر گذ

معتقد است تروریسم استف د  عمدی ی  تهدید ره اساتف د  از خشاونت نما دین و سای  

پ یین توسط س زم نه ی توط ه کنند  است. سا زم   ملال درماورد تهدیادات، ه لشاه  و 

ف آ  ایجا د مارگ و تغییر، تروریسم را ره مب ره کن  ی  اقدامی تعریف می کند کاه هاد

 .(Club,2005:13)صدمه شدید و جدی ره شهروندا  و غیرنظ می   است

                                                           
1. Martha Crenshaw 
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مجمع عمومی س زم   ملل، درکنوانسیو  ج مع مب رز  ر  تروریسم، رند دو ، ره شرح زیر 

کند: هن نچه فردی ره صورت غیرق نونی و عمدی ر عم آسیب و تروریسم را تعریف می

تروریسم شد  است: مرگ ی  آسیب جدی رادنی راه هار زی نه ی زیر شود مرتکب عمل 

ها ی اقتصا دی عماد  و فرد ی  ایج د خس رت جدی ره امالک دولتی ی  خصوصای، زی  

المللی ررای انج   کا ری یا  ر زداشاتن ترس ند  مرد  ی  وادار کرد  س زم   دولتی و رین

 . (Dawoody,2016:5-9)آنه  از انج   ک ری 

، شادیدا هشام اناداز تهدیادات 2003ما ر، 20  ره عراق در ته جم پرمس له آمریک

ای و جه نی را دگرگو  س خت. هیچ ته جمی در جه   مع صر راه اناداز  تها جم منیقه

آمریک  ره عراق، ت  یرات امنیتی عمیق رر امنیت ملی کشوره ی منیقه خ ورمی نه و شام   

هندگ ناه ای را راه همارا  آفریق  نداشته است. در خصوص عراق، ته جم آمریکا  نتا ی  

، داع  که یک گرو  2014(. در س   (Gunarat  and angel ,2012:1-4داشته است)  

ر شاند هنادین شاهر مهام تروریستی و متشکل از جنیجوی   وف دار ره صدا  حسین می

عراق منجمله، تکریت، فلوجه و موصل را تصرف کردند. تصرف شاهره ی مهام عاراق  

  نفر و کشته و زخمی شد  هزارا  نفر از مرد  ره علت جنگ رین منجر ره آوارگی صده

(. سارکو ، اجبا ر و تبعای  Schuldt  2014:1,نیروه ی تروریساتی و دولات شاد) 

شاود. ایان عوامال از ررعلیه افراد، گروهه ، س زم نه ، طبق ت، نواده  و قومیته  اعما   می

شود فرد ی  گرو  یا  سا زم نی  ترین عوامل شت   دهند  و محرک است که منجر میمهم

، دالیاال آرااه اقاادام ت تروریسااتی روی آورد. دومااین مولفااه تشااکیل دهنااد  مااد  ر

کنند ت  رفت ر تروریسته  را روانشن ختی تروریسم هستند. ت وریه ی روانشن ختی تالش می

 تبیین کنند و اطالع تی مهمی درر ر  دالیل تروریسم ارائه دهناد. از ایان رو، پان  ع مال

صاف ت و ویوگیها ی « روا  شن ختی مهم ررانییزند  تروریسم از نظر ایشا   عب رتناد از

شصصاای تسااهیل کننااد  تروریساام، ن امیاادی ، خودشاایفتیی ، تجاا وز و پرخ شاایری، ، 

پاووه   هئد (. لذا Ross 5-1 :2006,)فرصته ی ی دگیری و مح سب ت هزینه و ف ید 

گرایای و خشاونت در خ ورمی ناه و  ح ضر تحلیل پی  زمینه ه ی شاکل گیاری افارا 

ر شد. فرضیه ای میجلوگیری از گسترش تروریسم در منیقه و ت مین صل  و  ب ت منیقه

پووه  ح ضر این است که عوامل پی  زمیناه از جملاه عوامال فرهنیای و نیرشاه ی 
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مذهبی وه ری ع مل مهمی در تداو  ظهاور و احیا ا افارا  گرایا   و تروریساته  و نیاز 

است که در معرض تبدیل ره تروریست و افارا  گرایای هساتند. همچناین فهام  کس نی

انییز  ه  و راهبرده ی تروریسم در ک رآمدی و موفقیت راهبرده  و خط مشی ه ی ضاد 

تروریستی نق  مهمی دارد. سوا  مهام پاووه  ح ضار ایان اسات ریشاه ها ی روا  

عم   تروریستی هیست؟ نقا  شن ختی، ایدئولوژیکی و سی سی ررانییزند  تروریسم و ا

محیط پدیداری، زمینه س ز و شصصی در شکل گیری رفت ره ی تروریساتی هیسات. در 

خصوص اهمیت پووه  می توا  گفت ره دلیل اینکاه پدیاد  تروریسام تهدیاد جادی 

ها ی ایان ها  و انییاز ر شد، پرداختن ره ریشهای و جه نی میررای صل  و امنیت منیقه

تری  در مه ر و کنتر  پدید  تروریسم سی سی منجار ه فهم و درک ج معتواند رپدید  می

 شود.

 

 روش پژوهش

روش پووه  ماورد اساتف د  در ایان مق لاه، تبیاین علای از ناوع کیفای اسات و روش 

جملاه گردآوری اطالع ت مق له ح ضر ح صل اطالع ت ردست آمد  از من رع مصتلف من

 ر شد.مصتلف و مق الت پووهشی می مجالت علمی پووهشی، اینترنت، کت ره ی

 

 رهیافت نظری پژوهش

در ررخی جوامع، تمسک ره مذهب ره عنوا  اصل محوری ررای ظهاور احس سا ت ملای 

شود. اماروز  در ررخای گرای نه و ع ملی ررای موجودیت ررخی ملته  و کشوره  تلقی می

مرزرنادی، تعاین  رادیلی دره ی جغرافی یی فرهنیی خ ورمی نه، دیان نقا  رایاز حوز 

)   کناده ی فکری ن ظر رر اندیشه و عمال ایفا  مایکشورس زی و تهیه ه رهو  قلمرو،

Sharp Et Al, 2000:4.)  در محتوای هر مذهبی مقوالتی همچو  هیونیی نیرش راه

سرشت و ذات انس  ، هیونیی نیرش ره م وراا الیبیعه، هیاونیی نیارش راه رواراط 

ه زم  ، آیند  نیری نسبت ره فلسفه زندگی و تعیین هدف افراد و ج معه، نیرش نسبت ر

زندگی  وجود دارد و این ر وره  و احک   و تک لیف نق  مهمی در پدیدار شد  یا  ر  

نداد  فرایند توسعه در آ  ج معه دارد. مذهب و توسعه هار دو شا مل ارائاه دیادگ ه  و 
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در راریه ر  رساید  راه نقیاه تفسیره یی درر ر  شرایط ح ضر و ارائه دستورالعمل ه یی 

م کس ورر معتقد اسات توساعه و تجادد نتیجاه عقالنای شاد   میلو  در آیند  است.

فراینده  است و عقالنی شد  را پی ماد اصاالح تفکرماذهبی و شاکل گیاری عقالنیات 

اجتم عی و  فرهنیی می داند و تحو  فرهنیی در توساعه جواماع و ایجا د پیشارفت و 

از درو  این تحو ، انس   فع  ، ررن مه ریز، رلندپرواز شکل می  صل  نق  مهمی دازد و

گیرد. البته این مس له نب ید ره فرونه د  و کن ر  گیری و جدایی دین از عرصاه سی سای و 

اجتم عی و اقتص دی منجر شود هو  مص طرات انس نی، فرهنیی و سی سای رسای ری راه 

ذهب ک تولیک در قرو  وسیی ارزشاه  و همرا  دارد. ره اعتق د ورر در دورا  ح کمیت م

ه یی در فض ی جغرافی یی اش عه ی فتند که در ررارر توسعه اقتصا دی مق ومات مای آموز 

کردند ولی مذهب پروتست   ارزشه یی را تاروی  مای کناد کاه منشا  توساعه، تولیاد و 

جاه نواوری در فض ی جغرافی یی رود و رشد و توسعه اقتص دی و صنعتی در غر  را نتی

(. در جها   110-107: 1395)لشیری تفرشی و احمادی،  داندتغییر اوض ع فرهنیی می

دهند ررخالف مب نی و اصو  اسال  نیز تف سیری که گروهه ی تروریستی از دین ارائه می

کنناد کاه ما نع توساعه و مترقی اسال  و مذهب تشیع است و ارزشاه یی را تاروی  مای

روریسته ی تکفیری نظیر داع  و ط لب  ،الق عد ،جبهه ت شود.پیشرفت جوامع اسالمی می

الصر  فقر و محرومیت مرد  را جبر ت ریصی و مشیت الهی دانسته و ره مرد  وعد  دنی ی 

ریزی و خدمت ره اسال  دهند آ  هم نه از طریق ک ر و تالش و ررن مهرهتر در آخرت می

 خشونت در جوامع اسالمی. و مرد ، رلکه از طریق کشتن انس نه ی ریین   و گسترش

رفت ر گرای   غ لب  ت  یرات سه محیط را در رفت ر و فع لیت ه ی انس نی ره شرح ماورد 

 دهد. می لعه قرار می دهند که ش لود  مکتب رفت ری را تشکل می

 

