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   :چكيده

در بينش عمومي شهروندان آمريكايي تا قبل از حمالت يازده سپتامبر اين گونه تعريـف شـده                 
 قـرن   ولي حقيقت آن است كه از دو      . بود كه تروريسم پديده اي غيرمهم و نادر در اين كشور است           

 آمريكا به ميزان قابل توجهي حضور گـروه هـاي تروريـستي             ،پيش بويژه بعد از جنگ جهاني دوم      
 خارجي و حمالت آنها را تجربه كرده است و اگرچه به نسبت كشورهاي غربـي از قبيـل                   -داخلي  

اسپانيا، ايتاليا و انگليس كمتر از اين پديده آسيب ديده است ولي اين يك اشـتباه جـدي تـاريخي                    
عنوان يك پديده جديد بعد از حمالت يازده سپتامبر در تاريخ ايـن             ه  ب خواهد بود كه تروريسم را      

هاي اجتمـاعي و اهـداف      هدر اين پژوهش قصد داريم عالوه بر بررسي پايگا        . كشور مالحظه نمائيم  
   هـاي ضـد تروريـسم آمريكـا بـر          ي تروريستي داخلي و خارجي در آمريكا، تاثير سياست        گروه ها 
  .ي تروريستي دست راستي را مورد ارزيابي قرار دهيمهاگروه
  

  

  :      واژگان كليدي
  تروريست دست چپي - دست راستيتروريست  -  آمريكا–  يازده سپتامبر- تروريسم

                                                           
66409595:                                     فاكس  نويسنده مسئول*  

                                   

  : زير در همين مجله منتشر شده استتكنون مقاالسنده تااز اين نوي

، زبان و انگاري، هويتسازه" ؛ 69 ، شماره  84، پاييز "اي آمريكا در عراقهاي قدرت و رفتار منطقهپارادوكس"

.4، شماره 86، زمستان "سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران
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 مقدمه

را تعريف نمود؟ آيا تروريسم يك پديده  راستي تروريسم چيست و چگونه بايستي آنهب
است؟ آيا تروريسم يك نهاد و واژة تفسيرگرا است؟ آيا منحصر به فرد جديد تاريخي 

بخش و ميهن پرست است؟ آيا تروريسم به معناي يك ي آزاديهاگروهتروريسم به معناي 
گذاري و ترور است؟ يا آنكه يك جرم خياباني و ايجاد رعب و ترس در اري، بمبتحعمل ان

روانشناسي باعث توليد ترس در ميان  كه از نقطه نظر يگناه است؟ آيا هر عملميان مردم بي
 نفرت و اقدامات آنها بر يهاگروهكثيري از مردم گردد يك عمل تروريستي است؟ آيا تشكيل 

ي خاص به هاگروهعليه نژاد، مذهب و قوميت يك عمل تروريستي است؟ و در آخر آيا حملة 
                 جمعيهاي كشتارسالحاز اده فهاي اطالعاتي، تخريب محيط زيست و استبانك

)of Mass Destruction (Weapons گناه را مي توان يك اقدام تروريستي  عليه مردم بي
  دانست؟

  

  :سوال اصلي اين پژوهش عبارت است از

 خارجي در آمريكا داراي چه پايگاه هاي اجتماعي بوده - گروه هاي تروريستي داخلي - 
  اقدامات تروريستي چه بوده است؟ و داليل و اهداف آنها از روي آوردن به 

  
   :سواالت فرعي اين پژوهش نيز عبارت است از

 ابهام در ذات مفهوم تروريسم، چه نقشي در طبقه بندي جرم هاي نفرت و تروريسم در -
  آمريكا داشته است؟ 

هاي ضد تروريسم آمريكا بعد از يازده سپتامبر، در تحريك و تشديد فعاليت سياست -
  وريستي دست راستي چه نقشي داشته است؟گروه هاي تر

   :فرضيه هاي اين پژوهش عبارت است از 

  خارجي با -هاي تروريستي در آمريكا را از حيص دسته بندي به دو گروه داخلي گروه - 
   يم كه هر يك از اين ئهاي ملي، جدايي طلبانه، نژادي و مذهبي تقسيم مي نمابنديتقسيم
  . اه اجتماعي اشان اهداف خود را تعريف مي نمايندها بنا بر خواستگگروه
 بدليل عدم روشن بودن فعل و واژه جرم تروريستي با جرم هاي معمولي براي اكثر - 

ماموران محلي و فدرال آمريكا، از يك رفتار مشترك غالبا دو مفهوم جرم و يا اقدام تروريستي 
  .گردداستنتاج مي
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 هاي تروريستي دست چپي از موقعيت برتري در  تا قبل از فروپاشي شوروي گروه- 
 برخوردار بوده اند، ولي در طول  گروه هاي تروريستي دست راستيجامعه آمريكا به نسبت

 و بويژه بعد از يازده سپتامبر با توجه به مقدس جلوه دادن جنگ عليه 1980 -1990دهه هاي 
در افزايش تعداد گروه ها و تروريسم، گروه هاي تروريستي دست راستي از موقعيت بهتري 

  .نيروگيري برخوردار شده اند
          نظري و-1در اين پژوهش سعي خواهد شد به سئواالت مطرح شده از دو طيف 

 خارجي آمريكا در طي چهار -ي تروريستي داخليگروه ها كاربردي با مصداق در بررسي -2
هزينه  -3 تروريسم در آمريكا -2 پيچيدگي ابهام در ذات مفهوم تروريسم -1بخش به ترتيب 

ي تروريستي گروه ها بررسي روند تاريخي -4هاي مقدس نمايي جنگ عليه تروريسم و 
  .داخلي و خارجي در آمريكا به تحليل و بررسي پرداخته شود

  

  ذات مفهوم تروريسمو ابهام در  پيچيدگي -بخش اول 
جهان پيدا نموده است، اين كلمه گير در ميان ادبيات مردم  واژه تروريسم مفهومي همه-1

و لذا .  واژگان گفتاري روزانه مردم گرديده استواردهمانند مفهوم اينترنت، موبايل و غيره 
 و استاندارد آشنا شده في آكادميكآنكه با تعرياز پيش خود بيشتر افراد در ضمير ناخودآگاه 

در نتيجه به . اندي از آن ساختهباشند، مفهومي از آنرا در ذهن خود خلق نموده و تجربه مفهوم
از تروريسم وجود تعريفي توان گفت كه به ازاء هر كشور، اجتماع و شايد هر نفر، تساهل مي

 در ارائه تعريف از تروريسم "زمان ـ مكان" ـ نقش دو متغير 2 (White, 2002, p. 3). دارد
جغرافيايي شكل و تغيير هاي تاريخي ـ ماهيت و جوهرة مفهوم تروريسم بر اساس دوره. است
 يك ـ تروريسم ذاتاً يك عمل سياسي است، بنابراين تروريسم 3 (White, 2002, p. 4) .يابدمي

Splers, 2004, p. 44)(يك و تاكتيك است كنابزار، ت
كه در يك فرايند دقيق محاسباتي از   

ريفي از گيرد، لذا هر تعي هدف شكل ميگروه هابر عليه ي تروريستي و گروه هاطرف 
تروريسم نيز ذاتاً يك كنش سياسي است كه به عنوان ابزاري سازماني در دست سياستمداران 

مفهوم پيچيده است و يك  ـ تروريسم ذاتاً 4. مفهومي آكادميك باشدبيشتر بوده تا اينكه 
تعريف از هر  در واقع . بودن آن است"تفسيرگرا" و " بودنيذهن"پيچيدگي آن به علت فرايند 

 ،توانند قدرت خويش را افزايش دهندها ميريسم مبتني بر قدرت سياسي است و حكومتترو
 ـ در آخر نوع 5 (White, 2002, pp. 5-7). زنندزمانيكه به دشمنان خود برچسب تروريسم مي

هاي خياباني،  به ساخت مفهوم تروريسم است كه آن را به سطوح شورش"تقليل گرايانه"نگاه 
 ترور تقليل داده و از اين طريق اهداف سياسي خود را در قالب يك ي چريكي وهاجنگ

  .بردي هدف به كار ميگروه هاتعريف ساده شده براي تحريك افكار عمومي برعليه 
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 در بررسي و تحليل مفهومي از صد و نه تعريـف تروريـسم   Alex Schmid)(آلكس اشميد 
 عنصر عمومي در تعاريف تروريسم بـا         به عنوان دومين   "سياست"به اين نتيجه رسيد كه كلمه       

 83.5 بـا ميـانگين      "تـرس و خـشونت    "مورد استفاده قرار گرفته و تنهـا كلمـات          % 65ميانگين  

گيـري   كه با بهره)Hoffman, 1998, pp. 40- 107. (اندباالترين ميانگين را به خود اكتساب داده
و  هـا  رسيم كه چرا در بيشتر نگـاه     توانيم به اين مهم ب    شناسي و تحليل مفهومي مي    از روش گونه  

  . باشد ها از تروريسم واژه سياست از جايگاه محوري برخوردار ميتحليل
اگر اين فرض را بپذيريم كه شما قادر خواهيد بود تروريسم را درك كنيد، براي روشن 

ارتش آمريكا در اوايل . شدن اين مطلب الزم است تأملي بر يك مفهوم پرورش يافته نمائيم
، بعد از جنگ ويتنام، تشخيص داد كه بايستي مأموريت خويش را تغيير دهد، زيرا 1970دهه 

