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 چکیده
عد و قوا یستچ یننو یسمکه ضد ترور پردازدیم یپرسش محور ینمقاله حاضر، به ا

 یبازشناس یسمرا در مقابله با ترور یکردسه رو توانیمجموع م درآن کدامند؟  یمحور

. دو «یاطالعات رویکرد»و  «یفریعدالت ک رویکرد» ،«یجنگ رویکرد»عبارتند از  که کرد

 شدارند و معطوف به مرحله پس از وقوع کن یواکنش ینخست، خصلت رویکرد

 یسموراز جمله تر ید،جد یسماست که در مقابله با ترور یدر حال ینهستند. ا یستیترور

اشته باشد. د یتبر واکنش اولو بایستیم گیرییشکه پ شودیهمواره گفته م یری،تکف

 یتاطالعا یکردرو شود،یم یهتوص یدجد گونهینکه در مواجهه با ا یکردیرو ین،بنابرا

 هایوهاز ش یریگمعناست که با بهره ینخصوص، بد یندر ا یاطالعات یکرداست. اتخاذ رو

هشدار، نفوذ،  ین،تخم یل،تحل وری،آاز جمله جمع یمختلف اطالعات هاییکو تاکت

شدن افراد دور هم و جمع یریتکف یهاگروه یریگو...، اوالً مانع از شکل سازییانجر

و  یدنرس یجهمانع از به نت یری،گدر صورت شکل یاًها شد و ثانگروه ینا ینتکو یبرا

 شد.  یبه اهداف و مقاصد خود یستیام حمله ترورانج یها براآن گیرییمتصم

ضممد  ی،اطالعات یکردرو گیری،یشپ یسممم،ضممد ترور ین،نو یسممم: ترورهاکلیدواژه
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 مقدمه
 یسم،ترور یدهو در مواجهه با پد المللینو روابط ب یاسیدر چارچوب مطالعات علوم سم 

 ینا یسممتیو چ یتقرار گرفته، شممناخت ماه یو بررسمم یقآنچه غالباً موضمموع مطالعه و تحق

به  یدهو روند تحوالت آن بوده اسمممت و کمتر به موضممموع نحوه واکنش و پاسمممخ  یدهپد

 سمینحوه مواجهه با ترور یعنیمهم،  ینشده است. ا داختهپر یستیترور یهاو کنش یسمترور

قرار  یبررسمممورد بحث و  یسمممعمدتاً در چارچوب مطالعات ترور یسممتی،ترور یهاو گروه

 یشب امروزه یسمبخش از مطالعات ترور ین. اشودیگفته م «یسمضد ترور»که به آن  گیردیم

امر آن  ینا یلمون آن رونق گرفته است. دلیرانظر پو بحث و تبادل  یافته یتاهم یاز هر زمان

به  و شمموندیم تریچیدهروز به روز نسممبت به اسمالف خود پ  یسمتی ترور یهااسمت که گروه 

 تی،یسممگوناگون ضممد ترور هاییکو تکن یکردهاخود را در برابر رو یچیدگی،پ ینتناسمما ا

خود را  یاهر ضربه بردچار نشوند و بتوانند در برا یفروپاش یتتا به وضمع  کنندیم ینهواکسم 

 یا «یننو یسمترور» یسمتی چ یحاسما،، در مقاله حاضمر، ضممن توضم     ینکنند. بر ا یدباز تول

در  «یننو یسممممضمممد ترور»متناسممما با  هاییکو تکن یکردرو یینبه تب د،یجد یسممممترور

 هایییژگیگفت و توانیم یاتیعمل یف. در مقام تعرپردازیمیم یسمچارچوب مطالعات ترور

در  محورییتعبارتند از هو کند،یم یزمتما یسمترور یهاگونه یگررا از د یننو روریسمکه ت

در مقام  بودنیو مجاز بودنیادر مقمام گسمممتره عمل، شمممبکه  بودنیجهمان  یزه،مقمام انگ 

 ین. متناسمما با ایسممتیخاص کنش ترور یکدر مقام تکن یانتحار یاتو عمل یدهسممازمان

ضد  هاییموجود که استراتژ یکردهایرو یانکه از م کندیشمناخت، مقاله حاضمر استدالل م  

و  یمو انتظا ییجنا یکردرو ی،نظام دیکررو یعنی گیرند،یها سممامان مآن یهبر پا یسممتیترور

شود  یهدسامان یاطالعات یکردرو یهبر پا بایستیم «یننو یسمضد ترور» ی،اطالعات یکردرو

 ینبه کار گرفته شمموند. متناسمما با ا  مکملدر خدمت آن و به صممورت  یکردهارو یگرو د

آماج  یریتغ سازی،یانعبارتند از نفوذ و جر شوندیم یهکه توصم  یو قواعد هایکتکن یکرد،رو

 یراگاطالعات، کنترل و مراقبت فر یآوردر جمع یبیترک یافتبر ره یدتأک یستی،حمالت ترور

 .یسازمان یاطالعات و همکار یگذاراشتراکبه یکی،الکترون
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 االف. تروریسم نوین؛ تعبیرها و الگوه

، همواره نوعی مسئله بوده است. در این مطالعات، در 3تعریف تروریسمم در مطالعات تروریسم 

ود شمممجموع، از سممه نوع مسممئله یعنی مسممئله تعریف، مسممئله انگیزه و مسممئله واکنش یاد می

(Spencer, 2006: 3).     مسمممئلمه تعریف بمه دغدغه فهم شمممرایط موجود کنش تروریسمممتی

این دغدغه هنوز هم پابرجاست  آید.گردد که قاعدتاً از خالل درک پیشینه آن به دست میبازمی

ها در مقام تعریف علمی است. در چارچوب این برانگیزترین واژهیکی از مناقشه« تروریسمم »و 

ترین تعریف، تعریفی است که در طرح یا رسد مناسامقاله و متناسما با مطالا آن، به نظر می 

م تروریسم منتشر نمود، در باب مفهو ۴001نویسمی که انتشمارات دانشمگاه کلمبیا در سال    پیش

ری گیاسمممتفاده غیرقانونی یا بهره»آمده بود. مطابق این تعریف، تروریسمممم عبارت اسمممت از: 

صد ها به قنیافته علیه مردم یا دارایی آتهدیدآمیز از نیرو یا خشونت فردی و یا گروهی سازمان

ک یا سیاسی. بنابراین، ها، اغلا به دالیل ایدئولوژییا مجبورکردن جوامع و حکومت ۴ترسماندن 

تروریسم عبارت است از تهدید به یا استفاده از خشونت اغلا بر ضد شهروندان برای دستیابی 

در این چارچوب، «. به اهداف سممیاسممی برای ترسمماندن مخالفان یا ایجاد نارضممایتی عمومی   

ایی و ، هواپیمارب1هدفگذاری، کشممتار بی، بما1کشممیهایی چون آدمتروریسممم شممامل فعالیت

. در عین حال، آنچه در این مقاله موضمموع (Balis & Smith, 2005: 481)شممود ربایی میآدم

ر شود. دیاد می« تروریسم نوین»بررسمی و تأمل اسمت، موج جدید تروریسم است که از آن به   

ها و عالیم بروز خود را عیان کرد و در واقع تروریسم نوین از پایان جنگ سرد به تدریج نشانه

ویداد یازدهم سمتتامبر این تلقی شمکل گرفت که به نهایت فرفیت خود رسمیده است. از این    ر

منظر، حادثه یازده سمتتامبر نقطه عطف مهمی در موج جدید تروریسممم اسممت و با شناخت آن  

 توان تا حد زیادی به شناخت تروریسم نوین نائل شد. می

، بر اسممما، همین تلقی، «های تروریسمممم جدیدریشمممه»ای با عنوان متیو مورگان در مقاله

تروریسمم نوین را توضمیح داده اسمت. به بیان وی، فاجعه یازده ستتامبر درست در زمانی روی    

                                                                                                   
1. Terrorism Studies 

2. intimidation 

3. Assassination 

4. Random killings 
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الملل در حال تعریف شممکل جدیدی از تروریسممم بودند که بر داد که کارشممناسممان روابط بین

را و قربانیان انبوه تمرکز داشمممت. این حمالت بالخیز به واقع تأییدی بر این گنوعی الهام هزاره

برای  هاالدن و شبکه جهانی و تروریست القاعده، در صدر مثالرو اسامه بنتلقی بودند و از این

ی شده به مرکز تجارت جهانتروریسم جدید هستند. تصادم مرگبار هواپیماهای مسافربری ربوده

ترین حمله تروریسمممتی در تاریخ جهان بود که ، مخرب۴003یازدهم سمممتتامبر و پنتماگون در  

 (. Morgan, 2004: 29حدود سه هزار نفر را به کام مرگ فرستاد )

چه »ا عنوان ای بالملل در هلند نیز در مقالهایزابل دایوستین، استاد دپارتمان تاریخ روابط بین

ده ابعاد نوین تروریسم را تبیین کند. به نظر ، سعی کر«چیزی در تروریسمم نوین، جدید است؟ 

دهی، طبیعتی فراملی دارد؛ ثانیاً مبتنی بر وی تروریسمممم نوین اوالً به لحار مرتکبان و سمممازمان

های کشتار جمعی های جدید به سالحگرایی مذهبی اسمت؛ ثالثاً تروریسمت  نوعی الهام و افراط

ه ها قربانیان خود را بممکن است؛ و رابعاً آن دسترسی دارند و هدفشان حمله به بیشترین مردم

گزینند میآمیز برای و غیرتبعیضها را به صورت فلهکنند، بلکه آندقت انتخاب و دستچین نمی

(Duyvesteyn, 2004: 439.) 

، «شممدن سممیاستجهانی»جان بیلیس و اسمتیو اسممیت نیز در کتاب محققانه خود با عنوان   

اند. بر این اسا،، تروریسم نوین در چارچوب پسمامدرن  نامیده  تروریسمم نوین را تروریسمم  

گنجد و گرایی نمیجویی و یا ملتطلبی، منفعتهمای ممدرن همچون قدرت  اهمداف و قمالما   

شدن برای توضیح آن های غیرمدرن یا فرامدرن همچون مذها، هویت و جهانیاهداف و قالا

های عقالنیت مدرن که بر نکه چارچوب(. همچناBalis & Smith, 2005: 512الزم اسممت )

اند نیز قادر به تحلیل این پدیده نیستند و کسانی که حاضرند محاسبه سود و زیان مادی بنا شده

های بلند، نه فقط مسممافران هواپیما و سمماکنان  با نشممسممتن در هواپیما و زدن آن به سمماختمان 

 اندیشند و سود وری پس از مرگ میها، بلکه خود را نیز فدا کنند، صمرفاً به رسمتگا  سماختمان 

 ها جایی ندارد. زیان دنیوی و عقالنیت مدرن در محاسبات آن

ای با دیوید راپوپورت، محقق برجسمته انگلیسمی و متخصما تاریخ تروریسم نیز در مقاله   

، با بررسممی تاریخی این پدیده، تروریسممم نوین را چهارمین موج «چهار موج تروریسممم»عنوان 

در عین . (Rapopport, 2002)داند جدید میپس از امواج آنارشمیسمتی، ضداستعماری و چ   
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شمناسمی است که این سطح از شناخت   آن رو نیازمند تعریف و انگیزه حال، تروریسمم نوین از 

تواند دسمتور کار واکنش به تروریسمم یا ضد تروریسم را مشخا کند. به بیان دیگر، بدون   می

توان به مسممئله واکنش پرداخت. آنچه در این بخش از مقاله پی تعیین دو مسممئله نخسممت، نمی

ف م نوین در نسبت با دو مسئله نخست، یعنی مسئله تعریشمود، تبیین جایگاه تروریس گرفته می

 نامیم.می« الگوی کنش تروریستی»ها را و مسئله انگیزه است که در مجموع آن

در این چارچوب و چنانکه گفته شممد، تروریسممم نوین تا پیش از جنگ داخلی سمموریه و  

ریسممتی سممازمان گیرانه موصممل از سمموی داعش، برای اشمماره به الگوی کنش تروتصممرف غافل

سممتتامبر  33بود. در واقع، حادثه  ۴003سممتتامبر  33رفت و نماد آن، رویداد القاعده به کار می