 تاثیرات محیط بر فعالیتهای انسانی. 1

کا ر، محایط ش مل محیط طبیعای، محایط شاهر، محلاه، محایط  محیط پدیداری: .1-1

عب دتی  ، محیط دانشی  ، محیط خ نه، تراکم جمعیت و..... شرایط میلاو  یا  نا میلو  

 این محییه  در رفت ر و کیفیت فع لیت انس   مو ر می افتد.
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 شا مل جغرافیا ی شصصای افراد)نقشاه ذهنای( نظا   اعتقا دی،محیط شخصئی:  .1-2

یع  در رفتا ر و کیفیات فع لیات قتص دی و..می شود که قا-نیرشه ، پ یی هه ی اجتم عی

 انس   ت  یر دارد

 ی الف: مراحال هرخاه زنادگی، رار اسا ، سان و پ ییا   ها محیط زمین  ساز: .1-3

خ نوادگی  : سی  زندگی ر  توجه ره ش خص ه ی مررو  راه میازا   اروت و پ ییا   

 اقتص دی، محیط زندگی و شیو  زندگی طبقه او ، دو  و سو .گفتنی اسات راین محایط

سات اادارکی و محیط واقعی هموار  تف وت ه یی دید  می شود. محیط اداراکی، عب رت 

از تصور ذهنی شصص از محیط پدیداری است. این تصاور ذهنای، از صا فی گذراناد  

ی گیارد. محایط ادراکااطالع ت از طریق تجرری ت ی  آگ هی از محیط پدیداری شکل می

ق دهد. محایط واقعای از طریارا نش   می رصشی از محیط واقعی و نه همه محیط واقعی

هناگ ص فی فرهنیی، س خت ر نیرشه ، تجرری ت گذشته و تکنیکه  ق رل مش هد  است. فر

 (.115-113: 1378ر شند)شکویی، ه ی مصتلف دارای ادراک ت مصتلف محییی می

محقق   علل من زع ت و تروریسم را ره سه دسته تقسیم می کنند: عوامال سا خت ری، 

معتقد است د  ع مال سا خت ری اصالی و  1ل روا  شن ختی و انتص   عقالنی. رآ،عوام

پن  ع مل روانشن ختی مهم در ظهور تروریسم سهیم هستند. ت وریه ی س خت ری اش ر  ره 

این نکته دارد که علل ریشه ای تروریسم از محایط و ر فات فرهنیی،اجتم عی،اقتصا دی 

پی  شر  انییز  ها ی روا  شان ختی هساتند. ج معه نش ت می گیرد. عوامل س خت ری 

وی عوامل س خت ری را ره عوامل تسهیل کنند  و عوامل شت   دهناد  تروریسام تقسایم 

می کند. عوامل تسهیل کنند  ره سه ع مل تقسیم می شوند: مک   ی  موقعیت جغرافیا یی، 

 (.Ross 5-1 :2006,)نوع نظ   سی سی  و مدرنیزاسیو  ج معه

ج معه مهم ترین ع ملی است که عوامل دییر تشدید کنند  تروریسم را مدرنیزاسیو  

ره وجود می آورد. دالیل شت   دهند ، عوامال محارک و آغا ز گرهساتند. ایان عوامال 

)نظیر نیرشه ی مشترک، ر وره ، آدا  و رسو ، عا دات، افسا نه ها ،  فرهنیی، ت ریصی،

ی، تعصب، خشونت و تروریسم را افک ر، سنت ه  و ارزشه یی است که توسعه ملی گرای

دامن می زند. شک ف س زم نی، توسعه، شورش سی سی، اقتص دی و اجتم عی، حم یت از 

                                                           
1. Ross 



139 

 

 

 

 

روانشناسی سیاسی 

نقمم  تروریسمم:   

محممیپ یدیممدار   

زمینه ساز و شخصی 

در گسمممممممم ر  

 تروریس:

کنند، ن کا می سا زم نه ی ضاد تروریسات نظیار انواع ر زییرانی که تسهیل تروریسم می

ه ی اطالع تی، ق رلیت دسترسی ره تسالیح ت، ماواد پلیس، ارت ، امنیت ملی و سرویس

ه  نیز راه تروریسام مجا    ری، مواد مرکب و دان ِ س خت آنه ، ظلم و دادخواهیانفج

(. ت وری ه ی مهم تبیین کنند  هرایی گرای  افراد ره Ross 5-1 :2006,)رروز می دهند

 تروریسم عب رتند از:

 

 های مهم. تلوری2

 خشونت-تلوری خودشیفتگی .2-1

درصد ی  میزا  خ صی از خودشیفتیی یا  طبق ت وری مذکور، این احتم   وجود دارد که 

غرور و خودرینی در همه م  وجود داشته ر شد هرا که ره نوعی در حفا  و پ ساداری از 

در ا ار  1عزت نفس م  نق  دارد. ر  این ح   ررخی از محقق   از جمله ریچ رد پیرلساتین

 معتقدناد کاه 2خود ر  عنوا  ذهان تروریسات سی سای و جا   کرساتن و جرالاد پسات

خودشیفتیی ی  خودرینی در شکل افراطی آ ، تبیین منیقی ررای فع لیت تروریستی ره ما  

ارائه می دهد. فرد خودرین و خودشیفته عمیق  از اهمیت و رزرگای خاود در ایان جها   

میم ن و متق عد شد  است. هنین فردی، تصویر خودس خته اش را ر  دییرا  ره اشتراک 

ه، این تصویر خودس خته و مغرورانه از خود می تواند سبب نمی گذارد. رر طبق این نظری

می گوید: اگر خودشیفتیی اولیه کاه  3تولید تج وز و خشونت شود. هم نیور که هودسو 

ره شکل خودررتررینی و تع لی س ختیی خود است خنبی نشود این خودمتع لی س زی یا  

کبر و ف قد توجاه و احتارا  شود که ج معه ستیز، متخودررتر رینی سبب ظهور افرادی می

ره دییرا  هستند. خودشیقتیی و خودررتر رینی می تواند منجر ره واکن  توا  ر  خشم و 

 :Tedeschi & Felson ,1994 آرزوی ن رودی منبع زخم و آسیب روا  رنجوری شاود

1-10).) 

 

 

                                                           
1. Richard Pearlstein 

2. Jerrold Post And Jan Kirsten 

3. Gordon Hodson 
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 خشونت-تلوری ناامیدی .2-2

کنناد. فارض ونت انس نی ی د میررخی از محقق   ره این ع مل ره عنوا  علت اصلی خش

اصلی این ت وری این است که اوال تجا وز و خشاونت محصاو  ن امیادی و محرومیات 

دهاد کند. تحقیق ت نش   مایر شد و دو  اینکه ن امیدی و محرمیت تولید خشوت میمی

شود. ررای مبا  ، گا هی اوقا ت، که ره طور حتم ی  لزوم  منجر ره خشونت و تج وز نمی

ه ی وارسته ره آ  می شود و تج وز و ی و محرومیت منجر ره حل مس له و را  حلن امید

( ت کیاد 1989) 1افتاد. ررکاوئیتزخشونت   رت شه که حتی ردو  ن امیدی هام اتفا ق مای

شاود. کند که ن امیدی و محرومیت آزاردهند  است و منجر ره تج وز و خشاونت مایمی

هد که ن امیدی و محرومیت منجار راه خشام و ه ی پووهشی نش   می دجدیدترین ی فته

خشم منجر ره خشونت می شود.منیقی است که نتیجه رییاریم کاه محارک آزاردهناد ، 

 Tedeschi & Felson تسهیل گر رفت ر متج وزانه و تها جمی اسات ناه ررانییزناد  آ 

,1994: 1-10).)  

