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  چکیده
 خطـری را انقالب اسـالمی دشمنان که اسالمی، انقالب پیروزی از اندکی پس

هـای   تقویـت جریـان وتأسـیس بـا دندوشـیک کردند، می احساس بزرگ برای خود
مقابلـه بـا  بـه هوری اسالمی ایران، جهت براندازی جمآنهاحمایت از  و تروریستی

 اسـت کـه پیامـدهای  پرسشپی پاسخ به این حاضر در ۀ بنابراین، مقال.آن برخیزند
 . بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران چیـست١٣٦٠ ۀهای تروریستی ده جریان

یـارویی بـا و در ر١٣٦٠ ۀهای تروریـستی دهـ گمان نویسندگان آن است که جریان

                                                       
 .اسـاس  های تروریـستی در جمهـوری اسـالمی ایـران بـر بررسی تطبیقی جریان" ی با عنواندکتر ۀرسال از برگرفته

  ) ".٩٠ و ٦٠ دهۀ(ای  خمینی و آیت الله خامنهامام های  دیدگاه

 .ـ) مسئولسندهینو (شهرضا یاسالم آزاد دانشگاه یاسیس علوم اریدانش  agolshani41@yahoo.com  

 .امام صادقی پژوهشگاه علوم اسالمیاسی علوم ساریدانش  ـ M.shiroodi@isri.ac.ir  

. ـ شهرضای دانشگاه آزاد اسالمیاسیس علوم یدکتر یانشجود  behnam.rashidizade@gmail.com  

 ٢٢/١٢/١٣٩٧: رشیپذ خیتار  ١/١٠/١٣٩٧: افتیدر خیتار
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هـای فکـری و  رغم تفـاوت به  متعالی اسالم ناب محمدیهای اهداف و آرمان
با یکدیگر، در مرز مشترک همسویی با استکبار ) انحراف، التقاط و الحاد(عقیدتی 

 امـا تنهـا در ،جهانی و براندازی و شکست نظـام جمهـوری اسـالمی قـرار گرفتنـد
در تحلیـل مقاله . ظاهر شدند پیرامونیو به دو گونه مرکزی  میدان ترور و تخریب،

 ۀ بـه شـیو،منظور تنـویر حـوادث گذشـته  جدید بهۀبخشی از تاریخ انقالب از دریچ
ن پژوهش حـاکی یهای ا یافته .ده استکرای راه طی  توصیفی، تحلیلی و مقایسه

هـای   بـر منـافع ملـی در حـوزه١٣٦٠ ۀدهـتروریـستی  های جریان از آن است که
خـارجی، اقتـصادی، امنیتـی، مدیریت راهبردی، داخلی نظام اسالمی، سیاسـت 

کنـدی  اجتماعی و نیز تحمیل جنگ، تأثیر گذاشته و حرکت انقالب اسالمی را بـا
  .اند واجه ساختهم

  واژگان کلیدي
   ، پیامــد، منــافع ملــی، جمهــوری اســالمی١٣٦٠ ۀدهــ  هــای تروریــستی، جریــان

  ایرانو 

  مقدمه
 تـاکنون دور یهـا هگذشـت  تروریـسم اسـت کـه ازۀ پدیدمعاصر،یکی از معضالت جهان 

 بـا تروریـسم ۀپدیـد جمهوری اسالمی ایران که. استبوده   کشورهابرضدتهدیدی جدی 

 ؛رود مـی شمار به تاریخ در تروریسم قربانیان ترین اصلی خورده، جزء پیوند آن امنیت ملی

دریافـت مـوج تـرور، کـشتار و گفت توان   گذشته میۀکه از بررسی تاریخ چند ده  ای گونه به

شده  زیرا تغییرات رفتاری حاصل ؛امات تروریستی با وقوع انقالب اسالمی شدت گرفتاقد

 موجی از نگرانی را در کشورهای منطقه و ،در سیاست خارجی ایران پس از انقالب اسالمی

خواهـد سـاختار قـدرت در  که آنان احساس کردند ایران مـی ای گونه  به؛جهان به همراه آورد

رو، از همان روزهای آغازین پیروزی انقالب اسالمی، در  ازاین.  بزندهم منطقه و جهان را بر

یکی از راهکارهای دشمنان ایران اسـالمی، . مقابل انقالب ایران ایستادند کنار یکدیگر و در

 و نـژادی در داخـل کـشور و قـومیتیهـای  گیـری از تفـاوت بهـره و ایجاد اغتشاش و ناامنی
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 .بوده استنظام جمهوری اسالمی برضد تلف کشور مناطق مخهای   و جریانتحریک مردم

 که خیال تسلط بر حاکمیت سیاسـی را در سـر یهای سازمان ها و  بسیاری از گروه،باره دراین

 پروراندند، وقتی با حقیقتی به نام حرکت منسجم مردمی درجهـت تثبیـت و تأییـد نظـام می

ای  گونـه  که روند انقالب بـهد شرو شدند و در عمل برای آنها اثبات ه روبجمهوری اسالمی

های خواهان قـدرت بـاقی نخواهـد  طلبی این گروه سامان یافته است که مجالی برای قدرت

 ندکار گرفته مهوری اسالمی بجهای خود را درجهت ساقط کردن نظام   ظرفیتۀهمگذارد، 

. رفـتهـای تروریـستی قـرار گ ها و گروه این سازمان های مسلحانه در دستور کار درگیریو 

کـه هنـوز  درحالییند مردمی تعیین حاکمیت اها پس از شکست در فر این گروه ترتیب، بدین

برای مواجهه با انقالب اسالمی و ناکارآمـد جلـوه دادن عمر انقالب به یک ماه نرسیده بود، 

مـسئوالن و وابـستگان بـه نظـام برضد های تروریستی گسترده  عملیاتدادن نظام، به انجام 

اعـم لـشکری و (های مختلـف  در نهادها و دستگاهگوناگون های  می در ردهجمهوری اسال

 ایجاد فضای رعب و وحـشت باشاید ند تا روی آورد دفاع و شهروندان عادی و بی) کشوری

در بین عموم مردم و تحمیل هزینه بر نظام نوپای جمهوری اسالمی و به مخـاطره انـداختن 

  .رو سازند هروبمشکل با  هویت سیاسی نظام، انقالب را

ثیر آن أتـ و ١٣٦٠ ۀهای تروریستی در مقطع تاریخی ده  جریان پیامدهایتحلیلو تجزیه

پـژوهش و  مورد واکاوی دقیق و روشن قرار نگرفته تاکنون ،جمهوری اسالمینظام  منافع بر

  آن هـا و پیامـدهای  جریـانایـن بررسـی  .جامع، بنیادی و کاربردی صورت نپذیرفته اسـت

  هـا  گـروه دهـد ایـن مـی  نـشانرو اهمیـت دارد کـه ازآنجمهـوری اسـالمینظام  منافع بر

  وار انـدام پوشانی هم و تالقی ، در١٣٥٧سال  از پس ها با وقوع انقالب اسالمی و و جریان

 ،یا سـابقه بـی حجـم و شـدت بـا و گرفـت قـرار خـارج قدرتمند در و وسیع یمدارها با

 عناصـر منـافع ملـی یعنـی ۀ شصت رقم زد و همـۀده تی را درسیتروراقدامات  نیتر خشن

 رفـاه  وحفظ موجودیت جمهـوری اسـالمی، تمامیـت ارضـی، اسـتقالل، امنیـت نظـامی

  .داد اقتصادی را هدف قرار



 ١٣٩٧پاییز و زمستان / شمارۀ چهاردهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش٧٠

  پژوهش ۀپیشین
 ١٣٦٠ ۀ رویدادها و تحوالت دهۀدر حوز یریابس مقاالت و تحقیقات پژوهش، این ۀردربا

هـای با وجود ایـن، هنـوز خأل. اند پرداخته خاصی ابعاد به هریک است که پذیرفته صورت

هـای   شصت انقالب وجـود دارد کـه نیازمنـد پـژوهشۀ تحوالت دهۀتحلیلی زیادی دربار

 پیـشین هـای پـژوهش تحقیقـات و بـه ای اشـاره بخـش، ایـن  در.تاریخی اسـتو تحلیلی 

  :است پژوهش به این بخش از مرتبط که کنیم  میگرفته صورت

 بررسی به تحکیم تا پیروزی از اسالمی انقالب در کتابی با عنوان) ١٣٨٤(شادلو  عباس

نگارنـده سـعی دارد  .پردازد می ١٣٦٠ تا ١٣٥٧های  تاریخی سه سال اول انقالب، بین سال

 ، تـاریخیۀ ایـن دورهـای تروریـستی مختلـف  و درگیـری گـروه بررسی تحوالت سیاسیبا

  ؛نقالب را بازگو کندپس از اوجودآمده  ه ب بحرانعمق هایی از  گوشه

 رانیـا در یفداکار و سمیترور  ۀینظر دو، در اثری با عنوان کتاب )١٣٨٥( توکلی یعقوب

 ۀ مواجهـۀگیـری و نحـو شـکل بـه پرداختن به حوادث تاریخی پس از انقالب، اشاره ضمن

 هبـ دنیرس راه در ها کند که این گروه یادآوری می  وردهایی تروریستی پس از انقالب دا گروه