شمدن تروریسم یا الگوی تروریسم جهانی بود که به منزله گذار از الگوی تروریسم  نماد جهانی

ز آن شد. پس اده میرفت و از این رو، از واژه نوین برای نامیدن آن استفاالمللی به شمار میبین

تا کنون، القاعده دوره افول و رکود خود یا به حاشیه  ۴031و متعاقا تحرکات داعش از سمال  

. افول القاعده و هژمونی داعش در 3های جهانی آغاز کرده استرفتن را حداقل در سطح رسانه

ته؛ گذاش ها، بدین معناست که داعش الگوی جدیدی از کنش تروریستی را به نمایشاین سمال 

ت. بر این اس« تروریسم نوین»هرچند که زائیده و تداوم الگوی کنش تروریستی القاعده به مثابه 

« المللیالگوی بین»اسمما،، در مقاله حاضممر، الگوی تروریسممم کالسممیک یا پیش از القاعده را  

حلی م –نامیم و تروریسممم نوین یا جدید را شممامل بر دو الگوی جهانی )القاعده( و جهانی می

محلی  –به این معنا، الگوی کنش تروریسممتی داعش یا الگوی جهانی گیریم.)داعش( در نظر می

کند با رهایی از نقاط ضمممعف الگوهای توان نوعی الگوی تلفیقی دانسمممت که تالش میرا می

 ها را به هم آمیزد.پیشین، نقاط قوت آن

 

 المللی؛ تروریسم کالسیک. الگوی بین4

ها یا امواجی از تروریسممم در حوزه المللی، گونهالمللی تروریسممم یا تروریسممم بین الگوی بین

شمدن و مناسبات آن در دهه  الملل اسمت که این محیط تا پیش از فهور پدیده جهانی روابط بین

ها بوده اسممت. این الگو موجا شممد اوالً تروریسممم از سممطح ملی به سممطح  ، شمماهد آن3۱۱0

                                                                                                   
 یابد که پیوند حیاتی و ارگانیک یا ذاتی تروریسم نوین و رسانه را به یاد آوریم. . این وضعیت وقتی اهمیت بیشتری می3
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المللی در چارچوب مناسمممبات وسمممتفالیایی، های بینرتقما یابد و ثانیاً محدودیت المللی ابین

شممدن تروریسمممم به معنای آن بود که اوالً  المللیموجبات محدودشممدن آن را فراهم کند. بین 

های مختلفی باشند؛ ثانیاً این رفتار، تماماً یا جزئاً مرتکا و قربانی تروریسمم، شمهروندان دولت  

المللی کشمممور انجام شمممود و ثالثاً اهداف در معر، ترور، تحت حمایت بیندر بیش از یک 

های دارای اسمممتوارنامه مورد قبول و کارمندان بماشمممنمد؛ مماننمد غیرنظمامیان بیگناه، دیتلمات     

المللی و کنند، هوانوردی غیرنظامی بینالمللی که در داخل حوزه خود عمل میهای بینسمازمان 

 (.  ۴51-۴5۱: 3171المللی )بدی، ط بینپست یا دیگر وسایل ارتبا

توان به سه موج در تاریخ روابط شمدن تروریسم، می المللیدر چارچوب این پروسمه، یعنی بین 

الملل اشماره کرد که به ترتیا تاریخی عبارتند از امواج آنارشیستی، ضد استعماری  و چ   بین

 (.Rapopport, 2002جدید )

صر تروریسم کالسیک بود که در قرن نوزدهم با فهور موج آنارشمیستی اولین موج در ع 

حزب اراده مردم در روسیه آغاز گردید. در چارچوب این موج، شیوه ترور شخصی یا فردی 

گرفت که مثال بارز آن، ترور پادشاه سمیاستمداران و مقامات حکومتی در دستور کار قرار می 

 ها معتقد بودند اینامید. آنارشیستمجارستان بود که به بروز جنگ جهانی اول انج -اطریش

 ها را ازها به عمق انقیاد و بردگی خود پی ببرند و ثانیاً آنشمممود اوالً تودهشمممیوه موجا می

سممازد. این اسممتراتژی با پایان جنگ  پذیری مقامات حکومتی و حکومت نیز آگاه میآسممیا

فت. بر این اسا،، ها  به محاق رنخسمت جهانی و برآمدن ایده حق تعیین سمرنوشمت ملت   

آغاز شد و تا چهل سال پس از آن ادامه یافت و در دهه  3۱۴0موج دوم تروریسمم در سمال   

خواهی و ضدیت با امتریالیسم بود رو به افول نهاد. محتوای این موج، جنبش استقالل 3۱60

ی گرا نوعگرا یا تروریسم قومی نیز شهرت یافت. تروریسم ملتکه بعدها به تروریسمم ملیت 

تروریستی است که از منافع گروهی قومی یا ملی صرف نظر از ایدئولوژی آن پیروی  فعالیت

قاره هند و کند. در طول این چهل سممال، مناطقی چون کانادا، ایرلند، آمریکای التین، شممبهمی

خاورمیانه، تحت آماج این موج قرار داشممتند. با حمله ایاالت متحده آمریکا به ویتنام پس از 

های ضمممد آمریکایی در سمممطح جهان که به ویژه با جهانی دوم و گسمممترش گرایش جنگ

های برآمده از اردوگاه شمرق درآمیخته بود، موج سوم تروریسم یا چ  جدید سر  ایدئولوژی



 416    یننو یسمضد ترور

 هاویژگی

های دهی شممد و با موفقیت و تأثیرگذاری سممالحبرآورد؛ موجی که در جنگ ویتنام سممازمان

ولوژی مدرن ارتش آمریکا، این امید را ایجاد کرد که نظام ها در برابر تکنکنگابتمدایی ویمت  

به صورت  3۱۱0پذیر است. این موج تقریباً تا دهه داری غرب، آسیامعاصر و مسلط سرمایه

مبیا، و کل کشمورها نظیر نتال، استانیا، پرو ای ادامه یافت و هنوز هم در بعضمی  گسمیخته لجام

غالا کنش تروریسمممتی در موج اول، قتل یا ترور  باشمممند. تکنیکهایی از آن فعال میگروه

شمممد که جای خود را به شمممخصمممی بود. موج دوم با حمله به اهداف نظامی مشمممخا می

ربایی در موج سوم داد. در سه دهه اول موج سوم، بیش از گیری، هواپیماربایی و آدمگروگان

گیری هدف اصمملی انهفتصممد هواپیماربایی اتفاق افتاد؛ ضمممن آنکه در غالا موارد، گروگ 

یا  گیری مشممخصممهرفت. به همین دلیل، بسممیاری معتقدند گروگانهواپیماربایی به شمممار می

 تکنیک بارز موج سوم بود.

 

 المللی(: امواج تروریسم در الگوی بین4جدول )

 هاشاخا   
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 . الگوی جهانی؛ برآمدن القاعده۲

زمان با انقالب در جماهیر شمموروی، همبا ورود به دهه پایانی قرن بیسممتم و فروپاشممی اتحاد  

های اطالعاتی و ارتباطاتی، جهان وارد عصممری نوین و فرایندی شممد که بسمممیاری از   فناوری

اد ی« شممدنجهانی»الملل از آن با عنوان پردازان علوم اجتماعی و روابط بیناندیشمممندان و نظریه

های بسمممیاری از روندها و پدیده کننمد. ورود بمه این عصمممر و فرایند، به منزله آن بود که  می

ند ها و امکانات این عصر، ارتقا یابگیری از مکانیسمم یابند که با بهرهالمللی، این امکان را میبین

ای جهانی، محصممول همین روند و نماد گیری القاعده به مثابه شممبکهو جهانی شمموند. شممکل 

 المللی بود.شدن تروریسم بینجهانی

توان گفت اصمممطالح شمممدن میشمممدن به جهانیالمللیار از بیندر توضمممیح و تبیین گذ

ر شممود. دها و قلمروهای ملی اطالق میبه فرایند گسممترش روابط بین حوزه« شممدنالمللیبین»

شمدن ممکن اسمت کشورها تأثیرات گسترده و عمیقی بر یکدیگر بگذارند، اما   المللینتیجۀ بین

، المللمانند. در روابط بینز و جدا از یکدیگر باقی میهایی متمایها همچنان به عنوان مکانآن

کشمورها به وسیله خطوط مرزی به خوبی مشخا شده و همین طور به وسیله یک زمان قابل  

ها مورد نیاز اسمممت، از یکدیگر جدا مالحظمه کمه عموماً برای طی فاصمممله بین قلمروهای آن  

ورهای دارای مرز است در حالی که عرصه ای از کشالمللی ملغمهشوند. در واقع، عرصه بینمی

های فرامرزی اسممت. در جایی که مناسممبات و پیوندهای ای متشممکل از شممبکهجهانی، شممبکه

های قابل مالحظه در فواصممل زمانی کردن مسمافت المللی )مثل تجارت کاکائو( مسمتلزم طی بین

ای( بدون فاصممله و آنی رههای خبری ماهوانسممبتاً طوالنی اسممت، ارتباطات جهانی )مانند برنامه

توانند در یک زمان در سممراسممر جهان گسممترش یابند و های جهانی میشمموند. پدیدهبرقرار می

های مزبور، از این نظر، فراسرزمینی  و جهانی ها تردد نمایند. پدیدهبدون صرف وقت بین مکان

یمات کشوری أثیر تقسالمللی به شدت تحت تهستند. در حالی که الگوهای وابستگی متقابل بین

کنند قرار دارند، خطوط ارتباطات متقابل جهانی، غالباً ارتباط کمی با مرزهای سممرزمینی پیدا می

(Balis & Smith, 2005: 24-25 بمه این معنا، تحول هر عنصمممر بین .) المللی به جهانی، از

ای که هترین خصیصشود. بنابراین، مهمپذیر میشدن امکانزدایی یا غیرسرزمینیطریق سمرزمین 

تروریسم  شدندهد، غیرسرزمینیالمللی به تروریسم جهانی را توضیح میتحول از تروریسم بین
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ویکم، از تروریسممم شممدن آن اسممت. تروریسممم در گذار از قرن بیسممتم به قرن بیسممتیا جهانی

م در سشدن تروریالمللی به تروریسمم جهانی تحول یافت و عامل این تحول، غیرسمرزمینی  بین

 الملل بود.روابط بین

هایی از امواج پیشممین را با خود داشممت، با موج جدید یا الگوی جهانی، در عین آنکه مؤلفه

ی هایی چون رویارویشد. ایدهگرایی مذهبی مشخا میگرایی و فرقهویژگی متمایزکننده افراط

تروریسم که در مطالعات ها و تروریسم مقد،، در همین راستا مطرح شدند. این گونه از تمدن

شود، هم آنارشیست بود؛ زیرا در پی از الدن مشخا میغربی با سمازمان القاعده و شخا بن 

کردن اصول شده و جایگزینداری جهانیداری یا سرمایهمیان بردن قواعد حاکم بر جهان سرمایه

چراکه همواره مذها گرایی هم جدا نبود؛ های آن برآمد و در عین حال، از ملتخود بر ویرانه

ها، ایها، مقدونیهاند. منازعات ارمنیپوشمممان بودهو ملیت شمممامل عناصمممری مشمممترک و هم 

 ها، مؤید این نکته است. در عینها و صهیونیستهای فرانسموی و فلسطینی ها، کاناداییایرلندی

 لگو در پیملتی مسمممتقل بود؛ اما این ا -حمال، منمازعات مذکور در نهایت در پی برپایی دولت  

ورد. از سمموی دیگر، در یاگر قدرت دولتی را هم به دسممت نحتی ا هتحقق قواعد شممرعی برآمد

شممکل جهانی تروریسممم نیز مواردی چون هواپیماربایی وجود داشممت؛ اما همچون اهرم فشممار 

ها یا اخبار خاص مورد اسممتفاده قرار سممیاسممی یا وسممیله جلا افکار عمومی برای انتقال پیام 

آورده و همانند بما به کار ای نظامی به شممممار ها آن را وسمممیله؛ بلکه تروریسمممتگرفتنمی

بردند تا از پیامدهای روانی آن در سمطح وسیع استفاده کنند. ضمن آنکه، مشخصه یا تکنیک  می

