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چکیده
تروریسم یک نگرش سیاسی و مذهبی است که با پیچیدهتر شدن جوامع از حیث شیوهها ،ابزارها و زمینهها
متنوعتر و پیچیده گشته است .یکی از پیچیدگی هاا نن ابهاام مفهاومی نن اسات کاه فهام مراادی را
دشوارتر کرده است .این مقاله دو سؤال اساسی را مطرح و بررسی کرده است :اهداف و زمینههاا تولیاد و
گسترش تروریسم چیستند؟ نیا تروریسم دارا ذات معین است یا حالات ایادلولوکیک دارد؟ ایان مقالاه باا
استناد به نثار ،بیانات و اندیشهها سیاسی مقام معظم رهبر و بعضای از نثاار صااح نظاران درزمیناهٔ
تروریسم به تبیین ماهیت ،زمینهها و اهداف نن پرداخته است .این مقاله تروریسم را در قال جاهلیت مدرن
بهعنوان چارچوب نظر در اندیشه معظم له تحلیل میکند .یافتهها تحقی با توجه به نثار رهبر نشاان
میدهند :تروریسم ،یک کنش و پدیده ضد اخالقی -انسانی و کنش مجرماناه اسات .تروریسام در جامعاه
قدیم و جدید ،از ماهیت جاهلی جامعه برمیخیزد که نگاه جاهلی ،منشأ برتار جاویی و عملکارد گزینشای
است .تروریسم تابع زمینهها و دالیل مختلف سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی ،قومی و تاریخی است .تروریسم باا
نگاه جاهلیت ،یک پدیده نسبیگرایانه و با نگاه ح محورانه ،یک کنش ذاتگرایانه است .در نسابیگرایای،
بهجا حقای  ،منافع مالک هستند .از نگاه نیتاهلل خامنها  ،غرب در مفهوم  -مرادا (تئاور  -عمال
تروریسم ،گزینشی عمل میکند که یک نگاه جاهلیتی است.
کلیدواژهها :نیتاهلل خامنها  ،جاهلیت ،تروریسم ذاتگرا ،تروریسم ایدلولوکیک و شاخرهها تروریسم
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مقدمه
تروریسم ،6یک مسئله پیچیده اجتماعی ،مذهبی و سیاسی است که در طول تاریخ زندگی بشر سابقه دارد.
بهکارگیر محاسبهشده و منظم خشونت غیرقانونی یا تهدید به استفاده از خشونت غیرقانونی برا القاء
ترس و ارعاب برا اجبار دولتها و جوامع برا نیل به اهداف سیاسی ،مذهبی یا ایدلولوکیکی ،یک امر
معمول در تاریخ بوده است ) .(Broum, 2004از دیدگاه نیتاهلل خامنها  ،در جهان امروز تروریسم
مدرن جا تروریسم سنتی و کالسیک را گرفته است .تروریسم مدرن تابعی از تکنولوک و فناور ها
جوامع مدرن است .تروریسم نه بهعنوان مرام و مکت بلکه بهعنوان یک استراتژ  ،روش یا تاکتیک
مبارزه بهحساب مینید .این مقاله ضمن بررسی تفاوت تروریسم کالسیک از تروریسم مدرن ،تروریسم،
زمینهها ،عوامل و اهداف تروریسم مدرن را از منظر نیتاهلل خامنها  ،بررسی میکند .فرضیه مقاله این
است که از دیدگاه معظم له تروریسم مدرن برخالف تروریسم کالسیک که یک کنش انتقامجویانه بود،
یک جنگ نیابتی از جنگ متعارف با استفاده از شیوهها و سالحها غیرمتعارف با اهداف و زمینهها
پیچیده سیاسی ،تاریخی ،مذهبی و قومی است.
 .1چارچوب بحث
 .1.1مفهوم تروریسم
ترور2

ترر9

ترساندن،1

یا عمل باعث
التین به معنی
است .کلمه ترور از واکه
تروریسم مشت از واکه
وحشت 5اخذشده است ) .(Burgess,2003ننچه مسلم است ،اینکه تروریسم یک اصطالح تحقیرنمیز1
است ،به کنشها کجروانه و فاقد شفقت انسانی بهکار میرود .تروریسم بدتر از جنگ ،شکنجه و قتل
است .این عبارت فراتر از جنگ ،قتل و شکنجه از معانی نفرت ،منفی و موهن رنج میبرد
) .(withe,2011سیمون ( 6331بیش از دویست تعریف متمایز از تروریسم را شناسایی میکند .تعاریف
مختلف تروریسم ،عدم تواف رو تعریف تروریسم را نشان میدهد .ننچه موردتواف است ،اینکه
بهکارگیر خشونت برا ترساندن توده مردم به دالیل سیاسی ،مذهبی و ایدلولوکیکی از عناصر اصلی نن
است .والتر الکولر ،7تروریسم را بهکارگیر یا تهدید با بهکارگیر خشونت ،روش مبارزه ،یا استراتژ
برا به دست نوردن اهداف تعریف میکند .عبارت شرور شاید معادل مناسبی در ادبیات دینی برا
تروریست باشد .شرور ،شخری است که قوا شیطنت یعنی قوه غض و شهوت در او بهصورت منفی
رشد کرده و برا رسیدن به اهداف خود از زورگویی ،زدن و کشتن و سایر تعدیات استفاده میکند
1. Terrorism
2. Terror
3. Terrere
4. frighten
5. panic
6. A pejorative term
7. Walter Laqueur
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(خمینی ،تقریرات فلسفه ،ج . 95 : 9از دیدگاه نیتاهلل خامنها  ،تروریسم ،ایجاد وحشت ،قتل و ناامنى
برا یک عده انسان از هر نوع و جنس در هرجایی بدون دشمنى خاص و بدون جرم و گناهى است
( . 6979/۴1/23بنابراین ،بهکارگیر خشونت یا تهدید به بهکارگیر خشونت ،انجام قتل و ایجاد ناامنی
علیه یک عده انسان بیگناه (زن ،مرد ،کوچک و بزرگ  ،بدون دشمنی ،بدون جرم و بدون تعیین زمان و
مکان از عناصر اصلی در تعریف و شناخت ماهیت تروریسم است.
 .1.1تروریسم مدرن

تروریسم سنتی معموالً دالیل ساده و سیاسی نشکار داشت .تروریسم جدید ،دالیل متعدد و ناروشنی
دارد .تخری جامعه مدنی و حذف بسیار از مردم از ویژگیها تروریسم جدید است .پارادایم تروریسم
جدید تغییر یافته است .وجه غال تروریسم قدیم ،سکوالر و غیر ایدلولوکیک بود .وجه غال تروریسم
جدید ،مذهبی و ایدلولوکیک است .رادیکالیستها مذهبی هندویسم ،بودیسم ،یهود  ،مسیحی و
مسلمان و سایر مذاه ماد و غیرماد  ،امروز بدترین نوع تروریستها هستند .سازمانها تروریستی
مذهبی در حال افزایش هستند .قبل از دهه  633۴فقط  %9سازمانها تروریستی مذهبی بودند ،بعد از
دهه  ،633۴بیش از  %19سازمانها تروریستی مذهبی هستند .سازمانها تروریستی در  65سال اخیر
 %1۴افزایش یافته است ) .(Gurr & Cole ,2000گانور 6در سال  2۴۴2بین دو نوع تروریسم کالسیک
و مدرن تمایز قالل می شود .ویژگی اصلی تروریسم کالسیک خشونت مستقیم و تخری و استفاده از
سالحها معمولی برا کشتن مردم بود .تروریسم مدرن از سالحها شیمیایی ،بیولوکیکی ،رادیولوکیکی
و هستها با رویکرد ایدلولوکیک بهره میبرد .در این فاز استفاده از سالحها کشتار جمعی 2معمول
گشت ) .(Ganor,2002تروریستها سلفی -تکفیر مسلمان ،سیخها هندو ،تروریسم مسیحی
مبتنی بر تفسیرها نژادپرستانه از کتاب مقدس ،تروریستها یهود  -صهیونیستی همه جهان را فرا
گرفتهاند ) .(Rapoport,1993جریانها افراطی به شیوه اقوام وحشی تاریخ ،توده مردم را میکشند،
مردان را سر میبرند و به نوامیس تجاوز میکنند .این اعمال به نام دین صورت میگیرد
(خامنها  . 6932/7/22،استفاده از هر نوع سالحی با توجیه ایدلولوکیک به ترور ،مشروعیت میبخشد.
تروریسم در این فاز جنگ همه علیه همه و فرهنگ است .به تعبیر نیتاهلل خامنها  ،تروریسم ،همه جایی
گشته است ( . 6979/۴1/23تروریسم مدرن ،فراملی است .فجایع امروز جهان اسالم در عرا  ،سوریه،
لبنان ،افغانستان ،پاکستان و سایر کشورها اسالمی و فشارها بینالمللی به ایران از نتایج تروریسم
مدرن فراملی است.
 .1.1مفهوم جاهلیت مدرن

جاهلیت ،مبتنی بر غض و شهوت ،انکار حقای و مقابله با حقو انسان و راه سعادت انسان است.
جاهلیت مدرن در مقابل جاهلیت سنتی است .جاهلیت مدرن با استفاده از دانش ،فناورىهاى پیشرفته،
1. Ganor
)2 weapons of mass destruction (wmds
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سالحها هستهاى و انواع تسلیحات مخرب و منهدمکننده زندگى بشر (خامنها  6983/۴1/63 ،را به
نحو بیسابقها دچار نسی کرده است ،درحالیکه تروریسم سنتی درنهایت زندگی یک عده را به خطر
میانداخت .تروریسم مدرن بهعنوان یک کنش مبتنی بر غض و تمایل جاهلی مدرن به نیابت از جنگ
متعارف توجیهکننده وجود کارخانههاى تولید انبوه انواع سالحها کشتارجمعی است .وجود انواع
سالحها کشتارجمعی بدون بازار فروش ،جنگ و ناامنی در مناط مختلف ،تقابل انسانها و دولتها
باهم بیمعنی خواهد بود .شهوات و تمایالت نفسانی و غض و قساوت مخرب ،دو عنرر اصلی ایجابی
جاهلیت (خامنها  6931/2/21 ،و انکار حقای و مقابله با حقو انسان دو وجه منفی تروریسم مدرن
هستند .جامعها که غض و شهوت ،بنیان نن را تشکیل دهد ،زورگویی ،زدن ،کشتار و انواع تجاوزات در
نن طبیعی خواهد بود (خمینی ،تقریرات فلسفه ،ج . 95 :9ایجاد رع  ،وحشت ،قتل ،تخری و ناامنی در
سطوح مختلف بهعنوان یک مسئله اجتماعی و سیاسی از نتایج شهوت و غض سازمانی و دولتی هستند.
شهوت و غض دو مبنا مهم از چهار پایه اخال هستند (خمینی ،6932 ،ج 951 :9که دو وجه مثبت و
منفی دارند .وجه مثبت ننها دو ویژگی مهم جامعه عقالنی و وجه منفی ننها بنیان رذایل اخال را شکل
می دهند .جنبه مشترک جامعه جاهلی سنتی و مدرن ،وجه منفی غض و شهوت است .شهوات ماد ،
اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی ،نفسانی ،جنسی و غض که منشأ قساوت هستند.
جاهلیت در دورهها مختلف بر مبنا وجه منفی شهوت و غض نهتنها بهطور مداوم باز تولید
میگردد ،بلکه پیچیدهتر و ظریفتر میشود .شهوترانی بیمهار ،قساوت و کشتار بیحدومرز در جامعه
جدید نهتنها کاهش نیافته بلکه گستردهتر و نرمتر گشته است .جاهلیت کنونی مجهز به سالح علم و
دانش شده و بسیار خطرناکتر از گذشته است .شرایط کنونی کشورها اسالمی ،ناامنی ،برادرکشی و
تسلط گروهها تروریستی در کشورها منطقه ،نمونههایی از جاهلیت مدرن هستند که نتیجه طراحی
گروهها و دولتها زیادهخواه و در رأس ننها دیکتاتورها و مستکبران است (خامنها . 6931/2/21 ،
از زاویه جاهلیت که بر مبنا غض (قساوت و شهوت (تمایل صورتبند میگردد ،رذایل اخال ،
مهمترین ابزارها تروریستی خواهند بود .تهمت ،افترا و دروغ برا کوبیدن دیگران و حذف و تخری
ننها از مرادی بارز اعمال تروریستی هستند .نخرین درجه حیوانیت ،شهوت و غض است (خمینی،
،6932ج . 665 :9حامیان اصلی گروهها تروریستی همچون داعش ،برخی از دولتها هستند که در
تئور مدعی مبارزه با تروریسم (خامنها  6931/2/21 ،ولی در عمل ،دچار تناقض هستند .رویکرد
دیکتاتور و استکبار که نمود خود در ح به جانبی و زیادهخواهی نشان میدهند ،مهمترین مجوز
تروریسم در سطوح فرد  ،سازمانی و دولتی هستند.

دو عنرر اصلی جامعه عقالنی ،عدالت و امینت است .سالمت و عدالت در سطوح مختلف از
خواستههاى اساسى بشر است (خامنها  . 6983/1/63 ،جنگ مستقیم و نیابتی (تروریسم هر دو ،ایجاد
ناامنی علیه عدالت ،صلح و سالمت روانی ،اجتماعی ،سیاسی و بینالمللی هستند .بنابراین مقابله با جنگ و
تروریسم همیشه یک دغدغه مهم برا جوامع بوده ،حتی دولتها حامی تروریسم ،خود را در صف
مبارزه با تروریسم قرار میدهند .داشتن یک جامعه امن و عادالنه بهصورت نشکار و پنهان ،خواسته همه
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انسانها است ،اما در عمل گرفتار و مردا نیه شریفه قرنن کریم «لم تقولون ما التفعلون»(الرف2:
میگردند .این ،همان جاهلیت مدرن است .ادعا مبارزه با تروریسم در عین حمایت از خطرناکترین
گروهها تروریستی (حمایت تسلیحاتی ،مالی ،سیاسی ،تالش در جهت ایجاد تروریسم و ترویج
تروریستها و فشار بر مخالفین تروریسم  ،نشانه جاهلیّت مدرن و تروریسم مدرن است.
امام خمینی ( ،6932ج 958-953 :9هر یک قوه غض و شهوت را به سه نقطه افراط ،اعتدال و تفریط
تفکیک می کند .تنها نقطه اعتدال ننها تحت حاکمیت عقل و احکام شرع است .شجاعت ،نقطه مرکزى و
حد اعتدال غض است .ازاینجهت دفاع یک امر مشروع است .طرف افراط قوه غض «تهوّر» است ،مثل
سگ بىصاح ِ هار به هر چیزى حمله میکند و طرف تفریط نن «جبن» است که حاصل نن ذلت و
بىغیرتى است .قوه شهوت ،مبدأ امیال است .حد اعتدال نن «عفّت» است .قوه شهوت در حد اعتدال از
میلهاى نامشروع به حقو و نوامیس دیگران و خیالهاى خام دور میکند .طرف تفریط نن «خمود» و
طرف افراط نن حرص ،وقاحت ،تبذیر ،ریا ،حسد و امثال ننها است .افراطوتفریط غض و شهوت جاهلیت
است .نقطه افراط غض و شهوت منشأ خطرناک تروریسم هستند .جهل در بحث حاضر مقابل عقل است
نه علم .با توجه به مباحث فو  ،مهمترین شاخصها جاهلیت را از دیدگاه نیتاهلل خامنها میتوان در
چند عنرر جمعبند کرد 6 :غض و خشونت 2 ،امیال نفسانی و زیادهخواهی و تفسیر دلبخواهی
واقعیتها 9 ،مبارزه با حقانیت 1 ،انکار حقانیت و وارونه نشان دادن حقای  .با توجه به این رویکرد این
مقاله در پی پاسخ به دو سؤال اساسی است :اهداف و زمینهها تولید و گسترش تروریسم چه میتوانند
باشند؟ نیا تروریسم دارا ذات معین است یا حالت ایدلولوکیک دارد؟ .این مقاله با استناد به نثار و بیانات
رهبر و استشهاد از ننها و سایر نثار درباره تروریسم ،پاسخ سؤاالت تحقی را بررسی میکند .فرض
مقاله این است که تروریسم بهعنوان یک پدیده پیچیده اجتماعی و سیاسی ،یک کنش ضد عقالنی و از
ویژگی جامعه جاهلی است .انواع تروریسم با رویکرد جاهلیت ،کنش نسبی گرایانه و ایدلولوکیک و از منظر
عقالنیت و ح محور  ،کنش ذاتگرا است.
 .1تروریسم دولتي و سازماني
تروریسم ممکن است دولتی یا غیردولتی (فرد یا سازمانی و داخلی یا بینالمللی باشد .مسلم است،
تروریسم بدون حمایت یک دولت ،شکل نمیگیرد .تروریسم غیردولتی هم به نحو منشأ دولتی دارد.
کدام گروه تروریستی با تحریک یا حمایت یک دولت فعالیت نمیکند؟ از میان انواع تروریسم ،تروریسم
دولتی از همه پیچیده ،غیرقابلپیشبینی ،ظریف ،دقی  ،ماهرانهتر است .عملیات یک فرد یا یک سازمان،
قابل پیشبینی و قابلکنترل هستند .تروریسم دولتی ،دو گونه است:
 .1-1تروریسم دولتي داخلي ،دولت از طری اعمال سیاستها رع انگیز در میان شهروندان
خود ،سعی میکند ننها را وادار به اطاعت از خواستهها دولت کند .برخی از متفکران به این نوع
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تروریسم ،تروریسم سرخ یا تروریسم از باال 6در مقابل تروریسم از پایین یا سفید 2که به تروریسم فرد و
از سو شهروندان علیه دولت اعمال میشود (صفا تاج 12-16 :6986 ،میگویند .گاه ،دولتها با اتهام
تروریسم به مخالفان سیاسی خود ،سعی میکنند ننها را از عرصه قدرت حذف کنند ننچه که رابرت
موگابه در زیمباوه انجام داد(Bar
)Association ,2003
 .1-1تروریسم بینالمللي ،دخالت یک دولت یا دولتهایی در امور داخلی یک کشور با ایجاد رع ،
قتل و تخری بهمنظور تحت نفوذ درنوردن ،تضعیف و برانداز نن است (علی بابایی . 671 :6913 ،از
مرادی تروریسم دولتی در دههها اخیر ،شکنجه ،کشتار و ارعاب ملت فلسطین از سو دولت اسرالیل
و حمایت دنیا استکبار از نن و وارونه جلوه دادن واقعیت از سو برخی دولتها است (خامنها ،
 . 697۴/7/27ماهیت نژادپرستی رکیم صهیونیستی ،اقتضا میکند همه ملل و دولتها تحت نفوذ نن
باشند ،بنابراین ،ایدلولوک برتر نژاد  ،مجوز هرگونه عملیات تروریستی ،شکنجه ،تجاوز ،خشونت،
تخری  ،حمله و کشتارجمعی را میدهد (صفا تاج . 656 :698۴ ،مناخم بگین یکی از سران معنو یهود
یک دستور کلی صادر میکند« :برادر من باش ،و اال میکشمت» (صفا تاج ،6936 ،ج . 585 :2ایدلولوک
نژاد پرستانه ،صهیونیسم اقتضا دارد ،این عبارت در درون قوم یهود مفهوم داشته باشد ،خارج از قوم یهود
هرگز هم سطح قوم یهود نیست که تا برادر محسوب شود .اقوام بیرون از قوم یهود ،باید تابع باشند و اال
دشمن هستند (بقره . 62۴:تروریسم دولتی چه مستقیم (بکارگیر اعمال تروریستی یک دولت علیه دولت
دیگر و چه غیرمستقیم (حمایت مالی ،سیاسی ،اطالعاتی معنو یک دولت از تروریسم  ،یک جنگ
نیابتی از جنگ متعارف است .دولت نمریکا حامی تروریسم بینالمللی و تروریسم دولتی رکیم صهیونیستی
است (خامنها  . 6932/66/28 ،تروریسم دولتی ،اهدافی را دنبال میکند که جنگ متعارف با هزینه گزاف
داخلی و بینالمللی به دنبال نن است .به هر صورت قربانی اصلی تروریسم ،غیر نظامیان و شهروندان
هستند (خامنها  . 697۴/66/9۴ ،بم گذار ها ،قتل عام هزاران نفر از مردم عادى و بی گناه با
سالحها غیرمتعارف ،بکارگیر انواع رفتار خشونت نمیز و ندم روبایی از اعمال تروریستی دولتی هستند
(خامنها  6971/6۴/21 ،یک جنگ همه جانبه با ماهیت جدید است .نالت و ابزارها تروریسم ،ابزار و
نالت غض و شهوت افراطی هستند.
عالوه بر تروریسم دولتی ،سازمانها تروریستی زیاد در جهان با اهداف و مبانی مختلف شکل
گرفتهاند .سازمانها تروریستی زیاد  ،از جمله :هاگانا ،هاشومیر ،موساد ،ایرگون ،پالماخ و اشترن در
اسرالیل (صفاتاج ، 653 :698۴ ،بوکو حرام در نیجریه ،داعش در سوریه ،مجاهدین خل در ایران و طالبان
در افغانستان در دنیا شکل گرفتهاند .این سازمانها زیر بال دولتهاى بزرگ ،رشد و تکثیر یافتهاند.
سازمان مجاهدین خل در ایران علیرغم اختالف ایدلولوکیک با بلوک غرب در عمل تحت حمایت نمریکا
1. Terrorism from above/ Red terrorism
2. Terrorism from beloew/ Wihte Terrorism
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و کشورها غربی و شرقی قرار گرفته است (دفتر سیاسی سپاه . 27-21 :6916 ،برا یک تروریست چه
سازمانی و چه دولتی ،مهم نیست چه کسی ترور میشود .از قراب گرفته تا رلیس جمهور ...ممکن است
مورد ترور قرار گیرند .چون هدف ترور ایجاد رع به قرد یاس ،انزوا ،تررف قدرت و برانداز حکومت
است (دفتر سیاسی سپاه . 219-299 :6916 ،این نوع ترورها بیشتر به بهانه اثبات ناتوانی دولت از
پشتیبانی و تأمین امنیت شهروندان و ایجاد شوک روانی ،اجتماعی و سیاسی انجام میشوند.
 .1تروریسم داخلي و بینالمللي
در صورتی است که عوامل و قربانیان
تروریسم ممکن است داخلی یا بینالمللی باشد .تروریسم
ترورها در داخل یک کشور و نتایج نن محدود به همان کشور است (عبدالهاد  . 18 :6381 ،تروریسم
بینالمللی ،2تروریسمی است که ماهیت بینالمللی دارد .عوامل و قربانیان نن از ملیتها مختلف هستند.
تروریستها ،تابع دولت محل وقوع عمل تروریستی نیستند .برنامهریز ترورها از محل وقوع نن جدا
است .تیم ترور از حمایت دولتها ثالث برخوردار هستند .دولتها ثالث پس از عملیات به تروریستها
پناه میدهند (عبدالهاد  . 6۴ :6381 ،تروریسم دولتی و غیردولتی ،داخلی و بینالمللی ،امروز نسبت به
گذشته ،از حیث روش ،اهداف ،زمینهها و مبانی پیچیده شده است.
نیت اهلل خامنها بیشترین تأکید را رو تروریسم دولتی و بینالمللی و تروریسم مدرن دارد .این امر به
معنی غلفت یا انکار تروریسم فرد  ،سازمانی ،داخلی و تروریسم سنتی نیست ،بلکه یا به اعتبار این است
که موارد اخیر در قبال موارد قبل اهمیت خود را از دست دادهاند و یا اینکه موارد اخیر نیز بهگونها از
موارد قبل نشأت میگیرند.
داخلی6

