
 

 

 یچرخش گفتمان ؛»یهروم«به » دابق«گذار از 

 »جهاد«به » خالفت«داعش از 
 

 ∗فرزاد پورسعید

 

 مقدمه
عنوان  يجا ، به سرعت به1395در مهر  یهدابق در سور ینداعش پس از از دست دادن شهر نماد

را منتشر کرد. در واقع، چون داعش  »یهروم«عنوان  با اي، مجله»دابق«یعنی  اشیغاتیمجله تبل
 یاسخود را در مق کندیو عراق را از دست داده، تالش م یهخود در سور هايینمواضع و سرزم

. دی، مطرح نمااستروم  يبرا یخیتار یکه نام عرب »یهروم«تازه به نام  یعنوان یقاز طر یجهان
باشد و به چند زبان » داعش ییعناصر اروپا يبرا یدجد ينماد« کندیمجله عمدتاً تالش م ینا

منتشر  یارسو ف یاییاندونز ترکستانی،پشتو،  ی،آلمان ی،فرانسه، ترک ی،عرب یسی،از جمله انگل
عش دا ياعضا یهروح یشافزا يو تالش برا يارسانه یغاتتبل یاياح ید،. هدف مجله جدشودیم

 هک یاتالح يامجله توسط مرکز رسانهاین . است یهعراق و سور هاي اخیر درکستش در پی
 کند،ی) و روزنامه النبع را منتشر می(زبان ترک یهمانند دابق، داراالسالم و قسطنطن یگرد ینعناو

وجه قابل ت ياحرفه یفیتو ک يآورفن ینخاطر استفاده از آخر همجالت ب ین. اشودیمنتشر م
 به صورت ین،اند. همچنشده یبالقوه طراح يو جذب اعضا یدئولوژيا یغتبل يو برا هستند

 ینترنته اب یکه دسترس یچاپ کرد و در مناطق یها را به سادگتا بتوان آن شوندیاف ارائه ميدیپ

 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردي ∗
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. نندک یعتعداد ممکن توز ینها را در باالترآن کنندیتالش م ینو ناشر کرد یعتوز است،محدود 
که  یرا پس از هر شکست ی خودتبلیغ يهایدهداعش ظاهراً ا دهدینشان م یهعنوان نشر ییرتغ ینا

 غیدر نبرد خود تبل ی. داعش به شدت دابق را به عنوان نقطه مهمدهدیم ییرتغ ،شودیمتحمل م
م که نام شهر ر »یهروم«واژه  یغاما اکنون توجه خود را به تبل ،جهان است یانپا يکه مناد کردیم

مجله که خواستار کشتن  يمحتوا هواژه را ب ینن اتوایم ین،معطوف کرده است. بنابرا است،
 مجله ینکه در اهمچنان ؛ربط داد ،کندیم یفکه آنان را کافر توص یغرب يکشورهااز  يافراد

هاي تروریستی به وسیله چاقو (عملیات لندن) متعددي براي اجراي عملیات هايیوهکارها و شراه
هور (عملیات برلین، نیس و استکهلم) که به کامیونیزم مش امیونو زیرگرفتن عابرین پیاده توسط ک

خاب انت ،یگرد يبه مخاطبان آموزش داده شده است. از سو یاتو با جزئ یحاست، به صورت صر
شود. در واقع،  یادآوري یبیصل يهاجنگ یختار ،مخاطب يست که برااز آن رو یهعنوان روم

 یگاهخود را در جا یخیتار هايیتروا کارگیريهاند با بکرده یهمواره سع يجهاد يهاگروه
 یدخود، ام یروهايبه ن یحماس یحس يگونه، عالوه بر القاینمسلمانان صدر اسالم قرار دهند. بد

مسلمان در  یروهايگونه که نهمان یندبگو خواهندیها م. آندهندیها مرا به آن یینها یروزيپ
 بزرگ و فتوحات هايیروزيتوانستند به پ ،فصدر اسالم با وجود قرارداشتن در موضع ضع

 روزیباالخره پ ،با وجود مقابله با دشمنان قدرتمند یزداعش ن یروهاين یابند،دست  یرگچشم
تا با  دهدیها اجازه مو به آن دهدیم يسازاسطوره یتها ظرفگروه ینبه ا یخخواهند شد. تار

