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 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،استاد رشته حقوق در مؤسسه تحصیالت عالی ناصرخسرو والیت دایکندی افغانستان
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چکیده
تروریسم به مکتبی گفته میشود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی ،ترور ،جنگ ،اعمال
خشونتآمیز ،رعب و وحشت ،آشوبآفرینی ،عملیاتهای چریکی ،کشتار جمعی ،نسلکشی ،شکنجه و کودتا میداند .میتوان
گفت در دنیای امروز ،جریان تروریسم به عنوان عامل محرکه سیاسی -ایدئولوژی -مذهبی شده است که برخی دولتهای
مستکبر با آن به دنبال اهداف خویش هستند .پژوهش حاضر با روشی توصیفی -تحلیلی به واکاوی ماهیت و مفهوم تروریسم و
بررسی آن در دیدگاه اسالمی جهت شناخت این جریان جهانی میپردازد.
واژههای کلیدی :تروریسم ،جرم سیاسی ،حقوق بشر ،اسالم ،احادیث
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مقدمّه
پیشرفت سریع و روز افزون بشر معاصر و دست یابی به فن آوری ارتباطات و اطالعات ،هر چند که مایة سةعادت و بهبةود
اوضاع اجتماعی گردید ،اما از حلّ بخش اعظم مشکالت انسان عاجز ماند .انسانها با اختراع ،اکتشاف و توسعه علوم توانسةتند از
مرگ و میر کودکان جلوگری کنند؛ بسیاری امراضی را که میتوانست منجر به مةرگ انسةان گةردد شناسةایی و نةابود نماینةد؛
شبهای تاریك خود را با نور برق روشن سازند؛ وسیل ایاب و ذهاب مدرن تولید کنند؛ محیط زیست مجلل و بهداشةتی فةراهم
نمایند؛ ولی از ایجاد تحول عمیق ذاتی خود باز مانده و قادر نیستند خصیصههای حیوانی خود را تعةدیل کننةد .مشةکل انسةان
معاصر ،فقدان اخالق ،حس همگرایی ،معنویت ،و ناتوانی از فایق شدن بر شهوت رانةی ،بیعةدالتی ،زور گةویی ،خةود سةاالری و
خود پرستی است .فاصله طبقاتی انسان روز بروز ،رو به افزایش است و چالشهای اجتماعی یکةی پةس از دیگةری خةود نمةایی
میکند نبود توازن و معادله قدرت منجر به رشد روحیه آشتی ناپذیری شده ستیزه جویی و لجاجت بیش از گذشتهها حاکمیت
یافته است .اگر در گذشته ،جهان گشایی موجب ویرانی شهرها و خونریزیها میشد ،امروز توسع منافع بدلیل نداشةتن تعریةف
شفاف تسهیل کنندة هر نوع تجاوزگری و سفاکیت شده است و در قالب آن هزاران فاجعه پی هم بةه وقةوع میپیونةدد .اگةر در
گذشته لشکر کشی و گسیل کردن سپاه عظیم باعث وحشت و فرار مردم از خانه و زندگی خود میشد ،امروز بةه دلیةل توسةعه
دانش نظامی و تولید جنگ افزارهای ویرانگر این نگرانی تبدیل به مشکل روانی شده است و امنیةت زنةدگی بةه مراتةب آسةیب
پذیرتر از گذشته به نظر میرسد .در گیریهای امروز منحصر به یك جبهه و چند جبهه نیست ،یك صحن نبرد تمام عیار است
که ابتدا و انتهای آن به گسترة این کرهای خاکی میباشد .استفاده از روشها و جنگ افزارها ظاهراً محدود است ولی عمالً هرگز
چنین به نظر نمیرسد .بدون شك ترور یك روش است ،یك روش خونبار و ویرانگر برای به زانو در آوردن دشمن ،تنهةا روشةی
است که پیامدهای ناخواسته وقهری به دنبال دارد .اگر مرگی حادث میشود و اگر فاجعهای به بار مینشیند و اگةر انةدوهی بةر
گروهی از مردم تحمیل میگردد ،هرچند که جزء اهداف نهایی تروریستها نباشد ،اما راه گریزی هم وجود ندارد و همین باعةث
دلهرة وجدانهای بیدار گردیده است .به طوری که آالم ناشی از ترور باعث تأثّر فراوان شده و عکس العملهای را در پی داشةته
است.
از نظر حقوق دانان یکی از عوامل توسعه و رشد و گسترش حقوق جةزای بینالمللةی گسةترش تروریسةم بینالمللةی اسةت،
عوامل دیگر مثل جرایم ع لیه بشریت ،جنایات جنگی و دست یابی به حقوق بشر نیز در این راستا قابل توجه و تأثیر گذار اسةت.
اما تروریسم بین المللی خطری است که دائماً و با کمترین تدارکات در گوشه و کنار جهان قابل اجراء است و همیشه ایةن خطةر
در گوش مردم جهان سنگینی میکند (میرمحمد صادقی ،1377 ،ص  .)19با این که تروریسم یك معضل جهانی و جزء مسایل
روز است ،اما تحقیق در اطراف آن با کمبود شدید منابع رو برو است .حتی میشود گفت :یك اثر علمی مفصةل مسةتقل تحةت
این عنوان هنوز نگارش نیافته و در بازار موجود نمیباشد .آثار موجود در اطراف ایةن موضةوع بیشةتر بةه شةکل جةزوه و مقالةه
میباشد و در هم با مسایل دیگر عرضه گردیده است .و منابع آن بسیار پراکنده است .در میان علوم انسانی جایگاه بحث تروریزم
واقعاً نامعلوم است ،محقق سر درگم میماند که در حقوق قضیه را دنبال کند یا در علوم ساسی؟ ترور مربوط بةه حقةوق داخلةی
است یا حقوق بینالملل؟ به حقوق جزای بینالملل مربوط میشود یا حقوق بینالملل عمومی؟ از طرف دیگر به لحاظ شةباهت
شدید بین جرم سیاسی و ترور موجب انحراف تحقیق شده و انسان را به سوی مطالع علوم سیاسی میکشاند .همان طور کةه از
مراجع این مقاله بر میآید ،فرصت زیادی جهت مطالعه و تحقیق موضوع مورد بحث صرف شده اسةت و در حوزههةای فرهنةگ
لغات ،فقه ،تفسیر ،روایات ،حقوق و علوم سیاسی کنکاش صورت گرفته تا نگارش این مقالةه تحةت عنةوان «مفهةوم تروریسةم و
دیدگاه اسالمی در این باره» به طور علمی ،مستند و محقیقانه عرضه گردد .بنابراین فرضی تحقیق در پاسخ این سؤال است کةه
مفهوم تروریسم چیست؟ و دیدگاه اسالمی در این باره چه میتواند باشد؟!.
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 .1تعاریف
 .1-1تعریف تروریسم
بررسی لغوی این واژه نشان میدهد که ترور :ترس زیاد ،هراس وحشت ،اقدام پنهةانی و اافلگیرانةه بةرای کشةتن کسةی را
گویند .در بسیاری از دانشنامهها ،ترمینولوژیها ،دایرهالمعارف و کتابهای لغوی ترور به همین معانی تبیین و تفسیر شده است
و در بعض آثار جدید به مفهوم آدم کشی ،ایجاد خوف و وحشت ،در میان مردم بةرای نیةل بةه هةدفهای سیاسةی ،برانةداختن
حکومت ،در دست گرفتن زمام امور دولت یا تفویض آن بهگروه دیگری که مورد نظر باشد ،ذکةر شةده اسةت (ر .ک :لنگةرودی،
 ،1381ج 2؛ آشوری ،1383 ،ص 98؛ شاملو احمةدی ،1380 ،ص130؛ بابةایی ،1377 ،ص .)63نویسةندة دایرةالمعةارف یهةود،
یهودیت و صهیونیسم معتقد است :ترور به معنای دقیق کلمه دست زدن به اعمال خشةونت آمیةز همنةون قتةل ،بمبگةذاری،
تخریب برای یك هدف همنون ترس انگیزی در دل ساکنان یك منطقه است که تا از آنجا بروند یا به زیر سلطه در آمده و بةه
خدمت گرفته شوند ،است (میسری ،1383 ،ج  ،7ص  .)131ضمناً این واژه در زبان فارسی معةادل نةدارد و هنةوز فرهنگسةتان
زبان فارسی کلم در برابر آن معادل سازی نکةرده انةد .امةا در زبةان عربةی لفة «فتك » را عةدل تةرور میداننةد .در کتةاب
لسانالعرب در توضیح آن چنین آمده :الفَتْ ُ :رکوب ما هَمَّ من األُمور و دَعَتْ إلیه النفسُ ،مسلط شدن بر اموری که اهتمام
بر انجام آن دارد و طبیعت انسان به سوی آن متمایل میباشد .و الفَاتِ ُ( :الجَریء الصَّدْرِ) ،شخص بی باک ،خونریز و دلیةر را
گویند .و الجمع الفُتَّاك .جمع این کلمه «فُتّاك» است که به معنای شخص بسیار دلیر میباشد .و رجل فاتِ ٌ :یعنةی مةردی
باجرئت و دلیر ،گستاخ و بیباک است .و فَتَ

بالرجل فَتْکاً و فُتْکاً و فِتْکاً .مثلث الفاء همه به یك معنا است .یعنی «انتهكز

منه غِرَّة فقتله أَو جرحه» فرصت را از او گرفت ،از افلت او استفاده کرده او را کشت ،یا مجروح نمود .و قیل :هكو القتكل أَو
الجرح مُجاهَرة؛ یعنی یك دیدگاه این است که «فت » به معنای کشتن و مجروح کردن علنی میباشد (ابن منظور  ،1424ج
 ،10ص  .)472تروریسم اصطالحاً به قتل سیاسی گفته میشود که با سالح صورت گیرد و به فاعل و انجام دهندة این نوع قتةل
تروریست گویند .در لغت نام دهخدا نوشته که اصل حکومت وحشت و فشار ،اصول حکومتی که در فرانسةه از سةال  1973تةا
 ،1974مستقر بود و در زبان فارسی این کلمه به اصلی اطالق میشود که در آن از قتلهای سیاسی و ترور دفاع گردد (دهخةدا،
ج  ،15ذیل تروریسم) .در فرهنگ آکسفور به صراحت یاد آور شده که تروریسم اصطالحی است که بةر سةر تعریةف آن تةوافقی
میان حکومتها یا تحلیل گران دانشگاهی وجود ندارد ،اما تقریباً به شیوههای گوناگون به تعبیری منفی به کار میرود تةا االبةاً
اقدامات گروه های فرا دولتی خود ساخته با انگیزة سیاسی علیه جان افراد را توصیف کند .اما اگر ایةن اقةدامات بةه خةاطر یةك
آرمان گسترده مقبول صورت بگیرد ،از کاربرد اصطالح تروریسم معموالً اجتنةاب شةده و اصةطالح دوسةتانه تةری جانشةین آن
میشود (ایان مك لین ،1381 ،ص  .)808تروریسم :مکتب خشونت و آدم کشی به اعمال جنایی اطالق میشةود کةه بةا هةدف
مقابله با نظام سیاسی کشورها و ایجاد رعب و وحشت در اشخاص یا گروههای معین و یا عامه مردم ،توسط گروههای ترویسةتی
ارتکار یافته شود (شاملو احمدی ،پیشین ،ص .)131
اما تروریسم به عنوان یك اصطالح مذموم گاهی در رابطه با کردار حکومتها به کار میرود تا بةازیگران فةرو دولتةی .بةرای
نمونه اصطالح «ترور دولتی» به تکرار در مورد اقدامات گروههای رسمی نظیر گشتاپو ،کا .گ .بی ،السیسی آلمان شرقی و نظایر
آن علیه ،مخالفان یا اقلیت های قومی شهروندان هموطنان خود آنها به کار می رود .اصطالح تروریسم مةورد پشةتیبانی دولةت
االباً برای توصیف عمل حکومتهای گوناگون در سازماندهی مستقیم یا کمك ایر مستقیم به مرتکبان اقدامات خشونت بةار در
سایر کشورهای مستقل است (ایان مك لین ،پیشین ،ص  .)808در فقه اسالمی بحثی تحت عنوان «ترور» مطرح نشةده اسةت،
چون این واژه اسالمی نیست ،بلکه اربی میباشد .اما در کتاب حدود ذیل عنوان سابالنبی و األئمه آمده است که اگر کسی به

پیامبر اسالم و أئمهدشنام دهد شنونده میتواند دشنام دهنده را بکشد .کشتن ناسب احکام مختلف دارد که در جای خود بةه
آن میپردازم .بعضی معتقد اند که این واژه در فقه تحت عنوان فَتك بر وزن امر آمده است ،فتك یعنی این که افلةه بةه کسةی
یورش ببرند و او را بکشند .خواه با سالح باشد یا نباشد ،در امور سیاسی باشد یا نباشد (لنگرودی ،پیشین) .به نظر میرسةد کةه
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فتك اعم از ترور باشد .یعنی ترور از مصادیق فتك است .و ترور با قتل ایله مناسبت بیشتر دارد .چون معنای ایله آن است کةه
کسی را فریب دهد و به جای نا معلوم برده او را به قتل رساند .پس در واقع این ایله است که با مفهوم تةرور شةباهت دارد و از
نگاه معنا باهم نزدیك میباشد .در تفسیر نمونه آمده که ":اول" (بر وزن قول) در اصل بةه معنةف فسةادس اسةت کةه بةه طةور
پنهانف در چیزس نفوذ مفکند و اینکه به قتلهاس مخفف و ترور در ادبیات عرب" غیله" گفته مفشةود از همةین نظةر اسةت
(مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،19ص  .)51همننین در تفسیر هدایت آمده که اول ،مستف یا طغیانف است که به نوشنده «مةف»
دست مفدهد و عقل و نیروهاس او را مفرباید ،یا مرضف که منجرّ به مرگ مفشود ،و از همین مادّه است ااتیةال یعنةف کشةتن
در نهان (ترور) (تقی مدرسی ،بی تا ،ج ،11صص.)220 – 225
 .2-1قراح نظر
بر اساس آننه گذشت ،تأمل در معنی لغوی واژة تروریسم نشان میدهد که تعبیرهةا و دیةدگاههای نةاهمگون پیرامةون آن
وجود دارد .برخی ترور را رفتار خشونت بار رژیم سیاسی میدانند که برای تحکیم پایههای قدرت و به کنترل در آوردن جمعیت
از این روش استفاده میکند و برخی دیگر معتقدند که ترور روش برگزیدة گروهها و رستههای سیاسی ضد نظةام حةاکم بالفعةل
میباشد که برای به زانو در آوردن حکومت متوسل به ایجاد هراس افکنی میگردند .تا بلکةه بتواننةد نظةام حةاکم را اصةالح یةا
سرنگون سازند .یا در سطح بینالملل به اهداف مورد نظر خود دست یابند .اضطراب و چند جنبگی معنی لغوی در بیان مفهةوم
اصطالحی هم تأثیر گذاشته و موجب برداشت دوگانه در تبیین معنی مصطلح گردیده است .پس از نظر مفهومی دقیقاً مشةخص
نیست که تروریست چه اشخاص و افرادی هستند؟ آیا شخصیت حقوقی دولت تروریست است یا شخصةیت حقةوقی گةروههةا و
تشکلهای اجتماعی؟! و همین ابهام مفهومی زمینههای سوء استفاده از تروریسم را فراهم ساخته و باعث ناشناخته ماندن اکثةر
رفتارهای خشونت آمیز و تفسیر به رای گردیده است .اما از نظر فقهی ترور ویژة افرادی است که با فریب اقدام به قتل میکننةد
و از افلت قربانیان بهرهبرده منظور خود را عملی میسازند.استفاده از این روش برای دولتهةا کمتةر قابةل اسةتناد اسةت بلکةه
بیشتر افراد و گروهها در مظان اتهام تروریستی قرار میگیرند.
 .3-1تعریف جرم سیاسی
با توجه به این که در خواست تعریف جرم سیاسی زمانی مطرح میشود ک «پُةلدومیر» رئةیس جمهةور فرانسةه در سةال
 ،1932به قتل میرسد و تا قبل از آن چنین مفهومی در دنیای سیاست وجود نداشته است بنابراین میشةود گفةت :بةین جةرم
سیاسی و قتل ناگهانی رجال بر جست  ،کشور ارتباط تنگاتنگ و انفکاک ناپذیر وجود دارد (زراعت ،1377 ،ص  .)17از آنجا که
در مفهوم تروریسم جرم سیاسی نهفته است و تروریستها را معموالً مجةرمین سیاسةی میداننةد حقةوق دانةان در تعریةف آن
معتقد اند که «جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطالق میشود که در آن یا انگیزة سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اخةتالل
در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری بوده و یا هر عمل مجرمانهای کةه نتیجة آن سةرنگونی نظةام سیاسةی و اجتمةاعی و
صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد گفته میشود .این جرم ممکن است به تنهةایی یةا همةراه سةایر جةرائم عمةومی،
اجتماعی و امنیتی اتفاق افتد» (هاشمی ،1383 ،ج  ،2ص  .)469در کنفرانس بینالمللی کپنهاک تصریح شده که جرم سیاسةی
به جرمی اطالق میشود که علیه تشکیالت و طرز ادارة حکومت و همننین علیه حقوق ناشةی از آن بةرای افةراد ارتکةاب شةود
(همان ،ص  ،449یه نقل از کنفرانس بینالمللی  1935کپنهاک) .همننین گفته شده که جرم سیاسی عبارت است از هر فعةل
یا ترک فعلی که از سوی فرد یا حزب یا گروه یا جمعیتی به منظور حذف یا اصالح اصول و نظام سیاسی و اجتماعی یك کشور،
ارتکاب یافته شود به نحوی که این فعل یا ترک فعل اوالً به نوعی ناقض اصول و ارکان و مبانی یك نظام سیاسی بوده ،ثانیةاً بةه
قید قانون ممنوع و قابل مجازات باشد (شاملو احمدی ،پیشین ،ص  .)177عصارة دیةدگاهها در خصةوص جةرم سیاسةی عبةارت
است از ضربه زدن به هیئت حاکمه ،اقدامات جنایی علیه اشةخاص مملکتةی ،تةرور شةخص اول مملکةت اعةم از شةاه و رئةیس
جمهور ،مخالفت علیه اشخاص سیاسی موجود ،سرنگونی قدرت سیاسی که بالفعل حاکم است ،خواهد بود .همننین مخالفت بةا
قوانین و فرامین دولتی برای به زانو در آوردن دولت و مجبور ساختن آن به کنارگری میباشةد .امةا روشهةای نایةل شةدن بةه
اهداف فوق از تنوع خاصی برخوردار است که از جمل آن شیوة ترور است که باجرم سیاسی عجین و در گیر میباشةد .تاحةدی
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که وقتی صحبت از ارتکاب جرم سیاسی میشود انسباق معنای ترور از میان مفاهیم به ذهن بسیار روشن اسةت .بةا وجةود ایةن
تلقی کردن ترور را از جرایم سیاسی صد در صد کار دشوار بهنظر میرسد .چون مجرم سیاسةی از مزایةای در حقةوق بهرهمنةد
است که هرگز شامل حال تروریسم نمیشود تا جای که دنیای فعلی به مجازات بی قید و شرط تروریستها به شدت مصراند.
 .2عملیات تروریستی و اصول حقوق بشر دوستانه
یکی از تعریفهای که برای حقوق بشردوستانه ذکر گردیده است عبارت از «اصول و قواعدی است که اسةتفاده از خشةونت
را در زمان منازعات مسلحانه محدود میکند» (سلیمی ،1382 ،ص  )318و در جهت اهداف حمایت از افراد ،حمایت از تمةامی
اسراء ،حمایت از جمعیتهای ایر نظامی (اموال و اماکن) ،و محدود کردن استفاده از ابزار و آالت جنگی وضع گردیةده اسةت .و
به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو معروف است .که در  12اوت  ،1949تصةویب شةد و در  21اکتبةر  1950الزماالجةرا گردیةد و
اکنون منبع مهم و عمدة حقوق بشر دوستانه تلقی میگردد (همان ،ص  .)320اکنون این اصول محور قضةاوت و مرجةع نهةائی
ارزیابی حقوقی بوده که توسط سازمانهای جهانی ،مجامع بینالمللی و حقوق دانان فرهیخته طرح و به تصویب کنوانسیونهای
فوق رسیده است.
 .1-2ویژگیهای حقوقی
 .1-1-2آمره بودن اصول حقوق بشردوستانه .یعنی توافق و طوات طرفهای درگیر بر خالف آن اعتبار حقوقی ندارد و تخلف
از مفاد آن برای هیچ کسی جایز نمیباشد.
 .2-1-2انگیزههای شرافت مندانه در جنگ باعث نمیشود که اصول مذکور نادیده گرفته شود .مثل دفةاع مشةروع ،دفةاع از
تمامیت ارضی در مقابل تجاوز ،و مبارزه با تروریسم و نظیر آن.
 .3-1-2اصول چهارگانه حقوق بشردوستانه قواعد عرفی است و جنبه اعالنی دارد .پس با مادة سه مشترک تا حةد مفةاهیم
اولیه عرفی قابل گسترش است .لذا از کلمه «هرکس» میشود تعمیم معنا داد و تمام جرایم علیه انسانیت را تحت آن گنجاند.
 .4-1-2این اصول را هر چند دولتهای عضو سازمان ملل تصویب و امضاء کردهاند ،اما طرف تعهد فقط آنها نیستند ،بلکةه
تا حد شمول تمام کشورهای جهان مورد نظر است و مبنای الزام،کشورهای ایر عضو را هم در بر خواهد گرفت (محقةق دامةاد،
 ،1383ص.)27
با توجه به توضیحات فوق ،میشود پرسید :که
 .1آیا عملیات تروریستی با اصول حقوق بشر دوستانه سازگار است؟
 .2آیا عملیات تروریستی با رعایت اصول حقوق بشردوستانه امکان پذیر است؟
.3آیا رعایت اصول حقوق بشردوستانه برای همگان واجب الرعای است؟!
انجام ترور یك عمل کور است ،در اکثر ترورهای که شاهد هستیم زیان ناشی از آن متوجه افراد بیگناه اسةت ،تروریسةتها
اگر افراد یا گروههای شورشی ایر رسمی باشند بسیار اندک میتوانند اهداف دولتی ،نظامی و مراکز قدرت را مةورد هةدف قةرار
دهند .بنابراین دهشت افگنی آنان همواره جنبهای مردمی دارد ،افراد و اماکنی در شرارههای خشم تروریسةتها میسةوزد ،کةه
کمترین نقش در تأثیر گناه ادعائی مجریان عملیات رعب افگنی دارند .و میشود گفت :اصال گناهی متوجه آنان نیست.
اصول حقوق بشر دوستانه در راستای حمایت از همین افراد تدوین یافته است ،اهداف کنوانسیونهای چهارگانه ایةن اسةت
که کمترین آسیب متوجه افرادی که در جنگ نقشی ندارند ،یا دست از جنگ کشیده اند ،یا زخمی و بیمار یا اسیر گردیده انةد،
یا اماکنی که در جهت اهداف نظامی بهره برداری نمیشود بلکه عمدتاً سر پناه ساکنان خود اند .بسیاری عملیات تروریسةتی در
جهت ضد اهداف کنوانسیونهای سازماندهی و اجراء میگردد .بنابراین در هیچ شرایطی عملیات تروریستی نمیتوانةد بةه دور از
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 .منظور از مواد مشترك ،موادي است كه در تمام كنوانسيونهاي چهارگانه عين آن تكرار شده است.