مود نناپذیر میموج جدید، عملیات انتحاری  بود که بدون نوعی توجیه مذهبی و قدسممی امکان

(Rapopport, 2002 از نمونمه .)،افکنی که بر پایه نوعی بنیادگرایی مذهبی های این نوع هرا

توان به انتشار گاز سمی در متروی توکیو توسط پیروان فرقه آئوم شینریکیو شمود، می توجیه می

دیده بر جای گذاشت. اعضای اشاره کرد که دوازده کشته و پانصد آسیا 3۱۱5در بیستم مار، 

 3۱۱5آوریل  3۱عصمبین بودایی، هندو و مسمیحی تشکیل شده بودند. در   این فرقه از برخی مت

کشممته و پانصممد  3۱1نیز انفجار بما در سمماختمان فدرال آمریکا در جنوب شممهر اوکالهوما، 

زخمی بر جای گذاشت. فاهراً این اقدام به انتقام خون خضر واکو و هشتاد تن از اعضای فرقه 

 (. 310، ج دوم: 3110ه شده بودند )کاستلز، کشت FBIانجام شد که توسط  داوودی
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پایه قابل به لحار انگیزه نیز الگوی جهانی تروریسممم در چارچوب مدل سممازمانی و هویت

تبیین اسمممت. در واقع، در تبیین تروریسمممم، دو مدل و الگوی نظری وجود دارد که عبارتند از 

بیشتر علمای علوم سیاسی به آن الگوی ابزاری و الگوی سازمانی. در مدل نخست یا ابزاری که 

ها نوعی ویژگی نگرند، تروریسممم و تروریسممت توجه دارند و از این دریچه به تروریسممم می

عقالنی دارند؛ یعنی برای رسممیدن به اهدافی خاص یا تأمین منفعتی مهم، یک سممری ابزارها و  

م باید ی مقابله با تروریسها ترور است. مطابق این الگو، براگزینند که یکی از آنوسایل را برمی

ها از ترور ای برابر به نبرد پرداخت و هنگامی که هزینه ترور باال برود، تروریسممتبا آن به گونه

محور است و به محاسبه سود و زیان کشند. به بیان دیگر این گونه تروریسم، منفعتدسمت می 

 شممود. دربه انتفاع موضمموع میپردازد و هنگامی که کفه زیان بچربد، ادامه آن سممالبه مادی می

دهی شممده، اما مقابل، در مدل سممازمانی، ترور گرچه برای رسممیدن به هدفی خاص سممازمان  

باشد و حف  سازمان نیز منوط به تداوم طریقیت ندارد؛ چون آنچه مهم اسمت حف  سازمان می 

ت ن آن هویترور اسمت. به بیان دیگر، در جریان ترور اسمت که افراد گروه تروریستی و سازما  

رو، نفس ترور در این گرایش یابند و از این کننمد و شمممخصمممیت می خود را احراز و ابراز می

ی را فرهنگافتد، حالت خردهیابد. در این مدل، تروریسم هر جا اتفاق میتروریسمتی اصالت می 

، ها چه مذهبی و چه سکوالرتوان گفت همه فرهنگدارد که انحرافی اسمت. بر این اسما،، می  

ن یا ها، احتمال موتاسیوواجد نوعی اپوزیسیون یا اپوزیسیون فرهنگی هستند که در برخی از آن

شود. به بیان دیگر، تروریسم فرهنگ به تروریسمم می جهش وجود دارد که موجا تبدیل خرده

فرهنگ غالباً به معنای تفاوت یا تعار، یابد. خردهفرهنگ بروز میجهانی در قالا نوعی خرده

هنگی با فرهنگ مسمملط یا در حال غلبه اسممت و از این لحار نوعی مقاومت در برابر آن به  فر

آمیز در تحلیل الگوی جهانی تروریسممم این اسممت که این رود. بنابراین، نکته تناقضشمممار می

 (.۴11: 3176شدن )گیدنز، الگو، در واقع، واکنشی است در برابر گرایش مسلط در روند جهانی

شمممدن فرهنگ غربی اسمممت که در صمممدد  های اصممملی این گرایش، جهانیهیکی از جنب

داری ها در فرهنگی فراملی به نام فرهنگ سرمایههای مختلف و ادغام آنسمازی فرهنگ همگون

در  بخشیترین حوزه معنادهی و امنیتاسمت. چنین گرایشی، فرهنگ مذهبی را به عنوان اصلی 

کند. این امر از آن روسمممت که انه، با تهدید مواجه میبسمممیاری از جوامع و به ویژه در خاورمی
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شدن، بیش از گذشته شمناسمی سمکوالر در عصمر جهانی    هویت مذهبی بر اثر گسمترش معرفت 

شدگی و احسا، تحقیر در تلفیق با تهدید و به حاشمیه رانده شمده اسمت. این به حاشیه رانده   

ها و گیری جنبشمبنای شممکلآمیز از مذها، های خشممونتهای افراطی و برداشممتگرایش

 سازمان تروریستی همچون القاعده و داعش شده است.  

های ، از فهور هویت«قدرت هویت»گانه خود با عنوان مانوئل کاسمممتلز در جلد دوم سمممه

های دینی، فرهنگی، ملی، قومی و محلی در عصمممر اطالعات سمممخن مقاوم در هیئت جمعیت

شمدگی است و به ایجاد  گذاشمته احسما، طرد و کنار گوید. هویت مقاومت ناشمی از نوعی  می

شمممود. کاسمممتلز با بررسمممی موردی های خاص منجر میهای با گرایشها و جماعتجمعیت

تانیا و ها در اسهای مکزیک، میلیشمیاهای آمریکایی، کاتاالن های معتر، نظیر زاپاتیسمت جنبش

مه این دهد هگرایانه دینی، نشممان میهای بنیادآئوم شممینریکیو در ژاپن و نیز با اشمماره به جنبش

اً شدن عالم، در تالشند با تکیه بر میراثی که آن را احیانایکن شبکهها، در برابر سیل بنیاننهضت

آورند، حصن حصینی ایجاد کنند و در برابر تغییراتی که در عالم جاودانی و الیتغیر به شمار می

 (. 310، ج دوم: 3110در حال وقوع است، مقاومت ورزند )کاستلز، 

های گونمه که گفته شمممد، از امکانات و قابلیت در عین حمال، تروریسمممم جهمانی، هممان   

جوید. برد و در کنار تقابل، از رویکرد اسممتخدام نیز سممود می شممدن به تمامی بهره میجهانی

 ایدهی شبکهای، سازماندهی تروریسمم جهانی، همگام با فهور جامعه شبکه بنابراین، سمازمان 

 گویند.ای نیز میاست که به آن تروریسم شبکه

 تراز وای کمابیش هممراتبی اسممت که در آن، رابطهدهی غیرسمملسمملهشممبکه، نوعی سممازمان

وان تای را میبندی شبکهدهنده آن وجود دارد. صورتهای تشکیلسطح مابین اعضا یا هستههم

د. دهنهای آن را تشکیل میها، گرهو جریانها ها، گروهگیری تشمبیه کرد که هسمته  به تور ماهی

هما عمدتاً در تعامل با یکدیگرند و حداکثر اسمممتقالل را برای ابراز خالقیت و هویت  این گروه

های به هم پیوسته است. نقطه ای از نقاط اتصال یا گرهخود دارند. به این معنا، شمبکه، مجموعه 

کند. اینکه نقطه اتصممال چه ی خود را قطع میای اسممت که در آن یک منحناتصمال یا گره، نقطه 

 های مورد نظر بستگی دارد. چیزی است، مشخصاً به نوع شبکه
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شمبکه جریان مالی جهانی از نقطه اتصمال بازارهای بور، و مراکز خدمات جانبی پیشرفته   

های پنهانی، ها تشممکیل شممده اسممت. نقاط اتصممال مزارع کوکائین و خشممخاش، آزمایشممگاه آن

های قاچاق مواد شممویی در شممبکههای خیابانی و نهادهای مالی پولای فرود مخفی، گروهبانده

، 3110اند )کاستلز، ها در سراسر جهان نفوذ کردهمخدر هستند که در اقتصادها، جوامع و دولت

دهی نوینی نیست. نمونه سنتی آن ای، سازماندهی شبکه(. در عین حال، سازمان37-31ج اول: 

وران در شهرهای ابتدایی هم یافت. به بیان دیگر، شکل ان در اصمناف کارگری و پیشمه  تورا می

ها نیز وجود داشته، اما آنچه عنصر نوین در ها و مکانای سازمان اجتماعی در دیگر زمانشمبکه 

د و باشای جدید است، ناشی از تسلط پارادایم نوین تکنولوژی اطالعات میهای شبکهسمازمان 

رود و جریان و، اطالعات عنصممر اصمملی سممازمان اجتماعی دنیای امروز به شمممار میراز همین 

 دهند.ها، ستون فقرات این ساختار اجتماعی را شکل میها و تصاویر بین شبکهپیام

 ها از طریق فناوریهای آناند که گرهالقاعده و داعش نیز نوعی شمبکه گسمترده تروریستی  

ت کننده مالی و ایدئولوژیکی تقویهای پشممتیبانیاز طریق شممبکه هااطالعات به هم مرتبطند. آن

های سمممنتی، این کنند. بنابراین، برخالف گروهشممموند و به صمممورت غیرمتمرکز عمل میمی

های تروریسمتی، پایگاه واحدی ندارند تا بتوان با از بین بردن آن کل تشکیالت را از بین  شمبکه 

از  گیری از ابزار نیز بیشنه، تروریسم جهانی در مقام بهرهبرد. از سموی دیگر و در پیوند با رسا 

جوید. ارتقاء تروریسممم به این گونه، نه بر مبنای شممدن سممود میهای جهانیهر زمانی از قابلیت

ای یا انقالب برداری از انقالب رسمممانهانقالب در ابزار اعممال خشمممونت، بلکه بر مبنای بهره 

بی که بر اسممما، آن، تصممماویر جای اخبار را به مفهوم اطالعاتی صممورت گرفته اسمممت. انقال 

ر دو توان دهای تروریستی را میکالسمیک آن گرفته است. در واقع، شیوه مورد استفاده سازمان 

خواهی جمعی و تحریک و برانگیختن )رایش، راهبرد کلی خالصمممه کرد کمه عبمارتنمد از باج   

3113 :56-55  .) 

گونه ها نیاز دارد؛ همانرو به توجه رسانهاست و از این  تروریسم نوین مبتنی بر راهبرد دوم

ها و الشعاع قراردادن دیدگاه که گیاه به نور خورشمید نیاز دارد. به این معنا، تروریسم هنر تحت 

شناسی جمعی است. تروریسم قدیم، عمدتاً کارگیری خشونت و روانهای سیاسی با بهتصممیم 

های های جهانی و به ویژه تلویزیونمحور بود، اما رسانهمنفعتخواهی تکیه داشت، زیرا بر باج
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اند تا به دنبال تحریک و برانگیختن های جدید دادهای این قمابلیت را به تروریسمممت مماهواره 

 بار باشند.ها و تصاویر به غایت فاجعهجمعی جامعه از طریق تولید صمحنه  احسماسمات و روان  

یزی به ها چمه تصور کنند دلیل آن نقا فنی بوده، تروریستاگر هواپیمایی منهدم شود، ولی ه

 آورند. دست نمی

شدن ها در روند جهانیتروریسم جهانی، بیش از پیش از کاهش کنترل سیاسی بر رسانه

سماختن خشمونت با رسمانه و انتشممار خبر آن    ترین ویژگی آن مرتبطجوید و مهمسمود می 

اهمیت حمالت تروریسممتی را که از نظر نظامی کمهایی که تأثیرات اسممت. وجود رسممانه 

های شوند، به شدت تقویت و بزرگنمایی کنند، تضمینی برای موفقیت استراتژیقلمداد می

های جدید بر اسا، (. بنابراین، تروریستLaqueur, 1996: 12نوین تروریسمتی اسمت )  

شدن اهمیت و یهای غیردولتی که در دوره جهاناصمولی همچون اصمول حاکم بر سازمان  

ها برای جلا توجه عموم و کنند. این سمممازماناند، کار میتری یمافتمه  آفرینی افزوننقش