مجد و شکوه  یامبازگشت به ا عدهسرخورده و یروهايبه ن ،یخاز تار یخاص یاتروا ینشگز
 یاتناج یهتوج ینو همچن یدئولوژيپرورش ا يبرا يبه عنوان بستر یختار ،گونهینبدهند. بد

 یهمگذار از دابق به رو دهدینشان م یهمطالعه متن رومبر این،  عالوه. شودیکار گرفته م به یجنگ
 زیبه گفتمان جهادمحور ن رمحواز گفتمان خالفت یچرخش گفتمان یداعش همراه با نوع يبرا

فت خال یراموناز بحث پ ياثر ینخالف دابق، کمتر بر یهچهار شماره روم یبوده است. در تمام
در اوج مباحث بر  یه. در شماره سوم رومشودیو در عوض همه مباحث به جهاد ختم م یستن

 یملع یچه«جهاد آمده است:  ایلشده و پنج گزاره مشخص به عنوان فض یدجهاد تأک هايیلتفض
ه جهاد قل«، »مردم است ینمجاهد، بهتر«، »است یماناز ا ياجهاد شعبه« ،»کندینم يبا جهاد برابر
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 یل. نوشتار حاضر به تحل)Rumiyah, 3: 13» (محافظت مجاهد در برابر آتش«و » اسالم است
 .پردازدیمگفتمانی چرخش  ینا
 

 »دابق«گفتمان  ینقطه گره ی؛اسالم خالفت
است که داعش  یهمرز ترک یکیو در نزد یهحلب در شمال سور یکیدر نزد یدابق نام محل

 انیسپاه یرياسالم (ص)، محل درگ یامبرو به وعده پ یاسالم یثاحاد یبود مطابق برخ یمدع
 یته برخ. به گفشودیم یمسلمانان منته یروزيدر آخرالزمان خواهد بود که به پ یحیاناسالم با مس

 یهبه فرماند یدولت عثمان یناست که ب یاسم، اشاره به جنگ ینانتخاب ا یلکارشناسان، دل
 24ر ) دیاننصوه (از جمله پادشاهان سلسله مملوکسلطان قا یاول و دولت پادشاه یمسلطان سل

معروف » مرج دابق«جنگ که به  ینصورت گرفت. در ا» دابق« يدر روستا یالديم 1516اوت 
لطان س يجنگ منجر به فتح حلب از سو ینآمد. ادر یعثمان يرواشد، منطقه شام به اشغال فرمان

 تیبه سمت مصر شد و در نها یعثمان یانسپاه رويیشدر ادامه، تصرف دمشق و پ واول  یمسل
منطقه را از داعش  ینا یهارتش سور 1395. در مهرماه یدانجام یانحکومت مملوک یبه فروپاش

 داد. ییرتغ »یهروم«خود را به  یهداعش نام نشر ،پس گرفت و آن را آزاد کرد. پس از آن
ز ا ايیرهود که زنجب یگفتمان يبندمفصل يدابق در پانزده شماره خود در ظاهر در سودا

دولت «، »هجرت«، »جهاد«، »امامت«که عبارت بودند از  رفتیبه شمار م یشش مفهوم اصل
 یها را مفهوم دولت اسالمآن nodal point یا یگرهکه نقطه » جماعت«و » اطاعت« ،»یاسالم

از «با عنوان  ياشماره دابق، مقاله یناول» نقشه راه«. در بخش دادیم یلتشک یخالفت اسالم یا
. دازدپریم ینزم يبر رو یخالفت اسالم یريگشکل ینددرج شده که به فرآ» هجرت تا خالفت

در پنج مرحله هجرت، جماعت (وحدت)، » طرح عمل«مذکور با عنوان  یندمقاله، فرآ یندر ا
دف ه: «همقال یسندهنو یانبه بداده شده است.  یح) و خالفت توضاعت(اط ینطاغوت، تمک ينابود
جهاد در  یجهاد بوده است... در ط یاياز اح یشپ ین،قلوب مجاهد یرخالفت، تسخ یجاداز ا

 یهجنگ افغانستان عل یهشب یها جنگکه مبارزه آن یافتنددر دیناز مجاه یاريشام، بس
 يکه بدنه سالم و معتقد جامعه مسلمانان را به نابود ییهابدعت یل... به دلهاستیستکمون

 ). Dabiq, 1: 21( »یافتخالفت ضرورت  یاياح کشاند،یم
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و  يپردازرا به مفهوم» نقشه راه«و » مقاله«دابق به طور مشخص در هر شماره، دو بخش 
 یدر واقع، خالف اسالم یا »یدولت اسالم« یريگقدرت يمد نظر خود در راستا یممفاه یینتب

