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تحمیديه

حمد و س��تایش خ��دای را ک��ه توفیق علم 
آموزی را رفیق راهم س��اخت. او که هر چه 
دارم به عنایتش برایم فراهم ش��ده و س��پاس 
از آن وج��ود نورانی و بزرگوار که واس��طه 
رس��یدن انوار ایمان به قلبم شده همان پیامبر 
اعظم )صلی اهلل علیه و آله( و خاندان پاکش 
ک��ه بدون وج��ود آنها ج��ز گمراهی چیزی 

عایدم نمی شد.



تقديم به

تقدی��م به آقا و صاح��ب عصر و زمانم، 
همان آقایی که لطف بزرگ سرباز بودنش 

را به من عطا کرد.

و به خان��واده مهربان و پ��ر عطوفتم که 
با س��ایه س��ر بودن پدر و مادر عزیزم مرا در 

رسیدن به هدف واال کمک کردند.



تقدير و  تشکر

منت خداي را که توفیق آشكار و نهانش 
یاري کرد تا این خدمت ناچیز سامان یافت .

اث��ر حاضر که به لط��ف خداوند بزرگ 
ارائ��ه دادم نتیجه همكاري صمیمانه اس��تاد 
ارجمند حجت االس��ام و المسلمین علیرضا 
جعفرزاده کوچكی مي باشد که با سعه صدر 
و نهایت دقت مرا در تهیه و تنظیم این کتاب 

یاری نمودند.
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پیشگفتار

جه��اد در راه خدا، یكی از مه��م ترین وظایف و 
مس��ئولیت های فردی و اجتماعی هر مس��لمان است. 
هرآنچه که مومن در بدس��ت آوردن آن در راه ایمان 
به اهلل و فرمانبری او تاش نماید مثل مقاومت در برابر 
شر و بدی ها و انحرافات، ثابت قدم ماندن در دین اهلل، 
استقامت در مقابل وسوسه های شیطان ، از جمله جهاد 
در راه اهلل محسوب می شود. جنگ واقعیتی است تلخ 
که در طول تاریخ بشر وجود داشته است اسام از آن 
ب��ه عنوان آخرین چاره برای از بین بردن بت پرس��تی 
و اش��اعه توحید اس��تفاده کرده و عده ای از جنگ و 
خونریزی اس��تفاده می کنند برای از بین بردن مردمان 
ب��ی گن��اه و از بین بردن اس��ام. ه��دف این پژوهش 



که از آموزه های اس��ام از نگاه آیات و روایات بیان 
شده اس��ت برای شناسایی مرز بین جهاد و ترور است 
تا از بروز تبلیغات س��وء علیه اس��ام جلوگیری کند. 
یافته ه��ای پژوهش بیان گر آن اس��ت که ایدئولوژی 
جهاد اسامی برگرفته از قرآن و سیره اهل بیت علیهم 
الس��ام مبتنی بر دستاوردهای به دست آمده از جهاد، 
ش��جاعت، ایثار، دفاع از اعتقادات است به همین دلیل 
اس��ام نیز مبارزه و جهاد را به عن��وان یک ضرورت 
اجتماعی در برنامه ه��ای خود گنجانیده و در آیات و 
روایات از جهاد برای دفاع از اس��ام و س��تم دیدگان 
تمجید ش��ده اس��ت. حكم جهاد در آیات متعددی از 
قرآن که به آن اش��اره ش��ده موجب شده که مخالفان 
اسام آن را مصداق جنگ طلبی و خشونت ورزی در 
قرآن تلقی کنند در حالی که با توجه به آیات در قرآن 
کاما جنبه دفاعی دارد. اما روش و رویه ترور برگرفته 
از کفر و ش��رک است که مبتنی بر فتنه، فتک، اغتیال، 
غیله، تزویر، تجاوز و تعدی، افساد فی االرض و از بین 