به عنوان مثال حفافت از آب و هوا، اشممتغال -کردن موضمموعات مورد نظر خود برجسممته

ها تولید دهند که سمممناریوی آنهایی را ترتیا می، صمممحنه-هاکودکمان یا نابودی جنگل 

برانگیز است. این تصاویر باید حساسیت مردم سراسر دنیا را برانگیخته و لتصماویر جنجا 

ها را اتخاذ کنند. تا پیش از ها را تحت فشار قرار دهد تا تدابیر مورد نظر تروریستدولت

یت های پذیرش مسئولاین، آنچه مردم پس از هر خشونت تروریستی در پی آن بودند، بیانیه

پرداخت. امروزه این های اقدامات تروریسمممتی میهداف و انگیزهعملیات بود که به بیان ا

ان توانتظار جای خود را به اشتیاق برای رؤیت تصاویر این عملیات داده که اوج آن را می

گناه از سوی داعش مشاهده های بیانسان زدنو آتش در حادثه یازده سمتتامبر یا سربریدن 

 .(31۱: 31۱1)تکگز،  کرد

 

 محلی -الگوی نوین جهانی. داعش و 1

، الملل تا پیش از برآمدن داعشپس از بازخوانی تحول الگویی تروریسمممم در تاریخ روابط بین

توان بممه الگوی نوینی پرداخممت کممه داعش بما کنش خماص تروریسمممتی خود آن را   اکنون می

ز یک آن، اگذاری و بنا کرده اسمت. چنانکه آمد، این الگو نوعی الگوی تلفیقی است که در  پایه
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ها پرهیز شده است. بر این سو مزایای الگوهای گذشته جمع شده و از سوی دیگر از معایا آن

بایسمت، پیش از هر چیز به این عناصر تلفیقی پرداخت. بر این  اسما،، برای تبیین این الگو می 

 توان عناصر مذکور را در چهار مورد مشخا خالصه نمود:  اسا،، می

گردد. در این خصوص، باید گفت انگیزه داعش در ه داعش باز میعنصر نخست به انگیز

اهی، خوجویی و هویتارتقا از مدل القاعده شکل گرفته است. به بیان دیگر، عالوه بر هویت

شود و از همین روست که داعش، در اولین فرصت درصدد برپایی جویی نیز میشامل منفعت

دانسممت برای جذب نیرو و بقا و تداوم ا میو تشممکیل خالفت برآمد، زیر« دولت اسممالمی»

الزمانی کافی نیست و گیری از روایات آخرهشت یا بهرهفعالیت در دوره مدرن، صرف وعده ب

ها برپایی بمایسمممت عالوه بر آن، در پی منمابع و مواهما این دنیا نیز بود که در ر ، آن   می

کند در هر دوره زمانی و در هر حکوممت قرار دارد. از همین روسمممت که داعش تالش می 

را  دسو کند تا دوام و بقای خوای، منافع خود را با حداقل یکی از بازیگران صحنه همصحنه

 هایگیری از تکنیککند با بهرهتضمممین نماید. باز هم از همین روسممت که داعش سممعی می

هالیوودی و ایجاد جاذبه مبتنی بر سممکس و خشممونت، به جذب نیرو از اقصممی نقاط جهان  

 بتردازد. 

عنصمر دوم، استراتژی این گروه است. مطابق این چارچوب، داعش در الگوی خود از  

زمان اسممتفاده و بقای خود را در اهی و تحریک و برانگیختن، به طور همخودو راهبرد باج

آمیزی هویت و منفعت نیز کنمد و این نمادی از درهم تلفیق این دو راهبرد جسمممتجو می

دهی، داعش شود در چارچوب عنصر سوم، یعنی نوع سازمانهسمت. این آمیزش سبا می 

ذارد. مراتبی را به نمایش بگای/ سلسلههدهی شبکبا تلفیق الگوهای پیشمین، نوعی سمازمان  

مندی از مقام خلیفه و دهی الزمه ایجاد دولت سمرزمینی از یک سو )بهره این نوع سمازمان 

جایگاه آن در میان اهل سممنت( و گسممترش جهانی سممازمان از سمموی دیگر )ایجاد شممبکه 

ه پایود، زمینپایه بجهانی( اسمت. به همین سبا داعش برخالف الگوی القاعده که مجازی 

محلی به شمممار  –اسممت و در نتیجه، نماد گذار از تروریسممم جهانی به تروریسممم جهانی 

الملل ممکن کرده کردن تروریسم در روابط بینرود و این مهم را از طریق بازسمرزمینی می

شدن یا در واقع، محمل است. در این چارچوب، گرایش محلی، بخشی از فرایندهای جهانی
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 –انیجه»ن فرایند اسمت. رونالد رابرتسون برای توضیح این پدیده، از اصطالح  ورود به ای

شود، شمدن برخالف آنچه تصور می اسمتفاده کرده اسمت. به نظر وی، جهانی  « شمدن محلی

پیوندد و شمممدن همواره در چارچوب محلی به وقوع میمند اسمممت. جهانیفرایندی مکان

شمممدن به مثابه مکانی خاص ایجاد انیهمای جه چمارچوب محلی، خود از طریق گفتممان  

شممده به شممدن به منزله نوعی دیدگاه جهانی دوختهمحلی –شممود. به این معنا، جهانیمی

دهی و برای عالوه بر این، داعش در مقام سازمان (.333: 3110شمرایط محلی است )نش،  

ت ی آورده اسهای تنها نیز رودهی گرگهای تعقیا و مراقبت، به سازمانمقابله با تکنیک

 کند.یاد می« های ترورشوالیه»ها با عنوان که خود از آن

در عین حال، عنصممر چهارم و کامالً متمایز داعش از الگوها و امواج پیشممین تروریسممم، 

ه توان دریافت کهای تروریستی داعش در یک سال اخیر، میتکنیک آن اسمت. با مرور کنش 

ین است. داعش ا« کشتن از راه نزدیک»های پیشین، هتکنیک خاص این گروه در تمایز با گون

انگیزی و سمممت، وحشمممتتکنیک را به دو دلیل یا در واقع، هدف برگزیده اسمممت. دلیل نخ

ای آن، کشمی است که در بازنمایی رسانه حد و حصمر این نوع از ترور و آدم آفرینی بیرعا

برد. البته در مقابل، برای می شود و مخاطا را در اندک زمانی در شوک فرودوچندان نیز می

شوند، انگیزه و جذابیت برند و از این رو، جذب داعش میکسمانی که از خشمونت لذت می  

کنمد. دلیمل دوم نیز بمه مماهیمت نمامتقارن این نوع تکنیک در برابر       بیشمممتری نیز ایجماد می 

د. در گردزمیها باها و به ویژه آمریکاییهای نسل جدید غربیهای پیشمرفته در جنگ تکنیک

کنند تا از درگیری و جنگ تمام تالش خود را می« تحول جنگ»ها در مقوله واقع، آمریکایی

، اجتناب و دوری کنند. از این رو، تکنیک اصممملی «جنگ از نزدیک»تن یا به بیان بهتر، بهتن

های جدید، کشمممتن از راه دور اسمممت که به ویژه از طریق پهتادها صمممورت ها در جنگآن

 ها را با انتخاب گزینه یا تکنیکگیرد. داعش این پیشمرفت جنگی و تحول نسلی در جنگ یم

کشتن از راه نزدیک، تبدیل به نقطه ضعف و پاشنه آشیل غرب و ایاالت متحده کرده و تالش 

ش وهایی آمریکا را در برابر نیرگزیننشینی و دوریکرد با توسل به این تکنیک، موجبات عقا

 فراهم آورد.
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 های آن(: تروریسم نوین و ویژگی۲جدول )

 شاخا

 تروریسم
 قربانیان تکنیک راهبرد دهیسازمان انگیزه

ک یسکال

 المللی()بین
 محور )ملی(منفعت

مراتبی/ سلسله

 عینی
 گیریباج

کشی/ آدم

گیری گروگان

 هواپیماربایی

 گزینشی/ سیاسی

 نوین )جهانی(
محور هویت

 )جهانی(
 ای/ مجازیشبکه

تحریک و 

 برانگیختن
 عملیات انتحاری

ای، انبوه، فله

 اکثریت خاموش

 -نوین )جهانی

 محلی(

محور/ هویت

محور منفعت

 محلی( -)جهانی

مراتبی/ سلسله

 ایشبکه

 )عینی/ مجازی(

تحریک و 

برانگیختن/ 

 گیریباج

کشتن از راه 

 نزدیک

 ای،سیاسی/ فله

 اکثریت خاموش

 

 ها و رویکردها  ب. ضد تروریسم؛ گونه

شمممود که ها و راهبردهایی گفته میها، تکنیکبه مجموعه اقدامات، تاکتیک 3ضمممد تروریسمممم

هما، نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای امنیتی در برابر تهدیدات تروریسمممتی و به  حکوممت 

ش آمریکا که از سمموی ناتو و دهند. در تعریف ارتها انجام میگیری یا واکنش به آنمنظور پیش

گیرد، ضد تروریسم عبارت است های کشورها نیز مورد استفاده قرار میبسمیاری از دیگر ارتش 

ها شود و هدف از از عملیاتی که شامل اقدامات هجومی علیه تهدیدات تروریستی و تروریست

یا واکنش به تروریسمممم اسمممت  5دهیو پاسمممخ 1دسمممتی، پیش1، بمازدارندگی ۴گیریآن، پیش

(Kolodkin, 2017). ها برای مقابله با ای از تکنیکبه عبارت دیگر، ضممد تروریسممم، مجموعه

ای های تروریستی است. بر این اسا،، ضد تروریسم اشارهگیری دشمن یا رقیا از تاکتیکبهره

امکان، نابودسازی هایی که به منظور محدودسازی و یا در صورت مشیاست به راهبردها و خط

توان برای مقابله با تروریسممم شمموند. در عین حال، همه اقداماتی که میتروریسممم طراحی می

ه گیرد. هرآنچانجام داد، به طور معمول زیر عنوان مقابله با تروریسمم یا ضمد تروریسم قرار می  

                                                                                                   
1. Counter– terrorism 

2. prevent 

3. deter 

4. preempt 

5. respond 
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ابله دامی برای مقهای تروریسم را قطع یا علل آن را تضعیف کند، چنانکه باید و شاید، اقریشمه 

به بیان دیگر، ضد تروریسم صرفاً محدود  .(Pillar, 2008: 338)شود با تروریسمم شناخته می 

توان به دو گونه مشخا تر، ضمد تروریسم را می به اقدامات هجومی نیسمت. در برداشمت عام  

م . ضمد تروریس ۴و ضمد تروریسمم منفعالنه   3تقسمیم کرد که عبارتند از ضمد تروریسمم فعاالنه   

های یتسازی فعالفعاالنه مبتنی بر اقدامات عملیاتی تهاجمی است و شامل اقداماتی برای خنثی

ها و آوری اطالعات از تروریسممتهای جمعشممود. نظارت و اسممتنطاق، تکنیکتروریسممتی می

های ها و سممازمانسممازی و نفوذ در گروههای تروریسممتی، بازجویی، مراقبت و جریانسممازمان

 .(Herren, 2005)یابد در ذیل ضد تروریسم فعاالنه معنا میتروریستی، 

نیز  1ضمد تروریسم منفعالنه نیز مبتنی بر اقدامات عملیاتی تدافعی است که به آن پادتروریسم 

های اداری، ها اعم از سممماختمانتک مکانترین اقدام دفاعی، حفافت از تکگویند. مشمممخامی

ستی ای تروریهر تأسمیسات دیگری است که بتواند آماج حمله ها یا های نظامی، سمفارتخانه پایگاه

های خود به این نتیجه ها در بررسیقرار گیرد. هدف از اقدامات تدافعی این اسمت که تروریسمت  

امنیتی بیش از حد محکمی قرار دارد و از  -برسمند که آماج مورد نظرشان در حلقه تدابیر حفافتی 

 ریزیگونه دشمموارکردن برنامهشمموند. ایناند منصممرف ه کشممیدهای که برای حملرو، از نقشممهاین 

ها تری برای شممناسممایی آننشمماند و زمان فرا ها را هم فرو میها در عین حال تا آنتروریسممت

سمازد. این خود روش کلی دیگری اسمت که حراست ضد تروریستی از طریق آن عمل   فراهم می

ها را با تروریسمم اسمت. اقدامات دفاعی که تروریست   ها برای مقابلهکند و مکمل دیگر تالشمی

تواند ای که معمولشممان نبوده اسممت، خود را برای عملیات آماده کنند، می ناچار سممازد به شممیوه 

 . (Pillar, 2008: 376)ها را افزایش دهداحتمال دستگیرشدن آن

ذاتی مهم دارد. این اقدامات پرهزینه  اقدامات امنیتی تدافعی چند محدودیت در عین حمال، 

هایی اسممت که کمتر قابل های مسممتقیم و مالی شممامل هزینهها عالوه بر هزینهاسممت. این هزینه

ترین محدودیت این اسممت که از همه چیز گیری و در عین حال چشمممگیر اسممت. مهم اندازه

ها ای برای حمله تروریسممتتواند آماج بالقوهی که هر چیزی میتوان حفافت کرد، در حالنمی
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ند که محل حمله را خود انتخاب کنند و این همواره از این مزیت برخوردارها باشد. تروریست

ای نمایانگر نقاطی اسمت که امنیتشان قوی است یا دچار ضعف امنیتی هستند.  انتخاب تا اندازه

شممود. رقابت به هر تی ضممد تروریسممتی باعث نقض غر، می از این رو، تقویت اقدامات امنی

عملیات ضد تروریسمی تهاجمی این  شکل که باشد، هجوم همواره این برتری را بر دفاع دارد.