در شماره نخست دابق )» ريمفهوم امامت (رهب«مقاالت، دو مقاله  ینا یناختصاص داده بود. از ب
بق آنچه دا ین،بودند. بنابرا ترییتر و مبنادر شماره سوم آن، از همه مهم »یدولت اسالم«و مقاله 

نمودن پاك يدعوت به هجرت و جهاد در راه خدا برا«در ظاهر به دنبال آن بود، عبارت بود از 
از هجرت «و )» يامامت (رهبر هوممف«. مقاالت »یدولت اسالم ییر و برپااز لوث وجود کفا ینزم

 یندر شماره سوم در هم» دولت اسالمی پیش از المالحمه«در شماره نخست و مقاله » تا خالفت
بدون جهاد و جهاد بدون هجرت  ی، زندگبقدر واقع، در گفتمان دا .یافتندیچارچوب معنا م

جامعه را به  تواندیخالفت م یابدر غ یزحال، جهاد ن یندر ع) و Dabiq, 3: 30ت (یسممکن ن
خالصه  یدر خالفت اسالم یزهمه چ یت، در نهاگفتماناین در  ینبکشاند. بنابرا يانحطاط و نابود

 . شدیم
 

 »یهروم«گفتمان  ینقطه گره ؛»جهاد«
 ،در چهار شماره منتشرشده یهروم ،بودخالفت  یتدابق که بر محور یلیتحل يخالف محتوا بر

 نیداعش و به اصطالح مجاهد يده و با دعوت اعضاکر تأکیدبر مفهوم جهاد و ابعاد مختلف آن 
 وجا در یشینپ یتاعاده موقع یرمس ینبهتررا به صبر و حفظ جماعت و عدم ترك گروه، جهاد 

ج در یثحد ینا ،یهرومهاي تمامی شمارهجلد  ي. در صفحه نخست و رودکنیم یرتصو یديناام
(شهر روم) از  یهروم یتوندرختان ز سارهايیهمژده باد که ما جز در سا ینموحد يا« شده که

 .»ابوحمزه المهاجر –یستادا یمجهادمان باز نخواه
 

 . دعوت به حفظ جماعت1
 ینمقاله بر ا یننام دارد. در ا »یناسالم و جماعت مسلم یند« یهدوم در شماره اول روم مقاله

و  یو نافرمان ینموجب ترك جماعت مسلم یدنبا هایها و ناکامکه شکست شودیم یدنکته تأک
ده است، ها امر کرکه اهللا مرا بدان يافرمود شما را به پنج مسئله یامبرپ«ترك هجرت شود:  یحت یا

وجب از  یککس به اندازه  هر یراسته : سمع، طاعت، جهاد، هجرت و جماعت. بکنمیامر م
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 يردگردد. فکه باز یباز کرده است تا زمان یشطوق اسالم را از گردن خو یرد،عت فاصله بگجما
ه نماز بخواند و روز راگ یفرمود حت یرد؟اگر نماز بخواند و روزه بگ یرسول اهللا، حت يگفت ا

» اسالم و جماعت مسلمانان یند«بخش از سلسله مقاالت  یندر سوم ).Rumiyah, 1: 7( »یردبگ
مردم به طاعت و جماعت  يا«از عبداهللا ابن سعود نقل شده است که  یزن یهدر شماره دوم روم

است که به آن امر کرده است و آنچه در جماعت و اطاعت  یحدود اله ینچرا که ا ،یدباش یبندپا
ن بطۀ: است [اب یندخوشا یتانبرا یاست که در پراکندگ یزيبهتر از آن چ یدآن ناخشنود هست زا

ور فرمود: قلب مؤمن د یامبراست که پ یقینکه  ینباشد در حال گونهین]. چرا اياالبانۀ الکبر
با  بودناهللا، صادق ياخالص عمل برا ؛که سه خصلت را نداشته باشند ینخواهد شد در صورت

 ابن یتبه جماعت [روااطاعت از گردانندگان امور و التزام  یگر،د یتامور و در روا ندگانگردان
کس از اطاعت خارج شده  هر«فرمود:  یحصح یثدر حد یامبربن ثابت]. پ یداز ز یگرانماجه و د