طيف . هاي متفاوت از جنگ آماده كندها و سبكمجبور است كه خود را براي مبارزه با شيوه
اي ويران كننده را ي هستهجنگ هاي متعارف تا جنگ هاتوانست از سطوح ها مياين كشمكش
ارتش آمريكا در .  واضح است اين معني از جنگ در بهترين حالت مبهم استدر برگيرد، كه

اين راستا طيفي از كشمكش را بيان داشت كه يك رشته پي در پي از برد جنگ از وضعيت 
محتمالً اين ميزان به درستي منعكس كننده وضعيت . ضعيف به شديد در يك كشمكش بود

.  در موقعيت صلح و يا جنگ قرار داشته باشيمتوانيم ياانساني از اين باور بود كه مي
(Ronczkowski, 2004, p. 11)  ) اين مطلب كمك شاياني به ما .)  رجوع نمائيد1-1به نمودار

ها در يك وضعيت دائم از كشمكش و مديريت كند كه تروريسم را درك نمائيم، زيرا انسانمي
باشد، حتي راي ميزاني از منازعه ميكنند و قدرت اجبارآميز مدني، خود داكشمكش زندگي مي

هائي قبل از اينكه كشمكش به سطح نظامي بروز كند، مقامات مدني به صورت مرتب با چالش
 .White, 2002, p). جبور نمايدمروبرو هستند كه ممكن است آنها را به استفاده مستقيم از زور 

 بنابراين تروريسم يك ابزار، تاكتيك و (13 
ريسم يك سالح است نه يك ترو. تكنيك است

 جنگ برعليه جنگ ديگر ءدشمن و چيزي جز
  Splers, 2004, p. 43) (.نيست

مقدوني و از اسكندر اين بخش را با حكايتي 
شدن روندهاي روشن دزد دريايي براي بيشتر 

شهر " با روايتي از كتاب متاريخي مفهوم تروريس
اسكندر "رسانيم، به پايان ميستين  آگو"خدا

ي يكي از دزدان دريائي را اسير كرد و از او مقدون
دچار آشوب  را دارد دريا پرسيد چگونه جرئت
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كني جهان را دچار آشوب كند، دزد دريايي در پاسخ پرسيد كه تو خود چگونه جرئت مي
خوانند و  دريائي ميزددهم مرا دچون من آن كار را تنها با يك كشتي كوچك انجام مي! كني؟

، 1383بشيريه، ( ".گويند مي"امپراتور"دهي ترا ر را با ناوگان بزرگ انجام ميتو چون همان كا

  ) 36-37. صص

  

   تروريسم در آمريكا -بخش دوم 
كنيم، آن را يك پديدة كه تروريسم در آمريكا را با ديگر كشورهاي دنيا مقايسه مي زماني
 بيش از تي آمريكا قدمتي حو تازه نخواهيم يافت، زيرا كه تروريسم داخلي دربه فرد منحصر 

توان به وجود گروه هاي تروريستي ناسيوناليست در اين كشور  تأسيس اين كشور دارد كه مي
در واقع وجود .  كه حتي تا امروز نيز ادامه دارد اشاره نمائيم17ي مرزي در قرن جنگ هاطي 

هاي شبه نبش و همچنين ج1800 ايدئولوژيك در بسياري از حوادث دهة گروه هاي افراطي
 كه به اقدامات تروريستي 1861 ـ 1865ي داخلي در سال هاي جنگ هانظامي كارگري بعد از 

  (White, 2002, p. 204) .باشدگوناگوني دست زدند دليل اين مدعا مي
 زمانيكـه دولـت     1791در اين راستا يكي از اولين حوادث ضد حكومـت فـدرال در سـال                

يدات ويـسكي وضـع نمـود، اتفـاق افتـاد كـه باعـث شـورش                 فدرال ماليات غيرمستقيم بر تول    
كشاورزان غرب پنسيلوانيا گرديد كه البته با اعزام گارد ملـي بـه فرمـان جـورج واشـينگتن بـه                     

، به سرعت به پايان رسـيد ولـي نفـرت از            1794هاي آشوب زده بويژه پنسيلوانيا در سال        ايالت
 دومـين حادثـه در اوايـل     (Ronczkowski, 2004, p. 26). حكومت فدرال هرگز خاموش نشد

 Know Nothings)(اي تحت عنوان جاهل ي تروريستي شناخته شدهگروه ها توسط 1800دهة 
آنها يك انجمن سـري بـا دسـتور    . كه در شرق آمريكا مشغول به فعاليت بودند، صورت گرفت      

 نمودند، مهـم    عليه مهاجرين به آمريكا را براساس اصول پروتستان سفيدپوست تصويب          كار بر 
 كردنـد كـه  آنارشيستي گرديدند، اين اعـضاء ادعـا مـي    نيست كه آنها چه ميزان باعث حوادث

 در )Deborah Able(دبـوره ابـل   . گرديد كه توقيـف نـشوند  باشند و اين باعث ت نمييسآنارش
تحقيق خود بيان داشت كه جنبش بومي مرتبط با اين گروه، بعدها تبديل به يكي از پايـه هـاي                    

در واقـع  . گرديد American Party)(اصلي حزب محافظه كار سياسي معروف به حزب آمريكا 
 در سـال  Millard Fill More)(اين همان حزبي است كه تحت طرفداري آن ميالرد فيـل مـور   

   Able, 2000, p. 26). ( رئيس جمهور آمريكا گرديد1856
ري از موضوعات جامعه آمريكا حاكم  بر بسيااي هاي افراطي قاهرانه ايدئولوژي18در قرن 

هاي خارجي ها در اياالتبيشتر اين درگيري. گرديدند كه در طول جنگ داخلي تشديد يافتند
ها اشاره توان به مسئله جنوبيكه در جستجوي احقاق حق خويش بودند، صورت گرفت كه مي
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قدرت حكومت محلي داري بلكه خواهان حفظ داشت كه اكثريت آنها نه براي حفظ نظام برده
به مجرد پايان جنگ داخلي، تروريسم انقالبي و تروريسم . جنگيدندخويش بودند، مي

 ـ 1880هاي هاي كارگري شكل يافته و رشد نمودند كه در طول دهه سركوبگر به شكل جنبش
هاي كارگري گرديدند كه از اين جريانات هاي روستايي، تكميل كننده خشونت جنبش1870

 اقدامات خرابكارانه 1900در  اوايل دهة .  ظهور نمودندهاي آنارشيستيسپس گروه
 گسترش يافت كه در يكي از اين حوادث منجر به ترور رئيس جمهور ي چپهاتيسآنارش

ت لئون كزولگوس يس به وسيلة آنارش1901، در سال William Mc Kinley)(ويليام مك كينلي 
)Leon Czolgosz( ها از آمريكا تيسه ترور رئيس جمهور كينلي آنارشگرديد كه در پاسخ  ب

نكته جالب توجه اين است كه تا همين اواخر اين رويداد به عنوان . تبعيد و به اروپا بازگشتند
    (Ronczkowski, 2004, p. 26) .گرديديك عمل تروريستي اشاره نمي

، از خشونت  خشن است كه در معني مدرنيدر واقع تروريسم شكلي از نافرماني مدن
ها در اروپاي تيساگرچه پايگاه اصلي آنارش.  مشتق شده است1800آنارشيستي در اواخر دهه 

 صورت 1907 و 1905هاي ترين اقدامات آنها در روسيه تزاري در انقالبغربي بود، ولي موفق
دند به ها كه در شكل مهاجرين اروپايي به اين كشور مهاجرت كرده بوتسدر آمريكا آنارشي. گرفت

شكل خشونت هاي كارگري ظاهر شدند كه البته نتواستند موقعيتي را كه در اروپا به دست آورده 
  . بودند در آمريكا نيز كسب كنند و همان طور كه اشاره شد از آمريكا اخراج شدند

هاي ناسيوناليستي بر عليه دول استعمارگر غربي قيام بعد از جنگ جهاني دوم جنبش
 شروع 1960ث شد مشخصه تروريسم در آمريكا در طول اين دهه ها بويژه دهه نمودند كه باع

به تغيير نمايد و اين اقدامات بعنوان رفتاري ضد حكومتي شناخته شد و اين گونه درك شد كه 
تروريسم داخلي ريشه  در سياست هاي راديكال، ناسيوناليسم، تجربه جامعه بين المللي از 

استفاده از تروريسم در ساختار مدرن براي حفظ نظم . ي داردهاي مذهبتروريسم و گرايش
عنوان ه اجتماعي فراموش و تروريسم داخلي ب

 معتقد گور. پديده اي راديكال تعريف گرديد
است كه تروريسم داخلي مدرن آمريكا كامال 

 كه باشدي خارجي ميمدل هامشتق شده از 
ي انقالبي سياسي و ناسيوناليست در هاگروه
تروريستي ي  گروه هاا الگوبرداري شده از آمريك

باشند، ولي اين در خاورميانه و آسيا مي
يرگذاري همانند خياباني يك طرفه از آمريكا ثتأ

Gur, 1991)(. به كشورهاي ديگر نبوده است
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 فعاليت گروه هاي تروريستي داخلي بويژه دست چپي كه 1970 و 1960در طول دهه هاي 
رفتارهاي ضدحكومتي فراتر از اعتصابات و  شده بود تشديد يافت وبا جنگ ويتنام همراه 