بردن امنیت جامعه های مختلف اس��ت. با وجودی که 
پدیده تروریسم پدیده نوظهوری نیست و تاریخ مملو 
از اقدامات تروریس��تی بوده و تاکنون امنیت بس��یاری 
توس��ط تروریستها به خطر افتاده اما به طور جدی چند 
دهه اس��ت که ب��ا توجه به گس��تردگی و ویژگی های 
تروریس��تم از مباحث بحث انگیز تبدیل شده است و 
بس��یاری از اقدامات تروریس��تی جرم سنگین محاربه 
است. در این  پژوهش سعی بر این بوده که به بررسی 
مرز بین جهاد و ترور از لحاظ خاستگاه و مبانی، شیوه 

و روش و اهداف و پیامدها پرداخته شود.



مقدمه

جهاد امری مقدس اس��ت که در دین اسام مورد 
تاکید فراوان قرار گرفته اس��ت قرآن بیشترین آیاتش 
بعد مع��اد درباره جهاد و فضیلتهای آن اس��ت. با نبود 
جهاد اسام و مسلمین در معرض خطر قرار می گیرند 
و از آیات و روایات به روش��نی آش��كار می شود که 
هدف اصل��ی و ضرورت جه��اد برای برداش��تن فتنه 
از می��ان جامعه، برق��راری آیین الهی، نش��ر توحید و 
خداپرس��تی و پیاده کردن احكام نجات بخش اسام 
اس��ت. اما گروهی باتوجه به جهاد ابتدایی که در دین 
اسام مطرح ش��ده است، هدف جهاد اسام را جنگ 
و کش��تار می دانند که دین اسام  بر اثر اعمال زور و 
در سایه شمشیر گسترش یافته است در حالیكه جنگ 



در منطق اس��ام، هرگز به خاطر انتق��ام جویی یا جاه 
طلبی یا کشورگشایی یا بدست آوردن غنائم، و اشغال 
س��رزمینهای دیگران نیست. و دستور جهاد مخصوص 
مقابله با کسانی است که دست به اسلحه می برند، و تا 
دشمن به مقاتله و مبارزه برنخیزد، مسلمانان نباید حمله 
کنن��د و قرآن از نظر ارزش��ی جنگ هایی که به وقوع 
پیوسته به دو دسته تقس��یم می کند: جنگ های حق و 
جنگ های باطل و جنگی که در راه خدای متعال باشد 
جنگ حق و جنگی که در راه ش��یطان باش��د جنگ 
باطل است. اگر انسان ها بخواهند از کیان و اعتقادات 
خود دفاع کنند و راهی جز جهاد نباش��د آیا می توانند 

تسلیم شوند؟!

در مقاب��ل جهاد ت��رور قرار دارد ک��ه همان رفتار 
اجبارآفری��ن فردی یا دس��ته جمعی با ب��ه کار گیری 
اس��تراتژی های خش��ونت بار همراه با ترس و وحشت 
ک��ه با ی��ک هدف و انگیزه سیاس��ی و ق��درت طلبی 



ص��ورت می گیرد و در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی 
و بین المللی بروز می کند. ترور پدیده تازه ای نیست، 
بلكه می توان گفت بشر قرون متمادی است که با ترور 
دس��ت و پنجه نرم می کند. در طول تاریخ، انس��ان ها 
برای ترس��اندن یكدیگر از ترور بهره جسته اند. تاریخ 
آکنده از اقدامات تروریستی است که جان بی گناهان 
بی شماری را گرفته و زندگی مردم و امنیت جامعه را 
به خطر انداخته و حال متاسفانه گروه هایی نیز به وجود 
آمده اند که با نام دین اسام دست به اعمال خشونت 
آمیزی می زنند و همین دس��تمایه ای شده است برای 
تزویر جهانی و زیر س��وال بردن اسام و معرفی کردن 
اس��ام به عنوان دین، جنگ و خشونت. اما مرزی بین 
این دو وجود دارد که باعث می ش��ود که جهاد امری 
ارزشی به حس��اب آید اما ترور امری محكوم شده از 
طرف پیامبر اسام)صلی اهلل علیه و آله( و اسام باشد. 

جهاد و هرنوع قتال و جنگی به عنوان تجاوز یعنی 



ب��ه عنوان ج��ذب کردن مال و ثروت ط��رف مقابل و 
به عبارت دیگ��ر جنگ برای به کارگی��ری نیروهای 
اقتصادی یا انس��انی ی��ک قومی به هی��چ وجه از نظر 
اسام روانیس��ت. جهاد فقط به عنوان دفاع و در واقع 
مبارزه با یک نوع تجاوز اس��ت که می تواند مش��روع 
باش��د که در این بحث دف��اع به انواعی قابل تقس��یم 
است از جمله : دفاع شخصی یا دفاع از حقوق انسانی 
اس��ت. ترور رفتار اجبارآفرین فردی یا دسته جمعی با 
به کارگیری اس��تراتژیهای خشونت بار همراه با ترس 
و وحش��ت که با یک هدف و انگیزه سیاسی و قدرت 
طلب��ی صورت می گیرد و دارای انواعی اس��ت. ترور 
فیزیكی و جس��مانی، ترور شخصیتی، ترور اجتماعی، 
ترور بیوش��یمی، ت��رور آناتوزی و عملی��ات انتحاری 
می باشد و در ابعاد فردی و اجتماعی و بین المللی بروز 
می کند. مرز بین ترور و جهاد، مبتنی بر این اس��ت که 
مشروعیت ترور و مش��روعیت جهاد از دیدگاه اسام 
چگونه می باشد که برای دست یابی به پاسخی صریح 



و شفاف الزم است.بررسی های در متون اسامی انجام 
شود تا پاسخ س��والهایی: آیا جهاد مطلقا بد است؟! و 

آیا اسام دین جنگ ستیزی است؟ داده شود .

 



فصل اول

گفتار اول: مفهوم شناسی

1- معنای مرزشناسی

مرز به معنای س��رحد، دربند، ثَغر، حد، خط فاصل 
میان دو کش��ور و مرز حد هر چیزی است که کناره ها 
و س��رحدهای هر قس��مت را از هم جدا می کند1. مرز 
اس��می است پهلوی که »مرز« و یا »مرزوی« می گویند 

و  انتشارات  تهران، موسسه  نامه دهخدا،  فرهنگ  اکبر دهخدا،  1.  علی 
چاپ دانشگاههای تهران ، 1377، ذیل واژه مرز



که قس��متی از زمین یا عارضه طبیعی برای جدا کردن 
دو کش��ور اس��ت و به حد و س��رحد و مجاز آن، هر 
چیز مش��خص کننده حد و دامنه چیزی1 و آنچه باعث 
جدای��ی دو عبارت یا دو عنوان می ش��ود که هر کدام 
دارای ح��د و ح��دود خویش باش��ند و مح��دوده را 
مش��خص کند. مرزشناسی گویند و آگاهی و شناخت 
نس��بت به این مرزها که تعیین کننده حدود هر قسمت 

است. 

2- معنی جهاد 

جه��اد در لغت از ریش��ه»َجهد و ُجه��د« به معنای 
مش��قت و زحمت و همچنین به معن��ای توان و طاقت 

است2. 

1. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ 
هشتم،1371، ذیل واژه مرز

اسالم،  نوید  نشر  دفتر  قم،  القرآن،  الفاظ  مفردات  اصفهانی،  راغب   .2
1387، ص101، ذیل واژه جهد



صاح��ب قام��وس می گوید:»اصل کلم��ه جهاد از 
»جه��د« )به فتح جی��م و ضم آن( اس��ت، و به معنای 
تاش کردن می باش��د و نیز اسم است به معنی جنگ، 
جن��گ را از آن جهت جهاد می گویند که تاش توام 

با رنج است«1.

جهاد جنگ مش��روع در راه خدا و عنوان یكی از 
ابواب فقه اس��امی، جهاد واژه ای عربی است از ریشه 
جهد به معنای مش��قت، تاش، مبالغه در کار به نهایت 

چیزی رسیدن و توانایی2.