 ]یرهمسلم از ابوهر یت[روا» مرده است یمرگ جاهل هب یرد،و جماعت را ترك کند و سپس بم
)Rumiyah, 2: 20.( 

 

 بر شکست یبایی. صبر و شک2
که  زيیبمان و کشته شو به خاطر همان چ«است با عنوان  يامقاله یهشماره نخست روم پیشگفتار

ه خود القا کند ک يبه اعضا کندینوشته داعش تالش م یندر ا». برادرانت به خاطرش کشته شدند
شدن یکنزد مثابه بلکه به ،یستیگروه ترور ینمثابه شکست ا داعش نه به ینمرگ به اصطالح مجاهد

هد خوا یکاسالم نزد یروزي، ظفر و پ»بمانند«کنند و  یداريپا ینمجاهد اگرخداوند است و  يهاوعده
داعش و  مشهوراز فرماندهان  یابومحمد عدنان يبرا يانوشته که در واقع سوگنامه ینبود. در ا
گاه  . هرستبوده ا یدر هر زمان و مکان یکتاپرستانراه و روش  ینا«آمده که  ،آن است يسخنگو

در  را در دست گرفته و یدها پرچم توحاز آن یرويبا پ یگرد یاند، نسلها رخت بربستهاز آن ینسل
 یهمگ اند. شعاربرخاسته یزبه ست شرك و اهل شركمو با  اندیدهجان جنگ ياسالم تا پا یروزيراه پ
 ».اندشته شدهک تانیمانیکه برادران ا یدر همان راه یدو کشته شو یدبوده است: بمان یرها جمله زآن

 یادبه «با عنوان  ياداعش در مقاله یرسم يگوابوالحسن المهاجر، سخن یه،روم 4شماره  در
 هایو ناکام هايبر لزوم صبر و انتظار در هنگامه دشوار ،»گویمیآورد آنچه را که به شما م یدخواه
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: «... گویدیم» در راه اهللا ینمجاهد يا«داعش با عنوان  يخطاب به اعضا ي. وگویدیسخن م
 آنگه که فرمود:... و بدان کنم،یم یهشما را به آنچه رسول اهللا، ابن عباس را سفارش نمود، توص

بر در گرو ص یروزيوجود دارد و پ یاريبس یکیو ن یرخ یدر صبر بر آنچه از آن ناخشنود هست
 »است. اریبس هايیآسان ی،و همانا با سخت شودی) حاصل میار(بس یپس از سخت یشاست و گشا

 ین. در ا»یبایانبزرگ بر شک یروزيمژده پ«درجه شده با عنوان  يامقاله یهشماره دوم روم در
 يهاو نصرت هایروزيبه دست آوردن پ يداعش برا يو اعضا ینکه مجاهد شودیم یدمقاله تأک

صبر کنند  هایها و سختو شکست هایبر ناکام بایستیم، ها را مژده دادهبزرگ که خداوند آن
 یتمح يرا امر یاو بال هایبتاهللا متعال بندگانش را خلق کرده و مص«نکنند:  یو صحنه را خال

ن با برها ،جدا گردند و هر آن کس که هالك گردد یکدیگرآنان قرار داد تا پاك و ناپاك از  يبرا
 ینیتمک یچن، هیزنده گردد. بنابرا یلبا حجت و دل ،کس که زنده گردد و محبت هالك گردد و هر

 »آیدیبه دست نم یبدون سخت یآسان یچبدون زحمت و ه يو نصر یروزيپ یچبدون مشقت، ه
)Rumiyah, 2: 26-28.( یاستقامت از زندگ يهاداستان«مشاره با عنوان  یندر هم يمطلب بعد 

 .دهدیانتقال م ینرا به مخاطب یمشابه یامگرفته و پ یمضمون را پ ینهم» صحابه
است که اهللا و رسولش به ما وعده  یزيهمان چ ینا«با عنوان  یدر مطلب یهشماره سوم روم در

 هیدر عراق و سور درپییپ يهاپس از شکست يابوبکر البغداد یسخنراناز نقل  به ،»اندداده
د امت بر ض یناجهاد  یطوالن یخبا نگاه به تار«... : گفته شده است يپرداخته شده و از قول و

است که با اهللا و رسولش و  يادشمنان، همان لحظه يکه شروع نابود بریمیم یپ دشمنانش،
د انکرده یاند و سعبندگان و دوستان اهللا پرداخته یتاعالن جنگ کرده و به آزار و اذ ینشد