ود را مصفای و ر زند  رادیک   خود را ایزوله می کند و ن مرئی مای شاود. فریاب خا

مح فظت می کند و انرژی خود را ذخیر  کرد  و منتظر لحظه ی موعود می م ند. از نظار 

، سلفی گرایی نظ می ی  داع  ررای هنین افرادی محیط و فض ی الز  را فاراهم 2انزنبرگر

می کند. سلفی گری نظ می ادع  می کند ر  پیروا  همکیش   راه شادت رادرفت ری شاد  

ت وخیم و ن گوار آنه  س خته خود افراد نیسات و آنها  رای تقصایرند. است و این وضعی

سلفی گری نظ می و خشن داع  ره آنه  می گوید م  همه همادردیم و وضاعیت مشا ره 

داریم و ن توانی و احس ، ری قدرت رود  آنه  را را  احسا ، توانمنادی و قدرتمنادی 

وروی تنه  یاک جناب  قا در موقت عوض می کند. از نظر انزنبرگر از زم   فروپ شی ش

رود  در سی  جه نی عمل کند و آ  اسال  گرایی وها ری اسات. اساال  گرایای وها ری 

میلی ردنفر مسلم   ره کا ر گرفتاه 1.3تالش رزرگ مقی سی را ررای تجمیع انرژی مذهبی  

است و این نه تنه  هنوز زند  است رلکاه راه لحا ظ جمعیتای در هماه قا ر  ها  رو راه 

اگر هه این امت اساالمی دها ر انشاق ق ها ی درونای راود   و درگیار  گسترش است.

                                                           
1. Berkowitz 

2. Enzensberger 
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)اساال  وها ری( یاک ارازار  من زع ت اجتم عی و ملی است ام  ایدئولوژی اسال  گرایای

آ  ررای رسی  ر زندگ   رادیک   است هو  مه رت و روش قدرتمنادی در آمیازش اید 

فراینااد (. ,2005Enzensberger: 1 -5) سی ساای و مااذهبی دارد هاا ی اجتماا عی،انییز 

تک مل رفت ره ی تروریسم و عوامل مصتلفی کاه ر عام ساوق داد  افاراد راه تروریسام 

شود در ق لب مد  ی  نمودار زیار راه تصاویر کشاید  مای شاود و ایان ماد  مبنا  و می

 ر شد.ه رهو  نظری رحم م  می

 

 
 فرایند تک مل رفت ره ی تروریستی. 1 مد  شم ر 

Borum, 2004:20).) 

 

 . راهبردهای تروریسم3

پردازیم و راهبرده ی تروریسته  را ماورد می لعاه ه ی پووه  میدر ادامه ره تبیین ی فته

 قرار می دهیم:
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 راهبردها و الگوهای خشونت .3-1

رد. الیوی خشونت تروریسته  ح کی از افزای  پیچیادگی اساتراتوی و عملیا تی آنها  دا

ل راه میادا  جناگ رروناد راه تروریساته ی رزرگای در داخاح می   آنه  که نمی توانند 

  کشوره ی خود تبدیل می شوند. حتی ردو  اینکه آموزش نظ می دیاد  ر شاند. رهبارا

 ه  ر  تعلایم و هادایت افاراد و گروهها ی حا می خاود مبنای رار اینکاه ر یادتروریست

عا  را  یغا تی داغیرمذهبی ه  را رکشند دامنه من زعه را گسترش داد  اناد. در مجلاه تبل

 ( ره صراحت گفته شد  نی زی نیست راه میادا  جناگRumiyahعنوا :رومیه ی  ریمی  )

ری یند و در جنگ شرکت کنند رلکه مای توانناد در داخال کشاور خاود عملیا ت کنناد. 

وها ی افزای  خصومت نسبت ره مسلم ن   در اروپ  و آمریک  ره داع  کمک کرد  ت  نیر

نیقاه ای د. این استراتوی، انج   حمالت غیرمنتظر  را در هر مریشتری را ره خدمت رییر

نساه و امک   پذیر س خته و رر مرد  غیر نظ می ت  یر می گذارد. حمالت عماومی راه فرا

یار ایرا  نش   می دهد تروریسته  در گسترش میدا  جنگ ره قا ر  اروپا  و ج ها ی دی

 نفار شاد را 130ه کشاته شاد  در پ ریس که منجر ر 2015مه رت دارد. حمالت نوامبر 

ر دیکسری رمبیذاری انتح ری در است دیو  ورزشی، انفج رها ی هم هناگ و تیرانادازی 

  راه تمک نه ی مصتلف ره وقوع پیوست. مرزه ی ر ز ملی ره تروریست ه  اج ز  می دهد 

. درو  مرزه ی کشوره ی مصتلف نفوذ کنند و عملی ت تروریستی خاود را انجا   دهناد

ن جهات   نسبت ره نیروه ی امنیتی رسی ری از کشوره  دست ررتر را دارند. ایاتروریسته

گیری و شرایط امک   تصمیم گیری غیرمتمرکز را رارای اعضا ی داعا  فاراهم سا خته 

خت است و ره لح ظ ت کتیکی، داع  نیز دسات ررتار را دارد. تروریساته  اقادا  راه سا 

ت جا د  ای و تیرانادازی علیاه رمبه ی انتح ری، وس یل نقلیاه مصصاوص رارای حماال

ع د در موضاغیرنظ می   کرد  اند. نیروه ی امنیتی خیلی از کشوره  ره ویو  اروپ  مجبورنا

 15-1 :2018,دف عی ر شند و مدا  در خی ر نه  و ایستی   ه ی مترو گشت زنی می کنناد)

Lal.) 

ن پسات و ای استراتوی دییر تروریسته  استف د  ارزاری از مذهب است. مبال واشنیت

درصاد آمریک ییها  33اعال  کردناد کاه  2006در نظرسنجی خود در م ر،  1ری سی نیوز

                                                           
1. The Washington Post And ABC News 
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معتقدند که اسال  عمدت  مسلم ن   را ره اعم   خشونت رر علیه غیرمسلم ن   دعوت مای 

نیز می گوید اگر هنین هیازی درسات ر شاد گساترش ماذهب در  1کند. موسسه گ لوپ

ساتر  مارد  مسالم   از اعما   تروریساتی اسات. اما  جه   اسال  ره معنای حم یات گ

ررخالف این ادع ، در کن ر ماذهب، عوامال مهمتاری هساتند کاه در گارای  و تقویات 

پت نسیل افراد ره سمت تروریسم سهیم هستند. این عوامل ش مل عوامل محییای، ذهنیات 

 1-5)و اندیشاه سی سای، ترریاات ماذهبی، جهاا   رینای و  ررداشات مااذهبی مای شااود 

cassano,2011:  ،این درح لی است که مذهب اسال  مذهب عدالت، عزت و کرامات .)

آس   گیری ی  تس هل منیقی رین مسلم ن   و مب رز  ر  ظ لم   و ستم گرا  و می ناه روی 

گری تم یل دارناد و طلبی و سلیهاز نظر زیستی و روانشن سی، انس نه  ره توسعه ر شد.می

اند. ریشاتر کشات ره ی قار  این زمینه دین را دست ویز قرار داد  ررخی از انس   ه  نیز در

ریستم که ره خلق فض ه ی جغرافی ی انس نی و طبیعی انج مید زایید  جنیها ی ماذهبی و 

دینی نبود  و الب کشت ره ی انس نی و فرهنیی که در قر  گذشته و این روزه  ره وقاوع 

ضد دنین هم نناد اسات لین، ما و، هیتلار و پیوسته است نتیجه اقدام ت رهبرا  سکوالر و 

)لشاایری تفرشاای و احماادی،  موسااویلینی و اماراتااوری ژاپاان و هااین و...رااود  اساات

1395:101.) 

اسااتراتوی دییاار تروریسااته  کسااب درآمااد اقتصاا دی راارای پشااتیب نی از عملیاا ت 

  ناهتروریستی است. رسی ری از تروریسته ، رر طبق ایدئولوژی خاود راه شارکته ی مجرم

اسا ،  تروریستی تبدیل می شوند یعنی همزم   که ره یک ایدئولوژی پ یبند هستند و رر

 این اسات آ  عمل می کنند ره تولید درآمد نیز می پردازند رصشی از این راهبرد ره خ طر

 لی راه که اعض ی جدید داع  که در این س زم   ره ک ر گرفته شد  اند قبال ره لحا ظ ما

ر رودند. د وارسته رودند و از سبک زندگی مجرم نه سودآور رهر  مندفع لیته ی غیرق نونی 

 ررخی من طق داع  از اسال  ره عنوا  یک ررهسب من سب رارای مصفای کارد  ارتبا   

 دست ه ی خونین دو گرو  جن یتک ر استف د  می کناد: یکای ق ها ق و دییار تروریسام

(Thachuk,2018:1-10.) 

