
 

 

 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» می باشد.

 
 پرستو مروجی:

 ترور "Terror": تک واژه ای است که در فرهنگ سیاسی به احساس ترس تعبیر می شود.
 تروریسم "Terrorism": یعنی اعتقاد به لزوم آدم کشی، ایجاد ترس، تهدید برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد نظر که

 میتواند؛ براندازی حکومت، اختالل 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 عالوه بر حذف فیزیکی افراد، شکل گیری رفتارهای سازمان یافته گروهک ها

 می باشد.
 

 نکته دوم آنکه؛ هر گونه حذف فیزیکی به معنای ترور نیست بلکه حذِف فیزیکی که در راستای براندازی حکومتی یا تثبیت
 حاکمیتی باشد، در قالب ترور تعریف می شود.

 بصورت کلی می توان گفت: «ترور یک ابزار جنگی هدایت شده از آشیانه دشمن است که توانایی جنگ رودررو را ندارد.
 عالوه 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، عالقه مندی ها،

 رصد لحظه ای، ساعتی، روزانه، ماهانه… سپس ارائه گزارش به سر تیم و در نهایت پرونده به مرحله ی عملیاتی
 می رسد 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.
 عربستان سعودی نامزد دهه اخیر کثافت کاری های اسرائیل در منطقه شده است و نقِش تامین کننده مالی گروه ها و رسانه
 های ضد انقالب را دارد. عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان… شامل گروهک های فعال و کامال 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 می باشد.



 

 شوخی نیست از ابتدای سال ٩٩ حدود ١٧٠ فراخوان از سوی مرزهای خارجی و داخلی جهت اعتراضات خیابانی برای
 مردم ایران صادر شده است.

 
 * ترورهای زنجیره ای بررسی نرم و طوالنی مدت و بدون وقفه از سوی براندازان نظام می باشد.

 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

 انقالب تا کنون دست به ماشه بودند. فرصت دست دهد شلیک می کنند.
 

 ترورهای زنجیره ای در دوره رویداد: اوایل انقالب اسالمی و سپس دوره احمدی نژاد که ترورهای دردانه های دانشمندان
 هسته ای کشور بود.

 
 و اکنون در ماه های آخر تنفس دولت روحانی؛ تاریخ در حال َتکرار 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 اطالعاتی است. و در پایان ما ملت ایران هرگز از خون شهدایمان نمی گذریم، گرسنگی شرف دارد به بی
 غیرتی و تن دادن به عوامل خود فروخته، ضد ارزشی.

 
 والسالم

 پرستو مروجی
 مدیر موسسه پژوهشی یاسین عصر

 
 
 


