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علیرضا شریفی یزدی در گفتوگو با «ایران عصر» تشریح کرد

تروریستها چگونه شخصیتی دارند
سهیال نوری
خبرنگار

زندگی ســاعت  9و  30دقیقــه روز
پنجشــنبه پانزدهــم آذرمــاه،
صــدای انفجــار و دود غلیظــی کــه در
پــی آن بــه آســمان بلنــد شــد ،نیروهــای
انتظامــی ،امــداد و مــردم محلــی را بــه
بلــوار شــهید ریگــی شهرســتان چابهــار
کشــاند .بــه ظاهــر ســر و صــدای غائلــه
تروریســتی چابهــار خوابیــده؛ امــا بواقــع
روان خراشــیده مردمــان منطقــه نــه
تنهــا هنــوز ترمیــم نشــده کــه بــروز چنیــن
حادثـهای ،یــادآور تلخیهــای اینچنینی
در ماههــا و ســالهای گذشــته بــود.
دکتــر علیرضــا شــریفی یــزدی – جامعــه
شــناس ،پژوهشــگر اجتماعــی و مــدرس
دانشــگاه – بــرای واکاوی علــل حــوادث
اینچنینــی ،ویژگیهــای شــخصیتی
افــرادی کــه دســت بــه چنیــن اقدامهایــی
میزننــد و آســیبهایی کــه افــراد ســاکن در
منطقــه را تهدیــد میکنــد بــا «ایــران عصــر»
توگــو نشســت .انجــام و رهبــری
بــه گف 
حملههــای تروریســتی و انتحــاری از عهــده
چــه افــرادی برمیآیــد؟ دکتــر شــریفی یــزدی
بــرای پاســخ بــه این ســؤال  4تیپ شــخصیتی
را بــر میشــمرد و در مــورد ویژگیهــای آنهــا
اینطــور توضیــح میدهــد؛
 ëëتیــپ شــخصیتی آنتــی سوشــیال
()Antisocial
افــراد دارای شــخصیت ضــد اجتماعــی،
معمــوالً آمادگــی بیشــتری بــرای
رفتارهــای تروریســتی دارنــد .ایــن
افــراد باوجــود انجــام یــک رفتــار ضــد
اجتماعــی ،احســاس عــذاب وجــدان یــا
غــم و انــدوه نخواهنــد داشــت؛ از ای ـنرو
اســت کــه چنیــن تیپهــای شــخصیتی از
اینکــه بــه بــدن یــک نفر ســوزنی فــرو کنند
تــا اینکــه بواســطه حملــه انتحــاری جــان
تعــداد زیــادی از افــراد بیگنــاه را بگیرنــد،
ابایــی ندارنــد.
ëëتیپشخصیتیسایکوپت()psikopat
افــراد دارای ایــن تیــپ شــخصیتی زمینــه
زیــادی بــرای انجــام عملیاتهــای
تروریســتی دارنــد و البتــه کســانی کــه بــا
چنیــن ویژگیهایــی مســئولیت تیمهــای
تروریســتی را عهــدهدار خواهنــد شــد،
بخوبــی میتواننــد اعضــای تیمشــان را
گزینــش کننــد.
ëëسرخوردههایاجتماعی
ایــن افــراد تیپهــای ســومی هســتند
کــه بــه ســراغ چنیــن عملیاتهایــی
میرونــد .بــه اعتقــاد ایــن افــراد جامعــه
نتوانســته نیازهایشــان را برطــرف کنــد
از ایــنرو دســت بــه رفتارهــای ناهنجــار
میزننــد.