                                                           
1. Gallup 
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د  از فضا ی رسا نه ای و مجا زی است.سا زم نه ی استراتوی دییر تروریسته  استف 

تروریستی از هر فرصتی منجمله خشونت ررای تحقق اهدافش   استف د  می کنند. از انج  

که مرد  ع دی هم مص لف خشونت هستند انه  از هها ر راهبارد متفا وت رارای توجیاه 

انها  ایان  خشونت در فض ی مج زی و واقعی استف د  می کنناد. اساتدال  و توجیاه او 

اساتف د  مای کنناد. در  "ای جز خشونت وجود نداردهیچ گزینه"است که انه  از عب رت 

اغلب موارد، تروریسته  تالش می کنند ت  مرد  و افک ر عمومی را متق عد کنناد کاه آنها  

مص لف را  حل ها ی مسا لمت آمیاز نیساتند رلکاه خشاونت آخارین گزیناه رار علیاه 

ه ی ت میل و رودایی ه ی افراطی ت کید می کنند که استف د  آنه  دشمن نش   است. مبال ربر

از خشونت رر علیه دییرا  م دامی که دولت سریالنک  حقوق اقلیته  را ن دید  مای گیارد 

مج ز است و رودایی هم می گویند ت  زم نی که یک مسلم   در می نم ر وجودارد اساتف د  

ید س زی)دیوس زی( و مشاروعیت زدایای از از خشونت مج ز است. دومین توجیه آنه  پل

مص لف خود است. آنه  جوری وانمود می کنند گویی مج هدا  را  آزادی هساتند و مای 

گویند دوست   آنه  و مرد  طرفدارش   در اس رت دشمن نش   هستند و حقوق آنه  توسط 

الو  رار دشمن نش   محدود شد  و لذا خود را ره یی رص ِ مرد  خود معرفی می کنند. ع

این، تروریسته  و افرا  گرای   ررخی از تص ویر را ره نم ی  می گذارند ح کی از اینکاه 

مرد  کشور متبوعش   توسط دشمن نش   کشاته مای شاوند و اینکاه تروریسات واقعای، 

دشمن نش   هستند. توجیه سومی که تروریسته  ررای ارتک   خشونت استف د  مای کنناد 

سته س زی ضعفه  است. آنه  می گویند تارور نتیجاه ضاعف و این است که ت کید و ررج

ک ستیه  و ن ک رآمدی دولت است. آخرین توجیه آنه  این است هو  مق ما ت کشورشا   

اقدام ت سبوع نه و ری رحم نه نظیر قتل ع   و نسل کشی علیه آنه  انج   مای دهناد راه 

یور مرد  خود را قرر نی می تروریسم روی می آورند. در ح لی که از نش   داد  اینکه ه

 (.Tedeschi & Felson 1994,کنند اجتن   می ورزند ) 

 

 محیط شخصی و نظام اعتقادی. 3-2

کودک   داع  فرزند خواند  فرهنگ ح کم رار اجتما ع خاوی  خواهناد راود. فرهناگ 

سی سی داع  الق ا کنند  اله مرگ و ویرا  کنند  اله عشق است. این گرو  نها دی اسات 
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صر  مدنیت و انس نیت ره شم ر می رود. آنها  راه شای وارگای و رای روح کارد  که م

)گرش سابی و کریمای کودک   و ارزار انی ری آن   جهات نه دیناه کارد  خشاونت است

این کودک   می توانند در آیند  ره نیروی مهمی ررای تغییار در سا خت و  (.4: 1397مله،

ق تغییر مرزه ی جغرافی ی سانتی و فعا   هه رهو  ژئوپلیتیک منیقه خ ورمی نه از طری

کرد  نیروه ی فروملی مذهبی و قومی و دخ لت قدرت ه ی منیقاه ای و فرامنیقاه ای 

(.تروریست ه ی سلفی تکفیری از اعض ی 124: 1394مبد  شوند)ص لحی و مرادی نی ز، 

ی خود خواسته است طیفی از اقدام ت و ت کتیکه  را ررای تحقق اهداف سی سای و ماذهب

 خود رک ر گیرند. از جمله این اهداف می توا  ره موارد زیر اش ر  کرد:

اصالح ت اسالمی سلفی.این گرو  از رک رگیری و پی د  سا زی تفسایر ساصتییرانه از -1

شریعت حم یت می کند اگر هه رهباری الق عاد  در خصاوص اینکاه را  هاه سارعتی 

تر  گارو  ها ی وارساته راه آنها  شریعت ر ید رر مرد  تحت کنتر  آنه  و مرد  تحت کن

 تحمیل و اجرا شود تف وت دارند و رین آنه  اختالف وجود دارد.

جه د دف عی: پیروا  و طرفدارا  این گرو  ه  موظف هستند از مق ومت مسلح نه ررای -2

مق رله ر  آنچه الق عد  تحت عنوا  ته جم غر  توصیف می کناد، اساتف د  نم یناد. آنها  

دست اندازی ه  و تج وزات غرری ه  نظیر حضور سارر زا  آمریکا یی در  ررای مب رز  ر 

 شبه جزیر  عر  و دییر سرزمینه ی اسالمی آموزش می رینند.

حمله و جنگ علیه دشمن دور: ایان سا زم   تا  حادود زیا دی رادن می آ  مرهاو  -3

مجموعه حمالت مرگب ری است که رار علیاه اهاداف نما دین منجملاه حماالت یا زد  

ت مبر در آمریک  و حمالت ره شیعی  ، حمالت لند  و م درید و است نبو  ررن مه ریازی سا

و انج   داد  است. این س زم   از این حمالت راه عناوا  رصشای از تاالش خاود رارای 

 پ کس زی و ریشه کن کرد  نفوذ و ت  یرات عوامل خ رجی استف د  می کند.

ی آنها  رار اسا ، شاریعت ماورد نظار حذف و پ کس زی رژیمه ی استبدادی که رنا -4

الق عد  و داع  نیست زیرا الق عد  ره هنین دولته یی ره مب ره دولته ی تقویات کنناد  و 

ح می ح کم   انس نی و نظ مه ی قض یی انس   س خته نی   می کند که شاریعت را کنا ر 

راساالمی و گذاشته اند. رهبرا  الق عد  اصو  و قواعد دموکراتیک را ره مب راه اصاو  غی

 هما یه ارتداد می دانند که ش یسته مرگ هستند.
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جنگ اقتص دی: رن الد  و ظواهری از پیروا  خود ره جد خواسته اند و آنه  را مکلف -5

کرد  اند ت  ره اهداف اقتص دی دشمن   ررای تضاعیف رژیمها ی محلای و غررای حملاه 

تی را رر علیه زیرس خته ی نفتای و کنند. ره ویو ، آنه  از ح می   خود خواسته اند ت  حمال

اقتص دی در منیقه)سوریه و عراق( انج   دهند ت  م نع دسترسی ایرا  ره مزای ی ن شای از 

همک ری ه ی اقتص دی ر  کشوره ی منیقه شوند. این درح لی است که هم داع  و هم 

آمریکا  در الق عد  ت کنو  حمالتی را علیه م فی ی مواد مصدر و منا رع نفتای عررسات   و 

منیقه انج   نداد  اند و عمدت  خود و نیروه ی خ رجی در عراق و افغ نست   ره  صادور 

نفت و مواد مصدر مشغو  هستند و عمد  حمالت آنه  متوجه شیعی   و مرد  غیرنظا می 

 می ر شد.

حمالت رر علیه غیرنظ می   و گرو  ه ی مذهبی مسلم   غیر سنی: الق عد ، مسالم ن   -6

را مرتد و رافضی می دانند و ررخی از رهبرا  الق عد  راه تشاویق جناگ رار علیاه شیعه 

مرد  شیعه می پردازند. ررخی دییر از رهبرا  الق عد  معتقدند که هناین حمالتای نب یاد 

 یک اولویت ر شد زیر ر عم ریی نه سا زی جمعیات وسایعتری از مسالم ن   مای شاود.