  ؛کردند ز در سطح گستردهیآم خشونت  خود، مبادرت به ترور و اعمالیاسیس اهداف

 نتیجه این به» مرزی تروریستی مناطق حوادث«عنوان با  پژوهشی در) ١٣٨٧(قیطاسی 

 از  ناشـی،مناطق مرزی پس از انقالب ناامنی به مربوط مسائل ترین عمده که است رسیده

بـستر مناسـبی را  دشـمنان، ناگون بوده که با تحریکگو های وجود قومیت و شرایط مذهب

  ه است؛تروریستی فراهم کرد حواد و ناامنی بروز جهت

 یجمهـور یملـ منـافع و تروریـسم نـوین«در اثری با عنوان ) ١٣٨٨( پورسعید فرزاد

در جمهوری اسالمی ایـران و پیامـدهای جدید  یتروریست اقدامات به تبیین» ایران یاسالم

  چـونییهـا مؤلفـه ۀواسط هنوین ب تروریسم نویسنده، اعتقاد به. پردازد ملی میآن بر منافع 

عملیـات  آن هـای مـشخص شیوه و شود یم متمایز پیشین ۀگون از ،یبرانگیزانندگ  وهویت

را تهدیـد کنـد،  ایران یاسالم یجمهور یمل منافع که یدرصورت موج، این. است یانتحار



  ٧١     ی جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای آن بر منافع مل١٣٦٠ دهۀهای تروریستی  گونه شناسی جریان

در  را یاسـالم یجمهـور ایـدئولوژیک منزلـت و یخلـدا ُبعـد در را یمل ۀروحی تواند یم

  ؛دهد قرار یجد آسیب درمعرض یا منطقه محیط

 »)۱٣٦٨ تـا ١٣٥٨( شـصت ۀ دهـیرازهـا«در اثری با عنوان ) ١٣٩١(مرتضی هرندی 

 از  ایـن اثـر.پـردازد مـی ی پس از انقالب اسالمیخیتارصورت جامع و کامل به حوادث  به

، جنـگ  مختلـفیها  کار آمدن دولتیروهای تروریستی تا  های اولیه جریان درگیری سال

  . ردیگ ی دربرم مربوط به این مقطع تاریخی رامسائل مختلف  وتحمیلی

شده در سوابق تحقیـق  های بررسیرسد پژوهش  اگرچه به نظر می،شد مالحظه که چنان

 یهـا پژوهش با مقاله نیا زیتما وجه ،از برخی زوایا با موضوع پژوهش حاضر قرابت دارند

 بر منافع ملی ١٣٦٠ ۀهای تروریستی ده پیامدهای جریان لیتحل و نانهیب واقع یبررس گر،ید

و نیاز است  صورت مستقل و مجزا بررسی نشده بهاست که تاکنون  رانیا جمهوری اسالمی

  .به تحقیق دارد

 شناسی  مفهوم

. اسـت سمیـترور ۀمـسئل ،یالمللـ نیبـ و یملـ جوامـع مـشکالت نیتر مهم یکی از امروزه

 آن ابهـام قیمـصاد و فیـتعر در ست،هـ یالمللـ نیب اجماع آن تیمحکوم درکه،  حالیدر

 آن از قیمـصاد و فیـتعر انیب ۀدربار توان ینم زین ینسب اتفاق یحت که یطور به ؛دارد وجود

  . افتی ها دولت یسو

   تروریسمةواژ دانش. 1
  :پردازیم  میم تروریسۀواژ در این بخش به تعریف واژه در دانش 

  ترور )الف
 در ایـن قـسمت مـروری بـر تعـاریف .اسـت شـده ارائه یمتعدد فیتعار  ترورۀواژ ۀربادر

  .  کردخواهیم مختلف ترور
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 به لغت، در ترور«: گوید  در تعریف ترور چنین میسیاسی ۀدانشنامداریوش آشوری در 

 یرقـانونیغ و زیـآم خـشونت یکارهـا بـه اسـتیس در و است، یافکن هراس و هراس یمعنا

. )٩٨- ٩٩: ١٣٧٣آشـوری، (» ندیگو یم ترور آنها ترساندن و خود مخالفان یسرکوب یبرا ها حکومت

 اصطالح در و است وحشت و ترس یمعنا به ترور که کند بیان می زین یاسیس جامع فرهنگ

عی، طلـو( ستیـن واژه نیـ ایواقع یمعنا البته که ،شود یم گفته یاسیس یها قتل به شتریب عام

 ایـ حالـت یمعنـا بـه را تـرور ،یاجتمـاع علـوم فرهنـگ در رویب همچنین آلن. )٢٥٦: ١٣٧٧

   اسـت آن موجـد حـساب یبـ کـشتار و خـشونت کـه دانـد یمـ یجمع دسته ترس احساس

  .)٤٢٦: ١٣٧٥بیرو، (

هـای تـرور  ویژگـی کـه گرفـت جـهینت تـوان یمـ شـده انیـب هـای فیـتعر یبند جمع از

 هراس با هدف برانداختن حکومـت یـا  و که به ایجاد ترس، وحشتهر اقدامی :قرارند ازاین

 ایـن اقـدامات بـا قتـل پنهـانی، ناگهـانی و .گیرد ثیر بر رفتار مخالفان صورت میأبا هدف ت

 .)١٤: ١٣٨٢شیرودی، ( گیرانه توأم است غافل

  سمیترور )ب
ه شـده اسـت، بـه افکنی نام برد افکنی یا هراس عنوان دهشت سم که در فارسی از آن بهیترور

هـای  هـا و شخـصیت هرگونه عملکرد یا تهدید برای ترساندن شهروندان، حکومت یا گـروه

تعاریف مختلفـی از مفهـوم تروریـسم ارائـه  سیاسی علوم فرهنگدر . شود سیاسی گفته می

  :شده است

 اجبـار، یـا روا شـمردن اقـدامات دارای ۀعنوان وسـیل ویژه به مند ترور، به کاربرد نظام. ١

آفرین در اذهان عامه و گروه ماهیت وحشت
َ

های انسانی، مثل تروریسم انقالبی برای سـاقط  

انقالبـی  کردن حکومت، تروریسم ظالمانه برای حفظ حکومت یا دفاع از آن، تروریسم شبه

هایی مثل وادار کردن حکومت به تغییر سیاست یا در واکنش به  که از ترور برای نیل به هدف

  ؛کند تفاده میسیاست حکومت اس
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ها عبارت است  فکران انقالبی جدا از توده  تروریستی روشنۀمعنای مبارز تروریسم به. ٢

آقابخـشی و ( ای از جنبش انقالبی در اروپا ظـاهر شـد بورژوایی که در مرحله جریان خرده: از

 ؛)٢٨: ١٣٧٩افشاری راد، 

ود از تروریـسم تعریـف خـمریکـا در ا ایـاالت متحـده مرکز تحقیقات ضدتروریسم. ٣

شـده کـه  طراحـی ای ازپـیش بر طرح توطئه گونه آورده که تروریسم خشونتی است مبتنی این

افراد غیرنظامی و اهداف غیرنظامی توسط افراد مخفـی و برضد سیاسی است، و  ۀدارای جنب

  .)٢٨: ١٣٩٠حاتمی، ( آید های زیرسطح ملی به اجرا درمی گروه

  تروریستی هايجریان )ج
 تروریسم، بر این باورنـد کـه عنـصر ۀاساس نگاه متفاوتشان به پدید نظران بر حببرخی صا

 در لـوتز. جی لوتز و برندا. جیمز ام. اساسی تروریسم، جریانی بودن و داشتن سازمان است

کیـد بـر   بـا برشـماری ویژگـیتکامل و ها ریشه :تروریسمکتاب  هـای تروریـسم، ضـمن تأ

   :ندد تروریسم معتقۀجریانی بودن پدید

هــای سیاسـی متکـی بـه خــشونت یـا تهدیـد بــه  تروریـسم دارای اهـداف و آرمـان

 هدف است و اهـداف ۀقصد آن نیز ایجاد رعب و وحشت در جامع. خشونت است

ایـن خـشونت بـه شـکل . کنـد دیگری را ورای قربانیان فوری خشونت تعقیب مـی

 کنند ی عمل نمیصورت انفراد یافته است و افراد به های منسجم و سازمان جریان

  . )٧٠: ١٣٩٦لوتز و لوتز، (

 مبنـا نیهمـ بـر که را یگروه تیسم، ماهیترور یها شاخص و فیاساس، تعار همین بر

 جادیا با خود اهداف به دنیرس یبرا که یگروه  بنابراین هر.کند یان میب باشد، شده لیتشک

 اسـتفاده خـشونت راه از نیـا در و فیتـضع را جامعه تیامن مردم انیم در وحشت و رعب

  . استیستیگروه و جریان ترور کند،
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  انواع تروریسم . 2
علل و عوامل تروریسم، تنوع اهداف، خاستگاه و   تروریسم بر اساسۀدر تئوریزه کردن پدید

رسـد  نظر مـی به.  صورت گرفته استگوناگونیهای  بندی های گوناگون، تقسیم داشتن شیوه

 انـواع ۀربادرکنون  هایی که تا بندی شود، نسبت به تقسیم می که در اینجا ارائه ای بندی تقسیم