. اهللا متعال دهدیم یهکس که بخواهد هد اخراج کنند که اهللا آن را به هر ینیمؤمنان را از سرزم
 ینکنند. در ا یرون(مکه) برانند تا تو را از آنجا ب ینبود آنان تو را از سرزم یکنزد: «یدفرمایم

آمده  ياز قول بغداد یگر،د يدر جا .]76[اسراء  »ماندندینم یصورت بعد از تو جز مدت کوتاه
 یکاز  اررف یامرز و  کیاز  ینینشداده و به عقب یبشما را فر یطانش ینکهاز ا یزیدبپره«: است
و لباس  یدباش و ثابت قدم یدو رباط کن یدکن یقو به صبر تشو یدوا دارد. بلکه صبور باش ینسرزم

 یالنهذل نیینشکمتر از عقب یاربس هايینماندن با عزت در سرزم يکه بها ید... بدانیدذلت را نپوش
 ). Rumiyah, 3: 4-6( »استاز آن 
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  یبر جهاد مال ید. تأک3 
 ین. ا»یدبخشنده باش ،خواهران يا«: عنوان ینچاپ شده است با ا يامقاله یهشماره اول روم در

ها جهاد با مال و آن يداعش دارد که برا یبه زنان حام ينکته محور ینا يدر القا یمقاله سع
 یاته آمقاله ب ینا در) هستند. ی(جان یزیکیجهاد ف ياز استثناها یکیبهتر است و زنان  ییدارا

 یاراز عذاب بس یکسان« :شده است یدتأک هاسوره صف اشاره شده که در آن یازدهمدهم و 
و در راه خدا با مال و جان  یاورندب یمانا یغمبرشکه به خدا و پ شوندیدردناك دوزخ رها م
 یبر جهاد جان یجهاد مال یاز منظر قرآن ،ینبنابرا ).Rumiyah, 1: 18( »تالش و جهاد کنند

القائات در صدد  ینباشند. در واقع، داعش با ا قدمیشپ یدمورد با یندر ا نانمقدم است و ز
 است که هر روز در حال وقوع است. یو پول یمال هاييو کاهش ورود یجبران مشکالت مال

 

 تنها يهابر گرگ گذاريیه. سرما4
ش زوبه آم» ترور هايیهشوال هايیکتاکت«با عنوان مشترك  یدر مطالب یهروم 3و  2 يهاشماره در

همچون چاقو و خودرو پرداخته شده  یلیتنها با استفاده از وسا يهاترور و کشتن افراد به گرگ
 نیافراد ا ینا يبرا یهاستفاده از عنوان شوال یلعنوان شده که دل یهشماره روم یناست. در دوم

ه به کار بردن واژ يبه جا ،اندکرده یعتکه در خاك کفر با خالفت ب ینیمجاهد يبرا« است که
. در »تاسعدل  يمجر يبه معنا ینجادر ا یه. شوالکنیمیترور استفاده م هايیهاز شوال» گرگ تنها«
ز آن سهولت ا هاستفاد یلشده و دل یدچاقو تأک یلهترور به وس یشرع یهبر توج ینشماره همچن ینا

ودند. ماهر ب یاره در به کار بردن آن بساست که صحاب یچاقو سالح«عنوان شده است:  یدسترس
 یهودي،که محمد بن مسلم در ترور طاغوت  کندیم یتدر مصنف خود روا یعبدالرزاق صنعان

 مکنمخنجر استفاده نمود.  یرا داده بود، از نوع يکعب بن اشراف که رسول اهللا دستور قتل و
و  یلهحمله است؟ چاقو اگرچه تنها وس يمناسب برا ايیلهبپرسد چرا چاقو وس یاست کس

». است هیقابل ته یاست که در هر جا و به آسان یاما سالح یست،حمله به کفار ن يآن برا ینبهتر
 استفاده از چاقو با هدف کشتن اهداف داده شده است. يبرا یخاص يهادر ادامه مقاله، آموزش

ترور، به آموزش حمله با استفاده  هايیهشوال هايیکعنوان تاکت یلدر ذ یهشماره سوم روم در
 یدو تأکنسبت به چاق یهنقل یلهوس يآموزش بر برتر ینپرداخته شده است. در ا یهنقل یلاز وسا
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ن جها یکردن در تمامیاست، رانندگ یزبرانگکردن آن گمانخالف چاقو که حمل بر«شده است: 
 آلیدها یهنقل یلهشده که وس یدتأک ین. همچن»شودیمحسوب م یرمشکوكو کامالً غ يعاد مرا یک
 ها وجشن یزحمله ن ینا يو اهداف مناسب برا استپر از بار  یونکام ي،کشتار مردم عاد يبرا