نیازی  کند وبرتری ذاتی را بر اقدامات تدافعی دارد که ابتکار عمل را به تروریسممت واگذار نمی

 آمیزی که یک هستهزند. عملیات تهاجمی موفقیتندارد تا محل و نحوه ضربه بعدی را حد، ب

گذارد آن هسمممته هرگز به هیم آماجی حمله کند. البته این اندازد، نمیتروریسمممتی را از کار می

ها گیرد. برعکس، آنهای تدافعی را میبمدان معنی نیسمممت کمه عملیمات هجومی جای تالش   

عالوه بر این،  .(Pillar, 2008: 385)اجزای مکمل یک برنامه ضممد تروریسممتی جامع هسممتند 

نخسمتین مرحله در تعیین و تبیین هر راهبرد یا اسمتراتژی ضد تروریستی، از جمله راهبرد ضد   

توان سممه کردن رویکرد حاکم بر آن اسممت. در مجموع میتروریسممم نوین، تعیین و مشممخا

رد. این شناسی کرویکرد متمایز را در مقابله با تروریسمم یا پردازش راهبرد ضمد تروریستی باز  

 «. رویکرد اطالعاتی»و « رویکرد عدالت کیفری»، «رویکرد نظامی»سه رویکرد یا مدل عبارتند از 

 

 . رویکرد نظامی4

رویکرد نخسممت به شممکل آشممکاری نظامی اسممت و متضمممن اقدام نظامی مسممتقیم بر ضممد    

ها محل استقرار فیزیکی مشخصی داشته نظامی به ویژه در شرایطی است که آنهای شبهسازمان

کند، ممکن است آن دولت نیز ها حمایت میباشند. اگر به روشنی مشهود باشد که دولتی از آن

قرار گیرد یا بسماط رژیمی که در آن کشور بر سر کار است، برچیده شود  آماج اقدامات تنبیهی 

جنگی، شامل نبرد مسلحانه علیه تروریسم است  -(. رویکرد یا مدل نظامی۴77: 31۱0)راجرز، 

که از « جنگ جهانی علیه تروریسممم»که در مجموع، سممازوکاری مشممابه جنگ دارد. اصممطالح  

گیرد. این مدل، شد، در چارچوب همین مدل قرار میاعالم  ۴003سموی دولت آمریکا در سال  

ی های بروز تروریسم و یا حتکند و به زمینهتروریسمم را به مثابه نوعی اقدام نظامی تصمویر می  

ه گیرد کپیماممدهای مقابله نظامی و جنگی با آن توجه ندارد. در واقع، این واقعیت را نادیده می  

گیرند، بعضمماً مردمانی را بزارهای نامشممروعی بهره میهای تروریسممتی که از ابسممیاری از گروه
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ها یا مطالبات مشممروعی دارند و یا مسممتظهر و متکی به  کنند که برخی شممکایتنمایندگی می

 پذیر نیسممت و بعضمماً بهها و اعتقاداتی هسممتند که مواجهه نظامی با این اعتقادات امکاناندیشممه

آوری گر سمیاسمی مؤسسه فن  تحلیل 3باری پوزن، .(Buzan, 2006)انجامد ها میگسمترش آن 

های های نظامی تهاجمی، مؤلفهمندیاقدام تهاجمی و توان»کند که ماسمماچوسممت، اسممتدالل می

اسماسی یک راهبرد موفق ضد تروریسم هستند. حمله نظامی حتی ممکن است در داخل کشور  

یا اقدامات نظامی  (PKK)صممورت گیرد، مثل حمله نظامی ترکیه به حزب کارگران کردسممتان  

 (.111-111: 31۱1)جونز و لیبیکی، « طلا چچنهای جداییروسیه علیه گروه

 

 . رویکرد کیفری۲

های بالقوه در مدل یا رویکرد عدالت کیفری نیز تروریسم به مثابه نوعی بیان نامشروع از دیدگاه

ت رچوب، بیشتر سیاسی اسحل تروریسم در این چا شود. بنابراین، راهمشروع در نظر گرفته می

 هاهای مردمی از تروریسممتها در این رویکرد باید در پی تضممعیف حمایتتا نظامی. حکومت

هایی انجام دهند که به ها و نارساییباشمند و این مهم را از طریق توجه و پرداختن به شمکایت  

وعی وشنی به مثابه نتوانند با خشمونت تروریستی به ر ها میانجامد. در این اثنا، آنخشمونت می 

ای اسمت که توسط نیروی انتظامی و پلیس صورت  یافته برخورد کنند. این مبارزهجرم سمازمان 

گیرد نه نهادهای نظامی و مبتنی بر قواعد عدالت کیفری اسمممت. در این چارچوب، چنانچه می

ه آنکه ن شوندمظنونین تروریسمتی دسمتگیر شموند، به نظام عدالت قضایی سترده و محاکمه می   

حل تواند راه کارهای صممرفاً نظامی نمیکشممته شمموند. حامیان این رویکرد یا مدل معتقدند راه 

ای جز گسممترش ها، نتیجهگیری مفرط از خشممونت علیه تروریسممت تروریسممم باشممد و بهره 

و در عین حال،  ها و در نتیجه، گسممترش تروریسممم نداردنارضممایتی در میان عقبه اجتماعی آن

افزاری و غیرقانونی متوسممل های سممختهایی را که برای دفاع از خود به شممیوهتوجهه دول

این رویکرد  .(Robinson, 2008: 53-54)کند دار میشوند را بیش از پیش مخدوش و لکهمی

های ضممد تروریسممم نیز  نامند. رویکرد انتظامی شممامل تدوین قانونرا رویکرد انتظامی نیز می

ها برای هایی مثل تأمین پول یا اسمممتخدام را که اجرای آنن فعمالیت تواشمممود. همچنین میمی
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های تروریسممتی گریزناپذیر اسممت، جرم تلقی کرد. تروریسممم یک جرم اسممت و بنابراین، گروه

اولین مکانیسممم هر نظام دموکراسممی برای مبارزه با آن، نظام قضممایی و جزایی اسممت )جونز و  

 (.111: 31۱1لیبیکی، 

 

 عاتی. رویکرد اطال1

های اکتیکها و تگیری از شیوهرویکرد اطالعاتی در مقابله با تروریسم، بدین معناست که با بهره

سمممازی و...، اوالً آوری، تحلیل، تخمین، هشمممدار، نفوذ، جریانمختلف اطالعاتی از جمله جمع

و  ا شدهشدن افراد دور هم برای تکوین این گروههای تکفیری و جمعگیری گروهمانع از شکل

ها یری آنگها، مانع از به نتیجه رسیدن و تصمیمگیری و تکوین این گروهثانیاً در صمورت شکل 

در چارچوب  .(Karmon, 2002)برای انجام حمله تروریستی به اهداف و مقاصد خودی شد 

رد، گیاین رویکرد، ابزاری که بیش از هر ابزار دیگری در مقابله با تروریسم مورد تأکید قرار می

ور های مزبهای اطالعاتی اسمت. تأکید بر این ابزار بر این امید اسمتوار است که سازمان  سمازمان 

ها را برمال خواهند کرد که مقامات خواهند توانست پیش جزئیات نقشه بزرگ بعدی تروریست

 .(Pillar, 2008: 373)از آنکه امکان اجرای آن فراهم شود، طومار آن را درنوردند 

ها، های اطالعات سه کارویژه مهم در مقابله با تروریسم دارند. یکی از این کارویژهسمازمان 

تری درباره تهدیدهای تروریسمممتی اسمممت؛ آیا این تهدیدها رو به فزونی ایجاد درک راهبردی

ی هاآورند؛ کدام زمینهها بیشممترین خطرات را پیش میها یا دولتهسممتند یا کاهش؛ کدام گروه

کننممد گونممه برآوردهممای راهبردی کمممک میانممد و... اینی بیش از همممه مممایممه نگرانیعملیممات

گذاری درباره تمامی وجوه ضد تروریسم از جمله اقدامات حراستی ضد تروریستی و سمیاست 

 ات تهاجمی به خطا نرود. یعمل

کمارویژه دوم، پشمممتیبمانی تفصمممیلی از تمامی دیگر ابزارهاسمممت. برای نمونه اقدامات    

ی های اطالعاتی گردآورماتیک درباره تروریسم همیشه بر اطالعاتی استوارند که سازماندیتل

ها هم های مالی تروریستهای اطالعاتی در شمناسایی و تعیین محل دارایی کنند. سمازمان می

نقش مهمی دارند. همچنین، اطالعات بسیار مهمی در اختیار عملیات مجریان قانون و ارتش 

 دهند.قرار می
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 تر از بقیه است. اینومین کارویژه، آشکارا سرشتی تهاجمی دارد و از بسیاری جهات مهمس

هاست های تروریستها و زیرسماخت کارویژه، گردآوری و تحلیل اطالعات مربوط به سمازمان 

کند. این اطالعات شمامل اسامی و اطالعات شخصی  ها را فراهم میکردن آنکه امکان متالشمی 

های امن و ارتباطات های تروریستی، خانهمات تروریسمتی، محل و قدرت هسته مظنونان به اقدا

های اطالعاتی عمالً شود. ممکن است خود سرویسها میها و گروهعملیاتی موجود میان هسته

ها نیروی انتظامی شده از سوی آنهای تروریستی را متالشی نکنند، ولی اطالعات ارائهسمازمان 

نین کند. چداخلی را قادر به یورش، دستگیری مظنونان و توقیف مواد میهای امنیت یا سرویس

 کند و این نیز به نوبه خوداقداماتی اغلا راه را برای دسمممتیابی به اطالعات بیشمممتر فراهم می

 .(Pillar, 2008: 374)کند های تروریستی را تسهیل میکردن سایر زیرساختمتالشی
 

 گونگیج. ضد تروریسم نوین؛ چرایی و چ

گانه مقابله با تروریسم، دو رویکرد نخست در اسا، خصلتی واکنشی در میان رویکردهای سمه 

دارند و معطوف به مرحله پس از وقوع کنش تروریسممتی هسممتند. این در حالی اسممت که در   

 شمممود کهمقابله و مواجهه با تروریسمممم نوین )از جمله تروریسمممم تکفیری(، همواره گفته می

ایسمت بر واکنش اولویت داشمته باشد. دلیل اصلی این امر آن است که اقدامات   بگیری میپیش

تی ها، به سممخای این گروهناپذیرند و به دلیل سمماختار ژلهها، غالباً جبرانتروریسممتی این گروه

توان (. در واقع، هر راهبرد ضد تروریستی را میTucker, 2008ها را متالشی کرد )توان آنمی

بینی یا دهی تقسیم کرد. مقوالتی چون پیشگیری، حفافت و واکنش یا پاسخبه سمه بخش پیش 

ترین نکته در ضمممد یابند. مهمگیری معنما می دسمممتی نیز در هممان مرحلمه پیش  برآورد و پیش