تظاهرات صرف حركت نمود ولي بعد از پايان اين جنگ تروريسم دست چپي شروع به افول 
هاي كرد، با اينحال تروريسم دست چپي تا فروپاشي شوروي از اهميت ويژه اي در بين گروه

گرايان دست راستي مدرن  افراطي1980ع دهه با شرو. تروريستي داخلي برخوردار بوده است
گرايانه هاي خشونت   با فعاليت1984كه اوج كامراني آن از سال  شروع به ظهور يافتند

 تاكنون ادامه يافته كه با حادثه يازده سپتامبر اقدامات اين گروه ها تشديد "هاي نفرتجنبش"
هاي آنارشيستي وي از جنبشگرايان دست راستي هرگز عضدر واقع افراطي. گرديده است

آميز تروريستي پيروي هاي خشونت از  تاكتيكهاگروه اين 20نبودند، ولي در اواسط قرن 
هاي آمريكا شاخصي از تروريسم خود  رشد افراطي دست راستيگوراز منظر كه نمودند 
 . گر بوده كه هدف آن دفاع از وضع موجود يا بازگشت به وضعيت پيشين استمحاكمه

)(Gur, 1991  

ات برجسته در مورد تروريسم داخلي در قيحق يكي از تBrent Smith)( برنت اسميت 
معتقد است اگر چه اقدامات  او شناسي مورد بررسي قرار داده استآمريكا را از نحلة  جرم

ها بوده است، ولي اين  فراتر از دست راستي1960ها در دهة صورت گرفته توسط دست چپي
   هاي مجري قانون ايالتي از تروريسم و تواند ناشي از درك غلط آژانسه ميتحليل و داد

عنوان ه ها در اين برهة زماني بهاي معمولي باشد، زيرا بسياري از اقدامات دست راستيجرم
  آي مسؤل رسيدگي به اين جرائم .بي.كه اگر اف اند، در حاليهاي عادي ثبت گرديدهجرم
         .يافتهاي تروريستي افزايش ميرفتن آنها در سطوح جرمبود، احتمال قرار گمي

(Smith, 1994))  رجوع نمائيد1-2به نمودار (.  
ييز قائل م با مسئله جدي در باب عدم ت يازده سپتامبر در واقع جامعه آمريكا قبل و بعد از

ون نسبت به واژه انو اكثر مجرمان قهاي معمولي روبرو بوده شدن ميان افعال تروريستي و جرم
باشند و اين افراد اگر چه بطور مداوم با اقدامات تروريستي داخلي و عمل تروريستي بيگانه مي

كه ثبت اسناد اقدامات كيفري در شوند  نميباشند، ولي تفاوتي ميان آن دو قائل در ارتباط  مي
 Uniform Crime (Report)( (گزارش جرم شناسي همسان"آي تحت عنوان .بي.گزارش اف

آي در مورد تروريسم داخلي .بي.عالوه در گزارش هاي افه ب. باشدمصداق اين عمل مي
در ارتباط با . عنوان تروريسم طبقه بندي ننموده استه بسياري از اقدامات تروريست ها را ب

اين مشكل اين حقيقت نهفته است كه حوادث تروريستي در آمريكا كمي بيشتر از فعاليت هاي 
هاي صورت گرفته گذاريي باشد كه براي درك بهتر اين استدالل مي توان به بمبمجرمين م

 سرويس خبري روزنامه نيويورك تايمز به مطالعه در مورد آمار 1996در سال . شده اشاره كرد



  

   1387 پاييز ، 3شمارة ، 38 دوره ،  فصلنامه سياست                                                              224

 پرداخت و 1994 تا 1985هاي هاي داخلي صورت گرفته در آمريكا بين سالگذاريبمب
 3163گذاري به  مورد بمب1103ات رشدي سه برابري داشته و از متوجه گرديد اين قبيل اقدام

افزايش يافته است كه تحليل اين آمار حاكي از اين مهم بود كه تروريسم در آمريكا بيشتر 
(White, 2002, p. 207) . موضوعي جزائي تا سياسي است

  

جو نماييم كه   در واقع دليل اين آشفتگي آماري و اجرايي را بايستي در اين داليل جست
اوال از چشم انداز جرم شناسي، مخالفت و رفتار معكوس يك حقيقت است، در نتيجه استفاده 
از برچسب  مي تواند بعنوان پاسخي سياسي به يك حادثه تعريف شود و زمانيكه از اصطالح 
تروريسم براي يك جرم استفاده مي نماييم، ترس عمومي را افزايش مي دهيم زيرا تروريسم 

راي مفهوم و بار سياسي بوده كه فراتر از يك جرم فوري تاثير گذار مي باشد حتي اگر اين دا
حادثه تروريستي بيشتر از يك جرم محلي نباشد در ثاني دولت هاي سابق و كنوني آمريكا 
براي نشان دادن جامعه اي با حداقل گروه هاي تروريستي داخلي و در طرف ديگر بزرگ جلوه 

تروريستي خارجي، در تالش براي مفهوم سازي براي واژه جرم تروريسم دادن گروه هاي 
داخلي با مفاهيمي همچون جرم هاي نفرت و جرم هاي متعصبانه پرداخته اند، بدون اينكه اين 

براي مثال .  با يكديگر باشند�مفاهيم داراي هيچ گونه تفاوت ماهوي در روش و اجرا
عمل نقض قانون بر عليه فرد، اموال " نموده است، آي جرم نفرت را اين گونه تعريف.بي.اف

يا جامعه كه داراي انگيزه قبلي در كل يا بخشي از آن بوده كه توسط مجرمين متعصب بر عليه 
. نژاد، مذهب، معلوالن و يا با جهت گيري جنسي يا منشاء ملي و قوميتي صورت پذيرد

)(Tyler, 2004م كه توسط همين سازمان تعريف گشته كه اين عبارت را با واژه تروريس  زماني
استفاده غيرقانوني از زور يا خشونت برعليه اشخاص يا اموال يا تهديد " نماييممقايسه مي

كه براي ) نهادهاي اجتماعي(هاي شبيه آن كردن يا اجبار يك دولت، شهروندان عادي و بخش
 Espionage Information: Te, UK, 2007) ("باشد،اهداف سياسي يا اجتماعي خود ميپيشبرد

تفاوت ماهوي مشاهده نمي شود زيرا واضح است كه گروه هاي نئو نازي كه در تالش براي 
تشكيل يك دولت فاشيست فعاليت مي كنند، گروه هاي نئو كنفدرال كه خواهان تفكيك مجدد 

ارا جنوب هستند، گروه هاي ضد سقط جنين كه به بمب گذاري در كلينيك ها پرداخته و آشك
با قوانين وضع شده در اين مورد به مبارزه مي پردازند و يا گروه هاي دست راستي كه به 
تشديد آزار مسلمانان بعد از يازده سپتامبر مي پردازند، در ذات فعاليت آنها آيا اهداف سياسي 
 و اجتماعي وجود ندارد؟ در واقع اين عوامل باعث گرديده كه تحليل تروريسم در آمريكا براي

 ابهام درباره اينكه چه فعلي را بايستي -1آژانس هاي مجري قانون بواسطه دو دليل بهم مرتبط، 
 آمار رسمي قابل اطميناني در مورد گروه ها و حوادث -2بعنوان تروريسم مدنظر آوريم و 
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لذا با توجه به تفاسير ارايه شده، از تحليل نگارنده . تروريستي وجود ندارد، مشكل آفرين گردد
 .                         تفاوتي ميان جرم تروريستي و نفرت وجود ندارد

آي و .بي.در آمريكا تا همين اواخر عمل تروريستي بعنوان يك موضوع كيفري توسط اف
   گرفت و افراد دستگير شده در هاي ايالتي و محلي تحت پيگيري قرار مي ديگر آژانس

ريف اگرفتند، در حاليكه بيشتر اين افراد طبق تعقرار ميهاي عادي كيفري مورد محاكمه دادگاه
ي مهاي ويژه مورد محاكمه قرار مي گرفتند و به كالامروزه تروريست بوده و بايستي در دادگاه

 . در آمريكا تا قبل از يازده سپتامبر وجود نداشته است"تروريسم"اي بنام ديگر جرم ويژه
)(Justice Department, Federal Bureau of Investigation, (a) 2000 اگرچه مي توان نقطه 

مركز تجارب جهاني در  گذاريعطف توجه حكومت آمريكا به مسئله تروريسم را بعد از بمب
 دانست 1995تي در سال ي ساختمان فدرال شهر اوكالهاماسذاريگويژه بمبه و ب1993سال 

 در آي.بي.افر مبارزه با تروريسم به اي را در مسيالعادهكه حكومت فدرال اختيارات فوق
ي افراطي گروه هااعطاء نمود و خود را موظف به بررسي  1996راستاي قانون تروريسم 

داخلي دانست، ولي جنبه كاربردي آن تا قبل از يازده سپتامبر همانند امروز هرگز عملي 
  . نگشت

         جان هاريسآي تروريسم داخلي در آمريكا را به ابتكار.بي.، اف1987در سال 
)(John Harrisبنام بولتن اجرايي قانوني اين سازمانري خبگونه در پژوهشنامه  به پنج 