 .4تروریسم ذاتگرا و ایدئولوژیک
بعضی دولتها منافع خود را «قوانین بینالمللی» و سخنان غیرقانونی خود را به نام «جامعه جهانی»،
دروغها خود را راست و باطل خود را ح  ،ظلم خود را عدالتطلبی و در مقابل ،هر سخن حقی را که
افشاگر فری ننها است ،دروغ ،و هر مطالبه برحقّی را یاغیگر مینامند (خامنها  . 6936/1/3 ،این
بیان نشان میدهد که نیت اهلل خامنها  ،دونلیسم را درباره تروریسم و ایدلولوکیک بودن نن را قبول ندارد
بلکه برا مفاهیم ،از جمله تروریسم ،ذات واحد قالل است .اندیشه بد و خوب بودن تروریسم از نتایج نگاه
ایدلولوکیک به تروریسم است .تروریسم ذاتگرایانه ،باید همه جا تفسیر یکسان داشته باشد .تروریسم
ایدلولوکیک ،تفاسیر مختلف خواهد داشت .مطاب تمایالت بعضی ،یک عمل معین در مکان و زمان خاص
و از سو عدها یا دولت و سازمان خاص ،ترور محسوب میشود و بنا بهخواسته بعضی ،همان عمل،
1. Domestic Terrorism
2. International Terrorism
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ترور محسوب نمیشود .هر چند به زبان گوینده یا نویسنده جار نشود ،لیکن ،تروریسم ایدلولوکیک خوب
و بد دارد ،تروریسم ذاتگرایانه ،حقیقت واحد است .تروریسم ذاتگرایانه از سو هر کسی ،سازمانی و
دولتی علیه هر کسی ،سازمانی و دولتی محکوم و بد است .تروریسم ایدلولوکیک ،بستگی دارد از سو چه
کسی و علیه چه کسی انجام شود .از منظر تروریسم ذاتگرا ،ترور به انسانی و غیرانسانی تقسیم نمیشود
بلکه همیشه غیرانسانی است .تروریست به مظلوم  -ظالم و ضعیف  -قو تقسیم نمیشود بلکه همیشه
ظالمانه است .ترور به مذهبی و غیرمذهبی تقسیم نمیگردد ،همیشه محکوم است .ترور به منفعت جویانه
و مرلحتجویانه ،تقسیم نمیشود .هیچ منفعتی و مرلحتی مجوز ترور نخواهد بود .انسانها به شهروندان
درجه یک و دو و سه تقسیم نمیشود .ترور انسان درجه دو و سه ،یا اصالً ترور به حساب نمینید و یا
ترور مقدس و خوب تلقی شود .جان انسانها به ارزان و گران تقسیم نمیشود .جان انسان در خاورمیانه،
نسیا و نفریقا و نمریکا التین ارزان و در نمریکا و غرب اروپا گران باشد .امنیت به مهم و غیرمهم تقسیم
نمیشود .امنیت نمریکا و اروپا مهم و امنیت بقیه جوامع بیاهمیت باشد .شکنجه خوب و بد ندارد.
شکنجه و ترور به دست عدها  ،مُجاز و کامالً قابل چشمپوشی و شکنجه بهدست دیگران ،ضد حقو
بشر به حساب نید.
یکی از نثار ایدلولوکیک دیدن تروریسم ،وارونه نشان دادن حقای است .کشورهایی که ترور را مىبینند
و تشخیص مىدهند ،اما ح را مىپوشانند و انکار مىکنند (خامنها  . 6979 /1/23،وارونه نشان دادن
حقای از خود تروریسم بدتر است (خامنها  . 698۴ /۴5/6۴ ،تغییر جایگاه مظلوم با ظالم حکایت از تفسیر
به را کردن مسالل جهان دارد که از شاخصها جاهلیت است .شهوت و غض  ،منشاء تفسیر
دلبخواهانه امور و واقعیتها عالم است .امروز ،مفهوم ترور ،تروریست و حامیان ننها تحول یافتهاند.
کشتار فرد و جمعی ،وحشت انداختن به جان زنان و کودکان ،به زندان کشاندن ،شکنجه کردن مردم و
تخری زیر ساختها مدنی یک جامعه نزد صاحبان قدرت از مرادی ترور نیستند .مرکز مطالعات
تروریستی نمریکا ،گروه طالبان ،گروه «بوکو حرام» در نیجریه و داعش را به ترتی نخستین ،دومین و
سومین و حزب «مالویسم» هند ،جنبش جوانان سومالی و سازمان القاعده در جزیره العرب را به ترتی
سازمانها جنایتکار جهان معرفی میکند (پیام نفتاب 6932 ،در عین حال ،دولت نمریکا ،از همین
گروهها حمایت میکند (خامنها  . 6939/62/26 ،برخورد پارادوکسیکال و تناقضنما نه تنها باعث از
بینرفتن تروریسم نمیشود ،بلکه موج ترویج و گسترش نن میگردد و نشاندهنده ایدلولوکیک دیدن
تروریسم است .هرگاه عملکرد یک گروه تروریستی ،منافع یک دولت را تأمین کند ،تروریست نیست ،اگر
عملکرد همان گروه منافع نن دولت را تهدید کند ،تروریست محسوب میشود.
خو استکبار باعث تغییر مفاهیم و واقعیتها براساس خواسته ،تمایل و اراده مستکبر میگردد .از
نگاه استکبار مالک عمل تروریستی ،کشته شدن به وسیله ترور و ارعاب نیست ،بلکه ،چه کسی میکشد و
چه کسی کشته میشود ،مهم است (خامنها  . 698۴ /62 /27 ،کشتار فلسطینیها ،حمله داعش به مردم
بیگناه عرا و سوریه نه تنها عمل تروریستی محسوب نمیشوند ،بلکه تحسین و تشوی هم میگردند.
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جنبه افراط شهوت و غض نه تنها خود فرد را در نتش دنیو و اخرو میسوزاند بلکه همه محیط را در
نتش خشم فرو میبرد .غربیها ،تروریسم را به گونها معنا میکنند که قتل عامِ مردم صبرا و شتیال ،قتل
عام گروه زیاد از مردم (زن ،مرد ،بچه ،گرسنه و تشنه قانا لبنان جلو دفتر نمایندگی سازمان ملل
بهوسیله هلیکوپترها اسرالیلی ،ربودن افراد لبنانی و فلسطینی و تروی رسمی ترور فلسطینیها توسط
اسرالیل ،هیچکدام مردا تروریسم تلقی نمیشوند .ولی دفاع مردم فلسطین از سرزمین و استنقاذ ح ِّ
پامال شده خود ترور محسوب میشود (خامنها  . 698۴/1/7 ،این مسئله نشان میدهد که ترور و
تروریسم ،قابل تفاسیر به سالی مختلف است .هرگاه ،یک عملی منافع اسرالیل ،نمریکا و غرب را تهدید
کند ،نن عمل تروریستی است .هرگاه کشتن ،شکنجه و تخری زیرساختها مدنی یک جامعه منافع
ننها را تأمین کند ،تروریستی نیست .غرب دچار دونلیسم و تناقض در گفتار (تئور و عمل شده است .در
مرحله حرف و تئور  ،تروریست خوب و بد را رد میکند و همه تروریستها را بد میداند ،در عمل،
تروریسم را به تروریسم خوب و بد تقسیم میکند .منفجر کردن هواپیما مسافربر ایران در نسمان
خلیج فارس با صدها نفر مسافر ،عمل تروریستی خوب است (خامنها . 6982 /۴5 /۴8 ،
یکی از مفاهیمی که دچار نسبیگرایی شده ،حمایت از تروریسم یا پناه دادن به تروریستها است .بالتبع
تحول مفهوم حمایت از تروریسم مبتنی بر تحول مفهوم تروریست و تروریسم است .اگر تروریست کسی
باشد که به منافع ما یا دوستان و حامیان ما نسی میزند (خامنها  6982 /۴9 /61 ،نه کسی که به
اغراض شخری ،سیاسی و توسعه طلبی ،جان بىگناهان را هدف قرار مىدهد ،در این صورت ،تفسیر
تروریسم و حمایت از نن تابع تمایالت جاهلی و گرفتار دونلیسم شده است .همیشه عدها  ،مبرا و عدها
مقرر هستند .در حالیکه ،تروریسم از نگاه ح گرایانه و عقالنی همیشه ،علیه هر کسی در هر زمانی با
هر بهانها محکوم و غیرانسانی است .ولی از نگاه جاهلی ،مفهوم ترور ،تروریسم ،مبارزه با تروریسم و
حمایت از تروریسم ،معانی متفاوت پیدا میکنند (خامنها  . 6982/5/8 ،تروریسم چیز است که قوانین
کیفر فدرال نمریکا ،وزارت دادگستر ایاالت متحده و وزارت دفاع نمریکا تعریف میکنند (باقر ،
 . 1۴ :6988رفتار دولتها در قبال تروریسم و حمایت از نن از منظر ایدلولوکیک و ذاتگرایانه ،قابل
تحلیل است «در همه نقاط این منطقه که انسان نگاه میکند ،این سَرانگشت خبیث دشمنان را در تولید
حادثه تروریسم مشاهده میکند» (خامنها  6931 /2/21 ،در حالیکه هیچ دولتی خود را تروریست یا
حامی نن نمیداند بلکه در گفتار التالف علیه تروریسم شکل میگیرد .ننچه مسلم است ،از دیدگاه نیت اهلل
خامنها  ،تروریسم ،ذاتگرایانه و از یک واقعیت و حقیقت واحد برخوردار است ،تابع امیال و خواستهها
نفسانی نیست و نگاه دونلیستی و ایدلولوکیک به تروریسم ،مانع رسیدن به راه حل مناس برا رفع خطر
تروریسم است .تروریسم عوامل و زمینهها مختلفی میتواند داشته باشد.