ضد اسرائیلی اساتف د  مای کنناد. واقعیات ایان  رهبرا  الق عد  همچنین مکرر از ادری ت

است که ر  وجود حمالت لفظی محادود علیاه اسارائیل ناه الق عاد  و ناه داعا  هایچ 

ای علیه رژیام صهیونیساتی، انیلایس و عررسات   انجا   ناداد  و در عمال پیوناد حمله

 عاد  ن گسستنی رین س زم نه ی تروریستی و این دولته  وجود دارد و حی ت داعا  و الق

ردو  حم یت این کشوره  هرگز ق در ره تداو  نیسات. در واقاع ایان سا زم نه  اهاداف 

منیقه ای و حتی جه نی غر  را دنب   مای کنناد و حماالت محادود رار علیاه ررخای 

کشاااوره ی اروپااا یی در جهااات انحاااراف افکااا ر عماااومی جهااا   صاااورت 

 (. Stafford,2015,2-6گیرد)می

لب نه دولته ی مستبد و وارسته خ ورمی نه را دشمن مساتقیم جنبشه ی انقالری و استقال  ط

می دانند، از فن وری اطالع ت و ارتب ط ت رهر  می گیرند، هر دو داوطلب نه اند، ح می   و 

دشمن   جه نی و منیقه ای دارند. ام  س زم نه ی تروریستی تف وت ها ی ررجساته ای را  

 (1جنبشه ی انقالری دارند)جدو  شم ر 
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 تف وت می   انقال  ه  و جنب  ه ی مردمی و تروریسم در خ ورمی نه. 1شم ر  جدو  

 تروریسم انقال  ه ی مردمی

 عمدی و سنجید  هستند خودجوش هستند

 دافعه حداکبری دارند فراگیر و ج ذره حداکبری

 خشونت آمیز هستند مس لمت آمیز هستند

له مراتباای و ساا زم   ی فتااه فااوق العاا د  سلساا ف قد سلسله مراتب و س زم   هستند

 هستند

 رسته و مصفی هستند آزاد و شف ف هستند

 ن مشروع و ف قد منیق هستند  ق نونی و دارای توجیه و منیق هستند

 اشتی ق ررای ر زگرداند  ج معه ره گذشته دارند مبشر آیند  رهتر ررای مردمند 

 وحشت رهر  می ررد از ترور و از تود  ه  و اجتم ع ت مرد  استف د  می کند

از حقوق و آزادیه ی فردی و اجتما عی دفا ع 

 می کند

رر علیه حقوق و ازادیها ی فاردی و اجتما عی 

 است

رر اس ، توسعه و گسترش حقیقت شکل می 

 گیرد

 مبتنی رر دروغ و فریب است

 ر ور ره تق رل و روی رویی دارد ر ور ره همزیستی و همک ری دارد

ن   و کودکا   و اقشا ر ح می همه افلیته  و ز

 مصتلف 

 ضد زن  ،ضد اقلیته  و ز  ستیز هستند

ره دنب   صل  است و از میلیت ریز  شد  تغذیه 

نمی شاود و ضاد اماری لیسام و اساتبداد مای 

 ر شند

ره دنب   جنگ رود و از نظ می س زی تغذیه می 

کند.ادع ی ضدیت ر  غر  را دارند اما  ماورد 

حم یت فکری،نظ می و م لی غر  و عررسات   

 و اسرائیل هستند

.(Dawoody,2016:9) 

 

 عوامل ساختاری و محیط پدیداری .4

 تاریخی .4-1

نااگ داخلاای، میاارات تاا ریصی،میرات اسااتعم ر، سااوارق تاا ریصی، خشااونت سی ساای، ج

دیکت توری، انقال  و اشغ   از جمله عوامل ت ریصی ره وجود آورند  تروریسام هساتند. 
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خشونت و تروریسم وقتی میرح می شود که ارزار گفتیوی دموکراتیک مشاروع از راین 

می رود و نظ   ح کم ر  جادیت در پای انجا   اصاالح ت رارای حقاوق شاهروندا  در 

سی ی  اقتص دی نب شد هرا که هماه ملتها  حاق دارناد جوانب مصتلف زندگی اعم از سی 

نوع حکومت خود را تعیین کنند و حق آنه  در زمیناه ها ی مصتلاف ر یاد راه رسامیت 

 شن خته شود.

 

 فرهنگی -اجتماعی .4-2

فرهنگ خشونت، من زع ت فرهنیی،مذهب:خیو  گسل ی  تفرقه شادید راین گروهها ی 

سساته ی فرهنیای، شارایط اجتما عی مصتلف در یک سرزمین مشصص، اختالف ت و گ

واگرا، من زع ت ملی گرای نه ررای خودمصت ری، خ نود  و ج معه از جمله دالیل ره وجاود 

معتقد است خ نواد  هساته مرکازی و رنیا د ج معاه و  1آورند  تروریسم هستند. مندالوی

 زندگی اجتم عی است اگر این خشت، س لم، متع د  و درست ر شاد سا خت ر آ  ج معاه

نیرومند و درهم تنید  خواهد رود اگر در ح   گسایصتیی و گسساتیی ر شاد منجار راه 

پیدای  افرادی می شود که غیر طبیعی، ن س لم و مشکل دار هستند کاه راه سا دگی مای 

توا  آنه  را فریب داد و فریفته کرد و ره راحتی کینه و دشمنی علیه کل ج معه و رشریت 

  را جن یتک ر ر ر می آورند. خا نواد  نقا  رسای ر رازرگ، را در روانش   می ک رند و آن 

مهم و مو ری در پیشییری از جرایم دارد خ نود  نق  خییری در س لم س زی ج معه از 

مف سد اخالقی و جرایم دارد و درکن ر آ  نق  حکومته  و عوامل خ رجی هم رسی ر مهم  

 (.Mandalawi 193-1390:189,است) 

 

 

 ی سیاسی و دولت. 4-3

ن ررارریه ی س خت ری که تقویت کنند  و ح می مرزه ی نفوذپذیر جغرافی یی اسات، ناوع 

رژیام، کا ه  اقتادار دولات، شارایط سی سای رای  با ت و متضا د، سی سات خا رجی 

آمریک ،مداخله گرایی، فقدا  ظرفیت نه دی،ضعف حکمرانای، فقادا  حکومات قا نو ، 

                                                           
1. Mandalawi 
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کنتاار  قلمرو،انحصا ر اسااتف د  از  شاک فه  و خیااو  گسال سی ساای داخلی،نا توانی در

خشونت از جمله عوامل سی سی ره وجود آورند  ترویسم هستند. ردو  شاک تروریسام 

در عراق و یمن و س یر کشوره ی عرری ح صل یک عمر زنادگی کارد  در زیار سالیه 

حکومته ی وارسته، دیکت تور، سرکوریر و ح می   غرری آنه ست. این حکومته  هیچ یاک 

دموکراسی ،آزادی و حقوق رشر اهمیت و اعتن یی نکردند رلکاه ایان نظ مها ی از مظ هر 

مستبد و دو  غرری، اغلب دیکت توره ی منیقاه از جملاه صادا  حساین و ا  ساعود را 

تقدیس کردند و این تقدیس اجب ری موجب مسخ جوان   این کشوره  شد و این رژیمه  

ست ی این حرکت غیرانس نی رهر  رردند و از ارزاره ی آموزشی و کت ره ی درسی نیز در را

جوان   این کشوره  را شستشوی مغزی دادند و مغز آنا   را پار از افکا ری کردناد کاه 

جنگ، خونریزی و دشمنی را تقدیس می کند و جوان   این کشاوره  را راه خشاونت و 

ررخای  در قتل ر  دلصراش ترین شیو  ه ی وحشی نه، در ررارر دیدگ   دنی  تشویق کردند.

از کشوره  که پیروا  مذهب خ ص مورد ظلم و ستم واقع شد  و راه حقاوق و ج ییا   

آن   تج وز ره عمل آمد ، ره دییر مذاهب ره ی فته از ظلم و اجح ف ت سای جساته و در 

پی می لبه رحق خود ررمی آیند و احتم ال ررای رسید  ره حق خود، دسات راه خشاونت 

می کنناد. ایان ناوع درگیریها  و نازاع ها  همچاو  آتشای زد  و آست نه رحرا  را ریشتر 

افروخته در اطراف و اکن ف جه   دید  می شود گ هی می   مسیحی   ر  آرتودوکساه  یا  

می   ارتدوکسه  و ک تولیکه  ی  گ هی رین پیروا  هندوئیسم و گ هی رین یهودی   این نزاع 

ین شیعی   را  وه ریا   دیاد  مای ه  ره وجود آمد  است. در اسال  اوج این درگیری ه  ر

شود البته این نزاع، دشمنی رین سنی و شیعه نیست هرا که اختالف هنادانی راین شایعه 

 (.Mandalawi 206-1390:189,ام میه و دییر مذاهب اهل سنت دید  نمی شود) 

 

 

 روحی و روانی  .4-4

کا   خا ص و المندالوی معتقد است روحیاه فارار از التزاما ت و عاد  پ یبنادی راه اح

مس ولیته ی تعیین شد ، روحیه خودنما یی، میارح کارد  خاود، شاهرت طلبای و زیار 

پ گذاشتن قوانین کیفاری راین المللای، روحیاه آسایب پاذیر، ضاعیف، منفعال و دارای 
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اختالالت جدی در تعقل، طبیعت متم یل ره شارِ نهفتاه در وجاود رشار و عاد  اصاالح 

  و ن هنج ریها ی اجتما عی از عوامال روحای و رفت ره ی ن شی از آ  و وجاود ریم ریها

روانی ره وجود آورند  تروریسم هستند. طبق این نظریه، نیروه  و انرژی ها یی راه طاور 

مستمر در درو  انس   هستند و اگر فرصت و مجا   من ساب رارای ظهاور پیادا نکنناد 

نسا   راه معتقاد اسات ا 1الجر  ره نیروی مصر ، ق تل و ویرانیر تبدیل می شود. فارو 

طور طبیعی نی ز ره ارتق ا ی فتن و ر الررد  مراتب وجود خود از مرز حیوانیات راه مرتباه 