تـوان  حیـث، مـی ازایـن. تروریسم ارائه شده، از عینیت و تاریخیت بیشتری برخوردار اسـت

   :بندی کرد ترتیب فرایندی در پنج رویکرد تقسیم تروریسم را به

   از حیث انگیزه تروریسم)الف
توان بـه مـواردی  ها می ددی دارد که از میان آن انگیزهها، علل و عوامل متع این پدیده انگیزه

 یفیرح( های دینی و مذهبی اشاره کرد های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انگیزه چون انگیزه

  .)٢٢-٢١: ١٣٨٧و ظهیری، 

   از حیث هدف تروریسم)ب
  :شود از حیث هدف به دو دسته تقسیم میتروریسم 

دولت برضد ش برای کسب هویت ملی یا قومی این دسته در تال: طلب تروریسم تجزیه

نوعی از دیگر تروریسم قومی  عبارت به. شود  جغرافیایی خاصی محدود میۀاست که به نقط

 آن به دنبال حکومـت مـستقل ۀواسط جویان و افراد مسلح به  که طی آن ستیزه استخشونت

 چون حزب ١٣٦٠ ۀدههای تروریستی  فعالیت گروهبخشی از . اند  قومی و مذهبیۀدر منطق

  ؛)١٩: ١٣٨٢طیب، ( گیرد دمکرات کردستان و کومله در این دسته قرار می

ایـن دسـته . نوعی تالش برای تغییر قدرت سیاسی حاکم اسـت :تروریسم ایدئولوژیک

ایـن گـروه .  و اهـداف درازمـدتی دارنـدنداساس باورهای خود خواهان تغییر نظم جامعه بر

نظام برضد  یستی و ترورزیآم ظر خود، به اقدامات خشونت مدنی حکومتی الگوی اجرایبرا

سـازمان مجاهـدین هـای تروریـستی چـون  رو فعالیت گروه ازاین. ورزند مستقر مبادرت می

  .)٣٠: ١٣٨٣عباسی، ( گیرند در این دسته قرار میهای فدایی خلق   چریک وخلق، گروه فرقان



  ٧٥     ی جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای آن بر منافع مل١٣٦٠ دهۀهای تروریستی  گونه شناسی جریان

   از حیث مقیاستروریسم. 3
  :شود  دسته تقسیم میچند جغرافیای سیاسی به از حیث مقیاس یاتروریسم 

 سمیـ تروریادهاین بنیتر ن و کوچكیتر عنوان مهم سم بهین نوع تروریا :محلی تروریسم

ها داخل کشور خود به تخریـب مکـان، تـرور افـراد یـا   که در آن تروریستشـود ی مشمرده

  ؛پردازند  جغرافیای میۀتجزی

 و ی و در ســطح ملــیاســـی بــا اهـــداف سرتشیــسم بیــن نــوع تروریــ ا:یملــ تروریــسم

سم شـامل یـن نـوع تروریهدف ا. ردیگی کـشور صورت مینی سـرزمیارچوب مرزهـاهچـ

  شود؛ یم یاسیس یثبات ی اخـتالل در نظـم و ب و حـاکمنظام یسرنگون

شـکل اول، نـاظر بـه :  به دو شـکل مطـرح اسـتسمی نوع ترورنی ا:یامنطقه تروریسم

 ؛دهند ا فراتر از سرزمین ملی انجام میر خود یستیترور اقدامات که است یافراد ای هاگروه

 یهـا در امـور داخلـ دولت  پنهـان و آشـکاریهـا دخالـتشکل دوم، داللت بر اقدامات و 

 یان بومیو ناراض انی از شورشـیحاتی و تسلیت مالیق حمایطر هم از  آن کشورها دارد؛گرید

 ی کـشورهایان ناراضــی شورشــی امـن بــرایهـا ار مکـانـا از راه اسـتقریگر کـشورها ید

ن از سـازمان یحـس م صدامی رژیحاتی و تسلیت مالیحمامانند  ؛ کشور خودکگر در خاید

  ؛)١١٤-١١٢: ١٣٩٠زاده و پویان،  ، انصارییافضل(  و گروهک خلق عربن خلقیمجاهد

هایی داشته باشـد  به گروهتواند اشاره  ن شکل از تروریسم نیز مییا :المللیبین تروریسم

هـایی داشـته  المللی است یا داللت بـر قـدرت های تروریستی آنها در سطح بین که فعالیت

هـا بـا حمایـت و  زننـد یـا گـروه  میمستقیم دست به ترورطور  به جهانی حباشد که در سط

  .)١١٢: ١٣٩٤رد،  ؛جاودانی مقدم و برجویی ف٩: ١٣٨٣لیتزینگر، ( زنند پشتیبانی آنها دست به ترور می

توان تقسیم کرد که ضمن عطف توجه به هـدف  انواع تروریسم را از منظر دیگری نیز می

ایـن . های موصـوف هـم در آن در نظـر گرفتـه شـده باشـدبندی نوعی دسته  به،این پژوهش

ســازمان . محــور بنــدی عبــارت اســت از تروریــسم مرکزمحــور و تروریــسم پیرامــون دســته

 ی که خاستگاه آنها شهرهاهستند یستی تروریها آن دسته از سازمان،محور مرکزیستیترور
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 آنها تقابل با نظام مـستقر و جـایگزینی ۀو هدف و انگیزاست  کشور تختی پاژهیو  بهیمرکز

 و ی مـرزی، اغلـب از نـواحرامـونی پیستیگروه ترور .نظام بدیل با توسل به خشونت است

کردند ی تالش می مذهبای یرار دادن مطالبات قومخاستند و با بهانه ق ی کشور برمیاهیحاش

  .)٧٩: ١٣٩٢ی، لیاسماع( به رفتار خود جهت بخشند

  1360 دهۀ  تروریستی هاي شناسی جریان  گونه
آنهـا را رو بـوده و  ههای تروریستی که اشاره شد روب  انقالب اسالمی با اکثر گونه١٣٦٠ ۀده

 تروریستی ماهیت مرکزمحـور یـا ملـی یاه در این دهه بخشی از جریان. تجربه کرده است

المللـی کـه   و تروریسم بـینیا  منطقهسمیتروراز حال مستظهر به پشتیبانی  داشتند و درعین

هـای خـود را   تروریستی که در سطح ملی فعالیتیاه جریان. ماهیت دولتی داشتند، بودند

ظـام بـا روش تـرور و بـه دنبـال سـرنگونی ن های متفـاوت، تنظیم کرده بودند، با ایدئولوژی

 سـازمان های فدایی خلـق، توان به چریک می ها گروهترین این  مهماز . افکنی بودند وحشت

   .و همچنین گروه فرقان اشاره کرد) پیکار (مارکسیست ، مجاهدینمجاهدین خلق

و بـا بهانـه قـرار دادن  ندمحـور داشـت پیرامونماهیت  های تروریستی  دیگر از گروهۀدست

نظامی که هنوز شکل و نوع آن معلوم نشده بود، وارد تقابـل برضد  می یا مذهبیمطالبات قو

حـزب  مثـال بـهطـور  بـهتـوان  ی تروریستی پیرامون مـیها جریاندر میان . مسلحانه شدند

   .اشاره کرد )کومله( کشان کردستان ایران  سازمان انقالبی زحمت ودمکرات کردستان

تروریستی عمال از اسفند سال  پیرامونی  ۀاست اقدامات گونگفتنی 
ً

 با شـورش در ١٣٥٧

 مرکزی با ترور شـهید سـپهبد قرنـی در اردیبهـشت ۀآغاز شد و فعالیت رسمی گون کردستان

 ،هـای مرکـزی و پیرامـونی های مهـم ایـن گونـه از فعالیت . در تهران رقم خورد١٣٥٨سال 

 محــصوالت زدن م جمهــوری اســالمی، آتــشوهــای انتخابــات رفرانــد ســوزاندن صــندوق

کاری یا اعتصاب و شورش خیابانی و اقدامات مسلحانه  کشاورزی و تحریک کارگران به کم

  .ترور و وحشت بود و
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  محور با برد ملی تروریستی مرکزجریان. 1
ویژه طـی  ه و ب١٣٥٠ ۀهای پایانی ده سال فاصلۀ در انقالب اسالمی و رییگ شکل ندیفرا در

 عرصـۀ متعـددی در هـای گـروه و هـا انیـجر ران،یا جامعۀ گفتمانی فضای در ،١٣٦٠ ۀده

فـضا  نیـا در شیخـو رفتارهـای و اسـاس ایـدئولوژی بـر کیهر و فعال اجتماع و استیس

 مـسلحانه بـه یهای رادیکال و افراطی متعددی بـا مـش جریان ،میاناز این . بودند رگذاریتأث

ران و یــا معاصـر خیارتـ را درتبلـور آن مقابلـه بـا گفتمـان انقـالب اسـالمی پرداختنــد کـه 

 سـازمان خلـق، ییفـدا هـای کیچر سازمانجریان   درتوان  می١٣٦٠ دهۀخصوص طی  هب

 در بودنـد نتوانسته ها که و گروه ها این جریان.  گروهک فرقان مشاهده کرد وخلق نیمجاهد

 هـای روش بـه انقـالب اوج روزهـای همان باشند، از ای داشته عمده سیس نقشأت تازه نظام