 ..................................................................... 06فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال چهارم ،شماره  ،66پاییز 99

 .5زمینههای تروریسم
زمینهها روان شناختی ،انتقامجویی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتراد  ،قومی ،قبیلگی و جغرافیایی بهطور کلی
منافع سازمانی ،گروهی و ملی در سطح ملی و بینالمللی ممکن است منجر به شکلگیر تروریسم گردند
و نیز ممکن است زمینهها داخلی و خارجی یا همسویی جریانات داخلی و خارجی داشته باشد .با توجه به
نثار و بیانات نیت اهلل خامنها نمونهها زیر را میتوان مهمترین زمینهها تروریسم مدرن بر شمرد:
 .5.5جریان بیداری اسالمي

علّت اصلی بسیار از عملها و عکسالعملها علیه مسلمانان و کشورها اسالمی ،گسترش بیدارى
اسالمی است .در دو دههى اخیر در شر و غرب جهان اسالم و کشورهاى غیراسالمى ،نهضت عمی و
گسترده ا  ،شروع شده است .نسل جوان و تحریلکرده ،بهعکس توقّع مستعمران دیروز و مستکبران
امروز ،نه تنها از اسالم رو برنگردانده بلکه رو نور  ،روشنبینانهتر شده است (خامنها /۴9 /۴1 ،
 . 6972گفتمان صریح جمهورى اسالمى ایران در برابر جبهه استکبار و تأکید بر پایدار و تداوم جبهه
مقاومت ،تأثیر فراوانی بر بیدار ملتها منطقه گذاشته است (خامنها  . 6975 /۴6 /۴1 ،از این رو ،
قدرتها استکبار  ،دشمنی خود را با دنیا اسالم علنی کردهاند .جریان بیدار اسالمی ،تضاد منافع
جهان غرب و کشورها در حالتوسعه از جمله کشورها اسالمی را نشکار ساخته است (خامنها ،
 . 697۴/66/9۴شکلگیر تروریسم در منطقه خاورمیانه ،یک جریان ضدبیدار اسالمی است .تحریک
تعربات مذهبی و ایدلولوکیکی ) (Barnett, & Reynolds ,2009عکسالعملی در مقابل نهضت
بیدار اسالمی و معنو در منطقه و جهان است .بیدار اسالمی نقش دوگانه باز کرده است .از یک
سو جبهه مقاومت و پایدار را ایجاد کرده و از سو دیگر اسالمگرایی یا مذه گرایی متعربانه و
رادیکالیسم مذهبی را در مقابل جبهه مقاومت شکل داده است .ریشه اصلی جریانها تروریستی را در
جهان اسالم در مقابل اسالم میانه روانه در رادیکالیسم مذهبی متعربانه باید جستجو کرد .این جریان
افراطگرا مذهبی مختص جهان اسالم نیست ،بلکه عملیات تروریستی مذهبی در جهان مسیحیت هم
وجود دارد .تعربات مذهبی ،تندرو ها مذهبی ممکن است از بد فهمی ،خشک مغز یا برخوردها
تبعیض نمیز سایر گروهها مذهبی در قال اکثریت یا اقلیت و یا تحریک برخی دولتها از طری تطمیع
ناشی شود .جریان بیدار اسالمی بهعنوان یک جریان مذهبی ،نثار و پیامدها مختلف قومی ،سیاسی و
نژاد پیدا کرده و منافع بسیار را در منطقه به خطر انداخته است .هر یک از ننها به صورت مستقل یا
متداخل در تشدید رخدادها تروریستی تأثیرگذار است.
نگاهی به وضعیّت کشورها غرب نسیا از پاکستان و افغانستان تا سوریّه ،عرا  ،فلسطین و کشورها
خلیج فارس و کشورها شمال نفریقا از لیبی ،مرر و تونس تا سودان و برخی کشورها دیگر ،نشان
میدهد که جنگها داخلی ،عربیّتها کور دینی و مذهبی ،رواج تروریسم قساوتنمیز ،ظهور گروهها
و جریانها افراطگر که به شیوه اقوام وحشی تاریخ و زیر پرچم دین ،در حال افزایش و بغرنج شدن
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هستند .در چنین اوضاعی ،انتظار ترمیم خالءها ماد و معنو کشورها مسلمان و حرکت به سمت
امنیّت ،رفاه و پیشرفت علمی و اقتدار بینالمللی بیفایده است .این اوضاع محنتبار ،میتواند بیدار
اسالمی را عقیم و نمادگیها روحی پدید نمده در دنیا اسالم را از بین ببرد (خامنها . 6932/7/22 ،
در واقع جریان بیدار اسالمی ،یک فرصت – تهدید است .عملکرد دولتها ،اندیشمندان و ملل مسلمان
و رابطه نگاهانه و معنو ننها میتواند بیدار اسالمی را تبدیل به فرصت میکند و در جهت توسعه و
تعالی کشورها اسالمی و قطع ایاد استکبار بهکار رود و یا به دلیل اختالفات داخلی و بین دولتها
اسالمی و شکلگیر جریانات تروریستی افراطی  -تکفیر میتواند مبدل به یک تهدید بلکه مانع گردد.
 .5.5ایجاد بحران

ایجاد بحران یکی از مقاصد مهم اعمال تروریستی است .برانداز یک حکومت ،حذف یک رقی داخلی،
منطقها و بینالمللی ،ایجاد اضطراب ،نگرانی و بیاعتماد در سطح جامعه مدنی و ایجاد انزوا و
بیتفاوتی نسبت به سرنوشت یک جامعه و دولت و ایجاد بدبینی و مقابله با نظام حاکم میتوانند از
زمینهها شکلگیر تروریسم باشند .بم گذار در اماکن مقدس و مراکز اجتماع مردم از این زاویه
قابل تحلیل هستند .واقعه شهدا هفتم تیر و ترور مدیران برجسته مثل شهید بهشتی ،تعداد قابل
توجهی از وزرا کارنمد ،نمایندگان مجلس ،فعّاالن سیاسی و انقالبی به قرد ایجاد وحشت و اضطراب در
میان مردم (خامنها  6979 /۴1 /23 ،و ایجاد بحران در جامعه (خامنها  6931/۴1/1 ،صورت گیرد.
بحران نفرینی در جامعه و چالش کشاندن دستگاه حاکم از مقاصد تروریسم است.
 .5.5تحلیل نادرست

تروریستها با تحلیل نادرست از واقعیتها موجود جامعه ،اعمال تروریستی را گامی برا کس قدرت
میدانند  .ارزیابی سازمان تروریستی منافقین از مردم این بود که حضور مردم در جامعه نانگاهانه و
کورکورانه است بنابراین میتواند با ترور ننها را از صحنه اجتماعی دور کند (دفتر سیاسی سپاه26 :6916 ،
و دستگاه حاکم را دچار تزلزل کند .تروریستها چه افراد و چه سازمانها ،تفسیر ذهنی و غیر واقعی از
جهان واقعی دارند .اداراکات ننها از محیط اجتماعی و سیاسی محدود است ).(Crenshaw,1988
تروریستها و حامیان ننها فاصله شناختی از واقعیتها اجتماعی دارند و ترور میکنند با اعمال
تروریستی میتوانند واقعیت را تغییر دهند.
 .5.5ایدئولوژی نظم نوین

نظریه نظم نوین جهانی ،از منابع اساسی تروریسم نوین در جهان است .ایده نظم نوین جهانی پس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شور از جان نمریکا مطرح شد (خامنها  . 6983/1/29 ،مسئله هویتجویی
ملتها در مراف نگرش هویت ستیزانه غرب قرار گرفته است .نامتقارن بودن طرفها درگیر به لحاظ
قدرت نظامی ،رسانها  ،اقتراد  ،سلطه بینالمللی و تالش در جهت تحمیل نظم نوین جهانی به رهبر
غرب ،باعث شکلگیر یک جبهه بزرگ نظم گریز به صورت داخلی و بینالمللی شده است .گفتمان

 ..................................................................... 04فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال چهارم ،شماره  ،66پاییز 99