 يو بزرگ)، بازارها یاصل هايیابان(خ رویادهپ يدارا هايیابانباز، خ يمراسمات شلوغ در فضا
ه ب یزن یهاست. در شماره چهارم روم یاسیس يهاو تظاهرات روهایادهپ ها،یوالباز، فست فضاي

و  آلیدها يمناسب حمله، چاقوها يهاآموزش مفصل حمله با چاقو پرداخته شده و محل
 ).Rumiyah, 4: 8-9( ممنوعه ذکر شده است يچاقوها

 

 مخالف جهاد يعلما یر. تکف5
 ی، داعش مدع»اندشده ینسوء نفر يعلما«با عنوان رومیه نخست  شمارهدر  یگرد يامقاله در

 یقاما جهاد را تشو کنندیکه دعوت به علم م ییعلم است و علما ینکه جهاد همنش شودیم

لم مربوط به ع یاًکه مستق یاز اعمال یکی« :مقاله یسندهنو یان. به بهستنداز علما سوء  کنند،ینم

 یثگونه که در حدهمان ،جهاد دوست و همراه علم است یراراه اهللا است، ز درجهاد  شودیم

 يازضرورت رسواس«با عنوان  يادر مقاله یزن یهشماره روم یندر سوم .»یافتآن را  توانیم یامبرپ

 موضوع پرداخته شده است. ینبه هم» سوء يعلما

 

 دعا یق. جهاد از طر6

و در  یديدر اوج ناام» دعا یقجهاد از طر«با عنوان  يادر مقاله یسندهنو یه،شماره سوم روم در

 یجسبا ب زکه امرو یاست سالح یناست دعا، ا ینا: «نویسدیم یانداعش فرجامییواقع باور به ب

نور  يودکه کفار بر ناب ی. وقتیمدار یازبه آن ن یشترب یمزدوران کفر بر ضد مسلمانان، از هر زمان

کامل  یدع اما قطسالح داشته و ب ینبه ا یتوجه خاص ید. مجاهد باگیرندیم یشیپ یکدیگرحق بر 

آن  یلهسکه به و ییدعا یعنیباشد.  یدوارذات ام ینگوترو پاسخ ینترتنها به شنونده یگران،از د

 یجه کسانمورد تو یشترب هادنوع از ج ین. ایمرا خواستار باش ینمؤمن یروزيو پ ینشکست مشرک
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ور ها را از جهاد معذاسارت آن یاو  یضیمر ی،بودن، ناتوانهمچون زن یلیباشد که اهللا به دال یدبا

 ).Rumiyah, 3: 32-33( »داشته است

 

 گیرينتیجه
 تیاز محور یچرخش گفتمان ینوع یهبر پا یهدابق به انتشار مجله روم یهداعش از نشر گذار

داعش  پیدریپ يهاآن شکست یاصل یلجهاد شکل گرفته است که البته دل یتخالفت به محور
واقع، داعش را  دربه اصطالح خالفت است که  هايینو از دست دادن سرزم یهدر عراق و سور

) ي(به اصطالح گروه جهاد ینبدون سرزم یستیگروه ترور یکدولت و حکومت بالقوه به  یکاز 
 ینبه ا يو ماد یمال يهاحال، قطع کمک ینو در ع یاربس یروين یزشداده و موجب ر یلتقل

 يرذاگیهو آن سرما کندیم یجادمهم ا ینگران یکه البته، هم ینشده است. ا یستیگروه ترور
 تنهاست که در هايیستبه اصطالح ترور یاتنها  يهابر گرگ یستیگروه ترور ینآشکار ا

 ده،یپد ینماندن از امصون يها پرداخته شده است. برابه آموزش آن یزن یهمختلف روم يهاشماره
ه عمدتاً هاست کگروه ینافراد از ا یتو تبع یوستنپ یلو دال هایزهخشکاندن انگ یوهش ینبهتر

 تواندیاست که م یموضوع یندارد. ا یشناختو روان یمذهب ي،اقتصاد ی،اجتماع يبسترها
 .یردقرار گ یگريد يراهبرد یلتحل یهدستما
 
 



 


