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 :بخش اول
 یو بعد تمدن یاسالم یيانه گرايم

 
 

 نياهللا وآله و صحبه الطاهر محمد رسول يو السالم عل الحمدهللا و الصالة

ده يآفرء نش همهيدف از آفرن ،هين ديداند كه ا يم يبه روشن ياسالم ءهر پژوهنده

بالقوه و نهفته در آنها در نظر گرفتـه   يروهايبالفعل رساندن ن يعني ها را به كمال رساندن

 يدفمندز هيق و نيدق يها يو هماهنگ يجهان هست يبرا ياله يزيبرنامه ر يوقت. است 

 يرهنمـون مـ   يريـ جـه گ ين نتي، مـا را بـه همـ    يوجدان فطر م ييرينش را در نظر گيآفر

 .گرداند

مشـخص   يشتريب ينش او را با روشنيم هدف از آفرين كردر خصوص انسان، قرآ

 -اتيسوره الـذار ( »عبدونيو ما خلقت الجنّ و االنس اال ل «دارد كه يسازد و اعالم م يم

تكامـل   سازد يكه روشن م.) آنكه مرا بپرستند يدم جز برايافريان را نيان و آدميو پر)(56

 ي،صـورت مـ   يو ياز سـو  يو پرستش خدا يشتر صفت بندگيچه بانسان با تحقق هر 

 )ص(امبر اكرم يرد و اوج كمال فرد در شخص پيپذ

 .ن بنده استيتوان نسبت داد بهتر يامبر ميكه به پ ين صفتيجلوه گر شده و واالتر

 ءسـوره (  »ابمان نعم العبـد انـه او  يا لداوود سلو وهبن «: ديفرما يخداوند متعال م

.) كو بنده بود كه اهل بازگشت و توبه بوديم، نيديمان را بخشيا به داود سلو م) (30-ص

 يت را گـواه ين سـرور بشـر  يرسول خدا ا يمن رسالت و فرستادگءكه فرد مو يو هنگام



 ۳ 

ـ او را  يش از همـه بنـدگ  يپ  ندينش يدهد وبه شهادت آن م يم  يشـود و مـ   يادآور مـ ي

كـه بـه صـورت     ييامر بر گـروه انسـانها  ن يو هم »اشهد ان محمداً عبده و رسوله«:ديگو

ـ يآنـان   شـقراوالن يپك خـدا و  يـ و بنـدگان ن ابد ي يز انعكاس ميجامعه در آمده اند ن  يعن

 .كوشند يخدا م ءجامعه پرستنده يدر جهت برقرار يامبران و فرستادگان الهيپ

 -نحـل ء سـوره ( »كل امة رسـوال ان اعبـدوا اهللا واجتنبـوا الطـاغوت     يولقد بعثنا ف «

د و يد كه خداوند را بپرستيتا بگو ميختيبرانگ يامبريپ يان هر امتيما در م يو به راست)(36

ت در يح و متعادل و همه جانبه بشرير صحيمسب يترتن يبد )...دينيگز ياز طاغوت دور

حالـت   يند اساسـ ينهفته است كه خود برآ "اجتناب از طاغوت"و"پرستش خدا "دو خط

 .ستت مطلق خداوند متعال ايعبود

ـ نسـبت بـه عبود   يشـتر يحات بيات و توضيينجا با جزيما در ا خـدا   يت و بنـدگ ي

ـ نمـود پ  "طاغوت ينف"و "پرستش"م كه دريمواجه ن دو مفهـوم بـه چـه    يكنـد؛ا  يدا مـ ي

 يار خداوند متعال گذاشتن زنـدگ يدر اخت ي، به معنايمعناست؟ پرستش در مفهوم اسالم

بوا هللا وللرسول اذا دعاكم لمـا  ين آمنوا استجيلذها ايا اي«  : اوست ياوامر و نواه يو اجرا

هرگـاه شـما را بـه     امبررايـ و پ خداونـد  يمنان،نداءمو يا( )24-انفالء سوره( » ...كمييحي

 يكه شامل عبادت به معنا...) ديبخشد، اجابت كن يم يفرا خوانند كه به شما زندگ يزيچ

ـ يشود و چنان ن يماخص آن از جمله نماز و روزه  ن خالصـه شـود   در آ يدگست كه زن

 .گردد يل به مسجد و نماز ميتبد يزندگ ءبلكه همه

انـه و  يعبـارت از متجـاوز از حـد م    يدگاه اسـالم يبطور خالصه در د "طاغوت"و

 .به آن است يتعدم



 ٤ 

تجاوز از حد است و لذاست كه  يبه معنا )0F1)1 "يراغب اصفهان" ءز به گفتهيان نيطغ

مـا  )(11-الحاقـة ءسوره( »ةيالجار يالماء حملناكم ف يطغ انا لما« :ديگو يخداوند متعال م

 .)مينوح سوار كرد يد،شما را در كشتيآنگاه كه آب سر بر كش

ز در يـ و قرار دادن هر چ يعدالت، توازن ، خرد ورز يبه معنا ياسالم ييانه گرايم

سـت و  ين ياس كميست و البته مراد از آن مقتحقق هدف مورد نظر از آن يود براخ يجا

(  »وكـذلك جعلنـاكم امـة وسـطا     «: ف شـده اسـت  يانـه توصـ  يامـت م  يامت اسالماگر 

ل اسـت كـه امـت    ين دليبه ا...) ميانه كرديم ين گونه شما را امتيو بد) (143-بقرهءسوره

 .است يامبر اكرم در زندگيالگو قرار دادن پ يت ها در پام ءهمه يتمدن الگو و اسوه

م كـه  ينيب يم ميندازيب يد نگاهيجو يم ياز آنها دوركه اسالم  يميو هرگاه به مفاه

شرك و فحشاء،  الحاد: چون يميمفاه انه، فاصله گرفته اند؛ مثالًين مفهوم مي، از ا يجملگ

، يت،بخل، زبونيرهبان: چون  يا يم منفيمفاه يامثال آنها و حت و يگر ياسراف و ال ابال

بـه حـد    يبنـد  يحـد ودر واقـع عـدم پـا     خود از انواع تجاوز از زين ... و  يتيمسئول يب

 .است يشرع يومرزها

مـا در   ياست كه خداوند متعال آنرا برا يار ومالك ما همان حد انسانين معيبنا برا

: چـون   يموارد؛م يآنرا با وجدان خود درك كرده ا ،يل روشنينظر گرفته و احتماالً به دل

انه ياز حد م ير كامليتصو يگاه الهديد ي، ول)ها يتپلش( "خبائث"و )ها زهيپاك( "باتيط"

آن  يفراموشـ شـتن و  يكه خروج و عدول از آن ، عـدول از ذات خو  يعيدر واقع حد طب

نسوا  «:استيار گوين مورد بسيدر ا ياله يباير زيدهد ، تعب يرود، به ما ارائه م يبشمار م

فرامـوش كردنـد،   خـدا را   كـه (... )19-ءسوره( »اهللا فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون 
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 ٥ 

 هستهه درست همانگونه ك.) د كه نافرمانند، آنانناد خودشان برديز آنانرا از يپس خداوند ن

 يمـ ) ارعـ يب(ق فاس يشود و عرب ها آنرا هسته  يم رونياش ب يعيت طبياز موقع كه يا

 .نامند

هـر   ياست كه اسالم برا يحد يرو يا مبالغه اي ييانه گرايق ميدق ين معنايابنابر 

كه از آن حد فراتر رود افراط به شمار  يانه ايهر م. در نظر گرفته است يا رفتاريدگاه يد

ت يهو يكه منجر به تباه ين حد و هر نوع وادادگيرود و هرگونه ممانعت از تحقق ا يم

 ر در حق اسالم خواهد بوديصط و تقيشود تفر

د قرارگرفته يتهد ن مورديو فاسق ها طاغوت يهمواره از سو خيتار يطبشر  ت يامن

ها و  تخون و اشك و تجاوز به نسل ها و كش يها يجو يبه تمام يرا با نگاهياست ز

 ين تجاوزات و نابسـامان يا يص داد كه جملگيتوان تشخ يم ي، به سادگتيانسانو  عقل

ـ ان به شـرح ز يبه دو مظهر طغ) قدس سره(د صدر ير شهيتوان به تعب يها را م ر نسـبت  ي

 :داد

ل يو تبـد  يمشـكل افـراط در وابسـتگ    يگـر يو د يو سردر گم يباهمشكل ت يكي

ـ  "شرك"و  "الحاد "و اسالم از آنها به عنوان ق مطلق استيبه حقا يق نسبيحقا  ياد مـ ي

ان و انسـ  يفلـج سـاختن حركـت تكـامل    " يعني ياساس ءك نقطهين دو مفهوم در يا. كند

1Fوجه اشتراك دارندحركت او،خالق ممانعت از تداوم 

ـ ندرمـان آن  كه )1( 1 مـان بـه   يز از اي

 .در برابر اوست يريت پذيولگانه و مسؤيخداوند 

به شـمار   يانيطغ ي، هر دو حالتها يمان به بت پرستيا اي،  يبه هر ارزش يمانيا يب

و  ييبشـمار آورد ؛ در حالـت رهـا    يان آدميطغ يتوان آنها را علت اصل يروند كه م يم
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 ٦ 

بـت پرسـتانه    ءا چهـره يـ شـوند   يمـ  يهـا نفـ   تينش، مسـئول يبه مبدأ آفر يعدم وابستگ