جهانی شدن به موجه جلوه دادن و مشروعیت بخشیدن به طرح جهانی نولیبرالی و تحکیم سرمایهدار
انگلیسی -نمریکا در مناط اقتراد عمده دنیا کمک کرده است (هلد و مک گرو ، 5 :6982 ،رادکالیزه
شدن جوامع از نتایج نن است .امروز مهمترین منبع تروریسم در قال نظریه برخورد تمدنها سامولیل
هانتینکتون و طرح تمایزات فرهنگی و مذهبی بین تمدنها است در حالیکه در گذشته بیشتر سیاسی بود.
برخورد تمدنها وابسته به جنگ ایدهها است .ایده امکان برخورد ایدلولوک غرب و جهان اسالم باعث
شکلگیر افراطیگر در غرب و جهان اسالم شده است .برخورد تمدنها و جنگ ایدهها در مفهوم نظم
نوین جهان خود را نشان میدهند ) .(Huntington, 1996در واقع یکی از منابع اصلی تروریسم نوین،
نظریه نظم نوین جهانی و تالش در جهت تغییر حاکمیتها محلی و ملی است .دهها گروه و سازمان
تروریستی در جهان اسالم و سایر نقاط جهان با حمایت غرب شکل گرفته تا بتوانند حاکمیتها ملی و
محلی را تحت فشار قرار دهند و برا حل مسالل خود ،رهبر غرب را بپذیرند .حال در مقابل همین
گروهها و سازمانها ،صدها سازمان دیگر با حمایت دولتها مختلف جهت مقابله با این نگرش شکل
گرفته است .نظم جهانی و نظم داخلی کشورها هر دو در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است .هر چه
این سازمانها رنگ و بو مذه میگیرند ،نظم گریزتر هم میشوند .امروز مسئله تروریسم بینالمللی
شده است .کشورها نمریکا شمالی ،جنوبی ،اروپا ،خاورمیانه ،جنوب نسیا و نفریقا محل استقرار
تروریستها هستند .تنفر از سلطه اقتراد جهانی مبتنی بر نظم نوین جهانی ،باعث شده یک جریان
تروریستی فرا منطقها شکل گیرد .کشورهایی که نفرت بیشتر به سلطه اقتراد جهانی دارند،
گروهها تروریستی بیشتر در خود پرورش میدهند.
 .5.5اسالم ستیزی و اسالم هراسي

جنگ صلیبى عنوان نمودن منازعات منطقه خاورمیانه در دهه  633۴از جورج بوش رلیس جمهور نمریکا
(باقر  ، 92-1۴ :6988 ،این نزاعها را به مرحله ایدلولوکیک باال برد .تبلیغات رسانهها استکبار به
طور دالم و به شکلهاى موذیانه در سرتاسر دنیا علیه اسالم نشان از این مسئله دارد .ساختن فیلم،
باز هاى رایانه اى ،تبلیغات ،نوشتن مقاالت ،اتهام جنگ ،ترور و خشونت سعی در ایجاد تنفر افکار عمومى
دنیا علیه اسالم و مسلمانان (خامنها  6982 /۴5 /۴8 ،و حکایت از رویکرد اسالم ستیز غرب دارند.
ترویج جنگها صلیبی ،منحرر در رویارویی جهان مسیحیت و اسالم نمیماند ،براساس نظریه یادگیر
اجتماعی ،رفتار پرخاشگرانه که ترور هم یکی از رفتارها پرخاشگرایانه است ،صرفاً از رفتار پرخاشگرانه
طرف مقابل یا ناامید یک گروه ناشی نمیشود ،بلکه محیط پرخاشگرانه ،افراد و گروهها پرخاشگر را
تربیت میکند و پرخاشگر همهگیر میگردد .اگر پرخاشگر بهعنوان یک رفتار قابل یادگیر است،
پس تروریسم هم بهعنوان نوع خاصی از رفتار پرخاشگرانه قابل یادگیر است (Oots&Wiegele,
) .1985بسیار از گروهها تروریستی که علیه جمهور اسالمی یا جهان اسالم پرورش یافتهاند ،امروز
پا خود غرب را هم فراگرفته است .نه تنها از طری گروهها تروریستی تربیت شده بلکه از طری دهها
گروه دیگر از این گروهها الگو بردار میکنند.
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 .5.5جنگ نیابتي

تولید ،ترویج و حمایت از تروریسم برا بازگرداندن منافع از دست رفته است (خامنها . 6979/66/61 ،
تروریسم در منطقه خاورمیانه ،جنگ نیابتی برا تأمین منافع و پرکردن جی کمپانیها اسلحه ساز
است .این سیاست استعمار در سایه حمایت نمریکا از تأمین امنیت منطقه مانند سوریه ،عرا  ،یمن،
بحرین ،فلسطین و سایر کشورها اسالمی صورت میگیرد (خامنها  . 6931/۴2/21 ،سیاست استعمار
فرا نو در ذیل ادعاها اخالقی و سیاسی در حال رشد و گسترش است.
 .5.5انتقام جویي

یکی از زمینهها شکلگیر جریانها تروریستی ظلم واقعی یا احساس ظلم یا احساس محرومیت
نسبی یک گروه سیاسی ،مذهبی یا قومی در یک جامعه است .ناراحتیها تاریخی اقوام و گروهها
سیاسی و مذهبی ،احساس ناعدالتی و تبعیض بین قوم حاکم و قوم محکوم ،قوم اقلیت و قوم اکثریت از
زمینهها مهم شکلگیر تروریسم در سطح ملی ،منطقها و بینالمللی است .ظهور تروریسم به
شکلها ایدلولوکیک ،مذهبی ،قومی ،سیاسی و جغرافیایی در کشورها اسالمی ناشی از شیوهها نظام
استکبار برا تضعیف ،ایجاد بحران و برانداز این نظامها است (خامنها  . 6975 /۴6 /۴1،عملکرد
دولتها در رادکالیزه شدن گروهها مؤثر است .خشونت دولت و بیتوجهی به حقو اساسی و نزاد ها
مدنی افراد و گروهها تندرو ،ننها را در مسیر تبدل به جریانات تروریستی قرار میدهد .حمالت تروریستی
چچنیها علیه روسیها ناشی از تجاوزات روسیه به چچن بوده یا فلسطینیها علیه اسرالیلیها از مظالم
چندین ساله صهیونیستها است .در واقع یک نوع انتقامجویی است .از دیدگاه بسیار از محققان بین
محرومیت و تروریسم ارتباط قو وجود دارد .به خروص در صورتی که عامل محرومیت دولت یا یک
گروه دیگر ترور شود .تروریسم ابزار در دست تروریستها برا ابراز هویت خود در برابر جریان حاکم و
تولد دوباره یک گروه است .از این جهت ،تروریسم سالح مظلوم در برابر ظالم است .از این زاویه ،هدف
مهم تروریسم ،فشار نوردن به قدرت قو در سطح داخلی ،منطقها و بینالمللی است .بر اساس رویکرد
ناامید  -پرخاشگر  ،6پرخاشگر همیشه معلول ناامید است ) .(Broum,2004هنگامی که فرد یا
گروهی از همه جا و از همه کس قطع امید کرد و از همه جا برید ،اقدام به هر کار میکند .البته از یک
زاویه دیگر ،عمل مظلوم در برابر ظالم ترور محسوب نمیشود ،بلکه مظلوم از ح خود دفاع میکند و
حمایت از مظلوم ،حمایت از تروریست و تروریسم نیست بلکه حمایت از ح مظلوم است« .ما هر مقدار
که بتوانیم از مظلوم حمایت میکنیم و هر مقدار که تواناییها ما و وسع ما باشد وظیفه ما است»
(خامنها  . 6931/1/21 ،بنابراین ننجایی که مظلوم برا احقا ح تضییع شده خود ،اقدامی میکند
نمیتوان در ذیل تروریسم قرار داد.

1. Frustration - Aggression
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مالک یک عمل تروریستی و تفاوت نن را با جنگ ،بم بارانها هوایی ،زمینی ،دریایی و حمله یک
کشور به یک کشور دیگر و دعوا و منازعات بین االشخاص میتوان باتوجه به نگرش ذاتگرایانه رهبر به
تروریسم مورد بحث و بررسی قرار داد.
نتیجه گیری
تروریسم با حقو بشر بهویژه با ح حیات ،نزاد و تمامیت ارضی یک کشور در تضاد است .اعمال
تروریستی ،حاکمیتها را بیثبات ،جامعه مدنی را سست ،صلح ،امنیت ،توسعه اقتراد و اجتماعی را
تهدید کند .همه اینها حقو بشر را به خطر میاندازند .تروریسم ارتکاب یک عمل مجرمانه خشونت نمیز
علیه افراد غیرنظامی با قرد قبلی و با انگیزه قومی ،نژاد  ،تاریخی ،سیاسی و مذهبی است .بنابراین
اساساً ترور یا تروریسم خشونت و تهدید علیه جامعه مدنی و زیر ساختها نن است .هر خشونتی ترور
نیست ولی هر ترور خشونت است .برا تشخیص یک عمل تروریستی از سایر خشونتها با توجه به
مباحث مقاله و دیدگاهها نیت اهلل خامنها میتوان هشت مالک را مطرح کرد:
 .6قربانیان تروریسم :قربانیان عملیاتها تروریستی ،غیر نظامیان ،6شهروندان ،مردم بیسالح و مردم
عاد یا نظامیان خارج از وظایف نظامی خود حتی با یونیفورم نظامی هستند .تروریستها به کسانی
حمله می کنند که توانایی دفاع از خود را ندارند .بنابراین حمله به نظامیان خارج از وظیفه نظامی و فاقد
سالح یک عمل تروریستی است.
 .2حوزه تخریب تروریسم :زیرساختها مدنی ،محور تخری اعمال تروریستی هستند .مراکز مدنی
مانند مراکز بهداشت و درمان ،مراکز تعلیم و تربیت ،سینماها ،پارکها و مراکر تفریحی و توریستی،
منازل مسکونی مردم ،نهاد دولت ،مجلس ،مراکز تجار  ،محل اجتماع مردم و نظایر اینها ،هدف
تروریسم هستند.
 .9جغرافیای تروریسم :جغرافیا خشونت در جنگ بین دو کشور ،مرزها جغرافیایی ،در جنگها
داخلی محالت و مناط است .تروریسم جغرافیا مشخری ندارد .خشونت علیه شهروندان بیدفاع و
مراکز مدنی ،بیمکان و بیزمان هستند.
 .1ناشناخته بودن تروریسم :تروریسم در باطن یک عملیات سازمان یافته با اهداف مشخص و در ظاهر
عامالن ،ابزارها ،زمان و مکان و چگونگی انجام نن برا قربانیان و دیگران ناشناخته و نامعلوم است.
به همین دلیل گروهها تروریستی ،عملیات تروریستی را خود به عهده میگیرند .داعش با صدور
بیانیها به بمباران کربال با استفاده از موشکها گراد ،حمالت مشابه در «برره» و تالش برا
ترور «کاظم الشمر » از نمایندگان پارلمان عرا و ترور برخی از رهبران ارتش «المهد » ،شاخه
نظامی جریان «صدر» عرا اعتراف میکند (پیام نفتاب . 6932،تروریستها با قبول مسئولیت
عملیات تروریستی قرد ترویج و معرفی مواضع عقیدتی ،سیاسی و ملی خود را دارند (حاجیانی و
1. noncombatants
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ضمیر  . 13 :6983 ،قبول مسئولیت اعمال تروریستی تأثیر زیاد در جذب مخاط و همسوساز
مردم با ننها علیه حاکمیت موجود خواهد داشت.
 .5قصد قبلي 6در تروریسم :تروریستها ،قرد قلبی و ترمیم پیشین برا انجام عمل تروریستی دارند.
ترور ،کنش حاصل از خط مشی و ترمیم بعضی افراد ،گروهها و دولتها است.
 .1انگیزه :انگیزهها سیاسی ،2اقتراد  ،تاریخی ،قومی و مذهبی و دهها انگیزه دیگر در وقوع یک
حادثه تروریستی ،ممکن است دخالت داشته باشند.
 .7عامالن ترور :معامالن ترور ،ممکن است ،افراد و گروهها ناشناخته داخلی ،منطقها و بینالمللی
باشند .این عنرر تروریسم را از جنگ متمایز میکند .نیروها نظامی با یونیفورم و سایر مشخرات
معین در مقابل هم قرار میگیرند.
 .8خشونت :دو تن از محققان هلند  ،اشمیت و جانگمن ( 6388بیش از صد تعریف علمی تروریسم را
بررسی ،خشونت و عاملیت ارعاب علیه شهروندان و افراد غیرنظامی را از عناصر اصلی نن ارزیابی
کرده اند .مرار ( ، 6339یکی از مولفهها مشترک بین همه تعاریف تروریسم را ،بکارگیر خشونت و
ایجاد ترس در مقیاس ملی ،میداند.
نکته بسیار مهم اینکه در ادبیات نیت اهلل خامنها تروریسم مدرن و جاهلیت مدرن نسبت تنگاتنگی با
هم دارند .تروریسم مدرن با توجه به بکارگیر انواع سالحها مدرن در کشتار شهروندان و تخری
زیرساختها جامعه مدنی نشان از قساوت و سنگدلی و خواستهها و تمایالت تروریستها و حامیان ننها
دارد .تفسیر دلبخواهانه غربیها از تروریسم و تفسیر خوب و بد نن نشان میدهد که یک رویکرد نسبی
گرایانه شدید فرهنگی ،جغرافیایی و ایدلولوکیکی بر جهان حاکم است .حقانیت ،مالک عمل نیست .از نگاه
ح گرایی ،تروریسم ذات واحد دارد و از یک حقیقت واحد ،حکایت دارد و از نگاه جاهلیت ،تروریسم یک
امر ایدلولوکیک و نسبی و از ذاتها متعدد حکایت دارد.
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