لیل گیری بنا شود نه واکنش. در پیشبایست بتروریسمم نوین آن است که کانون این راهبرد می 

های جدید موفق شمموند عملیات یا حمالت خود را این امر آن اسممت که چنانچه تروریسممت 

ه ها بسیار دشوار است و غالباً به نتیجمحقق کرده و وارد فاز عملیاتی شوند، معموالً، مقابله با آن

بر و با هزینه باال خواهد بود. نشممود و یا در صممورت موفقیت، بسممیار زما مورد نظر منتهی نمی

موقعیمت داعش در عراق در چنمد سمممال گمذشمممتمه، مؤید این نکته اسمممت. دلیل دیگر برای      

جویی جویی به جای منفعتگیری، ابتنای انگیزه تروریسمممم نوین بر هویتدهی به پیشاولویت
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هزینه  االبردنگیری از خشمممونت فیزیکی بر علیه آن و بتوان با بهرهاسمممت. بمه بیان دیگر نمی 

پایگی موجا ها را از پای درآورد و یا منصمممرف کرد. هویتفعالیت تروریسمممتی، تروریسمممت

خاب ها نیز افزایش یابد. انتشمود هرچه هزینه کنش تروریستی باالتر رود، اشتیاق تروریست می

گیری بدین روسمممت. در عین حال، اصمممل اولویت پیششمممیوه عملیات انتحاری نیز از همین 

ست که ضد تروریسم نوین مبتنی بر ضد تروریسم فعاالنه است نه ضد تروریسم منفعالنه. معنا

شمممود، رویکرد گونه جدید تروریسمممم توصمممیه می بنمابراین، رویکردی که در مواجهه با این 

ای از آمیزه شود،هایی که به تحرکات تروریستی داده میاطالعاتی اسمت. البته، در بیشتر واکنش 

 تواند بسیار متفاوتکارگیری هر یک میشود، ولی درجه بهرویکردها استفاده می از هر سه این

برای  توان گفت سه دلیل مشخاباشد. در مقام تبیین یا توضیح چرایی انتخاب این رویکرد می

اتخاذ رویکرد اطالعاتی در مواجهه با تروریسم نوین وجود دارد. دلیل نخست آن است که تنها 

وین گیری از تروریسم نتوان بر پیشهای اطالعاتی میی پنهان و دیگر تکنیکآوراز طریق جمع

(. دلیل دوم Byman, 2014تمرکز و تأکید نمود و دیگر رویکردها، فاقد این مزیت هسمممتند )

های تکفیری واجد تاریخی طوالنی از تجربه های جدید و به ویژه گروهاین است که تروریست

انباشمممت این تجربه هسمممتند و با گروهی که وارد فاز اطالعاتی  کمار اطالعماتی و تالش برای  

ری های تکفیتوان به مقابله پرداخت. در واقع، عمده گروهشود، جز با رویکرد اطالعاتی نمیمی

پردازند، ماحصمل شکست جماعت اخوان  که در شمرایط کنونی تشمکیل شمده یا به فعالیت می   

در دوره جمال عبدالناصر و پس از آن در مصر هستند. ها و مبارزات خود المسلمین در فعالیت

ها به این نتیجه رسید که وارد فعالیت پنهانی ها و انشعابالمسلمین، پس از این شکستاخوان 

همایی که از دل اخوان در جهان عرب برآمدند و به ویژه  شمممود. پس از آن بسمممیماری از گروه 

های مختلف اعم ا جدی گرفتند و در آوردگاههمای تکفیری، بعمد اطالعاتی فعالیت خود ر  گروه

ها در افغانستان تا امروز( از تجربیات اخالف ها و عملیات تروریسمتی )از نبرد با رو، از جنگ

 اند.خود بسیار بهره گرفتند و امروزه به نوعی انباشت سرمایه اطالعاتی در این حوزه دست یافته

عملیات روانی برای پیشبرد اهداف و مقاصدشان  ها ازگیری این گروهدلیل سوم نیز به بهره

های ها، از یک سو، برای جذب اعضا و هواداران خود، بر آسیاگردد. در واقع، این گروهباز می

شدگی تأکید و با شدگی یا احسا، اشغالها اعم از احسا، تحقیر و سرکوبشمناختی آن روان



 491    یننو یسمضد ترور

ا انتخاب اهداف و قربانیان مسممتقیم خود، ( و از سمموی دیگر، بPape, 2006کنند )آن بازی می

دهند و سمممعی در مقهورکردن یا ترسممماندن آن ای بزرگتر را هدف قرار میروان جمعی جامعه

، کنند. بنابرایندارند. به بیان دیگر، اسممتراتژی خود را بر مدل هرا، جمعی جامعه هدف بنا می

شمممناختی ای اطالعاتی و روانبا گروهی که در چارچوب عملیاتی خود به اسمممتخدام رویکرده

توان به مقابله پرداخت. البته، چنانکه گفته شمممد، این به پردازد. جز با رویکرد اطالعاتی نمیمی

منزله نفی دیگر رویکردها در پردازش استراتژی ضد تروریسم نوین نیست، بلکه بدین معناست 

دهای العاتی باشد و ثانیاً، رویکربایست مبتنی بر رویکرد اطکه اوالً نقطه عزیمت این راهبرد می

بایسممت در امتداد و در خدمت رویکرد اطالعاتی باشممند نه بالعکس. به این جنگی و کیفری می

گویند. در مقام تبیین چگونگی یا می CTIرویکرد، ضمممد تروریسمممم اطالعاتی یا به اختصمممار 

ه یا وان به پنج قاعدتسممازوکار ضممد تروریسممم اطالعاتی نیز مطابق متون و تجربیات موجود می

تغییر آماج  سمممازی،نفوذ و جریان اقدام محوری و کلیدی اشممماره کرد که به ترتیا عبارتند از

کنترل و مراقبت فراگیر  آوری اطالعات،تأکید بر رهیافت ترکیبی در جمع حمالت تروریسممتی،

 گذاری اطالعات و همکاری سازمانی.اشتراکالکترونیکی و به

 

 سازین. نفوذ و جریا4

های تروریسمممتی جدید و از جمله ترین اقدام در حوزه مقابله فعاالنه و تهاجمی با گروهمهم

سازی تکفیری که بسیاری از دیگر اقدامات بعدی منوط به موفقیت در آن است، نفوذ و جریان

بایست به نفوذ در ساختار فرماندهی و هاست. در چارچوب نفوذ میگونه از سمازمان در این 

ز توان اسازی نیز میها اقدام کرد. در قالا جریانمراتا ساختار قدرت در این سازمانسلهسل

های مختلف العقیده تقسیم کرد و جریان های موجود در سازمان را به جریانسو گرایش یک

مراتا سازمانی ارتقا داد و یا یک جریان مشخا را در سازمان ایجاد خطرتر را در سلسلهکم

(. هدف از این اقدام، عمدتاً بسمممترسمممازی برای Wagner, 2007: 58رورش داد )نمود و پ

اقدامات بعدی از جمله تغییر آماج گروه تروریسمممتی و اسمممتحاله تدریجی آن اسمممت. البته  

های سازی، ایجاد جریانسازی هم بشود. منظور از موازیتواند شامل موازیسمازی می جریان

ط که در عین حال، فاقد خ مشمابه به لحار عقیدتی و ایدئولوژیکی با گروه تروریسمتی است  
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ای است که مشمی مسملحانه و تروریستی باشند. هدف از این امر، اوالً جذب نیروهای بالقوه  

های های تروریسممتی را دارند و ثانیاً، جذب نیروهایی که از گروهپتانسممیل پیوسممتن به گروه

وریسم ربایسمت شمناخت سماختار جمعیتی ت   کنند. برای این منظور میتروریسمتی ریزش می 

توان همچون پیتر کالرک، ها را میجدید را در دستور کار قرار داد. ساخت جمعیتی این گروه

شممود، مدیر پیشممین ضممد تروریسممم سممیا، در نموداری که شممامل چند دایره متحد المرکز می

 دهد، درترین دایره که هسمته سمخت گروه را تشکیل می  توضمیح داد. بر این اسما،، درونی  

گیرد. دایره بعدی شممامل کسممانی وجود، عمدتاً حدود سممه هزار نفر را در بر میبرآوردهای م

هزار نفر  ۴00تا  350ها به حداکثر ها را مبارزان معتقد نامید و اعضای آنتوان آناست که می

باختن در راه آن اند و آماده جانرسممد )کسممانی که تلقیات انحرافی از اسممالم را پذیرفته  می

ای است که در دایره دوم ها حامی بالقوه و بالفعل مجموعهره سوم شامل میلیونباشند(. دایمی

ها های مادی، ارتباط و لجستیکی را در اختیار آناند انواع و اقسام کمکگیرند و آمادهقرار می

عنی شود؛ یترین دایره نیز شامل باقی جهان اسالم و مسلمانان میبگذارند. چهارمین و بیرونی

ها یا بیشممتر مردمی که با این شممیوه تروریسممتی مخالفند. جمعیتی که در راهبرد ضممد  میلیون

گذاری نمود، مردمانی هستند که در ها تمرکز و سمرمایه بایسمت بر آن تروریسمتی فعاالنه می 

گیری از تروریسممم نوین دادن یا پیشای برای پایانگنجند. هر شممیوهمحدوده دایره سمموم می

ها یا نهادهای متفاوت را میان اعضممای دایره سوم ای از ارزشد دسمته بایسمت تالش نمای می

از  توان از طریق آن، حرکتتبلیغ و نهادینه کند. این هسته اصلی یا کانون روشی است که می

ترین دایره را متوقف و معکو، کرد. بممه بیممان دیگر، ترین دایره بممه سممموی درونیبیرونی

های مشمممروع برای ی عبارت اسمممت از یافتن راهترین مؤلفمه ضمممد تروریسمممم تکفیر مهم

ها به سازمانی های تروریسمتی و پیوسممتن آن آوردن یا جداکردن اعضما از این سمازمان  بیرون

ی گونه از تروریسممم فقط در صورتدیگر با هدفی مشمترک ولی غیرتروریسمتی. بنابراین، این  

خود دور و طرد کند. به بیان  قابل مقابله است که فرهنگ عمومی جامعه هرچه بیشتر آن را از

باید راهبردی را برای مقابله با آن تدارک دید که فراتر از جنگ صممرف باشممد و در دیگر، می

مرتبه نخست، مانع از پیوستن اعضای جدید به آن شده و در نهایت به ریزش اعضای کنونی 

 (.Alexander, 2005آن بیانجامد )
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 )پیتر کالرک(: ساخت جمعیتی تروریسم جدید 4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تغییر آماج حمالت تروریستی۲

ها، آماج و جای نابودکردن تروریست شمود به در ضمد تروریسمم اطالعاتی، همواره توصمیه می   

ی ویژه اگر این گروه عقیدتبایست تغییر داد، به تأثیرگذاری، میها را از طریق نفوذ و اهداف آن

جای درگیرشدن با آن است. و مذهبی باشمد. این اقدام، بخشمی از اصل کلی دورکردن خطر به   

ها را مدت نتوان این گروهدلیل آن این اسممت که در صممورت درگیرشممدن، اگر در کوتاه یا میان 

انجامد، در عین حال که هزینه درگیری با آن ها میدشدن آننمشکست داد، در بلندمدت به توان

 گونه از تروریسم کار دورکردن این خطر نیز دورکردن آماج و اهداف ایننیز بسیار باالست. راه

کاری اسمت که در دستور کار راهبرد ضد تروریسم غرب قرار گرفت و به  اسمت. این همان راه 

ها را از شهروندان غربی و آمریکایی و در داخل غرب، هتدریج توانست آماج و اهداف این گرو

های عرب و در نهایت، به ابتمدا به سمممربازان غربی و در منطقه خاورمیانه، پس از آن به دولت 

ن تریهای شمیعی و شمهروندان شمیعی منطقه خاورمیانه تغییر دهد و منحرف کند. مناسا   دولت

 یجهادهای مخالفان بالقوه گروه

 یجهادهای گروهحامیان 

 هاهسته سخت جهادی

 هاتروریست
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هاست. از سازی در میان آنها و جریانن این گروهکار برای تحقق این هدف نیز نفوذ در دروراه

