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� ھ�ی ز�ت و��رت ا���ِز �رور، �رور��ت و�رور�زم در  �� از ��را���ی �وم �ود��ی �ور، دا�ل �دن����
اد!��ت ����� !� و�ژه در اذھ�ن (��) ا'&�����ن ��!��د �� %�ش ازان �در��ً  وان ھ�ی �ر!وط !�  ر�����ی ����� 

  ا�ن ���� ھ� را در ���!��ی �����  �!� و �� ور-� ھ�ی ��%� �ده 

ر �0دادی ��ور��ن ھ�ی 1%� �� را��� و �0داد �/دود از رو����ران !� !� .و�) %����� ���وا�د�د و در ����ت ا.
� ھ�ی �رور �� �رور�زم آ����� �� دا���د. ز�را '����2�0ی �رور���� !� ا�ن ھ�� ر�وا�� �� �� ا�روز �ردم ���

   ��ن، !�7وص ا'&�����ن را !� ھراس .ذا��� ا�ت، و ود �دا�ت. 

� ���0 �رس و !� �رس و و/�ت ا�دا��ن �� ���:�ت آن 1ون  Ters !� ر��) ����9، ���� ا��ت  �Terreurرور!��د .�ت؛ !

� آن !��� .� دارد. Terrorismو �رور�زم  �Terroristرور��ت ! ...  



� ���0 /�و�ت و/�ت و '��ر ���ل اد!��ت ����� �د. 1794 - 1793!�ر ط� ����2ی  �رور�زم !رای �����ن! � ��;دی در 'را��

� و���)  .�و��ن (د����ه �ر ُ!ر�دن ا���ن) !� -�ل ر��د�د.! � در ا�ن دوره ھزاران ا���ن در 'را��

��وم دا(�� ای� ��B?، ��د�د ،  ھ�ى ����? و �رور د'�ع �� ��د را �� ر���د. ھ���1ن آدم�� از -�ل �رور�زم در ز!�ن '�ر�? !
ھ�ى ����?؛ و �� !را�دا��ن /Bو�ت و در د�ت .ر'�ن �وه !راى ��ل !� ھدف�وف و و/�ت در ���ن �ردم را ��0? �� دھد. از�ن �

� �ورد �ظر �?B د��) د��رى ا�ت �!��د. ا�ن (:�ده ��0و9ً از ا!زار ا7�? '����م، ����Bو��2م و ز��م ا�ور دو2ت، �� ��و�ض آن !
�0� �? (�رس و �ر���دن) �� !��د �� از �7در ( ر(ب) ���Bب ���!� آن ا�ت. وا�� در ز!�ن (ر!� واژۀ (ار(�ب) �� �رور��م، !

   دا �ده ا�ت.

� ا�ن !�ورا�ت: ��سِ ! )��I ل، -�!و، ���ن... �و���دۀ ا�ن �طور (��Jر !���د ( ا! � ا��وار ا�ت، ا�ن (�لِ  )  (��� ا���ن (�ل �رور �

� ھ�K 7ورت /�� در ���ن و/�� �ر�ن  و در�ده �ر�ن! �و ���ره �ر�ن /�وا��ت  ( رو!�ه) و ود  %�ت، �� وا��ردا�� و  !و���
� ��در .و� �� ط�0�  �دارد.  !� ا�ن ���0؛ ا.ر /�وا��ت !� ��طر !� د�ت آوردن ���ر  �� �� ���ر /��! ��������ن �� .�ر�د و ��

� ا�ن ا���ن (ا�رف ���و-�ت!!) ا�ت �� !� (�ل �رور و !�  .از �وع �وِد ��ن ���ت �ن��7د ���د، ���، -�!و  ا����وۀ �J'���را�� ����
  د �� !� ھدف �ود !ر�د. ود را !� ز��ن �� ر�زو ���ن، �ون ھ��وع �

��و�) �رور��م دوM�2 و /��M �رور��م، دو2ت ا�را��ل -��داد �ده ا�ت . ا�� %�ش ازان رھ!ر  !�رز �ر�ن، در ���ر آ��� ا�روز
 M���� وان �ك (�ل�) �� از �رور !B ا�ت ���) ا�:;!�ون �رخ ( ��2ن �!�ر) از  ��� ا'رادي !� /��ب ر'�. �%رو��2ر��ی  ��ن!! و !

!رر�M راه ھ�ي ����ف ��!ودي د����ه دو2ت در �ظ�م �ر���� داري ،  ��2ن در (��Bب دو2ت و ا�:;ب) %س از .�و�ر ��م �M !رد
�   �M .�رد: (!��ر�ن ��وه در ھم ���Bن ��ط� دو2ت ھ�ي �ر���� داري ، ا����ده از ا!زارھ�ي �ظ��M و راه ھ�ي  ��� �ا���و�

  �رور��م دا��ت. !� �و(� طر'دار�رور���M ا�ت.) در وا-Q ��2ن را �M �وان 

از ھ��ن روز ���ِت !� -درت ر��دن ��ن !� ظ����2� �ر�ن، ا�� �� !�  � ھ��ن ار��ِد!!  ، رژ�م �ود��ی �ور !ر �!��ی!�  �ت ���ت
�� وا��ردا�� �ر�ن و  !و���� �ر�ن ��وه ھ�ِی �رور�زم دو��2، ھزاران ا���ن را از د'�ر، '�!ر���، �� د، ����، دو��ن، ���ب، 