انس نیت دارد ت  درنه یت ره فرد مبتکر، فع   و خالق رد  شود ام  اگر عالیق و انییز  ه  

ره سوی خیر و خوری ر  شکست و ن ک می مواجه شوند او ره یک فرد خرارک ر و ویرانیر 

 (.174: 1971اهد شد)ولندزی، رد  خو

 

 جنگ روانی و رسان  ای. 4-5

ت مین م لی س زم نه ی مرد  نه د ررای ایج د فض ی اعتاراض در کشاور هادف یکای از -

ت کتیک ه ی دییر تروریسته  می ر شد. در جنگ و عملی ت روانی، تحریک کننادگ   راه 

ضا   و نیروها ی امنیتای س زم ندهی تظ هرات می پردازند و پس از آ  ره تحریاک معتر

پرداخته ت  ره تشدید خشونت علیه یکدییر راردازند. ر  ایج د تص ویر ویادئویی دروغاین 

و مرحله رندی شد ، توهم سرکو  مرد  توسط رژیم را خلاق مای کنناد یا  سابب مای 

شوند مرد  فکر کنند رژیم مشغو  سرکو  مرد  است.رس نه ه ی جمعی ری وقفاه ایان 

» رار می کنند که رهبر کشور، دیکت توری ری رحم است. در یک کاال  دروغ رزرگ را تک

ره شهره ی مرزی ر  کمک نیروه ی ویاو  و جوخاه ها ی «. او را ردن   و حلق آویز کنید

مرگ، آن رشیست ه ، ریم را  روانی و متعصب   مورد حم یات سای  حملاه کنیاد. جناگ 

 ناه ها ی جعلای رارای مداخلاه داخلی را رین گروهه ی مصتلف قومی تشدید کنید و ره

خ رجی توسط س زم   ملل ی  ن تو فراهم کنید.آ  کشاور را را  رمبا را  راه عصار حجار 

تبدیل کنید ت  تحت سلیه درآمد  و تحت حکومت تروریسته ی اساالمیرای نا تو قارار 

گیرد.سوسی لیسم و دولت ه ی ملی گرای عر  را نا رود و ریشاه کان کنیاد و آ  را راه 

روهه  و کشوره ی ف سد تبادیل کنیاد کاه مادیو  و مییاع ر نکادارا  وا  یکسری از گ

                                                           
1. Erich Seligmann Fromm 
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شرکته ی آمریک یی قرارداده ی هند میلی رد دالری را رارای راه -استریت و لندنی ر شند.

اصیالح ر زس زی و امنیت امض  کنند؛ قرارداده یی که ره وجود اورند  سوده ی نجاومی 

جادایی و ایجا د تفرقاه راین لبنا  ،  -در شرایط گسترش و پص  جنگ ررای آنه سات.

فلسیین، عراق و ایرا  و سارد  عن   امور ره اسرائیل رزرگ ررای سلیه رر خ ورمی نه نیز 

 (.Washington’s Blog, 2016,1-3از دییر رهنموده ی آنه ست)

هاداف انییز  ه  و اهداف ریشه ای   رت هستند در ح لی که انییز  ها ی ارازاری و ا

انییاز   متغیر هستند. در ررخی موارد، یک س زم   تروریستی ع مدانه یاک ارزاری پوی  و

ای ارزاری را ارائه می دهد گویی که هدف ریشه ای می ر شاد و ایان امار در تاالش رار

توسعه پ یی   حم یت داخلی و خ رجی از طریق ررجسته کارد  حس سایته ی عماومی و 

 ررخای ماوارد دییار، انییاز  ی نیرانیه  و من فع عمومی مشترک صورت مای گیارد. در

یاز  ارزاری ممکن است ررای مصفی کرد  ی  رقیق کرد  م هیت دگم تیست و افراطی انی

ی ریشه ای س زم   تروریستی طراحی شد  ر شند. ردیهی است کاه ایان مسا له، تالشاه 

نه ی ضد تروریستی ررای تعیین اینکه کدا  اهداف اهداف ایدئولوژیکی هساته ای سا زم 

ستی هستند و هدایت کنند  و محرک اقادام ت و تصامیم ت ا  سا زم   اسات و تروری

ت کدا  یک در خدمت انییز  ه ی ارزاری موقت می ر شند ع جز و ن توا  اسات. حماال

مین تروریستی عالو  رر خدمت کرد  ره اهداف ریشه ای و ارزاری س زم   راه معنای تا 

 .,Ganor )2015 (30-2,ی ر شندمن فع واقعی و راهبردی س زم   تروریستی نیز م

دلیل دییر ررای سوق داد  تحلیل ره سمت موقعیت گرایی این اسات کاه ما  شاواهدی 

داریم که اغلب تروریسته  احس ، مای کنناد کاه هایچ گزیناه ای جاز ارتکا   اعما   

تروریستی ندارند. آنه  احس ، می کنند در موقعیتی کاه در آ  قارار گرفتاه اناد راه دا  

د و آنه  را مجبور ره توسل ره خشونت نظ می ررای دستی ری ره اهدافش   می کند. افت د  ان

در مص حبه خود ر  تروریسته ی مصتلف دری فتند کاه هماه آنها  در یاک 1تیلور و کوییل 

هیز اشتراک دارند و آ  این است کاه خودشا   را در موقعیات دفا ع از خاود در ررارار 

خشونت واکن  اجتن   ن پذیر ره تهدید خ رجی  دشمن می رینند و احس ، می کنند که

 (.(Houghton,2009,207- 208است 

                                                           
1. Taylor and Quayle 
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یکاای دییاار از عواماال موقعیتی،نظ مهاا ی ساارکوریر هسااتند. در نظ مهاا ی سی ساای 

سرکوریر، تروریسم ممکن است تنه  گزینه اقادا  در دساتر، رارای کسا نی ر شاد کاه 

عررست   سعودی هیچ را  ه ر   خواه   تغییر هستند. سرکو  ری رحم نه حقوق رشر در

مای گویاد هاه  1ای ررای مص لفت ره جز خشونت نظ می ر قی نیذاشته است. فرید زکری 

کسی در عررست   سعودی وجود دارد که مورد تحسین مرد  جوا  این کشور ر شد؟ یک 

نظ   پ دش هی ف سد و فرره که  روت عمومی نفت را رر ر د می دهد ی  شصصی کاه هماه 

ره  کرد  است از جمله خ نواد  اش ررای تحقق آرما   و اندیشاه ها ی ؟ یاک  هیز را

ج معه عمیق  سرکوریر، ههر  ه ی قهرم   اندکی عرضه می کند ام  ررای رسی ری از افراد 

، ارومصعب زرق وی و ارورکررغدادی نق  جاذا  تاری را رارای 2رادیک   ،نظیر رن الد 

ه ی آنه  ررایشا   جاذا  تار از هار هیازی اسات رسی ری از افراد ارائه می دهند. روش

(Zakaria, 1993: 1-3.) 

 

 محیط زمین  ساز و تروریسم .5

فع   طرفدار فلسیین و از کهناه سارر زا  نیاروی دریا یی آمریکا  و جناگ  3کِن اوکیفی

خلی  ف ر، است.وی معتقد است من واقع  فکر می کنم که ضروری اسات کاه در ایان 

و ررداشت م   از وق یع جه   را نشر دهیم. ایان ررداشات کاه ما   مقیع از زم  ، م  فهم

یعنی غر  و همه دولته ی وارسته ره م ، در یک شرایط خیلی خ ص و واقعای هساتیم و 

ر  هیزی که ره اصیالح داع  نا   دارد ماواجهیم. ما  ایان هیاوال)داع ( را راه وجاود 

ی سته ی دیوانه وار و غیرمنیقای آوردیم، م  از این هیوال)داع ( ررای تروی  و تقویت س

خود در خ ورمی نه، و ررای شیی نی جلو  داد  مسلم ن   و ررای ست ند  و گرفتن حقاوق 

و آزادیه ی ریشتر مرد  استف د  کاردیم و داعا  قبال از هار هیازی در خادمت پاروژ  

ای کاه دارناد تشکیل اسرائیل رزرگ است. من یاک غیرمسالم   هساتم و از ایان شایو 

کنناد عصاب نی و نا راحتم. مان در ن   را در سراسار جها   معرفای و ترسایم میمسلم 

سرزمینه ی اسالمی زندگی کرد  ا  و نیز ررخی از رهترین مهم   ناوازی ها  و محبتها  و 

                                                           
1. Zakaria 

2. Osama Bin Laden, Abu Bakr Al-Baghdadi And Abu Musab Al-. Zarqawi 

3. O keefe, Ken 
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سص وته  را از مسلم ن   دید  ا . سص وته  و مارد  داری ها یی کاه در هایچ جا  هرگاز 

  این وجود مسلم ن   را  ایان هیاوالیی کاه راه تجرره نکرد  و شم  هم تجرره نکردید. ر

خواهم ریویم این اسات کاه داعا  ای که میداع  معروف است سر و ک ر دارند. نکته

در واقع سرویس اطالع تی اسرائیل است. الق عد  و جبهه النصر  نیز هنین ح لتی دارناد. 

نفار مسالم   رار میلیا رد  4/1همه این گروهه ی ترویستی ررای لکه دار کرد  اساال  و 

روی سی ر  زمین است ت  از این طریق آنه  را ره این موجاودات دیواناه و روانای پیوناد 

دهند درح لی که در حقیقت این م  هساتیم )غار ( کاه ایان گارو  و پدیاد  زشات را 

درست کردیم، ره آنه  کمک م لی دادیم و از آنه  حم یت و حف ظت نمودیم. در حقیقت، 

هم نمود  پوش  هوایی ررای این روا  پریش   ترویست در سوریه و آمریک  در ح   فرا

عراق است. این واقع  منزجرکنند  است کاه مارد  را  ایان تفکار فریفتاه شاد  اناد کاه 

 ,O keefeمسلم ن   ر  این ه  ارتب   دارند و مای توانناد هرکا ری را  آ  انجا   دهناد)

2016.) 

ا ، ن ررارری اقتص دی، مداخله خا رجی، خ ورمی نه ره هند دلیل منجمله جنیه ی فراو

استبداد، قبیله گرایی، فقدا  آموزش و نیز فقر مملو از دولته ی ن کا می اسات کاه زمیناه 

من سبی را ررای رشد و گساترش تروریسام فاراهم سا خته اسات.ره علات هها ر دهاه 

ی ح کمیت استبدادی سرهنگ قذافی، مداخله نظ می آمریک  و ن تو رعاد از جناب  ریادار

اسالمی، ره  کرد  لیبی و عد  کمک ره لیبی ررای س ختن دولت قاوی جهات ررقاراری 

صل  و نظم سبب توسعه خشونت و تروریسم در این کشور شد  است امروز  دولت در 

لیبی هیزی جز س یه فراری هند نفر ریشتر نیست که در هتله ی خود مصفای هساتند در 

دی تکفیاری ماورد حم یات قیار، ترکیاه، ح لی که کشور رین گروهه ی تروریستی جه 

آمریک  و عررست   تکه پ ر  و تقسیم شد  است. در عراق نیز راه علات اشاغ   عاراق در 

توسط آمریک ، فروپ شی حکومات و دساتی هه ی اداری آ  توساط آمریکا ،  2003س   

نه دینه شد  س ز و ک ر سهمیه رندی و فرقاه گرایای در قا نو  اس سای عاراق، از خاود 

ه ی اجتم عی و مذهبی شیعه و سنی ده ر پدید  ری  با تی سی سای و  نیی و شک فریی

تروریسم شد  است. گروهه ی طرفدار صدا  از گروهه ی تروریستی ره مب ره یک وسیله 

نقلیه ررای اعم   می لب ت خود و ر زگشت ره قدرت استف د  می کنند. عراق امروز  ده ر 
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ه ی مصتلفی از عراق تحت کنتار  سا زم   ها ی ای است و رصشخشونت قومی و فرقه

سوریه هم اکنو  ره لح ظ جغرافی یی رر اس ، من طق تقسایم شاد   .تروریستی می ر شد

است. دمشق و نوار ر ریکی نزدیک دری ی مدیترانه تحت کنتر  دولت اسد اسات.درع  و 

م رص  رزرگی از جنو  سوریه تحت کنتر  ارت  آزاد سوریه مای ر شاد قسامت اعظا

غر  سوریه تحت کنتر  الق عد  و النصر  می ر شد. الیاو ی  حلب، شم   سوریه، الرقه و 

رصشه یی از شرق سوریه تحت کنتر  داع  است. شم   شارق ساوریه هام در اختیا ر 

کرده  است.)عمدت  جنیجوی   پ ک ک که ترکیاه را دشامن اصالی خاود مای دانناد(. 

 ر تروریساته  کشاته شادند، دو میلیاو  شهروند سوری در حمالت مرگب120000حدود 

جها دگر خا رجی  20000آوار  شدند و ره ارد ،عراق،لبن  ، ترکیه و اروپ  رفتند و تقریب  

ره این کشور هجو  آوردند )از طریق مرزها ی را ز ترکیاه و اغلاب را  اگا هی و مجاوز 

ه   تبادیل مق م ت ترکیه(. لذا سوریه را ره یک دولت ن ک   و خیرن ک ترین مک   در ج

کرد  اند ر  توجه ره اینکه پو ، قدرت و زن   ج ذره ه یی است که تروریسته  در ساوریه 

ررای جذ  نیروه ی جدید استف د  مای کنناد لاذا ساوریه مکا   خاوری رارای جاذ  

تروریسته ست و اگر مق ومت ایرا  و روسیه و اسد نبود دامنه اقدام ت خشونت آمیز انه  

-Dawoody,2016,  14)   را مورد تهدید جدی قرار می دادنادکل منیقه و امنیت جه

15). 

آنچه م  ره ن   آزادی و دموکراسی ررای شم )عراقی ه ( انج   داد  ایم هایچ نموناه و 

همت یی در ت ریخ ندارد. م  حقیقت را در خصوص رن  شم  پ یم   کردیم م  متحادا  را 

که ره نی ت اماری لیستی ما  اعتاراض  از طریق رشو  جذ  کردیم و ری رحم نه کس نی را

ررای نج ت نسله ی آیند  از  1945داشتند ره ح شیه راندیم. زور حیوانی ج ییزین وعد  

شالق جنگ گردید.این شم  مرد  عراق رودید که هزینه جنگ را پرداختیاد. در حقیقات 

رودناد کاه  در عراق، محور شرارت، ائتالفی از دولته ،ات ق ه ی فکر،رس نه  و شارکته یی

دیوار عظیم پروپ گ ندا و اطالع ت غلط را رن  کردند. عراق و الق عد ، سالح ه ی کشات ر 

جمعی و تروریسم مواردی رودند که م  آمریک یی ها  راه جه نیا   گفتایم اینها  ترکیاب 

مرگب ری رودند.کج  رودند این سالحه ی کشت رجمعی که م  مای گفتایم یقینا  پیادا مای 

  و تقصیر خود در عذا  نیستیم و هیچ عذرخواهی هم نکردیم. مت ساف نه کنیم؟ م  از گن 
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ررای شم  مرد  عراق، هیچ طرح و ررن مه ای ررای آغ ز درم   و ر زس زی طراحی نشاد  

است. ف تح   ف تح   هستند. ررند  ه  ررند  شدند. آشو  س زی ررای م  آمریک ییه  مفید 

کردیم و میم ن شدیم که ادار  نفات وکنتار  آ  است ام  م )دولت امریک ( یقین ح صل 

ررای م  تضمین شد  و امن می ر شد. دغدغاه و نیرانیها ی ما ، دغدغاه و نیرانای شام  

نیست و ک مال رر خالف شم ست. ما  تم شا گر و تشاویق کنناد  خشام و نفارت شام  

ی هستیم. رله، دیکت توری حق شم ست.حرص، میرات مشترکم   را ن رود کرد. ماوز  ها 

شم  غ رت شد  و خ لی است و کت رص نه ه ی شم  سوزاند  شاد  ودانشای ه یت   نا رود 

شد  اند و تنه  افتص رت   هنوز این است....... و گن   م  همچن   ر قی است.آی  شام  ما  را 

 .(Sponeck, 2003, June 1)خواهید رصشید؟

 

 و جامع  پذیری سیاسی رهنگ سیاسی. ف6

تکنولاوژیکی و فرهناگ سی سای مشا رکتی و تبعی)تبعیات از  هر هقدر جوامع از نظار

ق نو ( و فرهنگ عقالنی مبتنی رر علم و انتق د و دین محورانه رشد کنند نیل ره پیشرفت، 

 صل  و  ب ت در آ  کشور و من طق مصتلف جه   ممکن تر می شود. 