ته بندي تا امروزه از س تقسيم نمود كه اين د) FBI Law Enforcement Bulletin(آي .بي.اف
يد هاي سفچپي(ها  ـ دست چپي1 )Harris, 1987, pp. 5-13. (باشداعتبار برخوردار مي

 ـ شبه نظاميان چپ 4هاي پورتوريكو  چپي ـ دست3گرايان دست راستي  ـ افراطي2) پوست
امروزه در آمريكا بيش از چهارصد گروه  كه  بطوري.اندگرايان يهود تقسيم نموده ـ افراطي5و 

باشند كه آنها ميمشغول به فعاليت  عضو 000,100 تا 000,10صورت پراكنده از ه دست راستي ب
  . ي تروريستي داخلي آمريكا طبقه بندي نمائيمگروه هاعنوان ه توانيم ب ميرا

  

   هزينه هاي مقدس نمايي جنگ عليه تروريسم  -بخش سوم 
امروزه يكي از مهم ترين ويژگي هاي سياست ضدتروريسم آمريكا جلوه دادن اين جنگ و 

 تروريستي يازده بيش از هفت سال از حادثه. اهداف آن در قالب تقدس نمايي آن است
سپتامبر مي گذرد و دولتمردان دولت بوش با تقدس دادن به اين جنگ از طريق معرفي دو 
نيروي خير و شر كه در حال مبارزه با يكديگر بوده بطوريكه نيروي شر قصد دارد به تمدن و 

ي در فرهنگ آمريكائي كه البته آمريكا در طرف راستين اين نزاع قرار دارد آسيب برساند، سع
همسوء نمودن ملت خود كه در ميان كليه كشورهاي غربي از علقه هاي مذهبي بيشتري 
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باشند، بهره برده و از طريق اين برخوردار مي
. انداي دست يافتهسياست به اهداف قابل توجه

ها نيز هاي اين سياستولي در طرف مقابل هزينه
هاي كه سياست غيرقابل كتمان است بطوري

پرخاشگرايانه دولت باعث تحريك راديكال و 
 نژادي در آمريكا گرديده -هاي افراطي مذهبيگروه

و اين جهت گيري هاي دولت بعد از يازده 
سپتامبر، از طرفي گروه هاي تفوق سفيدپوست، 

ها و ديگر هويت مسيحي، نئونازي، كله پوستي
هاي افراطي در اين كشور را به نيروگيري از گروه

ژه از ميان جوانان سوق داده و از طرفي باعث تشديد آزار و اذيت بر عليه نيروهاي جديد بوي
  .      اقليت ها بخصوص مسلمانان و يهوديان شده است

هاي  از طريق گزارش2005آي در سال .بي. كه بر اساس گزارش ساالنه اف1-3نمودار 
ت، حكايت از آژانس پليس سراسر اين كشور طراحي و طبقه بندي شده اس 12417ثبت شده 

 .بندي قرار دارنداين مهم دارد كه جرم هاي نفرت نژادي و مذهبي بترتيب، در راس اين تقسيم
(Justice Department, Federal Bureau of Investigation,(b) 2005)  اين موج نفرت جديد

   مان و نفرت از اقليت هاي مسل-1ايجاد شده در ميان اين گروها را  مي توانيم به دو دسته، 
 .  نفرت از يهوديان تقسيم بندي نماييم، كه در پائين به هر يك به اختصار پرداخته مي شود-2

 Council on) شواري روابط اسالمي آمريكا 2006 سپتامبر سال 18طبق گزارش 

)American – Islamic Relation، 1972 در آمريكا 2005 حادثة و رفتار ضد اسالمي در سال 
 اين رقم باالترين آمار گزارش شده توسط اين شورا، از شروع گزارش ساالنه صورت گرفته كه

 153باشد، كه از اين آمار ارائه شده  مي1995گذاري اوكالهاماسيتي در سال خود بعد از   بمب
نسبت به % 10مورد آن مربوط به حوادث ارتكاب جرم نفرت بر عليه مسمانان بوده كه رشدي 

بطور كلي . كند حكايت مي2003 جرم گزارش شده در سال 93از % 50 و رشدي 2004سال 
توانيم به موردهاي تبعيض، مظالم صوت گرفته طبق حقوق مدني آمريكا بر عليه مسمانان را مي

 240 به 1996 مورد در نه آوريل 80حرمتي تقسيم نمائيم كه اين موارد از  آزار و اذيت و بي
  برابر داشته و به تدريج در طول چهار سال قبل از كه رشدي سه1997مورد در اواسط سال 

  و پيروي تشديد  يازده سپتامبربعد از حوادث.  مورد رسيده است366 به يازده سپتامبر
 602ي داشته، بطوريكه از هاي خبري ضداسالمي، اين حوادث بشدت رشد فزاينده اپوشش

 و كمي كمتر از 2004 در سال  مورد1522، 2003 مورد در سال 1019 به 2002حادثه در سال 
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 Lobe,(a) 2005)( رسيده است، 2005 مورد در سال 2000
توانيم اين گونه اشاره نمائيم مي  

. بوده است% 300 داراي رشدي  يازده سپتامبرهاي نفرت بر عليه مسمانان بعد ازكه ميزان جرم
)(Lobe,(b) 2005    

ه دو گونه مهاجر و بين المللي تقسيم بايستي توجه گردد كه خود تروريسم خارجي نيز ب
ها آيا امريكا يا خارج ار مي شود كه اين دسته بندي مبتني بر اين مهم است كه هدف اين گروه

در تروريسم مهاجر يك فرد خارجي در خاك آمريكا به موضوعي كه عموما به . آن است
يستي خارجي به قتل مسايل سياسي و اجتماعي آمريكا مربوط نمي شود توسط گروه هاي ترور

هاي مهاجر كوبائي مي باشد ولي در تروريسم بين المللي رسد كه نمونه كالسيك آن گروهمي
هاي خارجي اهداف آمريكائي را بمنظور تغيير سياست هاي واشنگتن در مورد خاستگاه گروه

     تهها مورد حمله قرار مي دهند كه گروه هاي پورتوريكو و اسالمي جزء اين دساين گروه
       Hewitt, 2003, p. 33) (.مي باشند

  

ي تروريستي خارجي و گروه ها بررسي روند تاريخي -بخش چهارم 

  داخلي در آمريكا

   ـ گروه هاي تروريستي خارجي الف

  ي تروريستي مهاجر كوبائيگروه ها -1

ه  نفر كوبائي ب000,600 و پيروزي انقالب كوبا، حدود تيستاپيرو سرنگوني حكومت با
كليه اين . آمريكا مهاجرت نمودند كه قسمت اعظم اين مهاجرين در شهر ميامي سكونت كردند

آنها معتقد % 99مهاجرين دشمن سرسخت كاسترو بودند كه در نظرسنجي صورت گرفته، 
به دنبال روي كار . بودند كه كاسترو بدترين ديكتاتوري است كه كوبا در تاريخ خود ديده است

در اوايل . ، باعث تيره شدن روابط كوبا ـ آمريكا گرديدشورويزديكي كوبا با نو آمدن كاسترو 
براي سرنگوني داد كه  اجازه مي سيا  به كهنمود ، آيزنهاور طرحي را تصويب 1960دهه 

حكومت كاسترو به آموزش نظامي و ايجاد ارتشي از تبعيد شدگان كوبائي براي حمله به كوبا 
ها و ترس دولت كندي از بحران موشكي كوبا در اكتبر خليج خوكبه دنبال رسوايي . بپردازد
 طبق قرارداد سالت اول رابطه آمريكا و شوروي رو به بهبود گذاشت و باعث گرديد كه ،1962

زدائي سياست تنشدنبال ه ب.  از تبعيدشدگان كوبائي رو به كمرنگي سوق يابدسياهاي حمايت
هاي نتيجه آن بهبود رابطه با كوبا گرديد، تحريمبا شوروي در دوران نيكسون وفورد كه 

  Hewitt, 2003, pp. 36-38)(.اقتصادي برعليه كوبا كه از دوره كندي وضع شده بود، لغو گرديد
پيرو اين اتفاقات، خشونت مهاجرين كوبائي مورد آزمون در روابط داخلي و سياست خارجي 

نمود، ين كوبائي برعليه كاسترو حمايت ميتا زماني كه آمريكا از مهاجر. آمريكا قرار گرفت
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ها بسياري از گونه اقدام تروريستي داخلي وجود نداشت، ولي به دنبال عدم اين حمايتهيچ
برعليه جامعه آمريكا را گرائي شبه نظامي اين مهاجرين خشمگين شده و رشدي از افراطي

  . كنگره تيراندازي نمودندبطوريكه در يكي از اين حمالت، بسوي نمايندگان. طراحي كردند
  
   جدائي طلبان پورتوريكو-2

 داليل تروريست شدن گروه ناسيوناليست پورتوريكو )Ronald Fernandez(رونالد فرناندز 
دارد، پورتوريكو بعد از مدت كوتاهي از كشف آمريكا مستعمره اسپانيا را بدين گونه بيان مي

در طول جنگ آمريكا ـ اسپانيا .  حكومت نمودگرديد و اين كشور حدود سه قرن بر اين جزيره
ها خوش در ابتدا پورتوريكوئي. ها درآمد اين جزيره به تصرف آمريكائي1898در سال 