  .ایستادند اسالمی جمهوری نوپای نظام مقابل درمختلف 

های مـذهبی   معتقد بودند گروهی خلقیهای فدا سازمان چریک :هاي فدایی خلق   چریک

فاقـد صـالحیت انقالبـی بـرای ) شورای انقالب، دولت موقت و نهادهـای انقالبـی(حاکم 

دانـستند و  مـی تمـاما ن راآنهـا فراینـد انقـالبدیگر،  عبارت به. یند انقالب هستنداتکمیل فر

 هـا مـذهبی ملـی و گراهـا اسـالموسـیلۀ  بـهاعتقاد داشتند که باید از بازسازی نظـم سیاسـی 

  ت حـاکم جدیـد بـیش ئـبـه نظـر آنهـا هی.  تداوم انقالب فراهم شودۀجلوگیری کرد تا زمین

کـن  صـاف  بـورژوایی وابـسته و درواقـع جـادهۀ بورژوایی ملی باشند، نمایندۀاز آنکه نمایند

 بالفاصـله ی خلـقیهای فـدا سازمان چریکهایی،  اساس چنین تحلیل بر. امپریالیسم بودند

   درصدد مقابله با نظام جدیـد برآمدنـد و بـا مطـرح کـردن تـز انقـالب  انقالبوقوع پس از

، انقالب سوسیالیـستی ها مذهبی ملی و گراها اسالمدر انقالب، قصد داشتند با از میان بردن 

  . نداصیل را محقق ساز

 تغییـر ایـدئولوژی خـود در سـال دلیـل کـه بـه مجاهدین خلق سازمان :مجاهدین خلق

 ١٣٥٧  در سـالیاسـالم انقـالب یروزیـپ از اش را از دست داده بـود، پـس ، وجهه١٣٥٤

 حـاکم، یانقالب یروهاین داشت اعتقاد و دانست یم انقالب محور و قطب را ازآنجاکه خود
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 بـه یستند، بـرایـن یستیـالیضدامپر ۀمبـارز یرهبر و یدیحتو طبقه یب ۀجامع تحقق به قادر

 ینهادهـا در رویـن جـذب و مـردم مختلف اقشار در نفوذ به کشور، در قدرت گرفتن دست

 واقعی ماهیت کردن پنهان سازمان با گرید یسو از. )٢١٩: ١٣٨٦زاده،  حسینی( پرداخت یانقالب

 و رایـج اسـالم از متفاوت قرائتی اب طرح شعارهای متناسب با فضای جامعه ایران، و خود

 مبارزه در خود قدرت ۀارائ در ثریؤم کو تاکتی ابزار عنوان ترور به از مسلحانه، مشی اتخاذ

  .)٧٦: ١٣٨٣مهرآبادی، ( کرد استفاده ایران جمهوری اسالمی با

هـای فـدایی   منافقین، چریکۀ اگرچه در حد و انداز ایـن جـریـان تـروریـسـتـی:فرقان

هـایی   اقدام تروریستی آن متوجه شخصیت، و حزب توده در سطح ملی تحرک نداشتخلق

ی أ فردی به نام اکبر گودرزی با تفسیر به روسیلۀ بهاین گروه . از نظام شد که تأثیر ملی داشت

هـای دکتـر شـریـعـتــی بـرای   و اعـتـقـادات دیـنـی و با گرایش افراطی بـه اندیـشهقرآناز 

در ســال ، اسالم منهـای روحانیـت بر ایدئولوژی  اصیل و متعهد و مبتنیانیمقابله با روحان

ازنظـر    گـروه فرقـان. آغــاز کــرد هـای سیاسی، مذهبی و تبلیغی خود را  فـعـالیـت١٣٥٦

 ازنظر استراتژی نیز همان مـسیری را طـی وخلق بود   متأثر از سازمان مجاهدین،ایدئولوژی

ه تروریستی این گرو. )٦٨: ١٣٦٤ موسوی اردبیلی،( بودم کرده د که سازمان مجاهدین ترسیرک می

 فرهنگ قرآنیبه  با نگاهی متفاوت و استقرار نظام اسالمیاز همان روزهای آغازین انقالب 

عمال درمقابل ، مسلحانه و حذف فیزیکیۀ مبارزیمشاتخاذ و با 
ً

  نظـام جمهـوری اسـالمی

 وریستی در نظام اسالمی، دست به اسلحه برد های ترو عنوان پیشتاز حرکت  به وقرار گرفت،

 چـپ های آموزه ۀشیفت که  تروریستی گروهبرای این  درحقیقت،.آن پرداختبرضد  هبه مبارز

 و قـرآن مقـصود بـه یـافتن دسـت آنکـه از بـیش بود، خلق مجاهدین سازمان ایدئولوژی و

 اهمیـت قـرآن از ابـزاری تفسیری و مبارزه اصالت باشد، داشته اهمیت وحی کالم صاحب

لزومـا که پسندید می را رو، تفسیری ازاین. داشت
ً

 مبـارزاتی رفتارهـای بـه و باشـد رادیکـال 

  .بخشد جهت
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 محور با برد غیرملی  پیرامون تروریستیجریان. 2

، نـدکرد عنوان تهدید یـاد مـی  که همواره از ایران اسالمی بهدشمناناز پیروزی انقالب، پس 

گیــری از  ای را بــرای بهــره  تــالش گــسترده،کــشوردر و نــاامنی  ایجــاد اغتــشاش منظــور بــه

 همان روزهای آغاز پیروزی انقـالب رو، از ایناز. ندکار گرفته های فرهنگی و نژادی ب تفاوت

 کـشورگونـاگون اسالمی، یکی از راهکارهای دشمنان ایران اسالمی، تحریک مردم منـاطق 

 صـورت ناسیونالیـسم رامون که بیشتر به پی تروریستیهای  جریان. حکومت بوده استبرضد

 برخـی دلیـل بـه پس از انقالب اسالمی ،گرایی فعال بودند قومیت گرایی و ملی انواع قومی و

 بـه بـاره درایـن. خـارجی، شـدت بیـشتری پیـدا کردنـد تأثیرگذار عوامل و داخلی تحوالت

 بـر قـومی سیونالیـسم ازآنجاکه نا.کرد اشاره توان می عرب و بلوچ کرد، آذری، گرایی قومیت

 و خـواهی جـدایی  دهـد، می قرار اصل را نژادی و زبانی تعلقات افزاید، می اجتماعی شکاف

 و مـادر کـشور از شـدن جـدا  طلبـی، تجزیـه درنهایت و کند می زنده افراد در را تمایزطلبی

 ،های نژادی و مـذهبی اسـت  مرزی، محل تجمع گروه مناطق.گیرد می پی را مستقل هویت

 از ، مختلـف هـای  و قومیـتقَرِتوجـه فـ درخورحـضوربه  باتوجه های مرزی استانرو  این از

تواند بـرای دشـمنان نظـام جمهـوری اسـالمی بـرای  ای برخوردار است که می جایگاه ویژه

 قـوم کـه گیـرد مـی شـکل شـرایطی در قـومی  بنابراین، هویت.افکنی جذاب باشد اختالف

 ظهـور ایـران هرچنـد در. سـازد جـدا کـشور در سـاکن هـای گروه سایر از را خود مرزهای

 از وبلوچـستان سیـستان و آذربایجـان  کردستان، ۀمنطق سه در گرا محلی و قومی های گرایش

قطــع بــا وقــوع انقــالب اســالمی بــه دلیــل  گرفــت، شــکل پهلــوی رضاشــاه دولــت زمــان

، بـستر  اسـتعماریهـای مادی قدرت و سیاسی  وفکری  استعماری و حمایتهای وابستگی

ای  های منطقـه میا شاهد وقوع ناآرکه ای گونه  به؛ها فراهم شد مناسب برای فعالیت این گروه

نــشین، کردســتان، خوزســتان، آذربایجــان و  و قــومی در منــاطقی همچــون منــاطق تــرکمن

  :توان به موارد زیر اشاره داشت  تروریستی پیرامون میهای گروهاز این . بلوچستان بودیم
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 عرب خوزسـتان، ۀهای مختلفی چون اتحادی گروه : خوزستان طلب  هی تجز ياه  هگرو) الف

یان خلـق و حـزب کـارگران ی التحریـر خوزسـتان، فـداةجنبش ناسیونالیـست عـرب، جبهـ

هـای اولیـه پـس از پیـروزی انقـالب  ها و تشکالتی بودند که از ماه سازمان سوسیالیست از

ز ساختند و آشکارا بـه تـرویج و گـسترش های خود را در این منطقه متمرک اسالمی، فعالیت

 باعث ایجاد تنش و درگیری ، و با دامن زدن به مطالبات قومینداهداف و عقاید خود پرداخت

هــا و اهــداف مــشترکی همچــون  هــا، خواســته اغلــب ایــن گــروه. در ســطح اســتان شــدند

ی هـا بـه شـیوهبیـشتر کردنـد و  خودمختاری خوزستان و استقالل خلق عرب را مطـرح مـی

گذاری در سطح استان و ایجاد رعب و وحشت در میان مـردم دسـت  یکسانی از قبیل بمب

 از ،سـال شود طـی یـک ها مشخص می که با بررسی اخبار و روزنامه ای گونه  به؛یازیدند می