كه همه  -ا شهوتيا قدرت يحاكم، اسطوره ، مقام ومنصب ، مال  ]بت[شتن، سنگ، يخو

  ينها امور مطلقاز آ  ياند و جهل و نادان يور نسبو همه ام

 يو تبــاه يرانــين حالــت ، ويــگردنــد و در ا يبــزرگ و بزرگتــر مــ -ســازد يمــ

 قرار  يد جديمورد تهد  يبشر  تيامن  گوناگون  شود و انواع يمان مريگبانيگر

م يتوان يم، ميانسان تصور كن يت را برايامناز  يم انواع مختلفيتوان يما م .رديگ يم

، يسـت يط زي، محـ  ي، بهداشـت ي، خـانوادگ ي، انسـان  ي، اخالقـ  ي، اجتماعيت فكرياز امن

 .ميان آورديسخن بم... و  ي، اقتصادياسيس

د قـرار  يـ ت را مـورد تهد يانواع امن ءهمه... و  ييد و افراط گراان و تجاوز از حيطغ

 .دهند يم

 ياذهب ال «: شده است يان معرفيطغ ي، الگو يدر متون قرآن "فرعون"م كه يدان يم

.) كرده است يفرعون روان شو كه او سركش يبه سو) (24-طهء سوره(»  يفرعون انه طغ

گمـان   يو ب) (... 83 -ونسيء سوره( »ن يسرفاالرض وانه لمن الم يوان فرعون لعال ف «،

ز يمان نيا يحت.) از گزافكاران بود يكرد و او به راست ين مصر بلند پروازيفرعون ، در زم

) 123-اعـراف ء سـوره ( » قال فرعون آمنـتم بـه قبـل ان آذن لكـم     «:او بود ءازمند اجازهين

فرعـون  .) ديـ مـان آورده ا يا ش از آنكه من به شما اجازه دهم ، به اويا پيآ: فرعون گفت(

ان فرعـون عـال    «: ديگو يملتها و نسل و خلق بود، خداوند متعال م يد هستيسمبل تهد

نسـاءهم انـه    ييستحيذبح ابناءهم ويستضعف طائفة منهم يعا ياالرض وجعل اهلها ش يف

 يگردنكشـ ) مصـر (نيگمان فرعون در زمـ  يب) (4-القصصء سوره(» ن يكان من المفسد

كشـاند   يمـ  ياز آنـان را بـه نـا تـوان     يدسـته ا . دم آنجا را دسته دسـته كـرد  د و مريورز



 ۷ 

 ).ن او از تبهكاران بودييقينهاد، به  يد و زنانشان را زنده وا ميبر يپسرانشان را سر م

(  »ن يطاعوه انهم كانوا قوما فاسقأفاستخف قومه ف «:امت بود يو او سمبل سبكسار

افـت و از راه بـدر بـرد وآنـان او را     ي را سبكسـار  آنگاه قوم خود)(54 -رفالزخ  ءسوره

بسا بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد و بـا         يا .)بزهكار بودند يرا آنان قوميفرمان بردند ز

اسالم ، چنـدان   ياز سو يفرعون يطاغوت يوه هايش ءكامل همه يشناخت و وقوف بر نف

 .ميان آوريسان، سخن بمان يت برايانواع امن ءاز نباشد كه از نقش اسالم در تحقق همهين

ت يفراهم آوردن امن يخود ، در راستا يتيترب ياسالم و با مطرح ساختن نظام اخالق

اتــه و يهم آيتلــو علــين رســوال مــنهم ياالمــ يبعــث فــ يهــو الــذ«:كوشــد يمــ ياخالقــ

خـود آنـان    از يامبريـ سندگان عرب پينانو انياوست كه در م) (4-جمعه ءسوره(»هميزكي

ن حـال  يو در ع ).گرداند يزه ميخواند و آنها را پاك ياتش را ميشان آيخت كه بر ايبرانگ

 ياخالقـ  يرا كه فضا نچهآء كشد همه يت انسان را ميكه انسان يم مفاسد اخالقيو با تحر

هـر   يس واحـد خـانواده و نفـ   يهمچنانكه با تأس. سازد يم يكند، نف يرا آلوده م يانسان

 سوق يست و تباهز را در جهت اشباع نا دريآنچه كه غرا

 يار هايهر آن مع  يو نف يمتعال يه نظام روابط اجتماعيق ارايز از طريدهد و ن يم 

 يامت مـ  يكه به پراكندگ... ا و يله ، جغرافيرنگ پوست ، زبان ، نژاد ، قب: از جمله يماد

و  يات و كرامـت كـه  آزاد  يـ و حـق ح   ين حقوق انسان در هسـت يز با تضميانجامد و ن

بخـل  : از جمله يو تباه يرانيعوامل و اسباب و يتمام يو نف يو اقتصاد يماعن اجتيتأم

در  يسـع ... و نـزاع و  يريو درگ يبغو قتل و  ريتبذوو غصب و تمركز ثروت و اسراف 

متقابـل   تيوالدارد؛ همچنانكه با طرح اصل شورا و اصل   يت اجتماعيفراهم آوردن امن

آنچه را  ءبر شمردن همه -كند ين ميرا تضم يمردم ياسيت ، مشاركت سيمسؤل ميتعمو 



 ۸ 

 .سخن را به درازا خواهد كشاند د تحقق آنستكه اسالم در صد

رد و در خـود  يپـذ يو مهـر ورزانـه را م    يعناصر انسان ءروشن است كه اسالم همه

اسـت كـه بـه مـدارا و      يزيـ عت آسان و مسامحه آميشر ياسالم عتيدهد، شر يم يجا

و  ين حال در برابر وادادگـ يدر ع يخواند ول ينها فرا ميل امحبت و عفو وبخشش و امثا

آنهـا و   يدر اجـرا  يو كـاهل  ين و سسـت آم و احكام يبه ارزش ها و مفاه يبند يعدم پا

از آن در كمرنگ كردن آن ارزش ها و  گسستنو تن دادن به  يت اسالمياهانت به شخص

 .دارد يرا روا نم يچگونه مسامحه ايه ، ميمفاه

تحقـق   يخـود در راسـتا   يو از خاستگاه اصـول انسـان   يم در بعد تمدن، اساليآر

ن راه اگر ناچار به جنگ هم شـود  يكوشد  و در ا يت ميبشر يت و صلح عادالنه برايامن

 ن جنگ تنها با يدهد  و البته در ا يز تن در مين ين جنگيبه چن

ـ نخواهنـد د  يبيگناهـان از آن آسـ  يتجاوز گران ، طرف خواهد بود و ب  ـ ي  يد و حت

، در امـان و سـالم خواهنـد     ين جنگـ يز همچنان و به رغم چنيست نيط زيعت و محيطب

 .ماند

به نام «:فرمود يه كرده مياران خود توصيبه ) له وسلمه و آياهللا عل يصل(امبر اكرم يپ

روانـه جنـگ    [ديـ ن امت رسول خـدا حركـت كن  ييخدا و در راه خدا و به آ يخدا و برا

د ، افراد سالمند و يانت نكنيد، خيقطعه قطعه نكن] دشمنان را داجسا[ ؛دي، افراط نكن]ديشو

 -ريجز در موارد نـاگز  -زيد و درختان را نيد ، كودكان و زنان را نكشيسالخورده را مكش

  )2F1 )1» ..ديقطع نكن

ن شده است يت جانوران در اسالم تضميعت و امنيت طبيست ،امنيط زيت محيامن 
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 ۹ 

ـ ان ديـ ان رسـاندن و ز يـ در اسالم ز( "سالمالا يرار فال ضرر و ال ض "و اصل دن وجـود  ي

دارد  يست باز ميط زيان رساندن به محيد ما را از زياست كه بون ترد ياصل عام) ندارد

ار يعت را در اختيرود ؛ اسالم طب يم بشمار تيبشر يان رساندن به تمامين كار ، زيرا ايز

ن نعمت شـكر  يفه دارد بر اي؛ در برابراو وظ كند يم يدهد و آنرا مسخّر و يانسان قرار م

و اتاكم من كل ما سالتموه و ان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها  «: ديد و كفران نعمت ننمايگو

د به شما داده اسـت  يو از هر چه خواسته ا) ( 34-ميابراه ءسوره( »ان االنسان لظلوم كفار

 يگمان انسـان سـتمكاره ا   يد ، بد شمار كريتوان يد نميو اگر نعمت خداوند را بر شمار

 يتواند روابط عشق و دوست يم يعت ، حتيان فرد مسلمان و طبيم .)ار نا سپاس استيبس

ـ ا":فرمـود  يگذشت م يم "احد "هرگاه از كوه )ص(امبر اكرميپ. و محبت  برقرار شود  ن ي

  )3F1)2.ميدار يدارد و ما هم او را دوست م يكوه احد است ما را دوست م

 يدفهن و دل و جان فرد مسلمان همچـون هـ  ز همچنان در فكر و ذين يهال ءوعده

 را خداوند متعال خود يماند ز يم يآنست ،باق به دنيرس يدر پ يبا سخت كوش

االرض كما  يستخلفنهم فين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليوعد اهللا الذ« :ديگو يم

 »مكننين من قبلهم ولياستخلف الذ

شـركون  يال  يعبـدونن يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يلهم ول يضارت ينهم الذيلهم د« 

از  يخداوند به كسان( )55سوره النور  (»ئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقونيش يب

ن يآنان را در زمـ : سته كرده اند ، وعده داده است كه يشا يكاراند و  مان آوردهيشما كه ا

ـ  -ديـ ن گردانيا را جانشـ ش از آنهيپ يچنان كه كسان –گرداند  ين مين جانشيقيبه   يو ب

دارد و حـال   يمـ ) نيگزيجا(آنها استوار  يده است برايآنان پسند يرا كه برا ينيگمان د

                                                 
 .در همهء صحاح ها روايت شده است-2
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ك مـن  يرا شر يزيپرستند و چ يگرداند ،آنان مرا م يآنان را از پس هراس ، به آرامش م

 .) فر ورزند، نافرمانندن كيپس از ا كه يگردانند و كسان ينم

است و  يو خارج ينان داخلدشمدر امان از ا ءجامعه ابد ،وع] خدا[نيشجان ءهجامع

پرستش خدا و امـان در برابـر   . رفته است يز پذين بوده كه تحقق نيز هميامبران نيهدف پ

 .طاغوت

: و آن را  مير كني، تفس يسم را با منطق عام انسانيقت آن است كه ما اگر تروريحق 

نـدارد و همـه    يت همخـوان يله و هدف با وجدان بشرياظ وسم كه به لحيبدان يهر كار«

ه آن موضع يد كه اسالم با قدرت عليم ديخواه» .دهد يد قرار ميمورد تهد را تيامن انواع 

 .  آن را از اساس بكند ءشهيكوشد ر يرد وميگ يم

 

 :سم يعوامل ترور

ت هـا  علّ م توانست با حفظيم كه نخواهيخاطر نشان ساز نجايدر ااست كه  يعيطب

گردد  يباز م يسم به عوامل چنديترور يبخش اعظم جلوه ها. ميان برداريمعلول را از م

 :ن قرارند ياز آنها بد يكه برخ

 .شانه به جهانيك انديتعصب كورو نگاه تارء هيو روح يسترش جهل و نادانگ :الف

بـا كفـر    يت كه گفته شده است فقر فاصله ايو محروم يگسترش فقر و گرسنگ:ب

 .ندارد

و سـلب حقـوق انسـان و     يسترش ستم و اسـتبداد و خشـونت و زور مـدار   گ: ج

 .يمشروع و يها يآزادءمصادره

و  يوانيـ ات حيـ روحو گسترش  ها ارزش ينيو فرو نش يمعنو  يزه هايبود انگن: د
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                                 .كور ءآزمندانه

 وا كاهش آثارين علت ها يااز  ييهار يبرا يجهان يكه برنامه ها يتا زمان

ن آبشخور رشـد و نمـا   يسم همچنان از ايآنها در نظر گرفته نشود؛ترور يامد هايپ 

خشـان بـا   يكـه تار  يبزرگـ  يكشـور هـا   يم برخـ ينيب يو بد تر آن كه م. خواهد داشت 

سـم  يبـا ترور ش مبارزه يشاپيسم گره خورده است خود را پيو ترور ها يرانيو و ها جنگ

 سـم را ين انـواع ترور يز بد تـر يسم نيه تروريجنگ عل در يحال آنكه حتنندك يقلمداد م

 يسـت يونيهص يسـت يم تروريـ رژچون  يستيوفاش يستيترور يم هايوازرژ كنند ياعمال  م

      . د نآور يبه عمل م يبانيت و پشتي،حما] لياسرائ[
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 :بخش دوم 

 
 تعريف اسالمي و انساني تروريسم

 

وهش ها و مطالعات فراواني دربـاره تروريسـم صـورت    طي بيست سال گذشته، پژ

مورد را نيز ذكر كرده اند؛ مجالت تخصصي بسياري در ايـن   600گرفته كه برخي تا رقم 

زمينه منتشر شده و حتي انستيتوها و مراكز علمي چندي ويژه اين موضوع، تأسيس گشته 

ارتش هـايي بـراي اينكـار،    و در مورد مبارزه با تروريسم راهبردهايي نيز پيشنهاد شده و 

آموزش ديده اند كه احتماالً شمار آنها از شمار خود تروريست فراتر رفته و حتي به نـام  

ن اين غده سرطاني مبارزه با تروريسم، خود مرتكب اعمال تروريستي شده اند؛ براي درما

ايـن  شگفت آنكـه بـا تمـام     )4F1(.ها كه برگزار نگرديده است و همايش ها نيز چه كنفرانس

. احوال، هنوز تعريف تروريسم، مبهم و پرسش هاي مربوط به آن، بي پاسخ مانده اسـت 

گويي تعمدي در كار است تا بهانه اي در دست مدعيان مبارزه با تروريسم باشد تا خشن 

ترين تروريسم، قتل عام خلق ها و حداكثر تكبر و نخوت و سلب حقوق و سرنوشـت و  

 .را به نام مبارزه با تروريسم، اعمال كنندمنابع و حرمت و كرامت آنان

تعريف براي تروريسم ياد كرده  109پژوهشگر مسايل سياسي، تعداد » شميد«آقاي 

تروريسم يكـي از شـيوه هـاي مبـارزه     ": و خود، تروريسم را اينگونه تعريف كرده است

بـا يـك    است كه قربانياني سمبليك يا اتفاقي به عنوان آماج يك خشونت فعالي دارد كـه 
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گروه يا طبقه اي، داراي ويژگي هاي مشتركي هستند و همين ويژگي هاسـت كـه آنـانرا    

بـا بكـارگيري خشـونت يـا تهديـد جـدي بـه        . فراخور گزينش به عنوان قرباني، ميسازد

خشونت، اعضاي گروه يا طبقه مورد نظر، در حالت بيم و هراس دائمي و وحشت قـرار  

اي كه آگاهانه احساس امنيـت اعضـاي آن مـورد تهديـد     داده ميشوند؛ اين گروه يا طبقه 

قرباني شـدن كـس يـا    . جدي قرار ميگيرد، آماج اصلي اين وحشت آفريني بشمار ميروند

كساني كه هدف خشونت قرار گرفته اند، از سوي بخش اعظم صاحبنظراني كـه در ميـان   

در (عمليـات  تودة تماشاچي، شاهد عمليات تروريستي هستند، از نظـر خشـونت، زمـان    

اين عمل غير منطقي و اقدام ) در جاهايي جز جبهه جنگ(و به لحاظ مكاني ) زمان صلح

نابهنجاري تلقي ميشود كه پاي بند قواعد يك جنگ كالسيك در ميـدان كـارزار نيسـت؛    

تجاوز به حريم امنيت مردم باعث ميشود كه خارج از اهداف اين وحشت آفرينـي، تـوده   

وبدينگونه به ارايـه تعريـف دور و دراز    )5F1( ."..چنداني، پيدا كنند هاي مردم، هشياري دو

كارهـايي كـه آدمهـاي بـد انجـام      "تروريسـم را   "جنگينـز"حال آنكه . خود ادامه ميدهد

تعريف ميكند كه تعريف شگفتي است؛ چه كسي بايد خوب و بـد يـا خيـر و    !! "ميدهند

ني كه سرنوشت بشـريت را رقـم   شر را مشخّص سازد؟ مگر همين قدرتمندان و مستكبرا

ميزنند و امروزه سردمداران اياالت متحده آمريكا، سركرده آنها بشمار ميروند اينكار يعني 

 تعيين خوب و بد و خير و شر را، انجام نميدهند؟

اعمـال اسـتراتژي   ": نيز تروريسم را چنين تعريـف ميكنـد   "شريف بسيوني"استاد 

يم كرده و پشتوانه آن، انگيزه هاي عقيدتي اسـت  خشونت آميزي است كه جهان آنرا تحر

و هدف از آن، ايجاد خشونت و وحشت در ميان قشـر خاصـي از جامعـه اي معـين بـه      

                                                 
 .1و 2صفحات  ياالرهاب السياس )1(
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منظور نيل به قدرت يا ادعاي احقاق حقي پايمـال شـده اسـت؛ اعمـال كننـدگان چنـين       

خشونتي اين كارها را يـا از سـوي خـود و يـا بـه نيابـت از سـوي يـك كشـور، انجـام           

 )6F1(."يدهندم

حقوقدان و متخصص در رشته حقوق اسـت و ايـن    "بسيوني"به رغم اينكه استاد 

پذيرفتـه شـد،    "ويـن "در  1988تعريف نيز در نشست كارشناسـان منطقـه اي در سـال    

تعريف ياد شده داراي كاستي هايي است كه مهمترين آنها، انگشت گذاردن بر تروريسـم  

 .فردي و جامع نبودن آنست

مد عزيز شـكري، رد پـاي ايـن اصـطالح يعنـي تروريسـم را در قـوانين        استاد مح

كشورهاي مختلف از جمله فرانسه و سوريه و نيز در حقـوق بـين الملـل گرفتـه و آنـرا      

 )7F2( .ناكامل يافته است

متعلق به پنجمين كنفرانس سـران اسـالمي، ايـده    ) ق أ(س  – 20/5قطعنامه شماره 

زير نظر سازمان ملل متحد را بـراي بررسـي موضـوع    برگزاري يك كنفرانس بين المللي 

تروريسم بين المللي و تمييز دادن آن از مبارزات رهايي بخش و ملي خلقها، مورد تأييـد  

برگزار شد كه صاحب اين قلم نيز توفيق حضـور در آنـرا    "ژنو"قرار داد؛ نشستي نيز در 

 :در اين نشست، بايد اين نكات، مطمح نظر قرار ميگرفت. يافت

 پيش از هر چيز، مراجعه به منابع اسالمي براي آشـنايي بـا هـدفهاي انقالبـي     :يكم

و بزرگ و شناخت اصولي كه اسالم آنها را قوام بخش جنبه هاي انساني هدفها و اعمـال  

 .ميداند و از آنجا قرار دادن آنها به عنوان پايه اي براي سنجش مسايل خود
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ل و آلوده نشده به منافع تنگ نظرانـه  كوشش در جهت آشناگشتن فطرت اصي :دوم

به منظور تشخيص يك سري اصول انساني كه بتوان آنها را به عنوان معيار عـالم انسـاني   

در سطح جهاني، مطرح ساخت؛ نتايج اين مطالعات، بايد در برگيرنده همه عرصـه هـاي   

 .المللي و شايسته ايجاد چارچوبي عملي و عام براي اين منظور باشد بين

با استفاده از اصول اسالمي و انساني پيش گفته، تعريف عام، جامع و مـانعي   :سوم

از تروريسم ارايه شود كه جامع همه زير مجموعه هاي حقيقي تروريسـم از يـك سـو و    

كه ارزش هاي انساني اجازه اعطـاي چنـين    –مانع از ورود مصداقهاي متهم به تروريسم 

 .ر باشداز سوي ديگ –صفتي را به آنها نمي دهد 

پس از آن بايد تمامي مصداقهاي مطـرح در گسـتره ملـي و جهـاني را بـه       :چهارم

هايي تروريستي، مورد بررسي قرار داد و در پرتو نتايج بدست آمده وارسـي   عنوان نمونه

كرد و سپس حكم مناسب هر كدام را بطور دقيق تعيين نمود تا كمتـرين ابهـام يـا سـوء     

 .امي، صفت حقيقي خود را بيابدتفاهمي باقي نماند و هر اقد

*  * * 

 :در پرتو اين پيشگفتار، مطالب خود را در نكات زير، خالصه ميكنيم

 

 :نكته نخست

الزم به ذكر نيست كه هر اردوگاه بين المللي يا هر كشور يا حتي هر مجموعـه اي،  

اميكـه  داراي دشمنان و مخالفيني است كه هر كدام تالش دارند بر آن چيره گردند و هنگ

درگيري و مبارزه حاد شود هر يك از طرفين سعي ميكند ديگري را به صـفات زشـت و   

هرج و مرج طلبي، جنايت، نقض قانون، ضد بشر، تروريسم و امثال : نفرت انگيزي چون
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اينها متهم سازد حتي ميبينيم كه گاه يكي از طرفين، چنين ادعاهايي را مطرح ميسـازد تـا   

وق طرفهاي ديگري را بـه بهانـه همكـاري و همدسـتي بـا      نقشه هايي متضمن سلب حق

بـراي آنكـه اجـراي ايـن نقشـه بـا       . دشمن و توطئه عليه منافع ملي، به مورد اجرا گذارد

موفقيت همراه گردد، هر طرف، از نفوذ بين المللي خود براي جلب نيروهـاي ديگـر بـه    

 –ل بين المللـي  چه به صورت عملي و چه به شكل تأييد مواضع در محاف –سوي خود 

بهره برداري ميكند و در اين صورت، مسئله ويژگي عامي بخود ميگيرد كه غالباً پيـروزي  

در آن، بجاي داوري منطق و عقل سليم، به ميزان فشار و نفوذ و قدرت تأثيرگـذاري هـر   

طرف بستگي پيدا ميكند؛ در اين صورت است كه تأثيرگـذاري بـر عواطـف و تحريـك     

شود و براي اجراي اين نقشه هاي مصلحت آميز، احساسات ديگـران  احساسات، آغاز مي

نفي تروريسم، سرداده ميشود چـرا كـه   : مورد سوء استفاده قرار ميگيرد وشعارهايي چون

عمليات تروريستي در سطح جامعه بشري و صـرفنظر از انگيـزه هـا و آماجهـاي خـود،      

آزاده اي راضي نميشـود كـه    متعادل و عملياتي محكوم و نفرت انگيز است و هيچ انسان

ديگران مورد تهديـد قـرار گيـرد و     …كرامت و آزادي و مال و ناموس و امنيت و كار و

 .اين خود احساسي فطري، اصيل و غير قابل ترديد است

 

 :نكته دوم

توجه كنـيم و پيامـدهاي آن را بـر زنـدگي      "تروريسم"ما اگر به مدلول لفظي واژه 

دهيم مالحظه خواهيم كرد كه تروريسم مي توانـد در گسـتره   بشريت، مورد بررسي قرار 

هاي متفاوتي، صورت گيرد، تروريسمي وجود دارد كه تهديد كننده امنيـت و نـاموس و   

است و تروريسمي نيز هست كه جنبـه فرهنگـي دارد و شخصـيت انسـاني را      …مال و
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ويسـم تبليغـي نيـز    و انسانها را به سمت بيهدفي و تباهي، سوق ميدهد، تر هدف ميگيرد

وجود دارد كه بر اثر آن، انسان، آزادي خود در تنفس در فضاي غير مسموم را از دسـت  

به همـين ترتيـب ميتـوان انـواع بسـياري از تروريسـم را از جملـه تروريسـم          …ميدهد

 .را نام برد …اقتصادي، تروريسم علمي، و تروريسم ديپلماتيك، تروريسم نظامي و

دي عملي هم وجود دارد كه حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد ولي يك نوع تقسيم بن

اسـت و منظـور از آن، تقسـيم بنـدي     ) يعني تروريست ها(و مبتني بر اعمال كنندگان آن 

كه از آن ميان، خطرناكتر است  –تروريسم به رسمي و غير رسمي است تروريسم رسمي 

سميت شناخته شده بين شامل هر عملي است كه از سوي يك طرف يا يك كشور به ر –

المللي، مورد تأييد قرار گرفته است اعم از اينكه انجام دهنده اين عمل، ارتش اين كشور 

يا عناصر فردي باشد و اي بسا گروهي مزدور به سود طرف ياد شده، اقدام به اين عمـل  

 .در برابر اين نوع تروريسم، تروريسم غير رسمي قرار دارد. كرده باشد

 

 :نكته سوم

 :در هر عمل يا رفتاري، ميتوان بر دو عنصر مؤثر در آن، انگشت گذارد

 .انگيزه هاي عامل: عنصر اول

 .ميزان پذيرش و تأييد آن از سوي جامعه بشري: عنصر دوم

اين دو عنصر، ربطي به يكديگر ندارند چرا كه گاه انگيزه هاي شخصي عامل يـك  

ن نظر را ندارند گاهي عكس اين اتفاق اقدام، به نظر خودش، انساني است ولي همگان اي

ميافتد عامل، يك هدف انساني را مد نظر ندارد و اي بسـا بـه تصـور خـود هـدفي غيـر       

 .انساني را نيز دنبال ميكند ولي از ديد عموم مردم، آن كار يك عمل انساني تلقي ميشود
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ي يـا  از اينجاست كه زاويه ديد نسبت به هر كاري، به منظور قضاوت در مورد بـد 

علماي اصولي مسلمان، مباحث ارزشمندي در مسايل حسـن  (خوبي آن، متفاوت ميگردد 

آنچه در اينجا بايد ذكـر كـرد   ) و قبح عقلي دارند كه فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد

اينكه هر يك از دو عنصر به تنهايي كافي نيست تا عملي را پذيرفتني يا غير قابـل قبـول   

ب بودن آنرا صادر كند بلكه هر دو عنصر بايد مثبت باشد تا عمل سازد و حكم بد يا خو

به عنوان اقدامي مطلوب تلقي گردد؛ بنابراين ما در اين بحث نيـاز بـه برخـوردي علمـي     

داريم تا به معياري براي پذيرفتني و انساني بودن يك عمل هم از ديدگاه اسـالمي و هـم   

 .از نظر جامعه بشري، دست پيدا كنيم

نظر اسالمي ما بايد به پايه ها، مفاهيم و احكامي بازگرديم كه به نحـوي بـا    از نقطه

پيوند دارند تا از تروريسم محكوم و در واقع  –طبق معناي لغوي آن  –مسايل تروريسم 

كه خداوند متعال  –تروريسمي كه از نظر اسالمي، رد شده و مخالف مسير تكامل بشري 

رسيم فرموده و از طريـق وحـي، برنامـه هـايش را     براي بشريت از طريق نظريه فطرت ت

 .دانسته شده است، تعريف مشخصي ارايه دهيم –تدوين كرده 

با مراجعه به تعاليم اسالم، مشاهده خواهيم كرد كه در اين عرصه، اسالم بسيار غني 

 :است و علما و فقهاي اسالمي به حالتهاي گوناگون مرتبط با موضوع، پرداخته اند

يعني قيام مسلحانه عليـه حكومـت مشـروع و عـادل و      "بغي"ربوط به احكام م* 

اقدام در راستاي ايجاد وحشت در جامعه و تحقق هدفهاي سياسي تفرقه افكنانه در ميـان  

 .امت

 )8F1( .احكام مربوط به جنگ و اخالق و ادب آن* 

                                                 
در هفتمين دوره مجمع  "بين الرحمة والمصلحة …ياحكام الحرب واالسر": كه در همين باره با عنوان ينگاه كنيد به مقاله ا )1(

 .، نگاشته ايم)جده( يفقه اسالم
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كـه بـه مفهـوم سـالح     ) گردنه گيـري و زورگيـري  ( "الحرابة"احكام مربوط به * 

روزانه يا شبانه در زمين يا دريا عليه زنان يا مردان قوي يا ضعيف شهرها و اماكن  كشيدن

انما جزاء الـذين يحـاربون   ": ديگر است؛ اين احكام از آيه شريفه زير برگرفته شده است

اهللا ورسوله ويسعون في االرض فساداً ان يقتّلوا او يصلّبوا او تقطع ايديهم وارجلهـم مـن   

 "ن االرض ذلك لهم خزي في الـدنيا ولهـم فـي اآلخـرة عـذاب عظـيم      خالف او ينفوا م

جزاي كساني كه با خـدا و پيـامبرش جنـگ ميكننـد و در زمـين بـه فسـاد        ) (33: مائده(

ميكوشند، آنست كه كشته شوند يا بردار گردند يا دستها و پاهايشان يكي از چپ و يكي 

اينها رسواييشان در اين جهان است . راست بريده شود يا از سرزمين خود تبعيد شوند از

 ).و در آخرت نيز به عذابي بزرگ گرفتار آيند

همچنانكه مالحظه ميشود در اين آيه هم موضوع و هم هدف يعني جنگ با جامعه 

اكي كـه در  و مفسده جويي بر روي كره خاكي، مورد اشاره قرار گرفته و از مجازات دردن

 .انتظار مرتكبان است نيز ياد شده كه نشانگر توجه اسالم به اين موضوع است

 .احكام مربوط به سرقت و قتل* 

 "الغيلة"، )مترادف قتل و آدمكشي( "الفتك"در متون اسالمي، اصطالحاتي چون * 

م كه نزديكي معنـايي بـا تروريسـ   ) توطئه و دسيسه چيني( "االئتمار"و ) نيرنگ و فريب(

 .دارند نيز مطرح شده است

همچنانكه متوني در خصوص رعايت احترام و حرمت عهد و پيمان و پاي بندي * 

 .وجود دارد –تا زماني كه طرف ديگر، پاي بند آن باقي باشد  –به آن 

عالوه بر اينها، مقتضيات اخالق اسالمي نيز كه قوانين بشر سـاخته جـايي بـراي    * 

گويي  است كه در نظام اخالقي اسالم، اصالت دارند؛ مثالً دروغآنها در نظر نگرفته، مطرح 
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همچنـين مالحظـه   . چيني تقبيح شده در شمار گناهان كبيـره، تلقـي شـده اسـت     و سخن

ميكنيم كه اسالم خيلي جدي در پي حمايت از همه نوع آزادي هـاي مشـروع انسـاني و    

واده در آنسـت و هرگونـه   دفاع از كرامت فرد و جامعه و همبستگي آن و كانونهـاي خـان  

كه تا اعـدام و   –جنايت بزرگي ميداند كه شديدترين مجازاتها را  تجاوز به حقوق آنها را

 .در پي دارد –نيز ميرسد  …به دار آويختن و

را نيز مطرح ميسازد و هرگونه تجاوز به حقـوق   "مسؤوليت فردي"اسالم، اصل * 

د و بر حمايت از ضـعفا و مستضـعفان و   و جان و مال بيگناهان را جنايت بزرگي ميشمار

مستمندان، انگشت ميگذارد و بنا بر آيه زير، جهاد براي حمايت از آنـانرا تقريبـاً واجـب    

 "…وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهللا والمستضعفين مـن الرجـال والنسـاء   ": دانسته است

 …ني كـه نـاتوا  …چرا در راه خـدا و بـه خـاطر مـردان و زنـان و     ) (75 –سوره نساء (

و از مسلمانان ميخواهد همواره در كنار ستمديدگان قرار گيرند تا حـق آنـان   .) نميجنگيد

 .پايمال نگردد

بـا  ": سـفارش ميكنـد  ) ع(به دو فرزنـدش حسـن و حسـين   ) ع(موالي متقيان علي

شخص خوار نزد ": و هموست كه ميفرمايد "ستمگران دشمن و با ستمديدگان يار باشيد

او را باز ستانم وشخص قدرتمند نزد من ضعيف است تا حق را از  من عزيز است تا حق

 ."وي بازستانم

 ، بهترين"وآمنهم من خوف": چه بسا اينكه قرآن كريم از نعمتي بنام امنيت ياد كرده

دليل بر اهميت دادن به اين مقوله يعني امنيت است؛ در اينجا فرصت پـرداختن بـه همـه    

ان دادن ايـن مطلـب اسـت كـه مهمتـرين معيـار در       اين مسايل وجود ندارد؛ هـدف نشـ  

 "ديـن "تشخيص انساني بودن قصد و نيت عامل يك اقدام و پذيرش آن از سوي عامل، 
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 .و در واقع مجموعه مفاهيم و احكام و روح كلي آنست

هنگاميكه در پي رعايت چارچوب دوم يعني جامعه بشري برآييم، ميتـوانيم تمـامي   

طريـق دسـتگاههاي رسـمي، سـازمانهاي مردمـي، و جـدان        آن اصولي را كه بشـريت از 

عمومي و احساساتي كه جامعه بشري براي آنها اعتبار قايل شده است بپذيريم و آنهـا را  

بمثابه معيارهاي ديگري براي تشخيص انساني يا ضد انساني بودن هر اقدامي از نظر نيت 

دو معيـار غالبـاً همسـو بـا      هر چند معتقديم اين هر(عامل، و پذيرش عمومي پيش گفته 

، در نظر بگيريم؛ به عنوان مثال در خصوص آنچه بيان شد، ميبينيم كه بشريت )يكديگرند

 :اعطاي صفت غير انساني به موارد زير، اتفاق نظر دارد امروز نسبت به

 .فحشاء و از هم گسختگي پيوندهاي خانوادگي -

 ).افراد(مواد مخدر و گسيختگي شخصيت عقلي  -

استعمار و لگدمال ساختن كرامت ملتها و چپـاول و غـارت نعمتهـاي خـدادادي      -

 .آنها

 .نژادپرستي و پايمال ساختن برادري انساني -

 .تجاوز به حقوق شناخته شده انسانها و نقض پيمان نامه ها -

 بمباران مناطق مسكوني و كاربرد سالح هاي شـيميايي، هسـته اي و بيولـوژيكي    -

ماهاي غير نظامي، راه آهن كشوري، كشتي هاي تجاري و سياحتي و از و تجاوز به هواپي

 .اين قبيل اقدامات در جنگ كه جامعه بشري، آنها را محكوم كرده است

هيچ كس در ضد انساني بودن اقـدامات فـوق الـذكر ترديـدي نـدارد، لـذا ايـن        * 

م، بشـمار ميرونـد و   اقدامات و مشابه آنها، معيارهاي قابل قبولي در تعريفي كه ارايه دادي

هر اقدامي در راستاي محو آنها و ايستادگي در برابرشان، عملي انساني شمرده ميشود كه 
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 .پا ننهادن ارزش هاي انساني ديگر، بايد مورد حمايت قرار گيرند در صورت زير

 

 :نكته چهارم

 :"تروريسم"تعريف برگزيده 

ل نكوهيده تروريسـتي ارايـه   در پي آنچه گفته شد، ميتوانيم تعريف جامعي از اعما

دهيم و نسبت به آن اتفاق نظر پيدا كنيم و مواضع خود را بر اساس آن تنظيم كنيم، پـيش  

از ارايه تعريف پيشنهادي، يادآور ميشويم كه در اين تعريف، بايد عناصـر زيـر گنجانـده    

 :شده باشد

 .ايجاد وحشت و هرگونه ناامني -1

 .نسانيقصد و انگيزه هاي واقعاً ضد ا -2

 .عدم پذيرش هدف و نيز نحوهء اقدام از سوي جامعه بشري -3

 .همسويي و هماهنگي وسيله و هدف -4

 :ميتواند از اين قرار باشد "تروريسم"بر اين اساس، تعريف 

هر نوع اقدامي است كه هم از نظر وسيله وهم به لحـاظ هـدف، بـا ارزش هـاي     "

 ."د نسبت به هر نوع امنيتي باشدديني و انساني منافات داشته و متضمن تهدي

 :براي توضيح مطلب، موارد زير را خاطرنشان ميسازيم

سخن بميان آورده ايم  "جامعه بشري"از اصطالح  "بين المللي"ما بجاي تعبير  -1

نظر رسمي و غير رسمي در خصوص اطينان از حكمي انساني را تحقق بخشـيده   تا اتفاق

 .باشيم

 .و هدف، توجه كرده ايم به هر دو عنصر وسيله -2
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اشـاره  ) تهديد نسبت به هـر نـوع امنيتـي   : (به انواع مختلف تروريسم با عبارت -3

 .كرده ايم

هر دو معيار ديني و بشري را يادآور شده ايم تا ضمن هماهنگ بودن بـا ايمـان    -4

 .ما، قابليت تعميم پذيري هم داشته باشد

 عملياتي خشونت آميز باشد نميتـوان همچنانكه مالحظه ميگردد به صرف اينكه  -5

 .آنرا به تروريستي، متصف كرد

در پرتو اين تعريف، ميتوان نسبت به ويژگي هاي تروريستي كه ميتوان به اين يا آن 

اقدام اطالق كرد، اطمينان حاصل نمود و در عين حال مطمئن گرديد كه صفت تروريسم 

 :بر مواردي كه ذيالً ميآيد، قابل انطباق نيست

 .مقاومت ملي عليه اشغالگران، استعمارگران وغاصبان سرزمين: الف

 .مقاومت خلق ها در برابر هيئت حاكمه اي كه با زور سرنيزه تحميل شده اند: ب

مبارزه با رژيم هاي ديكتاتوري و انواع استبداد و وارد آوردن ضربه به نهادهـاي  : ج

 .سركوبگر آن

 .زدن به خاستگاههاي آن مقاومت در برابر نژادپرستي و ضربه: د

مقابله به مثل نسبت به هرگونه تجاوز در صورتيكه گزيري از آن وجود نداشته : هـ

 .باشد

همچنانكه اين تعريف نسبت به هرگونه تحرك دموكراتيكي كه تـروري بـه همـراه    

 .منطبق نميگردد –حتي اگر فاقد هدف انساني باشد  –نداشته باشد 

فردي كه فاقد تـأثير اجتمـاعي اسـت، منطبـق نميگـردد؛      نيز بر عمليات خرابكارانه 

اگرچه اينگونه اعمال از نظر ديگري، محكوم هستند ولي مطمئناً اعمال تروريستي، بشمار 
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 :ولي موارد زير بعنوان مصداقهاي تعريف ما از تروريسم، تلقي ميشوند. نميروند

 ).بدون اعالن جنگ(تجاوزهاي هوايي، دريايي و زميني : الف

 .هرگونه عمليات استعماري از جمله جنگها و يورش هاي نظامي :ب

هرگونه اقدام ديكتاتوري عليه خلق ها و هر نوع حمايتي از ديكتاتورها و از آن : ج

 .مهمتر تحميل ديكتاتورها بر ملل

تمامي شيوه ها و اقدامهاي نظامي مخالف بـا عـرف اجتمـاعي همچـون كـاربرد      : د

و بيولوژيكي، بمباران مناطق مسـكوني و ويـران سـاختن     سالح هاي شيميايي، هسته اي

 …خانه ها، مهاجرت اجباري غير نظاميان و

 تروريسـم . هرگونه آلوده سازي محيط زيست جغرافيـايي، فرهنگـي و تبليغـي   : هـ

 .فكري را ميتوان خطرناكترين نوع تروريسم بشمار آورد

لمللي يا ملي گردد و يا به هرگونه تحركي كه منجر به آسيب زدن به اقتصاد بين ا: و

محرومان و مستمندان، زيان وارد آورد و تفاوتها و تبعيض هاي اجتماعي و اقتصـادي را  

 .تشديد كند و ملتها را با زنجير بدهي هاي كالن، به بند كشد

هرگونه حركت توطئه آميز در راستاي لگـدمال كـردن اراده ملتهـا در رهـايي و     : ز

 .خفت آميز استقالل و تحميل پيمانهاي

و به همين ترتيب ميتوان به ذكر مثالهاي ديگري براي مصداقهاي تعريف يـاد شـده   

 .ادامه دارد) از تروريسم(

 

 :نكته پنجم

به رغم اينكه براي مبارزه با تروريسم، نشستهاي فراواني برگـزار شـده و تـالش و    
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 :ناكام مانده اند كوشش زيادي بعمل آمده است، اين نشستها غالباً و بنا به داليل زير،

بر پايه اي انساني و بين المللي تشكيل نشده و هدف از آنها پـيش از هـر چيـز،     -

 .تحقق منافع تنگ نظرانه بوده است

به شرايط و زمينه هاي بروز تروريسم توجه نكرده و علل حقيقي آنرا مورد بحث  -

د سـردمدار تروريسـم   و بررسي، قرار نداده اند؛ جالب آنكه اياالت متحده امريكا كه خـو 

المللي است و همه شرايط خشم ملتهـا، پشـتيباني از رژيمهـاي ديكتـاتوري، اشـغال       بين

سرزمين ها و تجاوز به مناطق مسكوني و از اين قبيل را خود پديد آورده اسـت، بـدنبال   

ها و سيمينارهايي درباره مبارزه با تروريسم برآمـده و تروريسـم را نيـز     برگزاري نشست

و در اين مورد سياست يك بـام  . اقدام عليه منافع استكباري خود، تعريف ميكند هرگونه

 .و دو هوا در پيش گرفته است

در پايان، حاضران در اين نشست شكوهمند را فرا ميخوانيم تا تعريف مشخّصي از 

تروريسم و مفهوم و مصاديق آن ارايه دهند زيرا آنچه امروز شاهد آنيم، كشورهاي بزرگ 

رند به زور و اجبار يا با تبغليات و هياهو، تعريف و برداشت خود از تروريسم را سعي دا

 بر كشورها و ملل ديگر، تحميل كنند؛ تعريف و برداشتي كه بريده و دوختـه كشـورهاي  

بزرگ و تأمين كننده منافع ويژه آنهاست؛ اين كشورها، عالوه بر آن، خود را محق ميدانند 

خاكي، برداشت اينچنيني خود را به مرحله اجرا نيز بگذارنـد  كه در هر بخش از اين كره 

 –تو گويي تمام جهان، ملك متعلق به آنهاست و همه كشـورهاي جهـان، عمـق امنيتـي     

سرزميني آنها را تشكيل ميدهند و دانسته نيست كه چه كسي اين دو حـق يعنـي تحميـل    

ف را بر ديگـران، بـه آنهـا    تعريف يكجانبه خود از تروريسم بر ديگران و تطبيق اين تعري

بخشيده است؛ آنها خود همزمان نقش مدعي و قاضي و مجري حكم را بـازي ميكننـد و   



 ۲٦ 

متأسـفانه ايـن   !! سازمان ملل متحد و دادگاهها و مراجع بـين المللـي را ناديـده ميگيرنـد    

وضعي است كه اياالت متحده امريكا، با تمام جزئيات، طبق آن عمل ميكند و هر كـاري  

ز سياسي، نظامي، اقتصادي يا فرهنگي كه در راسـتاي منـافع انحصـاري آن نباشـد،     اعم ا

اقدامي تروريستي تلقي ميكند و از آن مهمتر اينكه از نظر اياالت متحده امريكا، هر كـس  

معلوم نيست كـه ايـن   . كه اين مقوله و تعريف را نيز قبول نداشته باشد، تروريست است

و بر چه اصـل و شـالوده مـذهبي، انسـاني يـا حقـوقي،       ديگر چه نوع نتيجه گيري است 

باالترين مقام اين كشور نيز اظهار داشته كه هر كس با ما نيست، حتمـاً در  ! استوار است؟

كه خود نشان قاطعي از چگونگي ديد آمريكا !! جبهه تروريسم و در كنار ترويست هاست

گـرد و آنهـا را ميسـنجد و    نسبت به خود و ديگران است كه بر اساس آن، به ديگران مين

ارزيابي ميكند و بر اين پايه است كه ما اينگونه تعريف هاي ويژه و برداشت خود ساخته 

و يكجانبه از تروريسم را نميپـذيريم و بـه درك علمـي و انسـاني از تروريسـم و ارايـه       

 .تعريفي حقيقي از اين پديده فرا ميخوانيم

 
 ميحوادث يازده سپتامبر ويورش به امت اسال

هر انسان خردمند ومتديني، ترديد ندارد كـه حـوادث يـازده سـپتامبر، يـك اقـدام       

هاي فراواني براي بشـريت در پـي آورده از جملـه ابـر      تروريستي ومحكوم بوده ومفسده

اي سوق داده كه براي اجراي آن، همه  اي جهنمي وسلطه گرايانه قدرتي را به سمت نقشه

المللي را در راستاي تحميـل   نه عرف انساني ومعاهده بينها را زير پا نهاده وهرگو ارزش

سلطه خود بر ملتها ناديده مي گيرد واز آن مهمتر، اين تجـاوزات خـود را توجيـه كـرده     



 ۲۷ 

 )9F1(.وآنرا اخالقي هم بشمار مي آورد

بدينگونه بود كه ما شاهد استراتژي نوين امريكا در دهه نود ودر پي مطـرح شـدن   

سالم از يك سو وفروپاشي اتحاد شوروي از سوي ديگر، بـوديم  وفراگيري هرچه بيشتر ا

مي ناميد، بعنوان مهمترين هـدف در  ) اسالم سياسي(يا ) اسالم مسلّح(كه نبرد با آنچه را 

اني بـود، محـور    كنار هدف ديگري كه عبارت از يكه تازي  در رهبـري نظـم نـوين جـه    

از سـوي حاكمـان   (اي  وتأييد فزايندهاساسي آنرا تشكيل ميداد؛ اين استراتژي مورد تأكيد 

قرار گرفت وبا شتاب هر چه بيشتر وبويژه عليه امت اسالم، جنبه عملي هم پيـدا  ) امريكا

هـاي   كرد؛ اين استراتژي برنامه گسترده وبا ابعاد وسيعي را شامل ميشد كه به برخي جنبه

 :آن اشاره ميكنيم

مـدن اسـالمي؛ مثالهـا در ايـن     هاي مفـاهيم ت  ايجاد ترديد وتزلزل در ارزش: نخست

اظهـار برتـري تمـدن غـرب بـر تمـدن       : خصوص وعملكرد غرب در اين راستا، فراونند

برتـري اعتقـادات مسـيحيت در خصـوص     . اسالمي از سوي يك مقام بلند پايه ايتاليـايي 

صفات الهي بر اعتقادات اسالمي ويورش به مفاهيمي چـون جهـاد وديـدگاههاي اسـالم     

 …ان ونسبت به حقوق زن

تعميق كين توزي ودشمني غرب نسبت به اسالم وهـر آنچـه اسـالمي اسـت     : دوم

وحمله به مساجد ومراكز اسالمي و زير فشار گذاردن اقليتهاي مسلمان ومورد اتهام قـرار  

دادن كشورهايي كه تا چندي پيش از آن، آنها را دوست خود قلمداد ميكـرد وتـالش در   

ي مسلمانان به اروپا به رغم نيازي كه اروپا به ايـن  جهت ممانعت از مهاجرت حتي قانون
                                                 