روسممت که بسممیاری معتقدند صممدور برخی فتاوا و احکام فقهی در القاعده عراق )نطفه  همین 

 ، محصول«دشمن نزدیک بر دشمن دور اولویت دارد»گیری داعش( مبنی بر این قاعده که شکل

ها و های عربی در این گروهو دولت های اطالعاتی و امنیت غربسمازی سازمان نفوذ و جریان

هاسممت. عالوه بر این، این اقدام در منطقه خاورمیانه سممهل و ممتنع اسممت و دلیل این سممازمان

هاست؛ چراکه در این منطقه، دشمن ها و دشمنیبودن منطق دوسمتی ویژگی، ناپایداری و موقتی

هه اخیر، این اقدامی بوده امروز ممکن اسمت متحد و دوسمت فردا باشد و بالعکس. در چهار د  

ای جمهوری اسممالمی ایران از جمله عربسممتان  ای و فرامنطقهاسممت که رقبا و دشمممان منطقه 

های متحده و ... همواره آن را در خصمموص گروه سممعودی، ترکیه، رژیم صممهیونیسممتی، ایاالت

کفر و کفار  صادیقویژه از طریق تعیین ماند. این امر به تروریسمتی تکفیری در دستور کار داشته 

و با واسمطه مکانیسمم فتوا و تغییر آن ممکن شمده است. نکته مهم در این میان آن است که در    

های ترین عامل تغییر مصمادیق کفار و تغییر فتوا در این خصمموص، نفوذ سازمان این روند، مهم

قع، در میان هما بوده اسمممت. در وا ای در این جریمان ای و فرامنطقمه اطالعماتی و امنیتی منطقمه  

های تکفیری در هر دو منطقه مصمر و عربستان، همواره این مباحثه جریان داشته که کفر  جریان

بایسممت آماج یک اولویت دارند و مینزدیک یا کفر دور و دشمممن نزدیک یا دشمممن دور، کدام

، هاحمالت تروریسمتی قرار گیرند؟ مقصود از کفر نزدیک یا دشمن نزدیک در میان این جریان 

شممود. این گروه غالباً شممامل حکام ها زده میعمدتاً مسمملمانانی هسممتند که برچسمما کفر بر آن

چنین، شیعیان منطقه کشمورهای اسمالمی مانند رؤسمای جمهور مصر و خاندان آل سعود و هم   

شمود. نخستین بار، عبدالسالم فرج شاگرد سید قطا و مؤسس سازمان التکفیره و الهجره در  می

اعالم نمود جهاد با دشمن نزدیک بر دشمن دور اولویت دارد و ترور انور سادات  مصمر بود که 

(. در عین حممال، تغییر در این 310: 317۴بنممدی بود )دکمیجممان، محصمممول همین اولویممت

های جهادی و تکفیری در چهار دهه اخیر، عمدتاً حاصممل بندی در طول تاریخ سمملفیاولویت

های سلفی بوده است. نخستین تم اطالعاتی آن در جریانتالش و نفوذ رژیم آل سمعود و سمیس  

(، زمانی که محمد بن عبداهلل قحطانی به تحریک الجهیمان اعالم 3151)آبان  3۱7۱بار در سال 

کرد که مهدی منتظر اسمت و با قیام پانصمد نفر از اعضمای سمازمان سلفی خود مکه را تسخیر     
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های سممملفی (، رژیم آل سمممعود به عمق خطر جریانHegghammer, 2010: 17-21نمود )

 ویژه آنکه این گرایش سلفی، رژیم آل سعودتکفیری برای امنیت و بقای رژیم خود پی برد، به 

طالعاتی آل پس، نهادهای اپیمانی با صمملیبیون بریتانیایی(. از آن  را تکفیر کرده بود )به دلیل هم

ها داشممته و از شممیوخی  اج و اهداف این جریانسممعود همواره سممعی در فرافکنی و تغییر آم 

 اند. در اولین مورد پس از قیامهمچون بن باز، فتوای تکفیر دیگران از جمله شمممیعیان را گرفته

دهی اعراب سمملفی در متحده و پاکسممتان سممعی در سممازمانمکه، عربسممتان با همکاری ایاالت 

ها به افغانستان نمود تا در کنار عزام آنویژه عربستان، اردن و مصر و اسمراسمر جهان اسالم به   

نشمانده شموروی در افغانستان بجنگند. علت اصلی این تالش،   مجاهدین افغان با حکام دسمت 

گر مسممیحی )ارتودوکس( سموی یک نیروی اشممغال  ها از حکام منطقه بهتغییر هدف این جریان

 ها به سرکردگیافغان، گروه عربها در این مسیر تخلیه شود. از دل این جریانبود تا نیروی آن

الدن شمکل گرفت که بعدها نام القاعده را بر خود گذاشممتند و به جد معتقد بودند که  اسمامه بن 

 کفر دور یا دشمن دور بر دشمن نزدیک اولویت دارد. 

های مقد، اسالمی از سوی آمریکا، در پاسمخ به اشغال سرزمین  ۴003جریان القاعده در سمال  

 رفت. اشغال عراق و افغانستانبندی به شمار میتامبر را آفرید که اوج این اولویتسمت  33واقعه 

از سمموی آمریکا با همکاری حکام منطقه از جمله عربسممتان، اردن و کویت، فصممل جدیدی از  

ودند، شده بهای مختلف القاعده که در منطقه پراکندههای جهادی را رقم زد. شبکهفعالیت سلفی

کردند و از سوی ربازان آمریکایی در افغانسمتان و عراق حمالت انتحاری می سمو به سم  از یک 

الشمممیخ در مصمممر، الخبر در دادند. انفجار در منطقه شمممرمدیگر، حکام منطقه را هدف قرار می

ها در همین چارچوب انجام گرفت. در آن عربسممتان و هتلی در امان پایتخت اردن در آن سممال

گیری گرایش جدیدی در طالعاتی عربی و غربی، موجا شممکلهای ازمان، همکاری سممازمان

باره یکبه  ۴001شماخه عراقی القاعده شمد. ابومصمعا الزرقاوی، رئیس القاعده عراق در سال    

اعالم نمود که اولویت، جهاد با دشممن نزدیک یعنی شمیعیان و همچنین، کفار صفوی در عراق   

اق و انفجار حرمین عسگرین منجر شد و اسمت. این چرخش فتوایی به کشمتار شمیعیان در عر   

های منطقه برای چند سال در حاشیه امنیتی قرار گرفتند. این چرخش نیروهای آمریکایی و رژیم

الدن بر سممر اولویت جهاد شممد و به انشممعاب موجا اختالف الزرقاوی با ایمن الظواهری و بن
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به هر ترتیا، این تغییر آماج و  گیری داعش بود.شماخه القاعده در عراق انجامید که نطفه شکل 

ها ها، شناسایی و مدیریت شیو  و علمایی است که فتاوای آناهداف نیازمند نفوذ در این گروه

ها مؤثر است. در این خصوص باید دانست که تداوم حیات رژیم آل سعود در گرو بر این گروه

د داشممت. این امر در خصمموص هاسممت و این روند ادامه خواهتداوم این تغییر آماج و فرافکنی

 رژیم صهیونیستی نیز صادق است.

 

 آوری اطالعاتدر جمع 4. تأکید بر رهیافت ترکیبی1

های مبارزه علیه تروریسممم تا حدود زیادی به اطالعات مناسمما بسممتگی دارد. اطالعات شمماخه

، نسممانیمختلفی دارد که هرکدام نقاط قوت و ضممعف خود را دارند: اطالعات مبتنی بر منابع ا

اطالعات سممیگنالی، اطالعات مخابراتی، اطالعات الکترونیکی، اطالعات تصممویری، اطالعات  

گیری و تعیین کیفیت و اطالعات آشمممکار. در عین حال، پشمممتیبانی اطالعاتی از ضمممد  انمدازه 

ها اسممتوار باشممد. باید همه اطالعات به تواند روی یک یا دو مورد از این شمماخهتروریسممم نمی

ها ترکیا شوند تا اطالعات عملی برای مبارزه علیه تروریسم به دست ه از این شاخهدست آمد

 (.۴05: 31۱1آید )ادواردز، 

ن عامل تریترین نقطه مرکزی و کانون استراتژی ضد تروریسم نوین و کلیدیاطالعات، مهم

قوه یا لهاسمت. هنگامی که یک بما انسانی انتحاری با گیری از عملیات تروریسمتی آن در پیش

یان تواند آن را به سوی یک پاشود، فقط اقدامات امنیتی است که مییک گرگ تنها شناسایی می

(. Kilroy, 2017: 120آوری اسممت )ترین بخش در این فرآیند، جمعخوش رهنمون کند. مهم

بایسممت ابعاد آوری میترین نکته در ضممد تروریسممم نوین این اسممت که جمعدر این میان، مهم

ای متوازن پوشش دهد. در ایاالت متحده، کمیسیون نی، اجتماعی و فنی را توامان و به گونهانسا

ستتامبر، به صراحت در گزارش  33گیری از رخداد سمنا برای رسیدگی به علل ناتوانی در پیش 

آوری فنی و خود تمأکیمد کرد کمه یکی از دالیمل این امر، تمأکیمد و تکیمه بیش از حد بر جمع       

ل ترین دلیآوری بوده است. مهمگونه جمعآوری انسانی و غفلت از این برابر جمع مخابراتی در

سممازی و نفوذ اسممت. آوری انسممانی، همان ضممرورت جریاننیاز ضممد تروریسممم نوین به جمع

                                                                                                   
1. Intelligence fusion 
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به  ها شده و از یک سورنگ این گروهبایسمت افرادی استخدام و تربیت شوند که بتوانند هم می

زند و از سوی دیگر، با قرارگیری در موقعیت ساختاری و راهبردی در آوری مناسما بتردا جمع

های استراتژیک بگیرند. اطالعات انسانی در این ها، در مقاطع حسما، بتوانند تصمیم این گروه

ارد. های فنی دهای زبانی، فرهنگی و اقتصادی به همراه تخصاتری به مهارتسطح نیاز افزون

مالن باید با محیط عملیاتی آشمنا شوند و درک درستی از جامعه و  دلیل این امر آن اسمت که عا 

 .(337-33۱: 31۱1)سیمز،  دهند داشته باشندفرهنگی که در آن عملیات انجام می

آوری اجتماعی نیز عالوه بر این، ضمممد تروریسمممم نوین نیازمند اطالعات اجتماعی یا جمع

کفیری اوالً در یک بسمممتر اجتماعی های تترین دلیل این امر آن اسمممت که گروههسمممت. مهم

مند کنند و ثانیاً از یک راهبرد اجتماعی مشممخا بهرهمشممخا رشممد و نمو و عضمموگیری می

کردن گروه و بینش تکفیری و ایجاد عقبه ها اجتماعیهسمتند. به بیان دیگر، راهبرد مشخا آن 

ها آن انند به راحتی باهای اطالعاتی و امنیتی نتواجتماعی برای گروه تکفیری اسممت تا سممازمان

های ای، این فرصممت را داشممته باشممند که به الیهمقابله کنند و در برابر هر شممکسممت و ضممربه

شممدن، راهبردی است که اجتماعی پشمتیبان خود باز گردند و خود را بازسمازی کنند. اجتماعی  

ر اخوان و المسلمین در برابر جمال عبدالناصر، در دستور کاپس از شمکسمت نسمل اول اخوان    

ها های بعد قرار گرفت. در واقع، پس از این شمممکسمممت، آنهمای برآممده از آن در دوره  گروه

قیم و ای عترین برخورد و ضممربهها پس از کوچکدریافتند که بدون عقبه اجتماعی، فعالیت آن

 شممود. حتیماند و امکان احیا و بازسمازی برایشمان بسممیار دشموار و حتی ناممکن می   ناتمام می

ها، همچون سمممازمان التکفیر و الهجره به این نتیجه رسمممیدند که برای ایجاد برخی از این گروه

جمامعه ایمانی در برابر جامعه جاهلی موجود در مصمممر، هجرت کنند و این جامعه را در دیگر  

های تکفیری در شرایط کنونی جهان اسالم به این نتیجه ها بسازند. عالوه بر این، گروهسمرزمین 