ها قصد اعطاي مريكائيآين تصور بودند كه  اآمدگوئي گرمي به آمريكائي گفتند، زيرا بر
مريكا بجاي اعطاي آدند زيرا استقالل به آنها را دارند، ولي بعد از مدت كوتاهي مأيوس گردي

المنافع معرفي نمود و اين بواسطه اهميت استقالل به اين جزيره آنرا عضو كشور مشترك
   Fernandez, 1980). (استراتژيك اين جزيره براي آمريكا بود

اي را تصويب نمودند كه خواهان اجراي  قانون گذاران پورتوريكو اليحه1946   در سال 
ي اعطاي استقالل و يا عدم آن از سوي مردم پورتوريكو بود، اين اليحه پرسي برايك همه

توسط مأمور حكومتي آمريكا در پورتويكو وتو گرديد و در آخر رئيس جمهور ترومن آخرين 
ترس از روي كار آمدن . داد  ميكسي بود كه بايستي در مورد اين اليحه نظر خود را ارائه

 كنگره قانوني را بنام روابط 1950يحه گرديد و در سال حكومتي كمونيستي باعث وتو اين ال
تصويب نمود كه اين جزيره را در  )Puerto Rican Federal Relation Act (فدرال پورتويكو

ي هاگروهاي از شروع سلسله اقدامات تروريستي وضعيت سابقش تثبيت مي نمود و اين مقدمه
 از جمله تيراندازي بسوي كنگره در سال ناسيوناليست پورتوريكو در جزيره و خاك آمريكا

مردم پورتوريكو خواهان % 76 شورشيان سركوب گرديدند و 1971در سال .  گرديد1954
     Hewitt, 2003, p. 33) (.موجود شدندوضع حفظ 

 جدي و برجسته در سياست آمريكا مسئلهاگر چه پورتوريكو هيچ زمان به عنوان يك 
ر سياست خارجي آمريكا و سازمان ملل بويژه بعد از قطعنامه  ننگي دةمطرح نگرديد، ولي لك

    دو همه پرسي در در طول. كميته ضد استعماري در فراخوان استقالل اين جزيره گرديد
و داد  را به خود اختصاص 4.4%و % 6 گزينة اعطاي استقالل تنها 1993 و 1967هاي سال

 كه دعوت "ماچتئور"ناليستي چون گروه ي ناسيوگروه هاموج قوي اعطاي استقالل كه توسط 
از مردم اين % 3 تنها 1986 رو به كمرنگي نهاد، بطوريكه در نظر سنجي سال كردبه آن مي

 ,Hewitt, 2003) .را گروهي تروريستي ناميدند آن% 51كشور گروه ياد شده را ميهن پرست و 
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)p.33توانيم اشان به سه دسته ميسي امروزه چشم انداز مردم پورتوريكو را از منظر آينده سيا
 ـ طرفدار 3.  ـ اعطاي استقالل2. اي خواهان حفظ وضع موجود هستند ـ عده1. تقسيم نمائيم

  Fernandez, 1980). (باشندتشكيل حكومت ماركسيستي مي
  
   گروه هاي اسالمي- 3

كوالر، خصومت اكثر مسلمانان جهان با آمريكا بواسطه تنفر آنها از ارزشهاي كثرت گرا، س
مدرنيته، حمايت از رژيم اسرائيل در خصومت با مردم فلسطين، حضور در عربستان و بويژه 
سرزمين هاي مقدس مكه و مدينه، اشغال دو كشور مسلمان افغانستان و عراق بعد از حمالت 
يازده سپتامبر در حالي كه مردم اين كشورها هنوز در مشقت و سختي زندگي مي كنند و 

ن از طريق تصاوير مستقيم تلويزيوني مشاهده مي كنند كه چگونه برادران ديني مسلمانان جها
هاي غرب بويژه آمريكا را مي پردازند و اين بينش كه هاي سياستآنها ناخواسته تاوان هزينه

هاي غربي، باورهاي مذهبي و سنتي شان مورد تهاجم جوامع عرب بواسطه مدرنيزاسيون ارزش
  .  ارزيابي استقرار گرفته است، قابل
 به اين مهم 1998در تحقيقات خويش در سال  )Annamarie Oliverio(آناماريو اوليوريو

كند  اي قابل تعريف است در نتيجه كنشي كه تروريسم را ايجاد مي پرداخت كه تروريسم پديده
ر در نتيجه اقدامات تعريف شده بعنوان تروريسم در ه. نمايد قدرتي است كه آن را تعريف مي

كشوري متكي بر منافع ژئوپولتيك حكومتي بوده است و براي مثال در جامعه آمريكا مفهوم 
تروريسم بيشتر مورد سوء استفاده حكومت براي دسترسي به اهداف سياستمداران، 

هاي جامعه گرديده است، كه از اين طريق عوايد و سودهاي  هاي بحران و شورش مديريت
در نتيجه ناميدن  (Paletz, 2002, pp. 119-122). ورده استسياسي را براي حكومت بوجود آ

بعضي گروه هاي اسالمي با صفت تروريسم بدون در نظر گرفتن نيات و اهداف اين گروه ها 
اشتباه بزرگي خواهد بود كه بدون شك در زمان حال و آينده سياستمداران كاخ سفيد مجبور 

  . به پرداخت آن خواهند بود
رد فعاليت گروه هاي اسالمي در آمريكا داده هاي زيادي در بعد مقاله، كتاب و حتي  در مو

موتورهاي جستجوي اينترنتي مانند گوگل در دسترس نيست و اين ادبيات موجود نيز بيشتر 
 بدون آنكه 1991به نمونه هاي زير توجه نماييد، چسنوف در سال . كلي و غير مستند است

هاي خود ارائه نمايد ادعا نمود كه تعداد گوناگوني از سازمان هاي سند مستندي براي گفته 
نها در ارتباط با گروه هاي آفلسطيني و راديكال اسالمي در آمريكا حضور دارند كه بعضي از 

آدامز معتقد است مهمترين  Chesnoff, 1991, pp. 34-35)(. مي باشند.. جهاد اسالمي و حزب ا
، مجمع )با چند هزار نفر.. (  نفر، حزب ا4000ا گروه حماس با سازمان هاي اسالمي در آمريك
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 نفر در آن حضور داشته اند 5000 بيش از 1994جوانان مسلمان عرب كه در گردهمايي سال 
 نفر عضو كه 3000و با گروه اخوان مسلمين در ارتباط مي باشد و گروه ال فوكرا كه داراي 

 يا در (Hewitt, 2003, p. 44) ي باشند، نام مي برد آفريقايي م–اغلب تازه كيشان امريكايي 
ليست منتشر شده توسط وزارت خارجه آمريكا در مورد سازمان هاي تروريستي در سال 

 بدون آنكه سند مستدلي در مورد حضور و يا هللاهاي القاعده، الجمل و حزب ا، نام گروه2002
  . ايي شدنمتوانايي آنها در آمريكا ارائه گردد، تاييد و بزرگ

منتقدين نظرات باال معتقدند اين افراد بيش از حد بر تهديدات گروه هاي اسالمي تاكيد 
اي مسلمانان را مورد هدف قرار داده اند و همان طور كه اشاره گرديد داشته و بطور ناعادالنه

   هاي تروريستي داخلي قرار هاي مسلمان آمريكائي امروزه خود مورد تهاجم گروهگروه
در واقع تحقيقات اسميت نشان داده كه بيشتر تروريست هاي خارجي در آمريكا . ندارفتهگ

 ,White) . داراي خشونت بالقوه بوده و بندرت دست به اقدامات تروريستي زده اندصرفاً

2002, p. 217)   
  

   ـ گروه هاي تروريستي داخلي ب

  تروريسم دست راستي

 هاي ضد استعماري و ضد حكومتي بعد از جنگ كه تروريسم بين المللي در جنبش زماني
جهاني دوم مجددا ظهور يافت، بيشتر آمريكايي ها بر اين تصور بودند كه تروريسم پديده اي است 
كه در خارج از آمريكا اتفاق مي افتد و حتي زمانيكه تروريست هاي دست چپي در كمپ هاي 

ي مجري قانون اين حوادث را بعنوان دانشگاهي بمب گذاري نمودند، افكار عمومي و آژانس ها
، آژانس هاي مجري قانون 1980با گسترش افراطي گرايي در دهه . جرم هاي معمولي تفسير نمودند

 ,White, 2002) .به اين تشخيص رسيدند كه افراطي گرايي جنايي قاهرانه شكلي از تروريسم است

p. 220)  بررسي آماري اين گروه ها در  امروزه با گسترش گروه هاي تروريستي دست راستي
گرايان دست  جامع از افراطييفيآمريكا مشكل است و دليل اصلي آن به واسطه عدم توافق در تعر

اين جنبش داراي ابعاد سياسي وسيعي بوده كه بالطبع فضاي سياسي تصرف شده . باشدراستي مي
   .سازدآن را نامشخص مي

راطي دست راستي، الگويي از رفتار مجرمانه را ايجاد در طول ده سال گذشته رفتار گروه هاي اف
 مـدافعين   -2 متجـاوزين غيـر جابرانـه،        -1كرده است كه مي توانيم اين گروه ها را به سـه بخـش               