از جملـه هـانتينگتون وفوكويامـا در دفـاع از باصـطالح      [ يامريكـاي  نگاه كنيد به متن نامه سرگشاده شصت تن از روشنفكران) 1(
 100اخيـراً  . (از كشورها، پاسخ آنرا دادند ياز نويسندگان وروشنفكران مسلمان در بسيار يكه گروه] مبارزه امريكا با ترويسم

 ).در پاسخ اين نامه نوشتند ـ م يا روشنفكر، دانشمند وهنرمند آلماني، نامه سرگشاده



 ۲۸ 

 .مهاجران دارد

هـا،   حمله وحشيانه عليه برخي ملل اسالمي به اتهـام پنـاه دادن بـه تروريسـت    : سوم

چيزي كه در مورد افغانستان مظلوم اتفاق افتاد وملـل اسـالمي ديگـري نيـز همچنـان در      

 .معرض تهديد قرار دارند

انستن برخي كشورهاي اسالمي وخطري كه همچنان آنهـا  محور اهريمني د: چهارم

را تهديد مي كند، همچنانكه برخي مقامات نيمه رسمي نيز تهديـد بـه اسـتفاده از بمـب     

 .اي عليه برخي كشورها كرده اند هسته

اي وپليسي عليـه مؤسسـات مـالي     برنامه ريزي براي حمالت گسترده رسانه: پنجم

وايراد فشار به كشورها براي جلوگيري از فعاليت ايـن   اسالمي ونهادهاي خيريه وتبليغي

 .مؤسسات

برنامه ريزي براي ضربه زدن به مؤسسات آموزشي اسـالمي واز ميـان بـردن    : ششم

استقالل آنها؛ دخالت وقيحانـه غـرب در كشـورهاي اسـالمي بـراي ايجـاد تغييراتـي در        

در همين راسـتا صـورت   هاي آموزشي اينگونه مؤسسات طبق نظر وسليقه غربيها،  برنامه

 .ميگيرد

اقداماتي نيز براي تضعيف نقش نهادهاي بين المللي اسالمي در حـال انجـام   : هفتم

 .است

تشديد حمالتي كه پيش از حوادث يازده سپتامبر از سوي خود غرب يا بـه  : هشتم

بنـدوباري، فسـاد واهانـت بـه      وسيله مزدوران در عرصه گسـترش مفاسـد اخالقـي، بـي    

مثالً در (هاي عاميانه ومبارزه با الفباي عربي  يف زبان عربي وترويج لهجهمقدسات وتضع

هايي  كـه   ورواج الئيسم وتشديد اختالف ميان كشورهاي اسالمي ودخالت) آسياي ميانه



 ۲۹ 

آورد ومبارزه با عنصر اجتهاد وايجاد شك وترديد در توان پاسخگويي اسالم بـه   بعمل مي

راستاي پياده كردن ارزشهاي تمدن غرب وبسياري نيازهاي زمان وضرورت سمتگيري در 

 .ها ديگر از اين قبيل تالش

هـاي   مهمترين جنبه اين كارزار، تالش در جهت بستن و مختومه كردن پرونده: نهم

پر دردسر و دست  و پا گيري اسـت كـه مهمترينشـان، مسـئله فلسـطين اسـت؛ در ايـن        

اين مسئله را فيصله دهـد  ) وش خودبه ر(چراغ سبز داد تا ) شارون(خصوص، آمريكا به 

واو نيز با بهره گيري از سياست ايجاد وحشت و يـورش هـاي ددمنشـانه وتلقـين اينكـه      

ها بمثابه بخشي از دومين مرحله جنگ عليه تروريسم است، دسـت   عمليات عليه فلسطيني

رود؛  بكار شده واقداماتي مرتكب شده كه لكه ننگي ابدي بر دامـان بشـريت بشـمار مـي    

امريكا در كمال وقاحت وبيشـرمي، بـه يـاري وي شـتافته وغـرب نيـز گـويي همـه آن         

بعمـل آورده وهمـه شـعارهاي مربـوط بـه      ) مردم فلسـطين (هايي كه از مقاومت  ستايش

در مورد . المللي را بفراموشي سپرده است آزادي، دموكراسي، حقوق بشر ومشروعيت بين

سـازمان ملـل متحـد بـه رغـم صـدور        )جنـين (جنايات دشمن صهيونيستي در اردوگـاه  

اي براي تحقيق در آن، قادر به انجام چنين تحقيقي نشد هر چند اين جنايـات در   قطعنامه

اصل به اندازه كافي آشكار بوده ومدارك واسناد فراوانـي در محكوميـت عـامالن فـراهم     

 .اند المللي نيز در اين باره، شهادت داده هاي بين شده وشخصيت

 

 ي در سطح بين الملليبرخورد اصول

به نظر ما براي برداشتن گامي استراتژيك در جهت مبارزه با هر نوع تروريسـم وبـا   

هر مضمون ومنبعي، ضروري است كه سازمان ملل متحد، خود عهده دار طراحي واجراي 



 ۳۰ 

اي فراهم آيد تا مانع از بـه انحـراف كشـاندن     هاي تازه آن شود مشروط بر آنكه مكانيسم

خود واعمال فشار بر سازمان  ءاز سوي كشورهاي بزرگ در جهت منافع ويژهطرح مزبور 

ملل متحد براي حركت در راستاي هدفهاي استكباري، گردد؛ از اينجاسـت كـه سـازمان    

جانبـه عليـه تروريسـم و برقـراري      ملل متحد مي تواند مرجعي جهاني براي حمله همـه 

مقدمات چنـين نقشـي مـي توانـد در     صلحي عادالنه بر روي كره خاكي باشد؛ به نظر ما 

 :تحقق موارد زير تجلي يابد

ـ برابري در حقوق و وظايف كشورهاي عضو سازمان ملل متحـد وپيشـگيري از   1

اعمال نفوذ يك يا چند كشور بر تصميمات آن بويژه در خصـوص حـق وتـويي كـه در     

دره وجـود  هـاي صـا   مكانيسم ناعادالنه تصميم گيري در شوراي امنيت در مورد قطعنامـه 

دارد؛ چنين مكانيسمي باعث شده كه به عنوان مثال و تا هنگامي كه اياالت متحده امريكا 

هاي  اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل كه وحشيگري براي ممانعت از صدور قطعنامه

كنـد،   تروريستي رژيم صهيونيستي را پايان بخشد، دهها بار از حق وتوي خود استفاده مي

چندين نقطه از جهان و بويژه در فلسطين همچنان قربانيـان خـود را داشـته    تروريسم در 

 .باشد

اي كه در معـرض تجـاوز    هاي تحميلي بر ملّت فلسطين وملل همسايه ـ رفع ستم2

 .وتروريسم از سوي رژيم صهيونيسي قرار دارند

ـ ايجاد مكانيسمي بين المللي براي ممانعت از تداوم حمايت كشورهاي بزرگ از 3

 .ها ونظامهاي ديكتاتوري ونژاد پرست ونيز سازمانها وگروههاي تروريستي ژيمر

هاي كور وبيماريها وهر آنچه كه مظهر عقب ماندگي  ـ مبارزه با فقر وجهل وتعصب4

ها وبه اصـطالح هنرهـايي كـه مشـوق      است ونيز مبارزه با ناهنجاريهاي اجتماعي ورسانه



 ۳۱ 

هـاي اخالقـي در گسـتره تمـامي      يات وارزشـ خشونت ونژادپرستي و تضعيف كننده معنو

جهان هستند چرا كه همه اينها فراهم آورنده بستري طبيعي براي رشـد ونمـو هـر گونـه     

 .است گرايش تروريستي وپرورش تروريسم 

 :ودر برابر، اين اقدامات انجام گيرند

 .گستراندن منطق گفتگو ميان تمدنها واديان: الف

 .هاي اخالقي ـ انساني مسو با ارزشتشويق دموكراسي هماهنگ وه: ب 

 .هاي توسعه در جهان  ياري رساندن به تحقق برنامه: ج

 .تقويت سازمانهاي بين المللي وحذف عناصر سلطه جويي در آنها: د

هاي اخالقي وتعميق نقش دين در آنهـا   توجه هر چه بيشتر به معنويات وارزش: هـ 

 .وارج گذاري به نقش خانواده در بناي جامعه

 .قراردادن تكنولوژي اطالعات در خدمت بشر: و

 .انساني كردن هنر وبخدمت گرفتن آن در راستاي تحقق هدفهاي واالي انساني: ز

ـ پيشگيري با تمام وسايل از سوء اسـتفاده كشـورهاي بـزرگ غربـي از حـوادث      5

بـا   واتفاقهاي پيش آمده وتبديل آنها به برخورد تمدنها وجنگ ميان اديان وتسويه حساب

 .ها به بهاي بدبختي و درد ورنج بيشتر براي ملتها برخي رژيم

ـ كاستن از درد ورنج ملت افغانستان وحمايت غـذايي، پوشـاكي، دارويـي وسـر     6

 .پناهي وفراهم آوردن ديگر وسايل ابتدايي زندگي براي او

ـ تداوم گفتگو ميان انديشمندان وخردمندان پيرو اديان، تمدنها ومذاهب مختلـف  7

تعميق وگسترش آن به منظور ايجاد فضاي مساعد جهاني كه نقش خود را در گسـترش  و

 .عدالت وصلح ومحبت ميان تمامي ملل جهان، ايفا كند



 ۳۲ 

اي  ترديدي نيست صلحي كه ما در پي آنيم وبشريت نيز تشنه آنست، صلح عادالنـه 

خود نايل هاي برابر براي همگان ايجاد شود وهر ذي حقي به حق  است كه در آن فرصت

آيد وستمديدگان داد خود بستانند ومتجاوزان به حقوق ديگران، تحت پيگـرد ومجـازات   

هـاي خشـونت    اي اسـت كـه مـي توانـد ريشـه      قرار گيرند زيرا تنها چنين صلح عادالنـه 