انفجار بمـب  ای نبوده است که تعدادی  هفته، تا شروع جنگ تحمیلی١٣٥٨ سال  دومنیمه

  . کاری انجام نشود  ارسال نفت، خرابۀ و در خطوط لولدر سطح منطقه صورت نگیرد

 انقـالب یروزیـ پاز پـس ):عـرب خلـق سیاسـی سـازمان (اهـواز التحریـر  ةجبه. اول

طـور   را بـهرانیـ خود در ای مطامع قبلیریگی عراق پمی و سران رژی غربی کشورها،یاسالم

 خوزسـتان بخش ی آزاد ۀر جبهعنوان دفاتبا  ی مراکزبنابراین . در دستور کار قرار دادندیجد

 وابـستگان زیـ داخل کشور ن.شد  دفاتر آغاز نی ای برایریگ  و عضو در بصره و العماره گشوده

 ی تـشکل» اهواز ری لتحرهیالشعب ةالجبه« به نام یگری دیگرا  و گروه چپ»ریالتحر  ةجبه«به 

 ی بعد از مدت کوتـاه کردند که سی تأس١٣٥٨ سال ی روزهانی را در اولیاسی س ۀبه نام جبه

 نیتـر یصـلا .)٤٦٤ :۱۳۹۷، انیوحـدی و معلـ شـاه(  نام دادریی تغ» خلق عربیاسیسازمان س«به 

این گـروه بـا . )٢٧: ١٣٩١ی، پورجبار(  بودرانی خوزستان از اییهدف گروهک خلق عرب، جدا

 رب خلق عۀغائل و تبلیغاتی رژیم بعثی عراق، ی آموزش نظـام،یحاتی تسلیها  کمكیاعطا

ن یـ ا.وجـود آورده بـ ١٣٥٨ دوم سال ۀمینتا آن   و پـس از١٣٥٨ تا آبـان ١٣٥٧ از اسفند را

مجعـول  هـم بـا نـام  خوزسـتان، آنی بـرای کمتـر از کـسب خودمختـاریزیـسازمان به چ

 بـا .گـردان نبـود ی رویچ اقـدامیهـ  از،ل به اهدافشی نیداد و برا یت نمیرضا» عربستان«
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ر یـ درگ، مجدد در عراق همگـام بـا ارتـش بعـثیده  با سازمانریالتحر ة جبه،شروع جنگ

دن بـه ی و رسـی نظـام اسـالمیمنظـور برانـداز  بـهیسالما یـار بـا جمهـوریع  تمـامیجنگ

  ؛)٤: ١٣٧٥، گـرانیـان و دیدرود( طلبانه در استان خوزسـتان شـدند هیاهداف تجز

 یاسـین عملکـرد نظـام سیبـ ین گروه، فرقـیا :سمیفدرال هوادار یگرا عرب انیجر. دوم

 یراه احقـاق حقـوق خـود را خودمختـارآنهـا  .ستیـ قائل نی پهلویاسی با نظام سیانقالب

  ؛دندان یران میت کشور واحد ای تحت حاکمیا منطقه

 ۀسه روز پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی، منطقـ :طلب کردستان   هاي تجزیه  گروه) ب

ترین و اولین ابزار آنهـا   مسلحانه مهمۀرزطلب شد و مبا کردستان دستخوش تحرکات تجزیه

طلب در این  های تروریستی و تجزیه ترین گروه دو گروه از مهم. شان بود برای هدف اعالمی

 بـر منطقـه و کـل ١٣٦٠ دهـۀناپـذیری را در  های جبران  جغرافیایی ایران که خسارتۀمنطق

  :ند ازا ملت ایران وارد ساخت، عبارت

 حمایـت بـا شـمـسی ١٣٢٢ ســال در دمکرات حـزب :انکردست دمکرات حزب. اول

 را خود موجودیت ،مستقل کـردسـتـان تـشـکـیـل و ایران ۀتجزی راستای در و سابق شوروی

 قـومی ناسیونالیـسم و سوسیالیـستی هـای گرایش از که کردستان دمکرات حزب. کرد اعالم

 بـا مخالفـت اعـالم بـا نایـرا انقـالب پـی در و شاه حکومت سرنگونی از پس برد، می بهره

 کهطوری به کرد؛ آغاز سیاسی فعالیت موازات به را خود نظامی تحرکات اسالمی، جمهوری

 و انـداخت راه بـه مـردم بـین در را وحشت از موجی آنها نظامی اقدامات انقالب ابتدای در

 ایـن ایدئولوژی بخشیمشروعیت درواقع. برانگیخت کشور سطح در را عمومی احساسات

 ۀدایـر روازایـن. کـرد مـی توصـیه را خـشونتی نـوع هر که بود ای گونه به خشونت، به انجری

 را اسالمی جمهوری که دمکرات حزب رهبران. بود ترور از فراتر آنها آمیز خشونت رفتارهای

خلق ۀَحق حقوق حققت راه سر بر مانعی
َ

کرد 
ُ

 جمهـوری بساط باید بودند معتقد دانستند، می 

 و فقـط مطلوب شمایل و شکل آن با خودمختاری آوردن دست به زیرا رد؛ک جمع را اسالمی

 و اسـت خلقـی دمکراتیـک جمهـوری و پرولتاریا حکومت به بخشیدن تحقق گرو در فقط
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: ١٣٨٥ پور، جالیی( است آن ۀشیراز گسستن هم از و فعلی نظام انهدام به  منوطخود ۀنوب به همآن

  ؛)٩٣

 از تروریـستی گـروه ایـن): کوملـه (ایـران کردسـتان کشان زحمت انقالبی سازمان .دوم

 ضمن کردستان، ۀمنطق در دهقانان از دفاع شعار با و طلبی تجزیه هدف با که بود هایی گروه

. سـتبرخا اسـالمی جمهـوری برضـد مـسلحانه جنگ به ١٣٥٧ سال در موجودیت اعالم

المی قطـاری اسـت  با داشتن گرایش مائوئیستی معتقد بود جمهوری اس نیزکوملهگروهک 

که در همان ریل رژیم گذشته قـرار دارد و جهـت آن منطبـق بـا جهتـی اسـت کـه دسـتگاه 

مـا معتقـدیم « :ندشت خود نو١٣٥٨ مرداد ۲۲ ۀ آنها در اطالعی.ضدخلقی رژیم شاه دارا بود

که رژیم جدید ایران در کلیت خود دولتـی اسـت ضـدکارگری، ضـددهقانی، ضـدخلقی و 

گذارد که به حکم تـاریخ، سـیلی سـهمگین خـشم  ی پای کسانی میضددمکراتیک و پا جا

کوملـه تأسـیس حکومـت حـزب  هـدف آرمـانی .)٤٣: ١٣٨٠مقـصودی، ( »انـد توده را خورده

 در راه رسیدن بـه ایـن . دهقانان بودۀمارکسیستی در سراسر ایران، البته ازطریق قیام مسلحان

گیـری از   آغـاز کنـد و سـپس بـا بهـرههدف امیدوار بود ابتدا از شورش دهقانـان کردسـتان

 شـعار اسـاس، بـراین . سـازداختالفات و خصوصیات قومی، شورشی در تمام کـشور برپـا

ای نخـستین بـود کـه پیامـدی پـسین را موجـب  مطالبه ١٣٥٨خودمختاری کومله در سال 

دارد کـه خودمختـاری  گروهـک کوملـه بـدین مطلـب اذعـان مـی، دیگـر عبارت  به.شد می

نیـست و یـافتنی  دسـتبا وجود برقراری رژیمـی همچـون جمهـوری اسـالمی مدنظرشان 

 ، خودمختـاریدن حکـومتیـ بلکـه طلب؛توان چنین انتظـارات بلنـدباالیی از آن داشـت نمی

 ایـن ، بـا پیـدایش نظـام کمونیـستی. کـارگر اسـتۀمحتاج وجود حکومتی به رهبری طبقـ

  ؛)٧٩: ١٣٩٠محمدی، ( شود خواست امری منطقی می

 ،ی انقـالب اسـالم پیـروزیازپـس  :طلب در سیستان و بلوچستان      هاي تجزیه  هگرو) ج

هـا و   دسـتخوش نـاآرامی،همانند کردستان و دیگر مناطق قومی و بلوچستان ستانیاستان س

 ۀدار مبارز طلب و طرف  و استراتژی، جدایییمش لحاظ خط ها به  این گروهۀعمد. دشآشوب 
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 آنهـا هـای  در صدر برنامهیستی اقدامات ترور،این هدفو در راه رسیدن به مسلحانه بودند 

 وسـیلۀ بـههـایی اسـت کـه   یکـی از گـروه مـردم بلوچـستانکی سازمان دمکرات.قرار گرفت

آنهـا در . دشـ لی تـشکدر ایـن اسـتان ١٣٥٨ پاکستان در سال ری تحت تأثبیگانگان ازجمله

 ،یاحمـد(  شـدندرانیـا ینیارچوب سـرزمه بلوچستان در چیواهان خودمختارخ خود ۀیانیب

  ؛)١٦-١٥: ١٣٧٩

 ۀ غائلـطلبانـه در ایـن منطقـه، حرکـت تجزیـه نیاول :طلب در ترکمن    هاي تجزیه  گروه) د