 گروه اول بيـشتر شـفاهي تـا عمـل گـرا بـوده               . مهاجمين جابرانه تقسيم بندي نماييم     -3جابرانه و   
ارند، اگرچه اين قبيـل اقـدامات در ذات خـود جـرم             وتمايل به نويسندگي با متون فصاحت باال د       

تلقي نمي شوند ولي چنانچه ماموران امنيتي بتوانند بطور مستقيم اين متون را بعنوان علتي از يـك                  
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گروه دوم معتقدنـد كـه آنهـا    . جرم ويژه مرتبط نمايند، اين افراد مورد پيگيري قرار خواهند گرفت      
نيسم يا نظم نوين جهاني زندگي مـي كننـد، در نتيجـه             تحت محاصره نيروه هاي اشغال گر صهيو      

خود را مسلحه نموده، عبارات خشن انجيل را مطاله كرده و منتظـر حـضور كارمنـدان حكومـت                   
نكتـه در ايـن اسـت كـه ممكـن اسـت ايـن مـامور                 . فدرال در جلوي پلكان خانه خود مي باشند       

منتظـر اقـدام حكومـت فـدرال        صهيونيست صرفا يك نامه رسان اداره پست باشد و گـروه سـوم              
آنها از تكنيك هـاي تروريـستي ماننـد         . نيستند بلكه سعي دارند كه به جنگ با صهيونيسم بپردازند         

نكتـه اي كـه     . تخلفات تسليحاتي، بمب گذاري، ايجاد حريق عمدي و قتـل اسـتفاده مـي نماينـد               
ـ                 مجدداً وده كـه در مـورد      الزم به ياداوري است تفاوت فعل تروريستي بـا جـرم هـاي معمـولي ب

شناسايي گروه هاي تروريستي دست راستي كاربرد دارد، جوهر فعل تروريستي عملي اسـت كـه                
عامدانه هدفي سياسي و اجتماعي را مانند مثال باال دنبال مي كند، لذا از طريق اين مهم مي تـوانيم                   

اسـاس  حوادثي همچون قتل سي و دو دانشجو آمريكـايي توسـط دانـشجوي كـره اي را كـه بـر                  
مشكالت روحي و اهداف صرفا فردي صورت مي پذيرد را نه فعلي تروريستي بلكه بعنوان يـك                 

امروزه نگراني عمده از گروه هاي تروريستي دست راستي بواسطه اقـدام بـه              . جرم تعريف نماييم  
فعل تروريستي بدون نياز به كادر رهبري است بطوريكه اين گروه هاي كوچك از افراطي گرايـان          

      (White, 2002, pp. 230-232) .هاي بدون نياز به مركز فرماندهي تجزيه شده اند، به شبكهمسلح

بهتر است در مورد بينش فكري گروه هاي تروريستي دست راستي به واسطه اهميت امـروزه                
گرائي در آمريكا را ناشي  رشد افراطيMaichael Barkun)(مايكل باركون . آن بيشتر صحبت كنيم

 امروزه )Christian Identity(دارد گروه هاي هويت مسيحي وي بيان مي. داندير مذهب  مياز متغ
  -انگليـسي اين گـروه ابتـدا بـا نـام     . باشدي دست راستي در آمريكا ميهاگروهترين يكي از فعال

ا  و آمريكـ   با اعتقاد بر اينكه آنها جانشينان واقعي و راستين قبائـل گمـشده يهـودي بـوده                 اسرائيلي
 Wesley Swift)( براي اولـين بـار توسـط وسـلي سـويفت      بعنوان كشوري مسيحي تاسيس شده

گذار فرقة مسيحي جديد از طريق دفتر راديوئي در كاليفرنيا در اواخـر             واعظ انگليسي زبان و بنيان    
 William Potter)(پـوتر  هاي ويليامعقايد وي توسط دو شاگردش به نام.  مطرح گرديد1940دهة 
 را ملـل آريـايي   ادامه يافت و بولتر چندي بعد توانست گـروه  Richard Butler)(چارد بوتلر و ري

باركون معتقد است اگر خصوصيت كلـي دسـت      White, 2002, pp. 226-227) (.تشكيل دهد
هاي افراطي در گذشته براساس نژادپرستي و خشونت هاي محلي تعريـف مـي شـد، بـا         راستي

 بـا الهـام از علـوم        گروه ها سيحي نقطه عطفي در جريان اصلي اين        پيدايش گروه هاي هويت م    
       هــايي همچــون منــشاء آفــرينش بــا خلقــت سفيدپوســتان صــورت پذيرفتــه و الهــي و فرضــيه

پوستان وابسته به شيطان هـستند و بـا بكـار گيـري تئـوري هـاي توطئـه دسـت بـر روي                        سياه
شناسي داشته و پايه اي براي خـشونت         آخرت پذير و جنبه  مفروضاتي قرار دادند كه غير آزمون     
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Barkun, 1997). (در ميان گروه هاي افراطي در آمريكا گرديده است
امروزه با وجود مشاجرات  

 مـورد بـوده     27،  2002عميق نظري و فقدان ساختار كليساي مركزي تعداد اين گروه ها در سـال               
  (Ronczkowski, 2004, p. 40) .است

گرايان دست راستي انجام داد  مطالعات عميقي را در مورد افراطيAllan Sapp)(ساپ آلن
ي برتري سفيدپوستان كه شامل سه گروه ها ـ 1و فرايند اين جنبش را به سه گرايش كلي

 كه پايگاه اصلي "بقائيسم"گروه هاي  ـ 2 ملل آريايي،ها و گروه ها، نئونازيشاخة اصلي كلن
 هستي و فلسفه اين گروه ها بطور قطع در تغييري كه در دهه .آنها در مناطق روستائي قرار دارد

ي دست هاگروه ـ 3 براي افراطي گرايي دست راستي بوجود آمد، اهميت داشته است و 1990
يت مسيحي ونمايند، مذهبي كه هراستي افراطي كه راهبرد خود را براساس مذهب تعريف مي

. ف افراطي گرايي مي باشد، تقسيمبندي نمودناميده مي شود و آموزه هاي آن در راستاي اهدا
. اشاره كرد "خالصي از بنيادگرايي"توان به گروه ي مذهبي با گرايش نفرت ميگروه هااز ديگر 

هاي محلي نهفته شده و از خداوند طلب ياري و تفكر آنها بر دشمني حكومت فدرال و دولت
اين گروه داراي خداي . شندبامساعدت براي روياروئي با دشمن خويش را خواستار مي

 كه قابل تمييز و شناسائي از طريق اديان يهودي، خصوصي با مفهومي كه خود از آن مطرح نموده
ي آمريكا از زدامنه فعاليت اين گروه از نواحيه شمال مرك. باشند، دارا مينيستمسيحي و اسالمي 

 از محبوبيت بسيار بااليي 1995 سال اين گروه كه از. هاي راكي امتداد دارد تا كوهاوهايومنطقه 
در آمريكا برخوردار گشته، پاية تئوريك بحث خود را همانند ديگر مخالفان حكومت فدرال 

  پروتكل صهيونبراساس تئوري توطئه قرار داده و معتقدند كه رئوس نظم نوين جهاني در كتاب

ن كنترل و تسلط بر جهان كه بعد از جنگ جهاني اول به تحرير در آمده طراحي شده و يهوديا
  White, 2002, pp. 222)( .دارند

وايت معتقد است از . ي دست راستي مي توان به شبه نظاميان اشاره نمودگروه هااز ديگر 
باشد كه داراي پنج گروه شبه هاي طرفدار اقدامات شبه نظاميان، ايالت ميشيگان مي جمله ايالت

نكته مهمي . باشد، زيست مي نمايندساس مذهب مي براگروه هانظامي كه محور اشتراك اين 
هاي شبه نظامي وجود دارد فصاحت غليظ آنها در نفرت از حكومت فدرال  كه در باب گروه

اگر چه بيشتر . گذاري اوكالهاماسيتي مصداق پيدا كردباشد كه اين ميزان نفرت در بمبمي
جار نمودند، ولي از نظر كارشناسان گذاري اعالم انزي شبه نظامي آمريكا از اين بمبهاگروه

تواند باعث تحريك آن دسته از طرفداران راديكال ها ميگذاريتروريسم، اين قبيل بمببخش 
گذاري اوكالهاماسيتي، آريزونا آي چندي بعد از بمب.بي. گردد، همچنان كه افگروه هااين 

در چند ساختمان فدرال گذاري  را به واسطه طرح يك سلسله بمب)Arizona Vipers(ويپرز 
  . دستگير نمود1996در سال 
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 10000  تا 1000 گروه دست راستي از 400طور كه اشاره گرديد در آمريكا بيش از همان
ي برتري سفيدپوست گروه هاتعداد كل اعضاي فعال اين عضو مشغول به فعاليت مي باشند كه 

فعال كساني محاسبه شدند كه اعضاي . ( نفر بر آورده شده است000,200 تا 000,100بين 
كه .) كردندمي  شركتگروه هاهاي خصوصي گروه را خريده و در جلسات خصوصي روزنامه
ي فعال افراطي دست راستي، هويت مسيحي از دو هزار تا فراتر از چهل هزار گروه هادر ميان 

. اند شده تخميين زده40000 تا 10000 بين ملت نفر، گروه 15000نفر، جنبش شبه نظاميان 
)(Dobratz, 1997, p. 25ترين گروه هاي تروريستي دست راستي آمريكا را با  در پايين مهم