ها و ها، جوامعی اسممت که از گسممل اند که بهترین شممرایط اجتماعی برای فعالیت آن یدهرسمم

برند. در واقع، بر هم خوردن توازن مذهبی و به ویژه شیعه/ سنی رنج می –ایهای فرقهشمکاف 

 های تروریسممتی تکفیری ایجادها، بسممتر مناسمما را برای فعالیت گروهاجتماعی میان این گروه

آوری اجتماعی یا رو، هر راهبرد ضممد تروریسممم نوین )تکفیری( نیازمند جمع این کند و از می

 اطالعات اجتماعی مناسا و بهنگام در این حوزه است.
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 . کنترل و مراقبت فراگیر الکترونیکی1

های دهی جدید تروریسم نوین، عالوه بر شناسایی شبکهترین عرصمه برای مقابله با سازمان مهم

ها و خودتروریست 3های تنهاتوانند در نقش گرگای است که مییروهای بالقوهترور، شناسایی ن

 Rumiyah, Safarنامد )می« های ترورشممموالیه»ها را فماهر شممموند. این افراد که داعش آن 

 توان با ردگیری این ارتباطات بهرو نمی(، وابسمتگی تشکیالتی ندارند و از این  10-12 :1438

های ها به بماشمممدن آنبنابراین، بسمممیار مهم اسمممت که پیش از تبدیلها پی برد. هویمت آن 

گیری کرد. در این ها از فرد سمماده به گرگ تنها پیشها را شممناسممایی و از ارتقاء آنانتحاری، آن

خصممموص و برای هر دو مورد، عالوه بر کنترل و مراقبت در فضمممای واقعی و صمممحنه عینی، 

مراقبت فراگیر الکترونیکی تدارک دید. کارویژه این سامانه  ای برای کنترل وبایسمت سمامانه  می

ی های جمعیتی مختلفبایسمت مراقبت الکترونیکی و رصمد فضمای مجازی در خصوص الیه   می

ا کنند و یها جسممتجو میهای تکفیری، مخاطبان خود را در میان آنها و گفتمانباشممد که جریان

 ها تمرکز دارند.برای تأثیرگذاری بر آن

شممدن به واسطه فضای هایی که جهانیلیل این امر آن اسمت که یکی از امکانات و قابلیت د

د منها را بیش از پیش توانهای فروملی و فراملی قرار داده و آنمجمازی در اختیار افراد و گروه 

 های خود را پنهان کنند وها امکان داده بتوانند بیش از هر زمانی کنشکرده، این اسممت که به آن

های ارتباطی خود را از فضای عینی به فضای مجازی منتقل کنند تا رصد و ردیابی به ویژه کنش

شنا، و ای ناتوان به گونهها دشوارتر شود، به ویژه آنکه در این فضا بیش از فضای عینی میآن

گری کرد و در عین حمال، در آن واحد با هر نقطه از جهان در  همای غیرواقعی کنش بما هویمت  

های کاوی در این فضا با محدودیتهای اطالعاتی را برای دادهتباط بود. این قابلیت، سمازمان ار

                                                                                                   
گری مطرح بار توسط مصطفی الرفاعی معروف به ابومصعا السوری تئوریسین موج پنجم سلفیاولین « های تنهاگرگ». ایده 3

های آن یاد و ویژگی« فردیجهاد »، از اصطالح «دعوة المقاومۀ اإلسالمیۀ العالمیۀ»های کتاب قطور شد. وی در یکی از فصل

ی متعددی ویژگ« های تنهاگرگ»کند. اتخاذ تاکتیک های سلفی جهادی را به اتخاذ این تاکتیک تشویق میکند و سایر گروهمی

های پایین، تعداد اندک مهاجمان، های سیستماتیک و پیچیده، هزینهریزیتوان به عدم نیاز به برنامهها میدارد که از جمله آن

ی بینی بودن عملیات، دشواری در شناسایاالختیار بودن فرد مهاجم در انتخاب مکان و زمان عملیات، ناگهانی و غیرقابل پیشامت

های سبک برای انجام عملیات تروریستی اشاره کرد افراد مهاجم و استفاده از تجهیزات ساده همانند خودرو، سالح سرد و سالح

 (.31۱5)نجات، 



 471    یننو یسمضد ترور

کاوی مطمئن و قابل اتکا در فضمممای مجازی و ها برای دادهکنمد. در واقع، آن مهمی مواجمه می 

گری دست زده و کاربران معین یا محدودی را ردیابی کنند، چون توانند به گزینشدیجیتال نمی

یشمه این امکان وجود دارد که مظنون اصملی در امان بماند. ردیابی حداکثری نیز دو مشممکل   هم

 کند.  عمده، یعنی مشکل امکان فنی و مشکل حقوق بشری ایجاد می

کمماوی در فضمممای مجممازی و دیجیتممال، دو فرصمممت مهم نیز برای  در عین حممال، داده

های که این فضمما تمامی کنشهای اطالعاتی در بر دارد. فرصممت نخسممت آن اسممت سممازمان

ن دهد و با رصد آپنداری، گفتاری، نوشتاری و رفتاری را پوشش می هایانسانی اعم از کنش

توان کنش کاربران را در کلیت آن در اختیار داشممت و با در اختیار داشممتن این کلیت بهتر می

شمممده، به ای جهانیهای ضمممد امنیتی پی برد، به ویژه آنکه در دنیتوان به اهداف و طرحمی

نکردن از فضای مجازی و ارتباطات دیجیتال، امری تر، استفادهخصموص در جوامع پیشمرفته  

 تواند دیتاها وها میشود. فرصت دوم آن است که ثبت و ضبط این دادهغیرممکن قلمداد می

ت سبگران قرار دهد و از این رو، ارزش بیشتری ناطالعات بدون واسمطه را در اختیار تحلیل 

اند و پس از آوری انسانی دارد که عمدتاً آلوده و تحریف شدهبه برخی اخبار حاصل از جمع

کاوی حین نقل و گیرند. در این خصوص، دادهگذشمت از چند واسطه مبنای تحلیل قرار می 

ؤثر گیری بسیار متواند در مرحله پیشها بسیار مهم است و مینمودن آنانتقال دیتاها و ذخیره

 ع شود.واق

عی و های اجتماهای مختلف در شبکهها و پیامارتباطات مالی، جسمتجوهای اینترنتی، پست 

 هاییتوانند مبنای تحلیل و شمناخت نشانه های ردوبدل شمده در این فضما، همه و همه می  پیغام

انست های تنها هستند. باید دهای ترور و فعالیت گرگگیری شبکهباشند که نشانگر امکان شکل

مند و های تنها بسمیار باالست و تنها با مراقبت دائم و ضابطه گیرسمازی گرگ که پتانسمیل غافل 

ای سممملفی، های ماهوارهگیری ممانعت نمود. ارتباطات با شمممبکهتوان از این غافلای میحرفه

رنتی های اینتهای اجتماعی و سایتو گذار در شبکه ارتباطات با مدار، سلفی و وهابی، گشت

ل و و تحلیهایی در این حوزه باشند که اهمیت تجزیه توانند نشانهفی و وهابی، هر کدام میسمل 

 اقدام مقتضی را دارند.
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 گذاری اطالعات و همکاری سازمانیاشتراک. به1

های اطالعاتی سنتی، نقایا زیادی در همکاری و تبادل اطالعات دارند. این در حالی سمازمان 

ا تروریسم نوین، همکاری مستحکم و تبادل اطالعات بین مؤسسات ملی است که برای مقابله ب

ای/ جهانی تروریسم المللی، ضمروری اسمت. دلیل این امر همانا خصلت فراملی و منطقه  و بین

نوین است. بسیاری از جوامع اطالعاتی این کار را در درون مرزهای ملی به خوبی انجام داده و 

ها و وقوع حمله تروریستی شود، یابی تروریستعاتی موجا فرصتاند خِسَّتِ اطالاجازه نداده

المللی یا بین کشموری با مشکل مواجه  های فراملی و به ویژه بیناما همین جوامع، در همکاری

بندی و انتشار اطالعات، های خروج اطالعات از طبقهاند. دلیل این امر آن اسمت که سیستم بوده

 رو، انتشارموالً دشوار هستند و مراحل اداری زیادی دارند. از این تر، معبرای مخاطبان گسمترده 

گیرد که هر موقع و مؤثر اطالعات با چالش مواجه است. این چالش با این واقعیت شدت میبه

ها به صممورت های امنیتی و اطالعات آنکشمموری با تهدیدات متفاوت مواجه اسممت. سممازمان 

زان، کنند. چالش دیگر، یافتن میمقررات متفاوتی عمل میمتفاوت تنظیم شده و تحت قوانین و 

 ها، به ویژهگذاری اطالعات ضمد تروریسمتی با دیگر سرویس  اشمتراک زمان و نحوه مناسما به 

گذاری، سرویس خودی از سوی دیگر های دیگر کشورهاست تا به واسطه این اشتراکسرویس

ودی باید زمانی اطالعات را به اشتراک گیر نشود. برای این منظور، سرویس خها غافلسمرویس 

بگذارد که به لحار عملیاتی یک گام از سممازمان مشممابه جلوتر باشممد. در این صممورت دیگر   

تر، بزرگترین چالش در همکاری ایگیر نخواهمد شمممد. در عین حال و از منظری حرفه غمافمل  

ها، بدون یسگذاشمممتن اطالعات با دیگر سمممرواشمممتراک  اطالعاتی و تسمممهیم اطالعات، به

 .(۴01: 31۱5)پورسعید،  آوری استهای حسا، و مبدعانه جمعآشکارکردن روش
 

 گیرینتیجه

هر تهمدیمد جمدید در سمممطح امنیت ملی، الجرم نیازمند ترتیبات نهادی جدید یا بازنگری در    

و  گوییترتیبات موجود اسممت. دلیل این امر آن اسممت که نهادهای پیشممین، غالباً برای پاسممخ  

رو، الزاماً مسئولیت نخست هیم اند و از این مدیریت تهدیدات گذشمته تأسمیس و تنظیم شمده   

های مختلف و متنوع اجهمه بما تهدید جدید نیسمممت. با توجه به ابعاد و چهره  هما مو یمک از آن 
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افزاری آن، این نیاز بیش از هر افزاری و نرمآمیزی ابعاد سممختتروریسممم نوین و به ویژه درهم

شمود و به ویژه کشوری مانند جمهوری اسالمی ایران که بنا بر قرائن  زمان دیگری احسما، می 

، اهداف تروریسم تکفیری قرار دارد، بیش از هر نظام سیاسی دیگری و شواهد موجود، در ر 

امنیتی باشد؛ زیرا  –بایست اطالعاتیدر منطقه، نیازمند این نهادسمازی است. نهاد مذکور اوالً می 

بایسممت رویکرد اطالعاتی باشممد نه  چنانکه گفتیم رویکرد حاکم بر ضممد تروریسممم نوین می 

 های مسئول و مرتبطبایست هماهنگی همه نهادها و سازمانمی رویکرد جنگی یا کیفری و ثانیاً

ها، خالءها و کاریهما یما عمدم هم   هما و پراکنمدگی  کماری را بر عهمده گیرد تما از خالل موازی  

کست گیری و شممهایی برای نفوذ یا بدکارکردی سمیسمتم شمکل نگیرد که نتیجه آن غافل   حفره

های تروریسممم تکفیری، نوعی ناسمما با ابعاد و چهرهبایسممت متراهبردی خواهد بود. ثالثاً، می

سم افزاری تروریاسمتراتژی بلندمدت را طراحی و تدوین کند که متناسما با ابعاد نرم و سخت  

روست که ای و جهان آن از سوی دیگر باشد. از همین نوین از یک سو و سطوح داخلی، منطقه

ورها در این مبارزه امری ناگزیر اسمممت. اطالعاتی و نظامی با دیگر کشممم –های امنیتیهمکاری

آوری و تحلیل ای برای رصممد، جمعبایسممت دارای بخشممی نیرومند و حرفهرابعاً، این مرکز می

های های الکترونیکی و مجازی کاربران تکفیری در سمراسمر جهان باشد و به ویژه بر شبکه  داده

 اجتماعی مجازی متمرکز شود.
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