 سالح و رو،ی خلق، با حضور نیی فدایها کیچروسیلۀ  بهصحرا و گنبدکاووس بود که  ترکمن

گروهـک ی،  انقالب اسالمروزیی روز پس از پدرواقع یک. اتفاق افتاد ،ی شورویها کمک

 دادنـد و بــا خــلع ســالح ـلیصـحــرا را تــشـکـ  سـتـاد مـرکـزی خـلق تـرکـمــنفوق

دولـت در و   گرفتـه و ژانـدارمـری در عـمـل کـنـترل شـهر گنبـد را بـه دسـتنـیشـهـربـا

مـام  حـضرت ادهنده بود که سابقه و تکان حدی بی  گنبد بهۀفاجع.  داده بودندلیدولت تشک

موسـوی (ند  مقابله با آنها را واجب دانـست،سد خواندن عناصر خلق ترکمنضمن مف خمینی

  .)١١: ٧، ج ١٣٦٨خمینی، 

   و پیامدهاي آن بر منافع ملی1360 دهۀتروریسم 
 اهـداف ملـی، اسـتقالل و تمایـت ارضـی، رفـاه .منافع ملی دارای عناصر مختلفـی اسـت

ترین عنصر منـافع  عنوان بزرگ  به امنیت،میان این در.  آنهاستۀعمومی و امنیت ملی از جمل

 ؛و ارزش حیاتی برای آن قائـل هـستندهاست   همواره در صدر توجه ملت،ملی هر کشوری

چراکه تقریبا دستیابی به 
ً

 سیاسـی، اقتـصادی، ۀالمللی همانند توسع  اهداف ملی و بیندیگر

رو حـصول ِنـوعی وابـسته و در گـ  به، مشروعیت واجتماعی و فرهنگی قدرت، اقتدار، ثبات

  .امنیت است
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بـاری بـر منـافع ملـی  بیانگر پیامدهای خـسارت ١٣٦٠ ۀبررسی تأثیر تروریسیم در ده

  امنیتـیۀ اقتصادی، حوزۀهای داخلی و خارجی، حوز توان در حوزه این پیامدها را می. است

  .بندی و بیان کرد  اجتماعی تقسیمۀ حوزو

  حوزه سیاست داخلی نظام . 1
  کارانـه، تروریـستی  ، خـرابمـسلحانههـای  فعالیت ویژه به زاب و احیاسی سیها کشمکش

 تیـ تثب بـود کـهیعـاملتـرین  بنیـادی ،نظام حـاکم ضدبرهای مختلف   گروهۀطلبان و تجزیه

هـدف  وی ستیـ تحرکـات ترورشیافزا. دکروقفه مواجه   بای پس از انقالب رااسیساختار س

 ی فـضانیـا  کـهدکـر  مـیدی را تشدیاسی سیثبات ی بی فضاۀباال دامن  ردهندادن مسئوال قرار

 بـه تـرعیسر  هرچهیابیدست  ربود ورانی ایاسی سی از فضایادیز حد آرامش را تا ،بار خشونت

افـزون بـر ایـن، . )١٨٤: ١٣٩٢اصـغرپور، (  مواجـه کـردیا عمـده  را با مـشکالتیاسیثبات س

ی بلنـدگوهای بیگانـه، بانیتحرکات اقدامات تروریستی به همـراه تبلیغـات فریبنـده بـا پـشت

. وحدت ملی را در سطوح مختلف جامعه پس از پیروزی انقالب به چـالش جـدی کـشاند

 بـه ائـتالف بـا ربـود کـه منجـ صـدر بنی جمهور اقدامات و تحرکات رئیسها  یکی از نمونه

 رو سـاخت هسازمان مجاهدین خلق شد و شرایط کشور را با التهاب سیاسـی بیـشتری روبـ

ومـرج در همـان ابتـدای پیـروزی   و هـرجهوجود آمدن فضای آشفته  ب.)١٨٢ :١٣٨٠رمضانی، (

طلبـان و دشـمنان  هـای سـلطنت مانـده های ضد منافع ملی، طمع پس انقالب ازسوی گروه

افزایش را سازی آن  ای برای تأثیرگذاری بر ثبات سیاسی کشور و دگرگون ای و فرامنطقه منطقه

شـد نظـام سیاسـی نتوانـد  افـزود و باعـث ای سیاسیداده بود و همین امر بر پیچیدگی فض

 توان بـه  میدر این راستا. های انقالب بیندیشد بالفاصله تدبیری برای تحقق اهداف و آرمان

و  هــای ســازندگی در اجــرای سیاســت ســوزی نظــام اســالمی فرســایش توانــایی و فرصــت

  .برندگی اشاره کرد پیش



  ٨٥     ی جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای آن بر منافع مل١٣٦٠ دهۀهای تروریستی  گونه شناسی جریان

   سیاست خارجی.2
هـای  سـو و دولـت ازیـکها  های گروه سازی  ابتدا با چالشسیاست خارجی کشور از همان

هـای  گـروهکارانـۀ  خـرابسـاز و  نـاامنهـای  اقـدام. دیگر مواجهه شد غربی و عربی ازسوی

ای تـضعیف کـرده بودنـد کـه  گونـه  شرایط داخلی را بـه،طلبانه تروریستی و تحرکات تجزیه

 مداخلـه در امـور ۀای انگیـز سـابقه صـورت بـی ای به ای و فرامنطقه های بیگانه منطقه دولت

 از قبـل روزهای واپسین تا مختلف راستا، کودتاهای همین در. داخلی کشور پیدا کرده بودند

 غیرمـستقیم یـا مـستقیم حمایـت با بود آنها آخرین ١٣٥٩ تیرماه در نوژه کودتای که جنگ

 رسـمی قطـع. )٤١: ١٣٧١ ،ایـزدی( شـد اجـرا مـی و طراحی دیگر کشورهای همراهی و مریکاا

تاحدودزیادی  ،اقتصادی و فشارهایها  و باز کردن فایل تحریم ایران ازسوی امریکا با روابط

وضـعیتی . بر ملت ایران تحمیل کرده بودنـدها   بود که این گروهیهای سازی ثبات ناشی از بی

ه ساز و تروریستی بر فضای امنیتی کشور وارد ساخته بودنـد، باعـث شـد های ناامن که گروه

 کـه  چنـان؛ببنـدد دل ی افراطـیهـا  گـروهۀ به تحرکات مـسلحانزی از هر چشی بکایامربود 

 امـور ریـ بـه وزی انقـالب اسـالمیروزیاز پپس  ٢، دولت کارترتیمشاور امن ١،ینسکیبرژ

 . هـستندرانیـ ای داخلـیهـا  ما احـزاب و گـروهدیاآلن تنها ام: بگوید کای وقت امرۀخارج

 کامـل بـا اطیـ هماهنـگ شـود و بـا احتای موضوع با سازمان س و حساس بودنیخاطر فن به

 کودتا ۀنی هستند ارتباط برقرار گردد تا زمینی خممی که قادر به مقاومت مسلحانه با رژییآنها

  .)٧٦: ١٣٩٧ی، عفت(د آی افسران جوان فراهم یبرا

   اقتصادي ةحوز. 3
  مخـرب واری آثـار بـستواندی ماسیسی یثبات ی که بندا هدی باور رسنی ابهامروزه اقتصاددانان 

.  قرار دهـدری را تحت تأثیکند و عملکرد اقتصاد لی اقتصاد کشورها تحمۀکری بر پیبار انیز

                                                       
1. Zbigniew Brzezinski. 
2. James Earl Carter. 



 ١٣٩٧پاییز و زمستان / شمارۀ چهاردهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش٨٦

 و ی جنـگ داخلـ،یکـی جنـگ چرسم،یـهـا، ترورشورشثباتی سیاسی با مصادیق  تأثیر بی

ع مولـد منابهای فیزیکی و انسانی اقتصاد کشور،  عالوه بر تخریب زیرساخت ،یجنگ مرز

 توانـست ی که میابیمنابع مولد کم شصت دهۀدر . سازد ینابود و منحرف م نیز  رایاقتصاد

حال منابع و  نیو درعشد   جامعه صرف شود نابودی کاالها و خدمات باارزش برادی تولیبرا

حفـظ  بـه سـمت، افـتی  میاختصاص اقتصاد دی مفیها  بخشریبه ساباید  که ییها بودجه

از پیامدهای دیگر فضای . کارانه گردید های خراب های ناشی از فعالیت امنیامنیت و دفع نا

ی  خـارجمی مـستقیگذار هیروند سرما  این بود کهو ناامنی در سراسر کشور خشونت و ترور

 فـرار ، و همـراه بـا آنی خـارجۀیرونـد فـرار سـرما شاهد ، و افزون بر این شددچار اختالل

متوسـط سـاالنه طـور  بـه ١٣٦٩ تـا ١٣٦١ یهـا  در سـالکه یطور  به؛بودیم ی داخلۀیسرما

 تی بهبـود وضـعلیـالبته به دل . از کشور خارج شده استی خارجۀی دالر سرماونیلیم١٠٦

 به خود گرفته و بـه ی نزولری روند سنی ا١٣٧٦ تا ١٣٧٠ یها  کشور در سالیتی و امنیاسیس

تـرین  با این وصف، مهـم. )٢٢٧: ١٣٧٨احتشامی، (  استدهی دالر رسونیلیم٢٨متوسط ساالنه 

 ۀ بـر حـوز١٣٦٠ دهۀهای تروریستی  ساز جریان بار و ناامن پیامدهایی که اقدامات خشونت

  :ند ازا عبارت ترین منافع ملی کشور وارد ساخت عنوان ملموس اقتصادی به

  ؛های مدیریت بحران نابودسازی و انحراف منابع مولد اقتصادی به حوزه

هـای داخلـی از کـشور و کـاهش  ری اقتـصادی و فـرار سـرمایهگـذا ناامن شدن سرمایه

 اصوال:داخلدر های خارجی  گذاری شرکت سرمایه
ً

رر کـ میستی که حمالت تروریکشور 

 خواهـد یالملل نی بی و همکاریگذار هی سرمایبرای کمترامنیت روانی  ،دهد یدر آن رخ م

  ؛داشت

 ۀبخـشی بـه حـوز ها به اولویتسازی آن تحلیل بردن توان مدیریت کالن کشور و مشغول

  ؛های رفاهی و زیرساختی جای حوزه امنیت و دفاع به

  ؛ اقتصادی دشمنانۀتشدید محاصربرای سازی  زمینه



  ٨٧     ی جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای آن بر منافع مل١٣٦٠ دهۀهای تروریستی  گونه شناسی جریان

بـه دلیـل  یاسـی سۀو آرامـش بـه عرصـ  بازگشت ثبـاتندی فراکردنبر  زماناساس  براین

مـانع بـزرگ یجاد کارانه در نقاط مختلف کشور، و درنتیجه ا های تروریستی و خراب فعالیت

  . اقتصادیبر سر راه رشد و بالندگ

   امنیتی، نظامی و دفاعیة حوز.4
دارترین عنصر منافع ملـی را پـس از  ترین و اولویت  شصت، مهمۀ تروریستی دهیاه جریان

طـرف و اشـغال   کـشور ازیـکۀتجزیـ. رو سـاختند هپیروزی انقالب اسالمی با بحران روبـ

افزا بودند کـه عنـصر کلیـدی ایـن وضـعیت،   دو بحران هم،ردیگ سوی های ایران از سرزمین

هـای  درواقـع پیامـدهای عملکـرد جریـان. طلب بودند گروهای تروریستی برانداز و تجزیه

ایجـاد انگیـزه در . جبـران نیـست  دفـاعی قابـلوامنیتـی  ۀ بر حوز١٣٦٠ دهۀتروریستی در 

کـه ایـن جنـگ بـر کـشور های هزارمیلیاردی  ساله بر کشور و خسارت تحمیل جنگ هشت

بـرای صـدام ایفـا کردنـد و از ایـن ناحیـه هـا  پنجمی که این گروه  نقش ستون،تحمیل کرده

 و پشت جنگ فراهم کردنـد های جنگ حمالت هوایی، موشکی و زمینی دشمن را در جبهه

 ۀهـای داخلـی و تحرکـات مـسلحان  جنـگنطریـق کـشاند  تضعیف توان دفـاع کـشور ازو

طریق بـر ملـت  این است که ازهایی  اچیزی از اقدامات آنها و خسارتطلبی، بخش ن تجزیه

 تروریـستی یاهـ اگر از این منظر به بررسی پیامدهای عملکرد جریان .ایران وارد شده است

هـای  تـوجهی از خـسارتدرخورباید اذعان کنیم که مسئولیت بخـش   شصت بنگریم،ۀده

المللی   تحقیقات بینۀسسؤین راستا، مدر ا. استه  این جریانۀ برعهد،میلیحبزرگ جنگ ت

هــای واردات  نظــر از هزینــه هــای جنگــی ایــران و عــراق را صــرف صــلح اســتکهلم هزینــه

. میلیارد دالر برای عراق اعالم کـرد١١٢  تا٩٤میلیارد دالر برای ایران و ٩١ تا ٧٤ ،تسلیحات

  . به ارزش روز محاسبه شده بود این ارقام باتوجه
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   اجتماعی ة حوز.5 
   همـراه بـوده اسـت  اجتمـاعیۀ در عرصـ داخلـی مشکالت بسیارتاریخ انقالب اسالمی با

    تروریـستیهـای گروهـک. هـای ضـدانقالب رقـم خـورد  گروهـکۀواسط آنها بهبیشتر که 

ــاده ــبب زی ــه س ــواهی ب ــهم خ ــا و س ــواهی ه ــردم خ ــالب و م ــشان از انق ــا راه را ،های    تنه

   ایجـاد  حـذف و تـرور وطریـق و اجتمـاعی ازهم زدن نظـم عمـومی  سازی و بر ثبات در بی

  بــه  قــدر زیــاد بــود کــه بنــا گــستردگی ترورهــا آن. دیدنــد رعــب و وحــشت اجتمــاعی مــی

بـیش از دویـست عملیـات  ١٣٦٧تـا  ١٣٥٨هـای   سـالۀشده، در فاصـل انجام برآوردهای

  . گنـاه شـد هـزار نفـر انـسان بـی شـد کـه موجـب شـهادت حـدود هفـدهانجام تروریستی 

 ٣٦ کـه بودنـد یدولتـ ینهادهـا کارمند افراد نیا از درصد ٥٣ ،شده های انجام  بررسیبه بنا

 ی دارایمردمـ ،ترورشـدگان ۀیبق. بودند شاغل یشهربان و جیبس ارتش، سپاه، در درصد آنها

 اسـت بـوده یاللهـ حـزب یظـاهر داشتن ،آنها جرم تنها که بودند آزاد و یرنظامیغ مشاغل

  .)٧٦: ١٣٧٢باقرزاده، (

   استقالل و تمامیت ارضی.6
های تروریستی پیرامونی با تحریک و تشدید تعـصب  پس از پیروزی انقالب اسالمی، گروه

 شرایط مناسب را برای تقویـت ،نشین سازی آداب و سنن مذهبی اقوام مرز قومیتی و برجسته

تند و  ایران مهیا سـاخۀسازی تجزی  ضدانقالبی با حمایت مستقیم نظام سلطه در زمینهۀجبه

 تفاوت در زبان و گویش و گسترش فرهنگ محلی و بومی این مناطق نسبت به سایر ۀبه بهان

ترین تهدید در استقالل سیاسی و تمامیت ارضی نظام جمهوری  اقوام مسلمان ایرانی، بزرگ

  . شمار آمدند اسالمی به



  ٨٩     ی جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای آن بر منافع مل١٣٦٠ دهۀهای تروریستی  گونه شناسی جریان

  
یانپیامدهای  یستی  های جر   )نگارنده (انبر منافع ملی جمهوری اسالمی ایر شصت دهۀترور

  گیري نتیجه
 حاکی از آن است که اهمیـت موضـوع تروریـسم ١٣٦٠ ۀهای تروریستی ده بررسی جریان

 ؛در ایران با وقوع انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسـالمی دوچنـدان شـده اسـت

ویـژه  ه و ب١٣٥٠ ۀهای پایانی ده سال فاصلۀ در انقالب اسالمی و رییگ شکل ندیفرا زیرا در

 عرصـۀ متعددی در های گروه و ها انیجر ران،یا جامعۀ گفتمانی فضای در ،١٣٦٠ دهۀطی 

فـضا  نیـا در شیخـو رفتارهـای و اسـاس ایـدئولوژیبر کیهر و فعال اجتماع و استیس

 مسلحانه به مقابلـه یهای رادیکال و افراطی متعددی با مش  جریانمیان این از. بودند ثرگذارا

خـصوص طـی  هران و بـیا معاصر خیتار را درتبلور آن . می پرداختندبا گفتمان انقالب اسال

خلـق،  نیمجاهـد سازمان خلق، ییفدا های کیچر سازمانجریان  در توان می ١٣٦٠ ۀده

هـا  و گروه ها این جریان. مشاهده کرد...  حزب دمکرات کردستان، کومله و گروهک فرقان،

خـواهی از  باشند و درپـی سـهم ای داشته هعمد سیس سهمأت تازه نظام در بودند نتوانسته که

های حساس مدیریت سیاسی و دفاعی بودند، برای  نظام برای مشارکت و حضور در جایگاه

آوردن موقعیت  دست  قدرت و بهۀ خود و باقی ماندن در عرصۀشد تعیین نیل به اهداف ازپیش
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مختلـف  های روش به انقالب اوج روزهای همان و جایگاه خود در نظام سیاسی جدید، از

هـای تروریـستی در سـطح  ایستادند، و به عملیات اسالمی جمهوری نوپای نظام درمقابل

 تضعیف ارکان نظام و اختالل در امنیت عمومی، ایجـاد  به هدفوسیع و گسترده در جامعه

 های جنگ داخلی و فروپاشی درونی نظام دینی، تقویـت اهـرم فـشارهای سیاسـی و زمینه

سازی حضور نظامیان بیگانه  مریکا و غرب بر جمهوری اسالمی و زمینها اقتصادی و نظامی

  . ندپرداخت ایران اسالمی ۀو درنهایت تجزی

 کـه سـؤال ایـن بـه پاسـخ شـد و نیـز در بحـث مقالـه نیـا در به آنچه پایان باتوجه در