توجه به غياب يا حضور كم رنگ فعاليت گروه هاي تروريستي دست چپي بعد از فروپاشي 
  . شوروي مورد بررسي و تحليل قرار مي دهيم

  
  Ku Klux Klan) ( كوكالكس كالن- 1

ي كلن كه داراي شهرت گروه هاترين گروه هاي نفرت در آمريكا، بدنامترين و از قديمي
. اند، مي توان نام برد كه تا امروز نيز زيست نمودههاي از خشونت بودمعنوي و تاريخي گسترده

پوست بودند، ولي به مرور زمان و بويژه بعد از پايان  افراد سياههاگروهاين ابتدا هدف اصلي 
ي گروه هاف مورد حمله خود را وسعت داده و شامل يهوديان، مهاجرين، ي شهري اهداجنگ ها

 زمانيكه اين گروه 1865در سال . دهندها را نيز مورد حمله قرار ميهمجنس باز و اخيراً كاتوليك
تأسيس شد، خود را به عنوان يك سازمان مسيحي معرفي نمود، ولي امروزه با توجه به تنوع 

 Southern) .زنندهاي افراطي سياسي دست به فعاليت مي ايدئولوژيوابستگي به علوم الهي و

)Poverty Law Center, (b) 2005   

هاي دروني، دادگاهي شدن ها به سرعت بواسطه كشمكش دوباره كلن1970بعد از دهة 
در حاليكه . هاي گوناگون ديگر تضعيف گرديدنداعضاي فعال آن و منشعب شدن به فرقه

 نژاد پرست رهيافت نظامي خود را حفظ كردند، دسته ديگر در تالش براي يگروه هابعضي 
 پنهان "حقوق مدني" ةاففورود به جريان اصلي جامعه برآمدند و نژاد پرستي خود را در ل

، 2002 در سال گروه هاتعداد اين . از سفيد پوستان ادامه مي دهندخويش نموده و به حمايت 
داشته است كه در سال % 22رشدي ) گروه109 (2001سال  گروه مي باشد كه نسبت به 133

 مركز Southern Poverty Law Center, (b) 2005)(.  گروه افزايش داشته است163 به 2004
 164 گروه تروريستي با نام كلن ها با 34 بيان داشت كه 2006حقوقي فقر جنوبي در سال 

 مشغول 2005عضو در سال 8000    تا6000 با حدود 2000 شعبه در سال 110شعبه به نسبت 
 كه با توجه به اهميت مسئله Southern Poverty Law Center, (d) 2007) (به فعاليت مي باشند

 ميليون نفر مي باشند كه از اين بين 35حضور مهاجرين در جامعه امروز آمريكا كه حدود 
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د، بنظر محركه خوبي براي  ميليون نفر از آنها غير قانوني در آمريكا زندگي مي نماين11حدود 
 ,Christian Science Monitor) .خيزش مجدد اين گروه ها در طي چند سال اخير بوده است

)2007   

  

  ي تروريستي ضد سقط جنينگروه ها -2

 بر اين باور هستند كه عامل اصلي در اعتراض به Granbe)( و گرانب Lu Ker)(لوكر 
. باشد و پروتستان ميوليك از بنيادگرايان كاتسياست سقط جنين عامل مذهب بوده كه مركب

 از هشت سازمان محافظه كار پروتستان با Guth) (گاس نظرسنجي توسط 1994در سال 
ها داراي ارتباط با  نفر از پيروان اين سازمان000,144تقريب يك ميليون نفر عضو نشان داد كه 

اين گروه . باشد، دارا هستند كه گروهي مخالف قانون سقط جنين مي"عمليات نجات"گروه 
  . باشد شهر آمريكا دارا مي200 عضو فعال در 35000مدعي است كه فراتر از 

معتقدند كه سقط جنين بايستي در دسترس افراد مورد %) 64( ليبرال دمكرت ها 3/2امروزه 
ي معتقدند كه نبايست% 22 جمهوري خواهان محافظه كار 5/1نياز قرار گيرد، در طرف مقابل 

همچنين تفاوت عميقي ميان گروه هاي مذهبي و غير مذهبي همان طور . اجازه سقط جنين داد
سكوالرها معتقد به دسترسي آزاد بوده اند، % 60كه اشاره گرديد وجود دارد، بطوريكه بيش از 

ها معتقد به ممنوع بودن اين كاتوليك% 43و %) 68(هاي سفيد پوست  پروتستان3/2در حاليكه 
  بر اساس گزارش اتحاديه ملي سقط جنينPew, 2005). (جزء در موارد خاص بوده اندفعل ب

)(National Abortion Federation گروه هاي تروريستي 2006 تا 1977 در بين سال هاي ،
 173 مورد بمب گذاري، 41 مورد تالش براي قتل، 17 فقره قتل، 7ضد سقط جنين مسوول

 مورد 4 مورد حمله و ضرب و جرح، 157د حمله با اسيد،  مور100مورد ايجاد حريق عمدي، 
   (Wikipedia, 2008)          .اند مورد تهديد به قتل انجام داده385آدم ربايي و 

  
  هانئونازي -3

هاي ، نفرت از يهوديان و دلبستگي به شخص هيتلر و آرمانگروه هامفروض اصلي اين 
   هاي مسيحي وي اقليت نژادي، بعضي از فرقهگروه هانازي است كه در كنار آن نفرت به 

 نهفته "تئوري توطئه" براساس گروه هاتئوري اصلي اين . كنندجنس بازان را نيز دنبال ميهم
شده است كه معتقدند كليه مشكالت اجتماعي جهان و به ويژه آمريكا به واسطه مؤسسات 

  .باشدهاي يهودي ميگذاري و رسانهسرمايه
 گروه هااي از اين  ـ عده1توان به دو دسته كلي تقسيم نمود، ي را ميي نازگروه ها

ي راديكال بوده كه آرمان ايجاد گروه ها ـ 2. دشمني با اهداف مطرح شده را خواستار هستند
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نازيسم اگر چه ريشه . پروراننديك انقالب وسيع و تشكيل يك دولت فاشيست را در ذهن مي
پايان جنگ بعد از . ها مي باشدسطه مقوله نئونازياآمريكا به و با آندر اروپا دارد ولي ارتباط 

رگ كه منجر به وضع قوانين بسيار شديد برعليه اين حزب بجهاني دوم و تشكيل دادگاه نورن
ي نازيست به واسطه حمايت قانون اساسي آمريكا طبق اصول اولين گروه هاگشت، بسياري از 

فاع از آزادي مذاهب و آزادي بيان به اين كشور مهاجرت و دومين اصالحيه قانون اساسي در د
 220 به 2002 مورد بوده كه اين آمار در سال 209 گروه ها تعداد اين 2001نمودند در سال 

  Southern Poverty Law Center,(b) 2005). (گروه افزايش داشته است
  
  كله پوستي نژادپرستان -4

د كه به نباشنبش برتري سفيدپوستان ميي از خشونت جلنژادپرستان كله پوستي شك
 در 1960اين پديده در دهه . باشند  در آينده مي به اميد برپا كردن انقالب،آموزش نظامي

شهرهاي صنعتي به ويژه در طبقه كارگر بريتانيا به صورت جنبشي قوي براي اهانت و تحقير به 
، اين جنبش به آمريكا رسيد و 1980در اوايل دهه . تشكيل شدمتوسط ها و جوانان طبقه هيپيي

هاي كوچك از  در آمريكا همانند ديگر كشورها به عنوان جاشو در كشتيگروه هااعضاي اين 
ترين گروه اين جنبش به نام امروزه بزرگترين و خطرناك. كنندفعاليت ميديگر شهري به شهر 

 اروپا فعاليت هاي آمريكاي شمالي و با هزاران عضو فعال در قسمت"چكش پوست ملت"
 گروه، 18، 2002 گروه، در سال 43، 2001ي شمارش شده در سال گروه هاتعداد كل . كنندمي

 56 به 2005 و در سال  Southern Poverty Law Center,(b) 2005)(  گروه39، 2003در سال 
 Southern Poverty Law).  افزايش داشته است2004 گروه در سال 48گروه به نسبت 

)Center,(c) 2006  

 
  هاي نئوكنفدرال تروريست-5

 از گروه هاگيرند، ولي بعضي از  در جنوب، فرهنگ جنوبي را جشن ميگروه هابسياري از 
توان  مي گروه هااز جمله اين . انداي را در آغوش گرفتههاي نژادپرستانهآن فراتر رفته و گرايش

 عضو در سال 9000 و داراي هي شدگذار پايه1994 اشاره كرد كه در سال "مجمع جنوب"به 
باشد كه خواهان تفكيك مجدد جنوب  بوده كه مركزي براي جنبش نژادي كنفدرال مي2001

ها و مهاجرين، فرهنگ سفيدپوستان جنوب را دارد كه اقليترهبر اين مجمع بيان مي. باشند مي
. اي ميان نژادي هستندهآنها مخالف مهاجرت غير سفيدپوستان و كليه ازدواج. برنداز بين مي
پوستان را گذار اين مجمع استاد اسبق دانشگاه بوده كه سياه بنيان)Michale Hill (مايكل هيل

 در سال گروه هاتعداد كل اين . كند معرفي ميپست قاتل و از لحاظ موقعيت طبقه اجتماعي 
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 Southern Poverty Law)  گروه رسيده است،91 به 2002 مورد بوده كه در سال 124، 2001

)Center,(b) 2005  نيز حفظ شده است2003 كه اين رقم در سال .  
  
