ﺗﺮورﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای
ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ رو ،داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ؛ اﺑﺪاع واژه »ﺗﺮورﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای« اﻧﺤﺼﺎرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪ؛ »ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮوﺟﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮوﺟﯽ:

ﺗﺮور " :"Terrorﺗﮏ واژه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮورﯾﺴﻢ " :"Terrorismﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻟﺰوم آدم ﮐﺸﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺮس ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ؛ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﺧﺘﻼل در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺗﻔﯿﺾ آن ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺮور و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻓﺮاد ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻧﮑﺘﻪ دوم آﻧﮑﻪ؛ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮور ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮور ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ» :ﺗﺮور ﯾﮏ اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه از آﺷﯿﺎﻧﻪ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ رودررو را ﻧﺪارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺗﺮور؛ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ /ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ /ﻫﺴﺘﻪ ای /و ﺳﺎﯾﺒﺮی… ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای )ﺗﺮور زﻧﺠﯿﺮه
ای( ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آن اراﺋﻪ داد.
* ﺗﺮور زﻧﺠﯿﺮه ای :ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺮور اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻢ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ از
ﺳﻮی اﺗﺎق ﻓﮑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ.
روش ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛
ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺷﻤﻦ  -داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﺜﻞ؛ ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﺳﺎﯾﺒﺮی،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ...ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ،رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺎﯾﻢ ﮐﺎری ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ،
رﺻﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ،روزاﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ… ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﺮور روی ﻣﯿﺪﻫﺪ ...ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی.
از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺗﺮور زﻧﺠﯿﺮه ای در اﯾﺮان ،ﺗﺪﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم از درون.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﺎﻣﺰد دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﺎری ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ِ
ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب را دارد .ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن… ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻠﯽ دﺷﻤﻦ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در اﻃﺮاف اﯾﺮان و اﮐﻨﻮن؛ ﺳﺮ رﯾﺰ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩٩ﺣﺪود  ١٧٠ﻓﺮاﺧﻮان از ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
* ﺗﺮورﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮم و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮاﻧﺪازان ﻧﻈﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﺟﺮای ﺗﺮورﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای؛ اﺳﻘﺎط ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم و ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓﺮدی اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﺑﺮود ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺷﻤﻦ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان؛ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪو
اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺖ دﻫﺪ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮورﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای در دوره روﯾﺪاد :اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﭙﺲ دوره اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ ﺗﺮورﻫﺎی درداﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻫﺴﺘﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
و اﮐﻨﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎی آﺧﺮ ﺗﻨﻔﺲ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ؛ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺣﺎل ﺗَﮑﺮار اﺳﺖ...
ﺑﺎ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ،ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻓﺨﺮی زاده ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻦ دﻧﺪان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ادﻋﺎی ﺑﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ...ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ .و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﻮن ﺷﻬﺪاﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬرﯾﻢ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺮف دارد ﺑﻪ ﺑﯽ
ﻏﯿﺮﺗﯽ و ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﺿﺪ ارزﺷﯽ.
واﻟﺴﻼم
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮوﺟﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺼﺮ

