
 

 

 ترورسیم

 

هموطنان اهوازی زخم سنگینی بر دل این جامعه  ارز و سکه، واقعه تکان دهنده تروردر میان همه وقایع متعدد نسبت به گرانی 
نشاند. زخمی که برای هر یک از ما پیامی دارد؛ یکی فریاد  بر می آورد که این کشت و کشتارها هیچ است و ما خم به ابروی 

هت زدگی قرار خود نمی آوریم. دیگری چنان برآشفته است که خود را در پایان راه می بیند و شاید فردی دیگری در میان نوعی ب
 دارد که کالمی بر زبان نمی آورد. به تعبیری دیگر گویی از آستانه درد او خارج شده و در نوعی کرختی بسر می برد.

 یکه همه معادالت سابق را به هم زده و به عنوان موضوع یقدرت در عصر ماست. چهره ا یچهره زشت مقابله و باز سمیترور
در حای . امروز ترس از ترورسیم از میان جوامع است ختهیمختلف برانگ یا در کشورهار یاریبس یتیامن یداغ، چالش ها

او حضورش را با رعب و وحشت بیان می کند  توسعه و خاورمیانه فراتر رفته و همه  جا فرا گرفته است. حضور او جدی ست.
 تا برای خود اعتباری کاذب ایجاد کند.

؛د که عبارتند ازده یقرار م یرا از سه سطح و منظر مورد بررس سمی، ترورجامعه یبه عنوان علم بررس یجامعه شناس  

– یروانشناس یو واکاو یها مورد بررس ستیترور یتیو شخص یشخص یها زهیها و انگ یژگیمنظر افراد، و نیخرد: در ا سطح
ها در ابراز  زهیانگ نیمنظر از مهمتر نیاز منظر متخصصان ا یاجتماع یها تی. طرد و محرومرندیگ یقرا م شناختی جامعه

و  کالیراد یها تیتوده ها شخص یروانشناس هیکه مطابق با نظر نیاست. ضمن ا یاناتیجر نیافراد با چن یخشونت و همراه
.هستند ییها انیجر نیچن یطعمه برا نیکنند، بهتر یم تیباال از مافوق خود تبع یریپذ کیکه با تحر یافراط   

خشک و سخت قرار دارند که از سلول  یبا سلسله مراتب یستیترور یسطح سازمان ها نیاز ا کیمدل کالس: در یانیم سطح
تصور منسوخ شده  نیکه امروزه ا یاز آنان ندارند در حال یاطالع چیآنها ه یشده اند و اعضا لیکوچک و مجزا تشک یها

 گریبلکه د ست،یکشور محدود ن کیها درون مرز است که نه تن یشبکه ا یسمیترور دیجد یسازمان سمیترور یعنیاست. 
 نیدهند. و ا یم لیآن را تشک یها، گره ها انیکه هسته ها، گروه ها و جر یریگی. مانند تور ماهستیهم ن یسلسله مراتب یحت

.خود دارند تیو هو تیابراز خالق یحداکثر استقالل را برا گریکدیگره ها عمدتا در تعامل با   

شوند  یم یکنند بررس تیو تقو جادیرا ا سمیتوانند ترور یجامعه که م کیو کالن  یکل یسطح ساختارها نیکالن: در ا سطح
قرار  یکه در بروز خشونت مؤثرند مورد بررس یو فرهنگ یاجتماع یتفاوت ها زانیو م یو سطح توسعه جامعه، شکاف طبقات

 عیسر یاجبار دولت و دگرگون یروین یناکارآمد ،ینوساز دنیچون فرا یعواملبه  یاسیس کالیراد ی. اکثر خشونت هارندیگ یم
.نظام ارزش ها نسبت داده شده اند  



 

 

در این نوع تقسیم بندی تروریسم در هر سطحی که باشد، ترور توسط فرد و یا افرادی صورت می گیرد که از نگاه روانشناختی 
هر چند نوعی  این ویژگی ها وجود خشونت بارز است.این فرد درگیر اختالالت شخصیتی بسیار قابل توجهی است که در همه 

 از تروریسم های صورت گرفته با انگیزه سیاسی است.

ترورسیم از هر سنخی که باشد، حامل پیام انسان عصر حاضر با همه عناصر آن است. بیان تعارضی آشکار از برآشفتگی خود 
 او!

 

   مهشید رضوی رضوانی