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موارد حمایتی اصول حقوق بشردوستانه انجام پذیرد .پس نقض این اصول در جریان اجرایی شدن عملیات تروریستی حتمی بةه
نظر میرسد.
اگر تروریستها بخواهند معاهدات ژنو را رعایت کنند و تالش نمایند که هیچ موردی از موارد مفاد معاهةدات نقةض نگةردد
در واقع کمترین شانس برای نیل به اهداف عملیات تخریبی خود خواهند داشت .چون نقاط مةورد هةدف از امنیةت و حفاظةت
قابل اطمنان بر خوردار است مثل پادگانها ،دفاتر سیاسی و اداری ،حتی منازل اشةخاص ذینفةوذ و مةؤثر در اسةتواری قةدرت
حاکمه و رخنه کردن در الیههای امنیتی آنان کار دشوار میباشد .بنابراین پاسخ سؤال دوم هم منفی خواهد بود .یعنی با رعایت
جوانب احتیاط و تعهد به عدم ارتکاب جرایم علیه مةوارد حمةایتی کنوانسةیونهای چهارگانةه عمةالً مسةاوی بةا عقةیم مانةدن
طرحهای ویرانگر ضد دولتی خواهد بود .و این چیزی نیست که یك گروه تروریستی بةه آن فکةر کنةد .امةا اگةر تةرور از طةرف
دولت های متجاوز یا ضد مردمی انجام شود ارتکاب اشتباه به مراتب بیشتر و دردناکتر میباشد .چیزی که در روزهای قبل شاهد
آن بودیم ،و دیدیم که دولت تروریستی اسرائیل بةا شةهرکها و دهکةدههای کشةور لبنةان چةه کةرد؟ همةه اش نقةض قةوانین
بشردوستانه و فاجعه پشت فاجعه به بار نشست و در منظر دیده بانان حقوق بشر فجایع خونین پیهم تکرار گردید.
واجب الرعایه بودن اصول حقوق بشردوستانه برای هم طرفهای متخاصةم بةدون هةیچ عةذری مبنةای حقةوقی ،عقلةی و
وجدانی دارد .هر چند که اظهار نظر شده مبنی براین که چون شورشیان و ناراضةیان داخلةی خةود را در تعهةد هةیچ مقرراتةی
نمیبینند ،چون تمام تعهدات بینالمللی توسط دولتها انجام میپذیرد .شورشیان داخلی از دیدگاه بینالمللی شخصیت حقوقی
مستقل ندارند لذا طرف تعهد و قرار دادها قرار گرفته نمیتوانند .از طرف دیگر دولتها هم دوسةت ندارنةد کةه از لحةاظ اقتةدار
سیاسی تنزل رتبی یافته و با یك گروه شورشی هم سطح گردند ،لذا هر چند ماده سه مشترک کنوانسیونهای ژنو تصةریح دارد
که هر یك از متخاصمان مکلفاند مقررات این ماده را رعایت کند و به لحاظ تعمیم معنا «هرکس» مفهوم عةامی دارد و شةامل
تمام طرفهای این ماده همه بدون استثناء مسؤل هستند .هرگةاه یةك واقعةه نةاگوار و دل خراشةی در صةحن بینالملةل روی
میدهد و باعث رنجش و آزار وجدان تمام جهانیان میگردد سازمان ملل و شورای امنیت در یك واکنش توصیهای همه اطةراف
و جوانیب درگیر را مورد خطاب قرار داده و رعایت اصول حقوق بشردوستانه را از آنها میخواهند ،بهترین دلیةل بةرای مةدعی
است و معنای آن این خواهد بود که عالوه بر نیروهای حکومت ،نیروهای شورشی نیز چنین وظیفهای دارند (ممتةاز  ،1384ص
 .)119و مبنای الزام معاهدات شامل تمام جوانب قضایا میگردد .از دیةدگاه حقةوق دانةان هرچنةد مةاده  3مشةترک مسةتقیماً
گروههای درگیر ب ا دولت را مورد خطاب قرار نداده و الزمات مستقیمی را متوجه آنان نساخته است ،اما در زمان نگارش ماده بةه
مبنای حقوقی تعهد شورشیان (یاایان) به رعایت حقوق بشردوستانه توجه الزم شد .چون تعهد یةك دولةت بةه منزلةهای تمةام
افراد اتباع یك کشور خواهد بود که به لحاظ تعمیم مفاهیم مسؤلیت تمام جوانیب درگیر مشکل حقةوقی نخواهةد داشةت و بةه
راحتی میشود آنان را تحت پوشش مبنای الزام حقوقی قرار داد (همان .)119 ،تروریستها بدون شةك جةزء افةراد و گروهةای
شورشی داخلی اند و بر اساس تحلیل فوق ملزم به رعایت اصول حقوق بشردوستانه در هر شرایطی خواهند بةود .امةا گروههةای
تروریستی فرا کشوری (منطقهای و بین المللی) را هم میشود بر اساس تفسیر کمیته بینالمللی صلیب سرخ از ماده  3مشترک
متعهد دانیست .چون عقیدة به تکلیف شورشیا ن مبتنی براین دلیل است که در زمینه حقوق بشر ،افراد هم در سطح بینالمللی
طرف حق و تکلیف قرار میگیرند .چنین تکلیفی در واقع از طبیعت حقوقی بیشةتر مقةررات بشردوسةتانه نشةأت میگیةرد .بةه
خصوص ماده  3مشترک که طبعی فرارگیر و جهانی دارد (همان ،ص  .)120اما صد افسوس که امروز گروههای تروریستی بدون
توجه به مسؤلیتهای حقوقی خود به اقداماتی دست میزنند که موجب تنفر جهانی از عملکردهای آنان شده و به کریةه بةودن
رفتارهای آنان افزون گردیده است .بیشترین دلیل تحریك آمیز افکار عمومی از عملیات تروریسةتی ناشةی از زیةر پةا گذاشةتن
حقوق اولیه قربانیان عملیات خشونت بار است .در حال که بر عکس هم ممکن و هم مفید بود یعنی شورشیان تروریست اگر در
طرحهای اجرایی خود میکوشیدند که شیوة ای را اتخاذ کنند که کمترین آسیب به مردم و به انسانیت برسانند محبوبیت بیشتر
پیدا میکردند (همان ،ص .)120

114

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،8پاییز 1400

 .3دیدگاه اسالم در باره تروریسم
در فقه اسالمی فقهاء فرموده اند :اگر کسی به پیامبر دشنام دهد ،کشتن او برای سامع جایز بلکةه واجةب اسةت .در تحریةر
الوسله میخوانیم کةه «من سب النبی و العیاذ باهلل وجب علی سامعه قتلكه» (خمینةی ،1408 ،ج  ،2ص  )477کشةتن
ناسب چند صورت دارد که در ذیل به آن اشاره میشود.
 .1شنونده پس از استماع دشنام ،بال فاصله به دشنام دهنده حمله کرده وی را از پا در میآورد.
 .2در یك دادگاه صالحیت دار طرح دعوای مینماید.
در صورت اول فقهاء معتقدند که قتل دشنام دهنده جایز بلکه واجب است و اگر موفق شود پیگةرد قضةایی نةدارد .ایةن در
صورتی است که کشنده خوف بر مال و جان خود نداشته باشد .ولی اگر خوف داشت ممکن صبر کنةد و بةا یةك طةرح حسةاب
شده سرفرصت به ناسب حمله نماید .در صورت اول ،اگر پس از شنیده فحش بال فاصله به هتاک حملةه شةود ایةن عمةل تةرور
نیست .چون مفهوم ترور با طرح و نقشه قبلی و سبق نیت همراه است که اینجا چنین چیزی نیست .دو نفر بدون هیچ برنامهای
َسكولُ
باهم رو برو میشوند ،یکی نسبت به پیامبر اسائ ادب میکند ،دیگر فوراً به حکم پیامبر اسالم وی را میکشد قكال ر ُ
السكلْطَانِ إِذَا
اللَّهِ مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ ال یُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَى ُّ
رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی (کلینف ،الکافی ،1365 ،ج  ،7ص  .)267کجایی این با ترور مطابقت دارد؟! .امةا اگةر در همةان

لحظه کار را تمام نکرد بلکه رفت تا با برنامه و طرح قبلی سابالنبی را بکشد ،این عمل ترور است ولی دلیلی برای اجةرای آن
در شرع وجود ندارد .زیرا اجرای حدود فوری است ،در حدود تأخیر جایز نیست .قال علكی« :فلكیس فكی الحكدود نظكر
ساعة» ،الشهید (شهیدالثانی ،1380 ،ج  ،3ص .)271پس اگر کسی حدود را تأخیر اندازد گناه کرده دیگرمکلف به اجرای عمل
نیست .اما اگر در دادگاه صالح طرح دعوای کند و اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه باشد باز ایةن تةرور نیسةت .بعةض از فقهةاء
نوشتهاند« :من سب رسول اهلل و کان بالغاً عاقالً مختاراً عالماً بانه سب للنبی قُتِكلَ بكال اشكکال و ال خكال و فكی
الریاض علیه االجماع فی کالم جماعه و فی الجواهر االجماع بقسمیه علیه و کیف کان فیدل علی القتكل مسكتفیض
الروایات باالضافت الی انّه عقلی» .چون بر پایی نظام اسالمی که موجب دفاع اجتماعی میگردد متوقف به احترام شخصةیت
رسول خدا است و اهانت موجب فروریختن این نظام اجتماعی میگردد که گناه آن بدتر از کشتن انسان اسةت ،چةون کشةتن
انسان موجب از بین رفتن سعادت یك فرد است اما اهانت موجب انهدام سعادت جامعه میباشد (حسةینی شةیرازی ،1409 ،ج

 ،87ص .)358به علت هجو بعض از سران یهود پیرامون شخصیت وجودی پیامبر حضرت ناگزیر به صدور فرمان قتل آنان شد
و افرادی مثل کعب اشرف ،ابورافع ،ابن ش بیه و سالم بن ابی الحُقَیق توسةط جوانةان اوس و خةزرج از سةر راه پیشةروی اسةالم
برداشته و خیال حضرت از ناحی آنان راحت شةد (سةبحانف ،1366 ،ج  ،2ص  27و  .)159عةالوه بةر آننةه گذشةت بعضةیها
معتقداند که :از دیدگاه علمای دین ،اعدام انقالبی نوع تکلیف دینی در شرایط خاص است که هدف از آن رفع مفاسةد و مظةالم،
اصالح امور جامعه و باآلخره قوام و دوام دین است منظور از اعدام انقالبی عبارت دیگری ترور است که در جهت تمایز با ترور به
مفهوم عرفی آن که به منظور کسب قدرت سیاسی انجام میشود ،میباشد (فةیض ،پیشةین ،ص .)45بةراین اسةاس تةرور بةرای
حف بیضهای اسالم جایز خواهدبود .در حال که حقیقت مطلب این است که ترور در هیچ شرایطی از نظةر مبةانی دینةی جةایز
نیست ،چون در آن قتل افراد بیگناه اجتناب ناپذیر است و کشتار بیگناهان در مبانی فکری اسالم مشروعیت نةدارد و اعةدامهای
انقالبی مجرم ولو دولت حاکم باشد ،چون مرتکب ظلم شده و گناهکار است یةا مجرمةی کةه احیانةاً از چنگةال دسةتگاه عةدالت
متواری میشود یا دستگاه قضایی با آن دست رسی ندارد ،چون بر اساس اعالم عام و عمومی صورت میگیرد دیگر ترور نخواهد
بود .چون در مفهوم ترور اساساً پنهان کاری و اجرای عملیات مخفی نهفته است.
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 .4دیدگاه مشهور علماء پیرامون قتل ناشی از ترور
ممکن است سؤالی این طور طرح شود که آیا کشتن افراد بهصورت ترور در اسالم جایز است؟ در جواب باید گفةت :چنةین
روشف در کتابهاس فقهف و قوانین مدون آن یافت نمفشود .اسالم به شدّت مخالف رفتارهای فردی و خود سرانه میباشد .و در
هیچ شرایطی به هر نوع عملی که منجر به اختالل نظام جامعه گردد رضایت نمیدهد.
بهترین دلیلی که برای این حکم می شود اقامه کرد روایاتی است که به طور قاطع هر نوع عملیات تخریبی و هراس بر انگیز
را ممنوع میداند این روایات در اکثر کتب فقهی و روایی فریقین آمده و در آثار معتبر فقهی به آن استدالل شده است و یکی از
موارد وفاق فقهی تشیع و تسنن میباشد.
از وجود مقدس رسول اکرم نقل شده که فرمود :إِنَّ االِیْمانَ قَیَّدَ الْفَتْ َ ،ال یَفتَ ْ مُؤمِنٌ (متقی هنةدی ،1419 ،ج ،1-2
ص  .)62حقیقتاً ایمان از کشتن ناگهانی منع میکند و از وجود مقدس امام صادق روایت شده کةه حضةرت فرمةود :یَكا أَبَكا
ِسكالمَ قَیَّكدَ الْفَتْك َ (کلینةف ،1365 ،ج ،7
الصكبَّاحِ إِنَّ اإل ْ
الصَّبَّاحِ هَذَا الْفَتْ ُ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْفَتْ ِ .یَا أَبَا َّ
ص375؛ طوسف ،1365 ،ج ،10ص )214ابی صباح کنانی خدمت امام صادق  رسید عةر