 ëëافراددارایاختاللهایروانی
تیــپ چهارمــی کــه در مظان این داســتان
هســتند افــراد دارای اختاللهــای روانــی
و شــخصیتهای مــرزی هســتند کــه
رفتارهــای تکانـهای و هیجانهــای شــدید
را تجربــه میکننــد .بخــش اعظمــی از
فکــر ایــن افــراد را هیجانــات تشــکیل داده
بــه همیــن خاطــر احتمــال اینکــه دســت
بــه عملیاتهایــی بزننــد در هــر ســطح
و انــدازهای؛ از رفتارهــای وندالیســتی
تــا عملیاتهــای بزرگــی مثــل آنچــه
پنجشــنبه گذشــته در چابهــار رقــم خــورد
چنــدان دور از انتظــار نیســت.
ëëدلیــل شــکلگیری ایــن تیپهــای
شخصیتی
ایــن  4تیــپ شــخصیتی منشــأهای
متفاوتــی دارنــد کــه دکتــر علیرضــا
شــریفی یــزدی در ادامــه بــه تحلیــل آنهــا
میپــردازد.
از منظــر این جامعه شــناس اختاللهای
شــخصیتی نــام بــرده ســه منشــأ ژنتیکــی،
زیســتی و محیطــی دارنــد کــه بانــک ژنــی
پــدر و مــادر و دوران رحمــی ( 9ماهــی کــه
جنیــن در شــکم مــادر رشــد پیــدا میکند)
منشــأهای ژنتیکــی و زیســتی را شــامل
میشــود ،امــا منشــأ محیطــی از کانــون
خانــواده آغــاز میشــود و بــه بســترهایی
کــه فــرد در مراحــل مختلــف زندگــی
تجربــه میکنــد میانجامــد.
هرســه منشــأ نــام بــرده در افــراد بــا
تیپهــای شــخصیتی ضــد اجتماعــی
تأثیــر دارد .امــا افــرا د دارای تیــپ
شــخصیتی ســایکوپت کســانی هستند که
مهــارت تفکــر و تعقــل در آنهــا ضعیــف
اســت ،از ایــنرو اگــر خانوادههــا بتواننــد
بــه فرزندانشــان بیاموزنــد بــه جــای
ذهــن مشــغولی ســراغ ســؤال پرســیدن
برونــد  -از بدیهیــات بپرســند تا چیزهایی
کــه در اطــراف وجــود دارد  -و در مقابــل
بــه ایــن ســؤالها پاســخ بدهنــد یــا اینکــه
بــا ســؤالهای ســقراطی ذهــن فرزنــد را
بــه ســمت زایــش ســؤال ببرنــد ،دیگــر
ممکــن نیســت فرزندانــی بــا چنیــن افکار
پلیــدی پــرورش پیــدا کننــد.
در غیــر اینصــورت انســانهایی
ایدئولــوژی زده تربیــت میشــوند کــه
بهجــای فکــر کــردن ،تقلیــد میکننــد و
بــدون چــون و چــرا میپذیرنــد؛ گویــی بــه
حقیقتــی محــض دســت پیــدا کردهانــد
کــه نمیشــود بــه آن شــک کــرد .ایــن
افــراد در کودکــی و نوجوانــی مهارتهــای
نــه گفتــن ،مســألهیابی ،حــل مســأله و
اســتقالل فکــر را یــاد نگرفتهانــد .بــه طــور
طبیعــی فــردی یــک ســویه بــار میآینــد
و انســانی میشــوند کــه بــا یــک عینــک

خــاص بــه دنیــا نــگاه میکننــد.
بــه اعتقــاد ایــن جامعهشــناس
تروریســتهای ایدئولوژیــک شــامل
چنیــن خصوصیاتــی هســتند؛ مثــل
تروریسـتهای ســلفی و داعش که بسیار
زیــاد روی افکارشــان کار شــده و بهدنبــال
حقیقــت محــض هســتند؛ حقیقتــی کــه
یــک ســویه و از یــک حلقــوم میبیننــد.
دکتــر شــریفی یــزدی در خصــوص منشــأ
شــکلگیری گــروه ســوم و ســرخوردههای
اجتماعــی بــه زمانــی اشــاره کــرد کــه گــروه
داعــش قــوت گرفــت و ادامــه داد :تعــداد

کــه در اروپــا بــزرگ شــدند  80درصــد
دچــار اضطــراب هســتند چراکــه بــه غیــر
از احســاس دوگانگــی ،از ســوی کشــور
مقصــد هــم کامــل پذیرفتــه نمیشــوند،
بــا اینکــه بخوبــی بــه زبــان عربــی مســلط
نیســتند و فرانســوی صحبت میکنند اما
بومیهــا بــا الفــاظ بــدی آنهــا را خطــاب
میکننــد کــه باعــث میشــود در انــزوا و
ســرخوردگی بــه ســر ببرنــد و بــه نوعــی
اســیر مقولـ ه نژادپرســتی شــوند .از ایـنرو
بــه ظاهــر در هویــت دینــی خودشــان فــرو
میرونــد البتــه دینــی کــه گروهــی چــون

نمیگوینــد ،بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
داشــت کــه احســاس امنیــت از ســوی
ســاکنین بــا تعریــف نظامــی و انتظامــی
امنیــت فــرق دارد بایــد بــه خاطــر داشــت
در ایــن حادثــه اولیــن چیــزی کــه نشــانه
گرفتــه شــد روح و روان اهالــی منطقــه
اســت و آرامــش خاطــری کــه بــه خطــر
افتــاده اســت.
در واقــع اهالــی منطقــه دچــار ایــن گــره
ذهنــی میشــوند کــه امنیــت ندارنــد
امــا کاری هــم از دســت کســی ســاخته
نیســت چراکــه ایــن حــوادث بــه شــکل