� و دزدا�� د����ر �� �رد�د و آ��� را !� ز�دا��� و -����ه ھ� �� �در��، دا����ه، �زر(�، !�زار و ھ����ر  �ی د��ر !� .و�) ��
'ر���د�د �� و/�ت و دھ�ت در  ��0� �1ره �ود و �ود !ر ار��) -درت ادا�� دھ�د. از �و�� رژ�م �ود�� ��1ن '�Iِی ا����ق ����� 

ده ���(د را !رای %�����ن، ا�ران، ��ور ھ�ی (ر!� و از  ��� ا��9ت ��/دۀ را در ا'&�����ن !� و ود آورده !ود �� ز���) 'وق ا�02
ا�ر��� 'راھم ���ت ��  ر�ِم �رور، �J'���ری و �J'ل ُ��� را از طر�ق ��ظ����ی ا�;�� (��� رژ�ِم �ود��، -و���ی �ظ��� آ���، 

.روه ھ�ی �رور���� ا2:�(ده �� از !د�) �������ی  رو��� و ھ���1ن در �طT .رو%��ی ����7م �رو�S �����د. �!�0ت آن !� ا� �د
� ھ�ی ا��/�ری  2005ا�ر��� زاده �د، ���0-!�ً؛ %س از �:وط ا��رت �; (�ر، از /دود ����2ی ��/ �ط�2!�ن ��ز!� طور روز ا'زون !

   ��ن �1ره �رده ا�ت. د�ت زد�د و در 'ر �م د�ده ���ود �� ده ھ� .روه �رور���� د��ر �� دا(ش ���) و/�ت و دھ�ت را !ر 

� �طر !��د دا�ت �� ���ن �رور�زم  و  �U ھ�ی 1ر��� �� !� ز!�ن 'را��وی( %�ر��زا��) ���وت !���ر ا�ت. در /�;ت 1ر��� �!
� آن �� �ود ��  ا'راد (�دی �� ����  ��0� Iرر �!���د. 1���1� ا! ��ود (���   �U ا��:;لھ� در �ر������� %�ر��زا�� -ط�0ً �و 

!� �و':�ت از ا�ن ��وه (���  ��و���تھ�ی در -رن !���م ھم 1ر�V. ھ�ی  �U 1ر��� را !� ��ر .ر'��د��روھ�ی !ر�������� ��وه
ھ�ی 1ر��� در 'را��� و �:�ط د��ر د��� ��ز .روه  �U  ���� دومدر . �ر����� ���:ر در و����م !�ره !رد�دا��روھ�ی 'را��وی و 

2� �و'ق !�  ار���و �1واراو  '�دل ����رو در �و!�.  �:�و�ت �رد�د آ��2ن ��زیدر �:�!ل ��روھ�ی �� �در �U�  V 1ر��� �
و ده ھ� ���ل د��ر. ��2ن ���ف ا�� ��ت �� ��:� ھ� و %ر��1 ھ� %�روزی  �د�د ١٩۵٩در ��ل  'و����2و !�������ر��و�� /�و�ت 

�ود��ی ����ن ��ن را !� ��0ر ھ�ی !� ��ھ�ت �رد�� 1ون: ��ر.ران، دھ:���ن، ز/�����ن، �وده ھ�، /ق، (دا2ت، آزادی ، 
ده ھ� ط�طراق د��ر !� ����ش .ذا���د و�2 از ھ��ن �����ن روز.�ری �� ا�ن  و'���زی، ( �ور، ���2، دودی) د�و�را��، ��و

� -درت ر��د�د 1���1� در !�9 �ذ�ر داد�م �ردم �ظ�وم را !�  رم د�ن، ر�ش، د.ر ا�د��� و !���� ھ�ی ����ف  ی ������و���� ھ�!
�رور�زم دو��2 را  ��و�� �د ( �رور ) �رد�د �� !�رز�ر�ن  �ی د��ر دزد�د!�زار و ھر از ادارات، ����ب، دا����ه ھ�، ����، �رک 
�ر�ن �;ح ھ�ی ز���� و ھوا��،  �ود ��ن و !�دار  ��رب( رو���) و د��ر�� !� ��ن!� ��ر .ر'��د �� آ��� !� و ود /��� !زرگ 

!��د !دا��د؛  !�ن ا�2��� �رور�زم،/����ن  !ران در �را�ط ��و��ر�ن 7ورت ���ت �ورد�د و !د ��م ��ر�[ �د�د.  !�� ���ن !� �ر����
/وادث ��.واری �� از طرف /�:�ت �رور���� در �طT !�ن ا�2��� در ��ور ھ�ی ����ف ط� ����2ی ا��ر !� و-وع %�و��� ا�ت، 

  (�-!ت دا����ر �ود ��ن، ���واده ھ�ی ��ن و �ردم ��ن  �واھد �د. 



�����  ��ن (رض ا�دام �رده ا�ت. ا.ر ��ور ھ�ی /��ّ� �رور�زم و �� �ران و   د�دی در ��0د9تا�روز�رور�زم، ��/�ث '7ل 
 Vو ا��را��ژ� ���J اھداف �! �رھ!ران ا�ن روِش و/�ت ا'��� و دھ�ت آ'ر��� !� ا�ن دل �وش �رده !���د �� ���وا��د !� ا�ن و���

� و/�ت و ار� �� �(�ب !� و ود �� آرد، از !د !��� 'ردی ��  ��0 از �طT �/ل �� ��ر و ��ن �� ر��د، ا��!�ه ا�ت. ز�را ��� 
��ور وازان .ذ��� !د !��� !�ن ا�2��� را در -!�ل دارد. !� ا�ن ���0 �� 'رد، .روپ و �� ��وری ��� �وا�د !�9ی ھ��  ��ن /����ت 

  �ط�ق آ��م !��و�ل !� دھ�ت دا��� !���د. 

 