صاح��ب جواه��ر در تعری��ف اصطاح��ی جهاد 
می گوید:

ـــِْع  ـــَْرعـًا بـَْذَل الَنّفـِْس َو مـاِل َوالْوس هـاُد ش ـَ »اَلْج

دارالکتب  تهران،  ج2،  قرآن،  قاموس  اکبرقرشی،  علی   : از  نقل  به   .1
االسالمیه، 1371، ذیل واژه جهد

2. مبارک بن محمد، ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و االثر، ج2، قم، 
موسسه مطبوعاتی، 1367، ذیل واژه جهد



عـائَِر االيماِن؛   ـَ ِة ش ـَ الِم َو ِاقـام ـْ ِة ِاالس ـَ َلم ـَ الِء ك ـْ ى ِاع ـِ ف
جه��اد بذل جان و مال و توان در راه اعتای اس��ام و 

برپا داشتن شعائر دین است«1. 

در شرح لمعه آمده است:

ــف علیه من  ــذل النفس و ما يتوق ــرعًا ب »الجهاد ش
ــركین او الباغین فى سبیل اعالء  المال فى محاربة المش
ــالم على وجه مخصوص؛ در ش��رع مقدس  كلمة االس
اسام جهاد عبارت است از بذل جان و مال به طریقی 
مخصوص برای جنگ با مش��رکان و یا افراد باغی در 

راه اعتای کلمه اسام«2. 

جهاد در اصط��اح به جنگ ه��ا و مبارزاتی که با 
هدف گس��ترش اس��ام و یا دفاع از آن انجام می شود 

ج21،  االسالم،  شرایع  شرح  فی  جواهرالکالم  نجفی،  محمدحسن   .1
بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1362، ص3

2.  زین الدین جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه، ج2، تحقیق 
سیدمحمدکالنتر، 1387، ص381



جهاد گویند. به موجب آیات قرآن کس��انی که جان 
و مالش��ان را در راه خدا فدا کنن��د در درگاه الهی از 
دیگر مس��لمانان برترند و خداوند به آنها مژده بهشت 
و دس��تیابی به مقام شهادت داده است. جهاد از ابواب 
مهم کتب فقهی است و در مفاهیم دینی و اخاقی این 
جهاد به عنوان جهاد اصغر معرفی می ش��ود و موضوع 
آن مقابله با دشمن برای راندن و دفع آن می باشد. این 
نوع جهاد دارای مفهوم جهاد ابتدایی است که در آن 
به دستور حجت الهی با مشرکین به منظور دعوت آنان 
به اس��ام و یا دفع مشرکانی که قصد حمله به مسلمین 

دارند مقابله می شود. 

و تعریفی که اجماع بر آن اس��ت این است: جهاد 
يعنی نبرد برای اعالء کلمه اسالم«. به نوعی که امروزه 

اس��تفاده همه از این واژه همین اس��ت یعنی حتی اگر 
ش��ما بین مردم کلم��ه جهاد را ب��ه کار ببرید متبادر به 
ذه��ن مس��لمانان نبرد با کفار در راه خ��دا می آید. در 



حقیق��ت می توانی��د بگویید که جه��اد در این مطلب 
حقیقت شده است. چون از اول هم این بوده است. 