 هنج رها  و و ارزشاه  فرد آ  خال  در که است متق رل کن  فرایند نوعی ج معه پذیری

را  خاود پیراماو  محایط ی  و گرو  در موجود فرهنیی و سی سی و اجتم عی عن صر دییر

مای س زد)گرش سابی و  یی ناه خاوی  ر شصصیت را آ  و می کند درونی و فرامی گیرد

وقتی که فرهنگ طرفین را رشن سیم، اغلب، می توانیم ریان  ق رال  (.4: 1397کریمی مله،

لی ن س زگ ری افراد ی  جوامع داشته ر شیم. ره عنوا  مب  ، اگر توجهی نسبت ره دالیل اص

م  می دانستیم که مردا  اپ جی جنیجو و هوپی ه  صل  آمیز هساتند، مای تاوانیم دلیال 

اصلی حمله آپ هی ه  ره قب یل  دییر را درک کنایم. اما  اگار رصاواهیم درک عمیاق تار 

فرهنیی در وهلاه او  راه وجاود مای  نظری داشته ر شیم ر ید رارسیم هرا این تف وته ی

آیند. وقتی دشمن   اهداف ن س زگ ر دارند حتی زم نی که هیچ کدا  از علل ر رز شاورش 

از جمله ری عدالتی وجود ندارد، علت اصلی ممکن است شصصیت و فرهناگ شورشای 

ر شد. ررخی فرهنیه ، ک ر و ررن مه ریزی، مشورت، احترا  ره حقوق یکدییر، فداک ری و 

ایب ر و مرد  س الری و اقتص د مردمی و ع دالنه را ارزش می دانند نظیار فرهناگ ایرانای 
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اسالمی.. ام  ررخی فرهنیه ی دییر، خشونت، کشتن غیرنظ می  ، جنیا وری و سالیه را 

ارزش می دانند.دومین دلیل اصلی رارای کا  خلقای ذاتای افاراد، شصصایت آنه سات. 

ند ت  درک کنیم هارا آنها  را  ج معاه ن سا زگ ر شن خت شصصیت افراد ره م  کمک می ک

هستند. ره راستی هرا شصصیت ه ی افراد متف وت هستند. یکی از این دالیال ، فرهناگ 

فردی است. ررخی از فرهنیه ، افراد را ره رفت ری س زگ ر تشاویق مای کناد و تما یالت 

ر ره فرزنادا  صل  آمیز نسبت ره دییرا  را آموزش می دهند. ررخی از فرهنگ ه ی دیی

و پیروا  خود ررای پرخ شیری، خشونت و ترور پ داش می دهند. آنه  حتای نسابت راه 

یکدییر رفت ر خصم نه ای دارند. نمونه این افاراد را  هناین فرهنیای، داعا  و پیاروا  

داع  می ر شد.ک  خلقی ره ن س زگ ری در اهداف منجر می شود. دالیل ایجا د اهاداف 

محرومیت نسبی و قادرت غیرقا نونی کاه سابب ایجا د حاس رای  ن س زگ ر عب رتند از:

عدالتی می شود و محرومیت میلق، شصصیت ی  فرهناگ شورشای و آشاو  طلاب در 

کن ر موارد فوق، من رع رق رتی من زعه و کشمک  رود  و سبب عد  انیبا ق را  ارزشاه ی 

 (.75-58: 1391ج معه می شود )جی ر رتوش و پ   ور، 

 

 گیرینتیج 

  تروریسم را ر ید ره مب ره یک مس له رغرن  و تهدید آمیز، دارای مولفه ه ی مصتلف پدید

دانست و نمی توا  صرف  در ه رهو  یک تفسیر واحد، آ  را صارف  راه صاورت یاک 

حمله ی  ته جم نظ می در نظر گرفت رلکه می ر یست از زوای  و ارع د فکری، اعتقا دی و 

نقشه را  درازمدتی ررای مب رز  ر  این پدید  شو  تدوین  سی سی ره آ  نی   کرد. ررن مه و

نمود و را  حله یی عملی که ره محدود کرد ، مه ر نمود  و ریشه کن کرد  این پدیاد  

کمک می کند را ارائه داد. همچنین تشریک مس عی نه ده ی عرری، اسالمی و رین المللی 

یز  ه ی گونا گو ، اشاک   مصتلاف، ه ی ت ریصی مزمن، انیطلبد. این پدید  ریشهرا می

ای دارد و همه کشاوره ی جها   را ماورد هادف قارار داد  اسات لاذا متنوع و گسترد 

عملی ت و تمهیدات انفرادی نمی تواند نت ی  خوری ررای مه ر و محدود کرد  این پدید  

 ره همرا  داشته ر شد.
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میارات حکومتها ی  -1در مجموع عوامل انییزشی اقادام ت تروریساتی عب رتناد از:

ن کا می -4حکمرانی راد  -3من زعه اسرائیل و فلسیین،-2استعم ری ی  جنبشه ی استقال 

رادیک لیسام و ت وریها ی الهیا تی -5اقتصا دی  -توسعه اقتص دی و محرومیت اجتم عی 

سی ست خ رجی کشوره ی غرری، من زعا ت فرقاه ای و -7تروریسم دولتی  -6انحرافی، 

 قومی

ر وره ی مذهبی که در جوامع مصتلف جه   هساتند ضاد توساعه و ررخی ارزشه  و 

پیشرفت هستند. مبال مذهب ک تولیک، دنی  دار مص ئب رود و ره مرد  توصیه می کرد کاه 

زندگی خو  در جه   پس از مرگ مستلز  هشم پوشی از تالش و کوشا  در جها   

د و خلق  روت و تج رت م دی است و افراد ر ید فقط ره انداز  نی زش   درآمد کسب کنن

را مذمو  می دانست ام  ر  تحو  مذهبی و فرهنیی و رشد عقالنیت اجتم عی و فرهنیی 

در جوامع غر  و ظهور مذهب پروتست   مفهو  وظیفه ر زس زی شد و تج رت و  روت 

اندوزی و م   از منزلت و کرامت ررخوردار شد و از پشتوانه ماذهبی ررخاوردار شاد و 

ضرت مسی )ع( در ه رهو  مذهب پروتسات   رعاد از رنسا نس اهتما   پیروا  دین ح

مفر  ره فع لیت دنیوی و قدرت پیدا کردند. فردگرایی و رق رت فاردی عملای پساندید   

تلقی گردید و ر عم رشد اقتص دی و انب شت سرم یه شد. مذهب پروتست   رستی ری در 

در ایان جها   رتوانناد تحاو  جه   آخرت را موکو  ره این نمود که افاراد هار هقادر 

فرهنیی واقتص دی و نوآوری داشته ر شند ره خادا نزدیکتار و مقار  درگا   الهای مای 

شوند. در مذهب مترقی شیعه نیز ت کید شد  اسات کاه را  رشاد و ترقای هام از طریاق 

عقالنی شد  همه فراینده  و توجه و آر دانی دنی  و اخرت مای گاذرد یعنای در مکتاب 

رعه آخرت است و هیچ هیزی جز ر  ساعی و تاالش و فع لیات عقالنای و تشیع دنی  مز

علمی ردست نمی آید ام  ر وره ی افراطی که تروریسته ی مذهبی دارناد یکای از مواناع 

مهم توسعه، صل  و  ب ت در جوامع است.در فرهنگ هندی   ر ست   نیز، پیدای  و تداو  

دات مذهبی آنه  دارد هرا که طبق اعتقا دات ن ررارری اجتم عی ت  انداز  ای ریشه در اعتق 

آنه  هر فرد می ر یست در تم   طو  زندگی خود در هم   طبقاه وک ساتی کاه خادای   

هندو تعیاین کارد  اناد را قی رم نناد و تحارک اجتما عی و اقتصا دی وجاود نداشات. 

جاه ارزشه ی مترقی الهی وانس نی نظیر تو تروریسته ی تکفیری نیز توجه ره حقوق رشر،
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ره ق نو ، دموکراسی و انتص را ت را ررنت فتاه و ارزشاه ی جدیاد و عقالنای را نکاوه  

کنند.آنه  ف قد گرایشه ی عقلی و اجته دی هستند لذا نه تنه  مشکالتی نظیر انحی   و می

عبب م ندگی و دخ لت خ رجی در کشوره ی اساالمی را حال نمای کنناد رلکاه ر عام 

کنناد. می شوند و ری  ب تی و ن امنی ریشتری ایج د می تشدید هرهه ریشتر این  مشکالت

تروریسته ی تکفیری اعتق دی ره ررارری و عدالت، تحارک اقتصا دی و اجتما عی رارای 

رهبود وضعیت میشتی و سی سی مرد  ندارند و ره هم کیش   خود وعاد  مای دهناد کاه 

تری دارند..این در  هرهه ریشتر مص لف   خود و شیعی   را رکشید در آخرت ج یی   رفیع

ح لی است که دین مبین اسال ، انس   را موجودی ص حب اراد  و اختی ر دانساته و آنها  

ریازی مکلاف ره نوآوری، تحارک و رهباود اوضا ع، تجا رت، ساعی و تاالش و ررن ماه

هستند.در این مکتاب کا ر و تاالش و تحاو  و ناوآوری و خادمت عبا دت محساو  

 شود.می
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