  پوستطلبان سياه جدائي-6

 و خواستار تشكيل بودههاي ميان نژادي و همگرائي  اساساً مخالف ازدواجگروه هااين 
بيشتر اشكال اين . باشدپوستان ميمؤسسات جدائي طلب و حتي يك ملت مستقل براي سياه

 گروه هااي از رهبران مذهبي اين عده. باشند به شدت ضد سفيدپوست و سامي مي هاگروه
. باشندها نه سفيدها برگزيدگان خداوند در كتاب عهد عتيق ميپوست معتقدند كه سياه

)(Southern Poverty Law Center,(b) 2005سياه پوستان گروه  آي.بي.نامه خبري اف  در ويژه
اين گروه با . آميز معرفي شده استعنوان يك گروه بالقوه خشونتبه  اسرائيلي -يهودي

خصوصيات جنبش هويت مسيحي البته چرخش آفريقايي بوده كه براساس مطالعات توري 
اند و به پوست بودههاي اصيل آفريقايي و سياه معتقدند كه اسرائيلي)Tory Thoepe(تروپا 

گردند  و سپس منتظر وعده خداوند ميردهكجرت واسطه پراكنده شدن قوم يهود، به نيجريه مها
ولي به واسطه دخالت سفيدپوستان، آنها به تجارت برده اسير شده و باعث پراكنده شدن 

آي از خشونت بالقوه در تفكرات .بي.امروزه ترس اف. پوست شدندهاي آفريقايي سياهاسرائيلي
  .  باشدمذهبي اين گروه مي

 

  حيطي و دفاع از حقوق حيواناتي تروريستي زيست مگروه ها

ي تروريستي در جامعه آمريكا، وجود سازمانهاي هاگروههاي رو به رشد يكي از پديده
براساس گفته مقامات عالي رتبه . باشدي زيست محيطي ميگروه هادفاع از حقوق حيوانات و 

خلي آمريكا  امروزه به عنوان يكي از مهم ترين تهديدات تروريستي داگروه هافدرال، اين 
ي دست راستي از فصاحتي غليظ برخوردار بوده گروه ها همانند گروه هااين . باشندمطرح مي

 William) ويليام ديسون Ross, 2006)(. كنندكه در بعضي مواقع به شكلي افراطي عمل مي

)Dysonدارد ضروري است آي در بخش تروريستي داخلي بيان مي.بي. متخصص بازنشسته اف
بندي نمايند و تأثير اقتصادي خشونت ان پليس با روش هاي ويژه اي جرايم را طبقهكه افسر
وي معتقد است كه بيشتر جرمهاي . گرايان زيست محيطي را مورد بررسي قرار دهندافراطي

گردد و در نتيجه اهميت  به عنوان جرمهاي معمولي ثبت ميگروه هاصورت گرفته توسط اين 
در واقع زماني كه تأثير اقتصادي كل اكوسيستم و . شودار گرفته نميها، مد نظر قركل تخريب

گردد كه آمريكا خسارات فراواني را در طول چند حقوق حيوانات محاسبه گردد، اثبات مي
 White, 2002, pp. 232-234) (.سال اخير تجربه كرده است
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 خويش پي  در مطالعاتBryan Denson)( و بريان دنسون James Long)(جيمز لونگ 
بردند كه خسارات ناشي از اكوتروريسم فراتر از چند ميليون دالر برآورده شده است بطوريكه 

بيشتر .  دالري گرديدند50000 فراتر از متوجه هزينه خود  ده ماههپژوهشدر بررسي 
هاي صورت گرفته در نواحيه غربي آمريكا صورت گرفته كه خسارت تخمين زده از خشونت

 توانايي حمله به گروه هامجرمين اين .  ميليون دالر بوده است28.8 بالغ بر 1999 تا 1995
حيوانات از جمله دانشگاه كاليفرنيا و  بر هاي تحقيقزمينهاي كشاورزي، تخريب آزمايشگاه

. باشندميشيگان، تهديد افراد، خرابكاري بر عليه تجهيزات صنعتي و حريق عمدي را دارا مي
)(White, 2002, p. 233  

ي گروه هاآميز با خود به نسبت با ديگر  دولت را متهم به رفتار تبعيضگروه هااين 
ي تروريستي چون گروه هاآنها مدعي هستند كه چرا حكومت با . تروريستي داخلي مي دانند

هاي نژادپرستانه سياستمداران ي ضد سقط جنين و غيره كه در راستاي سياستگروه هاها، كلن
نمايند، مسامحه كرده ولي گروه زيست محيطي و دفاع از حقوق   ميسفيدپوست اقدام

آيا . نمايدي مدني محكوم ميناند را به نافرماكه تا امروز كسي را به قتل نرساندهرا حيوانات 
 ,Ross) .باشدجان انسانها به اندازه زندگي حيوانات براي حكومت فدرال داراي اهميت نمي

)2006  

 

  نتيجه
ي پيچيده و انتزاعي بوده كه از سابقه حضور طوالني در آمريكا برخوردار تروريسم مفهوم

هايي اگرچه سعي حكومت هاي گذشته و فعلي بر اين مهم بوده كه با بكارگيري واژه. باشدمي
همچون جرم هاي نفرت، راديكاليسم و جرم هاي متعصبانه، آمريكا را كشوري فاقد يا حداقل 

هاي تروريستي بيشماري در اين كشور  امروزه گروه.عرفي نمايندگروه هاي تروريستي داخلي م
 به نكته مهمي در "تروريسم داخلي"اي تحت عنوان رز در مقاله. مي باشند مشغول به فعاليت

پردازد، وي معتقد است كه بيشتر مردم باب توجه جامعه آمريكا به مسئله تروريسم داخلي مي
اند و آنها را از فرهنگ لغات جستجو نكرده يسم داخلييف واژه تروررآمريكا تا به حال تع

 گذارند،مي ه و دسترسي راحت به تهيه اطالعاتاطمينان و احترام بر منابع تلويزيون و روزنام
)(Ross, 2006شناسي سياسي است كه مردم جوامع گوناگون  زيرا اين اصل روشني در جامعه

هاي سياسي نداشته و كليات را بر جزئيات  به ويژه ملت آمريكا عالقه خاصي به پيچيدگي
 خودسانسوري، هاي گوناگون چون حكومت از طريق سياستدر نتيجه دهند و ترجيح مي

خويش ي تروريسم داخلي آنگونه كه مورد خاص گروه هاافكار عمومي را نسبت به افراد و 
ه ميان مسلمان و به عنوان نمونه اكثريت وسيعي از مردم آمريكا، امروز. دهدبوده، سوق مي
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  اعراب، اعراب و تروريسم، تروريسم و عراق و عراق و يازده سپتامبر تفاوت زيادي قائل 
  .شوندنمي

 اقدام تروريستي 3000 بيش از 2000 تا 1954در اين راستا طبق مطالعات هوايت، از سال 
 گرديده در خاك آمريكا و پورتوريكو صورت گرفته كه منجر به هفتصد نفر تلفات انساني

ي گروه ها آن ناشي از حمالت 20.3از اين ميزان حمالت تروريستي انجام گرفته، . است
 .Hewitt, 2003, pp) باشد از تلفات ياد شده مي11.6تروريستي خارجي بوده كه در كل باعث 

كه آمار ارائه شده همان طور كه مورد بررسي قرار گرفت دليلي براي اثبات اهميت   (12-15
ي تروريستي داخلي در آمريكا قبل از يازده سپتامبر دارد كه اين اهميت با توجه به اهگروه

 كه بطور غيرمستقيم رنگ و بوي  يازده سپتامبرهاي متنوع ضد تروريسم آمريكا بعد ازسياست
هاي دست ويژه گروهههاي تروريستي داخلي آمريكا بمذهبي به خود گرفته، باعث تشديد گروه

هاي در همين رابطه فوكوياما معتقد است اگرچه القاعده و ديگر گروه. تراستي شده اس
اسالمي راديكال در سوداي بوجود آوردن تهديداتي براي تمدن آمريكائي هستند، اما در شرايط 

گونه ظرفيتي براي تحقق رساندن ديدگاه هايشان ندارند و اگرچه شديدا داراي فعلي هيچ
مي باشند اما اساسا بيشتر رژيم هاي سني مذهب موجود در ديدگاه هاي خطرناك توتاليتر 

 پس رسانه به عنوان ابزاري Fokoyama, 2005, p. 172)(. منطقه خاورميانه را تهديد مي كنند
در خدمت حكومت و سياست خارجي آمريكا با مقدس نمائي جنگ عليه تروريسم جهاني، 

ي تروريستي داخلي كه تحركات شان هاگروهذهن شهروندان آمريكايي را از تهديدات بالفعل 
ي تروريستي خارجي كه احتمال حمله آنها هاگروه تشديد گشته، به سمت  يازده سپتامبربعد از

با توجه به تدابير سخت امنيتي اين كشور بالقوه گشته، سوق داده و سعي دارند با بزرگ جلوه 
ات سياست داخلي ـ خارجي دولت گونه تهديدات بستر مناسبي را براي توجيه اقدامدادن اين

  .بوش فراهم آورند
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