بر این اساس اس��ام در ذات خودش یک دعوت 
است، دعوت به توحید، رس��الت، انجام اعمال وارده 
و ت��ن دادن ب��ه حكومت پیامبر)صل��ی اهلل علیه و آله( 
وقتی این دعوت می آی��د اوالً هیچ ارتباطی به جنگ 
ــْل َيا َأْهَل  و نب��رد ندارد. دعوت و فراخوان اس��ت؛ »ُق
ــَواٍء بَْیَنَنا َوبَْیَنُكْم َأاَلّ نَْعُبَد ِإاَلّ  الِْكَتاِب َتَعالَْوا ِإلَى َكِلَمٍة َس
ًئا َواَل َيَتِّخَذ بَْعُضَنا بَْعًضا َأْربَابًا ِمْن  ــیْ َ َواَل نُْشِرَك بِِه َش الَلّ
ــِلُموَن1؛ بگو  ُدوا بَِأنَّا ُمْس ــهَ ِ  َفِإْن َتَولَّْوا َفُقولُوا اْش ُدوِن الَلّ
ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما 
یكسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی 
را همت��ای او قرار ندهیم و بعضی از ما به بعضی دیگر 
را به غی��ر از خدای یگانه به ربوبی��ت نپذیرند هر گاه 
)از این دعوت( سرباز زنند بگویید:»گواه باشید که ما 
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مسلمانیم« و در مقابل این دعوت چندین عكس العمل 
قابل تصور اس��ت؛ یک اینكه دعوت را قبول می کنند 

منطقی هستند و می پذیرند و مسلمان می شوند«. 

ثانیا دعوت با یک مقبولیت نس��بی مواجه می شود. 
یعنی تع��دادی می پذیرن��د و تع��دادی نمی پذیرند و 
گروه��ی که نمی پذیرن��د انكار نمی کنن��د و در کنار 
مس��لمانان زندگی مس��المت آمیز می کنند اگر حكم 

ثانوی نباشد.

ثالث��ا اقلیتی از جماع��ت می پذیرند. تع��داد قلیلی 
مسلمان شده اند ولی اکثریت مسلمان نشده اند و مزاحم 
مس��لمانان می ش��وند و علیه آن ها به قوه قهریه دست 
می برند در اینجا کار به استفاده از جنگ می رسد برای 

اینكه از خودش دفاع کند. 

رابع��ا می خواهیم منطقه ای را دعوت کنیم ولی در 
آنجا قوه قهریه مانع ورود و حضور مسلمانان می شود. 



و برای دعوت نیاز به اس��تفاده از ساح و جنگ است 
و معن��ای جهاد هم آن جا معنا پیدا می کند که اس��ام 
وارد جایی ش��ده اس��ت و تبلیغ هم کرده اما مسلمان 
نمی شوند در اینجا آنها مطلقاً یا مقیداً با جهاد مسلمان 
شوند یعنی جهاد س��اح در دست گرفتن برای اعاء 

کلمه دین و اذالل مشرکین است.

مفهوم جهاد با ظهور اسام، امتیاز دیگری به دست 
آورد؛ زیرا با زدودن موانع بین انس��ان و خدای تعالی 
نش��انه ای برای تحقق رسیدن او به خدای تعالی گشت 
وامروزه هر جا از جهاد نام برده ش��ود، همین معنی به 

ذهن متبادر می گردد. 

جه��اد در راه خدا در دو جبه��ه صورت می گیرد: 
اول متوجه درون اس��ت و دیگری متوجه عالم خارج. 
و هری��ک از دو جه��اد را این گونه می ت��وان تعریف 
کرد: جهاد درونی عبارت است از تاش برای رسیدن 
انس��ان به حقیقت ذات خویش و بعد از آن رسیدن به 



پ��روزدگارش؛ و جهاد دیگر ک��ه متوجه عالم خارج 
اس��ت از رس��اندن دیگران به حقیقت درونی ش��ان و 
سپس رس��اندن آنها به پروردگارشان می باشد به اولی 
جهاد »اکبر« و به دومی »جهاد اصغر« اطاق می ش��ود، 
به طوری که انس��ان با جهاد اولی؛ پشت سر گذاشتن 
موانع بین خود و نفس به معرفت نفس دست می یابد تا 
این که به معرفت و محبت اهلل و ذوق روحانی برس��د. 
و به وس��یله ی جهاد دوم با از بین بردن موانع بین انسان 
و ایمان به خ��دا، با مبارزه یا جن��گ، معرفت حاصل 
می ش��ود تا انس��ان به خداوند متعال برس��د و از آنجا 
معرفت الهی را کس��ب نموده و در شناخت حق تعالی 

به کمال برسد. 

از زاویه دیگر، جهاد هدف آفرینش انس��ان است. 
لذا در روی زمین، امری مهم تر از جهاد نیس��ت؛ زیرا 
اگ��ر چنین نب��ود، خداوند پیامبرانش را ب��ا این وظیفه 
مبع��وث نمی کرد. از زمان حض��رت آدم همه انبیاء و 



اصفیاء، عموماً زیر س��ایه ی شمش��یرها و یا مجاهده با 
نفس به درجه ی اصفیاء و برگزیدگان می رسیدند.

و از اینجاست که فاصله میان کسانی که بدون عذر 
از جهاد عقب نشینی کرده اند، کسانی که با جان و مال 
ش��ان در راه خدا جهاد کرده اند زیاد اس��ت به طوری 
که هیچ عملی غی��ر از جهاد، جای آن را نمی گیرد. و 
ــَتِوي  آی��ه کریمه همین معنا را واضح می نماید: »اَلَيْس
َرِر َوالُْمَجاِهُدوَن  ــي الَضّ ــُدوَن ِمَن الُْمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأولِ الَْقاِع
ُ الُْمَجاِهِديَن  َل الَلّ ــِهْم َفَضّ ِ بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِس ــِبیِل الَلّ ِفي َس
ــًة  َوُكاًلّ َوَعَد  ــى الَْقاِعِديَن َدَرَج ــِهْم َعَل بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِس
ُ الُْمَجاِهِديَن َعَلى الَْقاِعِديَن َأْجًرا  َل الَلّ ى  َوَفَضّ ــنَ ُ الُْحْس الَلّ
َعِظیًما1؛ برابر نیس��ت مس��لمان که عذر نداشته باشند و 
مس��لمانانی که جهاد می کنند در راه خ��دا با اموال و 
جانش��ان، خدا جهاد کنندگان، با اموال و نفس ش��ان 
از روی درجه برتری داده اس��ت و به هر یک از گروه 
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مجاهد«. 

3- معنای ترور

ت��رور]ت[ )ع مص( بریده ش��دن و بریدن چیزی 
را الزم اس��ت و متعدی. دورافتادن از ش��هر خویش، 
بیرون افتادن اس��تخوان، ساقط ش��دن دست، فربه و با 
گوش��ت شدن مأخوذ از فرانس��ه و جمعی قتل سیاسی 
بوس��یله اسلحه در فارسی متداول ش��ده است. تا زبان 
معاص��ر اهراق را بجای ترور بكار برند و این کلمه در 
فرانسه بمعنی وحشت و حذف آمده و حكومت ترور 
هم اصول حكومت انقابی اس��ت که پس از س��قوط 
ژیروندها)از 31 مه 1793تا 1794م( در فرانس��ه مستقر 

گردید و اعدامهای سیاسی فراوانی را متضمن بود1. 

ترور در فارس��ی به معانی: ترس زیاد، بیم، هراس، 
خوف، وحش��ت، سیاس��ت، کش��تن و از بی��ن بردن 

1. علی اکبر دهخدا، همان ، ذیل واژه ترور



مخالفان و ایجاد رعب و و حشت میان مردم و همچنین 
به معنای:

1. هراس، هراس افكندن، ایجاد وحشت کردن

2. کش��تن ناگهانی یک فرد بدون آنكه فرد مورد 
نظر فرصتی برای دفاع یا مقابله داشته باشد.

 3. ش��خصیت ب��ا دروغ و جوس��ازی ش��خصیت 
اجتماعی کسی را زیرسوال بردن و وجهه اجتماعی او 

را مخدوش کردن1.