وتروريسم را بخشكاند؛ ولي صلح تحميلي وناعادالنه بمثابـه پنهـان كـردن مسـئله ورهـا      

خاكسـتر اسـت وچـون در چنـين فراينـدي، جنايتكـار        ساختن آن به صورت آتش زيـر 

گناهان پايمال ميگردد وآنچه در عمـل صـورت    وقرباني همتراز قرار ميگيرند وحقوق بي

گرفته، رسميت ومشروعيت پيدا مي كند و در نتيجه اعمال خشونت آميز همچنـان وچـه   

ح غيرعادالنـه،  بسا با گستردگي بيشتري ادامه مييابد واين خود بدان مي انجامـد كـه صـل   

تداوم مشكالت وفعاليت كانونهاي بحران را درپي داشته باشد چيزي كه هم اكنون نيز در 

 .نقاط بسياري از جهان، شاهد آن هستيم

 

 چگونگي برخورد در سطح امت اسالم

راه حل موضوع در سطح امت اسالمي، جنبه كامال روشني دارد كه بـر مـوارد زيـر    

 :استوار است

فهـم اسـالم   (هاي امت در عرصه هاي گوناگون  دن سطح آگاهي تودهيكم ـ باال بر 

 ).…واهداف آن، درك اوضاع جاري، درك آنچه بايد انجام شود و

 .هاي زندگي دوم ـ كوشش در جهت پياده كردن شريعت اسالمي در تمامي جنبه

هاي مختلف امـت   پرورشي همه جانبه براي بخش –اي تربيتي سوم ـ اجراي برنامه 

 .هاي اسالمي وزهطبق آم



 ۳۳ 

چهارم ـ تالش در راستاي وحدت بخشيدن به موضع عملي امت، موضعي كـه نـه    

هـاي تسـليم طلبانـه و وادادگـي بلكـه       آنچنان ايده آليستي وخيالپردازانه ونه حاوي جنبه

 .موضعي واقعگرايانه ومتناسب باهدفهاي ترسيم شده باشد

ر اسالمي وايجاد نهادهـاي  پنجم ـ كوشش در جهت تقويت وتحكيم نهادهاي فراگي 

بينـي مكانيسـم هـاي     ضروري ديگر و اعطاي آزادي تحرك وفعاليت بيشتر به آنها با پيش

 .ابتكاري وفعال

اي براي بهره برداري بهينه از امكانات سياسـي ـ    ريزي برنامه همه جانبه ششم ـ پي 

رهنگي وبسيج آنها اي علمي وف هاي توده اقتصادي ، تبليغاتي ، جغرافيايي ومادي وپتانسيل

 .در اين كارزار

هفتم ـ چشم پوشي از برخي اختالفهاي فرعي يا واگذاري آنها به فرصتي ديگر بـه   

 .سود هدفهاي مهمتر وپاسخگويي به انتخاب هدفهاي اولويت دار

كه حدود يك سوم كـل مسـلمانان   (هشتم ـ حمايت وپشتيباني از اقليتهاي مسلمان  

آنها و نيـز  ) هويت(و) وجود) (وحدت(انگشت گذاردن بر با ) جهان را تشكيل مي دهند

 .هاي در هم آميزي آنان با مام امت تحكيم عرصه

المنفعـه وتبليغـي وعـدم     نهم ـ تأكيد بر حمايت از مؤسسات خيريه ونهادهاي عـام  

 .رهايي آنها بحال خود وسوق ندادن آنها به گرداب اختالفهاي جزيي مذهبي وسياسي

نـدادن بـه    ام آمـوزش واسـتقالل مؤسسـات آموزشـي وتـن     دهم ـ حفظ اصالت نظ 

 .فشارهاي خارجي به منظور ايفاي هر چه كاملتر وتمامتر نقش مورد نظر خود

المللي غيـر دولتـي    يازدهم ـ بهره گيري مناسب از ديگر مؤسسات وسازمانهاي بين 

 .به سود مسائل عادالنه خويش



 ۳٤ 

سـاز امـت، از جملـه     ل سرنوشتدوازدهم ـ ايستادگي قاطع وبرنامه ريزي در مساي 

 .مهمترين آنها مسئله فلسطين

 :پيشنهاد مي شود) بند دوازدهم(در خصوص اين بند 

هاي شارون در سـر   هاي اسالمي در جهت به شكست كشاندن نقشه ـ همه كوشش1

 .كوب ملت فلسطين وپايان بخشيدن به انتفاضه قهرمان، يكجا متمركز گردد

هـا وواداشـتن    حمايـت از قربانيـان وتـرميم ويرانـي    ـ اقدامي همـه جانبـه بـراي    2

 .كشورهاي ثروتمند به عهده گرفتن بخشي از بودجه مربوطه

ـ ضرورت تأكيد بر اسالمي بودن مسئله فلسطين وبسيج تمامي امكانات اسـالمي  3

 .در اين راه

ـ ضرورت اقدام بـه هـر كـار وبهـره گيـري از همـه امكانـات قـانوني ومحافـل          4

 .اي نشان دادن چهره جنايت پيشه صهيونيستهاالمللي بر بين

ـ اجازه ندادن به اينكه امريكا يكه تاز ميدان گردد وعـدم اعتمـاد بـه راه حلهـاي     5

 .امريكايي

ـ لزوم انديشه جدي به بهره گيري از تحريم همه جانبه وانجام فوري تحريم هاي 6

 .مردمي

در اين عرصه بويژه در ـ لزوم فعال سازي نقش سياسي سازمان كنفرانس اسالمي 7

 .راستاي اجراي قطعنامه هاي بين المللي

ـ لزوم فعاليت بين المللي در زمينه تعريف همه جانبه وجامع از تروريسم وتمييـز  8

 .آن از مقاومت مشروع توده ها

لزوم اعطاي پوشش مشروع به مقاومـت فلسـطين و بـويژه عمليـات شـهادت       – 9



 ۳٥ 

 .طلبانه

 .عي براي عمليات شهادت طلبانهـ ضرورت ايجاد پوشش شر10

بـه  ) هـا  NGO(ـ لزوم بهره گيري فعـال از امكانـات سـازمانهاي غيـر دولتـي      11

 .صورت گرفت) آفريقاي جنوبي(همانگونه كه در كنفرانس دوربان 

 :م كه يكن يد ميان تأكيو در پا

بـا   يانسـان  يتمـدن  يكه قرآن و سنت آنرا رقم زده انـد ، نمونـه هـا    يتمدن اسالم

 :ه داده استير ارايز يدر عرصه ها يكوهش

 .شان يبا مشركان و احترام به ا يگر و حتيان ديروان اديگفتگو با پ ءدر عرصه

 .يو فرهنگ ي، مذهب ينيد] تعدد[سم يرش پلوراليپذ ءدر عرصه

 يهمه جانبه و كاربرد سالح ها يرانيان وويپاك و بدور از ز يجنگ هاء در عرصه

 .يكشتار جمع

 .ين الملليوب يداخل يبه معاهده ها يبند يمان ها و پايرش پيپذ ءدر عرصه

 .ستيط زيوانات و محيحقوق ح ياحترام به حقوق بشر و حت ءدر عرصه

 .گرانيپرستش و عبادت د يگاههاياحترام به جا ءدر عرصه

ت از عـدالت و دفـاع از مستضـعفان و محرومـان و     يـ كوشـش در حما  ءدر عرصه

 .گرسنگان

منطق،  يريبا در بر گ يسالم انسان يدر گسترش روح گفتگوها كوشش ءدر عرصه

 يو نف يگريبودن و تناسب دو طرف گفتگو و احترام به د يص موضوع نزاع، عمليتشخ

 .كو و جز آنين يش گرفتن روش هايجار و جنجال و در پ

ت يز مسؤولين سرنوشت خود و نييمردم در انتخاب رهبران  و تع يآزاد ءدر عرصه



 ۳٦ 

 .نباشند يش وياگر همك يافراد حت ءدر برابر همهزمامدار 

ـ يـ مسالمت آم يبا راه حلها يصلح و همراه يحركت به سو ءدر عرصه بـا   يز حت

 .فرض احتمال  توطئه

در هـر   يمنطق و خرد ورز يت و جستجويبشر يتمدن با تمام ءمبادله ءدر عرصه

 .كجا

 يزش هــاگــر اريثــار و ديو ا يبخشــش وروا دار يحركــت بــه ســو ءدر عرصــه

 .ينينچنيا

سـم  يا تروريـ و خشـونت   ييست كه به افراط گراي،هرگز سزاوار آن ن ين تمدنيچن

ـ دامن زنند ) ياسال هراس("اياسال موفوب"گران را از آن بترسانند و به يا ديمتهم شود و  ا ي

ـ كننـد   يه آن راه اندازيعل يبيصل يجنگ ورش يـ د در ارزش هـا و  يـ جـاد ترد يل يا بـرا ي

 .ندينما يزين ، برنامه ره آيعل يفرهنگ

 