 بـر منـافع ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران ١٣٦٠ دهـۀهای تروریـستی  پیامدهای جریان«

  :آمد دسته ب نتایجن ای »چیست

 انقالبـی و ایجـاد مـانع در مـسیر ۀهای انسانی متعهد و کارآمد بـا روحیـ  سرمایهتقلیل

 سیاسـی ۀ در حـوز١٣٦٠ دهـۀهای تروریستی  اقتداریابی نظام اسالمی از پیامدهای جریان

هـای شـاخص و عناصـر  ههای تروریستی با هدف قرار دادن چهـر این جریاندرواقع . است

پـردازی انقـالب را از وجـود  های فکری و نظریـه دمتگزار نظام سعی داشتند بنیانمؤثر و خ

 .رو سـازند هنظام سیاسی را با چالش کارگزاران سیاسی روب  وزندافراد مؤثر و کارآمد تهی سا

آوردن قدرت، فرسایش توانایی  دست هب های مختلف در  داخلی نیز کشمکش گروهۀدر عرص

تـرین   از مهـم،برنـدگی هـای سـازندگی و پـیش ای سیاسـتسوزی نظـام در اجـر و فرصت

 سیاسـت ۀهمچنین در عرصـ. شوند میشمرده  ١٣٦٠ دهۀهای تروریستی  پیامدهای جریان

المللـی   منجر به افزایش فـشارهای بـین١٣٦٠ دهۀستی یهای ترور خارجی اقدامات جریان

 ۀه از نظـام در عرصـمـشو ۀو همچنین ترسیم چهر مریکاا با روابط رسمی  ایران، قطعضدبر

ــین ــد ب ــل ش ــع. المل ــد توس ــتالل در فراین ــاهش ۀاخ ــی و ک ــایی داخل ــصادی و خودکف  اقت

 اقتـصادی دشـمنان و ایجـاد تردیـد و ۀها و همچنین تقویت محاصـر گذاری شرکت سرمایه

در .  از دیگر پیامدهای اقتصادی و امنیتی بود،به برخی مسئوالننسبت اعتمادی عمومی  بی

 تحمیـل جنـگ بـه کـشور، ١٣٦٠ دهـۀهـای تروریـستی   اقدامات جریان نظامی نیزۀعرص



  ٩١     ی جمهوری اسالمی ایران و پیامدهای آن بر منافع مل١٣٦٠ دهۀهای تروریستی  گونه شناسی جریان

سـویی  گیر ساختن بخشی از توان اطالعـاتی و دفـاعی در طـول جنـگ تحمیلـی و از زمین

ترین پیامـد   نیز مهمی اجتماعۀدر حوز. جاسوسی و تشدید حمالت نظامی را به همراه آورد

. ثبـات کـردن جامعـه بـود و بی یساز ناامن وحشت وو های تروریستی ایجاد رعب  جریان

عنوان تهدیدی بزرگ در  های قومیتی به برداری از گرایش های تروریستی با بهره درنهایت گروه

  . آمدند شمار می جهت حفظ استقالل سیاسی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسالمی به

  کتابنامه
، ی، اقتــصاد، دفــاع و امنیــتسیاســت خــارجی ایــران در دوران ســازندگ). ١٣٧٨(احتــشامی، انوشــیروان 

  .چی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین
  . ، تهران، نشر نیگرایی در ایران قومیت و قوم). ١٣٧٩(، حمید یاحمد

  ، تهـران، مؤسـسه مطالعـات مجموعه مقـاالت تروریـسم در ایـران معاصـر). ١٣٩٢(اسماعیلی، حمیدرضا 
  . سیاسیهای و پژوهش

  هـا   پـژوهش، فـصلنامه»ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران اثر بی«). ١٣٩٢زمستان (اصغرپور، حسین 
  . ١٩٤-١٧٥، ص ٦٨ ش های اقتصادی، و سیاست

 بـه ییایـ جغرافیکـردیرو: سمیـژئوترور«). ١٣٩٠بهار ( زاده و داوود پویان ، رسول، سلمان انصارییافضل
  . ١٢٣-١٠٥، ص ١، ش )ش فضای و آمایزیر برنامه (ی انسان مدرس علوم، فصلنامه»سمیترور

  .، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمیسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران). ١٣٧١(ایزدی، بیژن 
  .، تهران، انتشارات مرواریددانشنامه سیاسی). ١٣٧٣(آشوری، داریوش 

  .، تهران، انتشارات چاپارسیفرهنگ علوم سیا). ١٣٧٩(آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو 
، تهـران، انتـشارات ن خلـقیست سال با سازمان مجاهدیچ؛ بیگر هیقدرت و د). ١٣٧٢(باقرزاده، طاهره 

  .روزنامه اطالعات
  .، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهانفرهنگ علوم اجتماعی). ١٣٧٥(بیرو، آلن 

هـای دفـاع  ، تهـران، بنیـاد حفـظ آثـار و نـشر ارزشنـدهجنگ بـه روایـت فرما). ١٣٩١(پورجباری، پژمان 
  .مقدس

آینـده اسـرائیل،بقا و فروپاشـی در )."١٣٩٤پـاییز و زمـستان( جاودانی مقدم، مهدی و عباس برجویی فرد
-دوفصلنامه علمـی، "چارچوب نظریه آینده پژوهی پیتر شوارتز با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

  .١٣٢-١٠٧، ص ٨،شسالمیسیاست اهای  پژوهشی پژوهش
 مطالعـات ، فـصلنامه»١٣٦٧ – ١٣٥٧فرازوفرود جنـبش کـردی «). ١٣٨٥تابستان (پور، حمیدرضا  جالیی

  .١٠٧-٨١، ص ٢، ش ٧، دوره ملی
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، المللـی  تحقیقات سیاسی و بین، فصلنامه»دگاه اسالمیسم از دیترور«). ١٣٩٠بهار (حاتمی، محمدرضا 
  .٤٧-٢٥، ص ٦، ش ٣دوره 

  .  قم، انتشارات دانشگاه مفیداسالم سیاسی در ایران،). ١٣٨٦(ده، محمدعلی زا حسینی
، تهـران، مرکـز یخرمـشهر در جنـگ طـوالن). ١٣٧٧(دوردیان، محمـد، انـصاری، مهـدی و نخعی،هـادی

  .قات جنگیمطالعات و تحق
  . نی، تهران، نشرچارچوب تحلیلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران). ١٣٨٠(الله  رمضانی، روح

، تهران، تاریخ تحوالت سیاسی جمهوری اسالمی ایران). ١٣٩٧(علی، احمدرضا و موحدیان، احسان شاه
  .١هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی، ج -مؤسسه فرهنگی

  ، ٥٩، ش  دانـشکده حقـوق و علـوم سیاسـی، مجلـه»اسالم و تروریـسم«). ١٣٨٢بهار (شیرودی، مرتضی 
  .١٧٨-١٥٣ص 

  .، تهران، انتشارات علمفرهنگ جامع سیاسی. )١٣٧٧(طلوعی، محمد 
  .، تهران، انتشارات سروشتروریسم در فراز و فرود تاریخ). ١٣٨٢(طیب، علیرضا 

اینترنـت؛ ابـزار سیاسـت؛ تروریـسم مجـازی؛ تهدیـدهایی بـرای «). ١٣٨٣دی و بهمـن (عباسی، مهـدی 
  .٣٠-٤٢، ص ٣، سال اول، ش  فرهنگی و فناوری، نشریه»آینده

  .khomeini.ir/fa/n132136 ، »ترورهای اوایل پیروزی انقالب اسالمی«). ١٣٩٧(الله  قدرتعفتی، 
 موجــود در یهــا تعریــف، تاریخچــه و رهیافــت: تروریــسم«). ١٣٨٧ز یپــای(، داود و ظهیری،صــمد یفیرحــ

، ٧، ش  دانـشگاه تهـرانی سیاست دانشکده حقوق و علـوم سیاسـ، فصلنامه»تحلیل پدیده تروریسم
  .١٦٥-١٤٥ص 

، ترجمـه تروریـسم و تکفیـر از دوره باسـتان تـا ظهـور داعـش). ١٣٩٦. (و لوتز، برنـدا جـی. لوتز، جیمز ام
  .سازان نور مهدی بیژنی، تهران، مؤسسه مطالعات اندیشه

  .، ترجمه حامد شهبازی، تهران، انتشارات آگاهتروریسم پسامدرن). ١٣٨٣(لیتزینگر، آنتونی 
 ، فـصلنامه»هـای انحـراف در مواضـع سیاسـی منـافقین ررسـی ریـشهب«). ١٣٩٠بهـار (محمدی، عبـاس 

  .٩٧-٧٥، ص ٢٨، سال سوم، ش مطالعات عملیات روانی
  .، تهران، مؤسسه مطالعات ملیتحوالت قومی در ایران). ١٣٨٠(مقصودی، مجتبی 

  .، تهران، نجاتظهور و سقوط ضدانقالب: ۵۹ اسفند ۱۴غائله ). ١٣٦٤(موسوی اردبیلی، عبدالکریم 
 .٧، ج ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیصحیفه امام). ١٣٦٨(الله  موسوی خمینی، سیدروح