در فرهنگ فارسی عمید ترور)Terreur( به معنی 
ترس زیاد، بیم هراس، خوف و وحش��ت اس��ت و در 
اصطاح سیاس��ت؛ یعنی کشتن و از بین بردن مخالفان 
و ایج��اد رعب و وحش��ت در می��ان م��ردم2 بنابراین 

1.  محمد معین، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات زرین، 1386، 
ذیل واژه ترور

2. حسن عمید، همان کتاب، ذیل واژه ترور



شاخصه های ترور بر پایه تعاریف عبارتند از:

1. ه��ر اقدامی ک��ه ایجاد ترس، وحش��ت، هراس، 
خوف و رع��ب در میان مردم یا مخالف��ان بیانجامد و 
این اقدام خشونت آمیز زورمدارانه غیرقانونی و هراس 

انگیز باشد. 

2. ای��ن اقدام ب��ا هدف برانداختن یا ب��ه منظور در 
دست گرفتن امور یا به جهت ضعیف کردن حاکمیت 
و دس��تگاه رهب��ر و یا با هدف تاثیر ب��ر رفتار مخالفان 

صورت می گیرد. 

3. اقدام مذکور با قتل پنهانی، ناگهانی و غافلگیرانه 
اس��ت وآن نیز با خدعه، فریب مك��ر و حیله همراه و 

همگام است. 

به ط��ور خاصه می توان گفت: ت��رور در لغت به 
معن��ای ترس، هراس، خوف و وحش��ت اس��ت و در 
اصطاح سیاسی به معنای کشتن و از بین بردن مخالفان 



و ایجاد رعب و وحشت میان مردم می باشد. تروریست 
به عامل ترور، آدم کشی و به طور کلی به کسی اطاق 
می گ��ردد که برای رس��یدن به هدف خود، کس��ی را 
غافلگیرانه بكشد و یا ایجاد وحشت و هراس نماید. در 
ایجاد وحشت و رعب و ترور باید انگیزه سیاسی باشد. 
به عنوان مثال پس از پیروزی انقاب اسامی در ایران 
برخی از گروه های سیاس��ی با قتل، آدم کشی و ایجاد 
رعب و وحشت، قصد س��اقط نمودن انقاب اسامی 
و به دس��ت گرفتن امور را داش��تن؛ یعنی برای وصول 
به اهداف سیاسی، اقدام به قتل و خونریزی می کردند 
و گاهی اوقات در داخ��ل مرزهای جغرافیایی و حتی 
در ورای مرزه��ای جغرافیای��ی خود دس��ت به ترور 
می زنند و برای دس��تیابی به اهداف سیاس��ی، مخالفین 
خود را با عملیات تروریس��تی به قتل می رس��انند و به 
این گونه اعمال »تروریسم دولتی« اطاق می گردد. به 
عنوان نمونه می توان از عملیات سازمان C.I.A ایاالت 
متح��ده آمریكا ن��ام برد که بر اس��اس آنچه توس��ط 



اعضای سازمان تحت عنوان خاطرات منتشر شده و یا 
اطاعاتی که س��ازمان راسا به چاپ رسانده. در پنجاه 
سال اخیر این س��ازمان ده ها عملیات تروریستی را در 
ورای مرزه��ای جغرافیای��ی خ��ود از آمریكای التین 
گرفته تا آفریقا، آس��یا، خاورمیان��ه و خاور دور انجام 

داده است1. 

ترور در این تحقیق به معنای لغوی که همان ترس 
و بیم و خوف اس��ت مورد نظر نیس��ت چون ارعاب و 
تهدید را نمی توان مذموم دانست و به معنای اصطاحی 
تعری��ف مش��ترک و جامعی ندارد. و تعاریف بس��یار 
متعدد و مختلفی برای آن بیان ش��ده و این تعاریف را 
باید تعاریف آزاد نامید که هرکس��ی با در نظر داشتن 
اهداف خویش آن را بیان می دارد در این گونه موارد 
می توان مش��ترکات تعاریف را اخذ کرد، اما نمی توان 

سیاسی  اصطالحات  فرهنگ  رجیفالد،   رابرت  و  الیوت  جفری   .1
استراتژیک، ترجمه میرحسن رئیس زاده لنگرودی، 1374، ص26.