انصارالفرقان مسئولیت حمله به چابهار را به عهده گرفت

همزمــان بــا اعــام خبــر شناســایی و بازداشــت 10نفــر از عوامــل تروریســتی چابهــار ،گروهــک تروریســتی انصــار
الفرقــان مســئولیت حملــه ای کــه روز پنجشــنبه انجــام شــد را بــه عهــده گرفــت .امــروز ســردار حســین اشــتری
فرمانــده ناجــا خبــر داد « در ارتبــاط بــا ایــن حادثــه تــا کنــون 10نفــر شناســایی و دســتگیر شــده انــد و بقیــه نیــز بــه مــرور
زمــان دســتگیر خواهنــد شــد ».حســین ذوالفقــاری معــاون امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور نیــز بــا اعــام اینکــه
هویــت عامــل انتحــاری حادثــه چابهــار مشــخص شدهاســت  ،گفــت :یکــی از گروهکهــا مســئولیت ایــن حادثــه
تروریســتی را پذیرفتــه اســت .بــه گفتــه وی ،خودرویــی کــه در آن بمبجاگــذاری شــده بــود نیــز متعلــق بــه فــردی
اســت کــه حــدود یکســال پیــش فــوت شــده بــود و خــودرو در اختیــار شــخص دیگــری بودهاســت .همزمــان شــبکه
العربیــه اعــام کــرد گــروه انصــار الفرقــان یکــی از گروه های منتســب بــه «جنــداهلل» مســئولیت حمله انتحــاری به
چابهــار را بــه عهــده گرفتــه اســت .ایــن شــبکه گــزارش کــرده گــروه انصــار الفرقــان در بیانیـهای کــه نســخهای از آن را
بــرای ایــن شــبکه فرســتاده ،مســئولیت حملــه انتحــاری روز پنجشــنبه در چابهــار را بــه عهــده گرفتــه اســت.
زیــادی از افــرادی کــه جــذب داعــش
شــدند ،افــرادی هســتند کــه در اروپــای
غربــی کــه بــه ظاهــر مهــد دموکراســی
اســت بــه دنیــا آمدنــد .اینهــا در فضــای
ســکوالر بــزرگ شــدند ،وارد دانشــگاه
شــدند و در نهایــت بــه داعــش پیوســتند؛
درســت شــبیه همــان جنایتگــر انگلیســی
کــه وقتــی ســرها را میبریــد جلــوی
دوربیــن هنرنمایــی میکــرد.
پــدران ایــن افــراد کــه اصالــت عربــی
داشــتند از کشــورهایی مثل تونس ،مصر،
مراکــش ،الجزایــر و دیگــر کشــورهای
عربــی بــه انگلیس مهاجرت کــرده بودند
و بــه ایــن واســطه اضطرابــی  40درصــدی
را تجربــه کردنــد ،امــا فرزندانشــان

داعــش برایشــان ترســیم میکنــد.
ëëعواقبنگرانکننده
کســانی کــه شــاهد حملههــای تروریســتی
هســتند و افــرادی کــه بــه ناچــار در
مناطــق اینچنینــی ســکونت دارنــد چــه
بــه روزشــان میآیــد؟ دکتــر علیرضــا
شــریفی یــزدی در پاســخ بــه ایــن ســؤال
اولیــن و مهمتریــن پیامــد را از بیــن
رفتــن احســاس امنیــت ســاکنان منطقــه
میدانــد.
وی اشــاره بــه ایــن نکتــه را الزم میدانــد
کــه امنیــت با احســاس امنیت فــرق دارد.
بــرای نمونــه در حملــه انتحــاری چابهــار،
بــا اینکــه مســئوالن نظامــی منطقــه از
برقــراری امنیــت میگوینــد کــه بیــراه هــم

زنجیــرهای اتفــاق میافتــد ،در ایــن
صــورت اســت کــه اضطــراب و افســردگی
نخســتین پسلرزههــا اســت و مادامــی
کــه بهصــورت اپیدمیــک درآیــد ،بایــد
بــه فکــر راهچــارهای اساســی در منطقــه
بــود و بســرعت دســت بــه مداخلههــای
روانشــناختی زد کــه در غیــر اینصــورت
تأثیرهــای منفــی ایــن مشــکالت
روحــی و روانــی بــر ســایر بخشهــای
زندگــی مردمــان ایــن خطــه هــم تأثیــر
خواهــد گذاشــت ،ســامت اجتماعــی
و جسمانیشــان بــه خطــر میافتــد،
احســاس تعلق جمعــی از بین مـیرود و
زمینــه رخدادهــای نامتعــارف بعدی نیز
فراهــم خواهــد شــد.