کةرد :مةا در همةدان همسةایهای

داریم که پیش ما میآید وقتی ما از فضایل امیرالمؤمنین صحبت میکنیم او بد گویی میکنةد .آیةا اجةازه میدهیةد مةا او را

بکشیم؟! امام  پرسید :خودت این کار را انجام میدهی؟ ابی صباح گفت :بلی بةه خةدا قسةم اگةر اجةازه بدهیةد در کمةین او
مینشینم وقتی آمد ناگهان با شمشیر خود بر او حمله میکنم و او را میکشم .حضرت صادق فرمود :این قتل ناگهانی و تةرور
است و رسول خدا از آن منع کرده است .ای ابی صباح اسالم قتل ناگهانی (ترور) را ممنوع نموده است.
با توجه به این دو روایت که در واقع بر گشت روایت دوم هم بةه روایةت اول اسةت ،نتیجةه میگیةریم کةه تةرور در اسةالم
مشروعیت ندارد و در کتب فقهی هم به همین دو روایت جهت عدم مشروعیت ترور استدالل شده است.
همننین آیت الل سید محمد حسین فضل اهلل میگوید :این نظر در دیدگاههای علمای جهان اسالم دیةده میشةود ،آنةان
همگی بر ضد انفجارات موضع گیری کردند ،زیرا کشتن افراد بیگناه به این شیوه به صرف مخالفت با سیاست دولتةی کةه ایةن
مردم در حیطهای آن زندگی میکنند جایز نیست (فضل اللّه ،پیشین ص .)71
 .5بررسی ادلة شرعیه
اکنون ما در شریعت مقدسه با دو دلیل شرعی کامالً متضاد مواجه هستیم .دلیل بر جواز تةرور در اسةالم عبةارت از رضةایت

رسول خدا بر کشتن سران دشمن و امضاء کردن جواز مرگ آنان به شیوة تروریستی میباشد .به دلیل این که وقتی پیةامبر
فرمود« :من لى بابن األشر »؟ چه کسف به خاطر من سراغ پسر اشرف مفرود؟ .محمد بن مسلم گفت« :انكا لك

بكه یكا

رسول اللّه انا اقتله» .منم یا رسول اللّه ،من او را مفکشم .قال« :فافعل ان قدرت على ذل » اگر مةفتةوانف ایةن کةار را

انجام بده .محمد بن مسلم در اندیشه طرح ترور بر آمد ،حتف خوردن و آشامدن را از یاد بةرد ،روزس بةه پیةامبر عةر

کةرد

ممکن مجبور به بد گویف از شما گردم .حضرت گفت :آننه براس شما آشکار است گفتن آن براس تان حالل مفباشد« .قولوا مكا
بدالکم ،فأنتم فى حلّ من ذل » .این میرساند که کشتن کعب اشرف کامالً تروریسةتی انجةام شةده و بهتةرین دلیةل بةرای
استفاده از این روش در سالم میباشد (سقا ،1363 ،ج  ،4-3ص  .)58اما دو روایت فوق الذکر به طةور مطلةق میگویةد :تةرور و
کشتن اافلگیرانه در هیج شرایطی جواز ندارد .و فقهاء اسالم عموماً در آثار فقهی شان بر این امر تأکیید میکنند ،و هیج فقهةی
قتل اافلگیری را جایز نمیدانند.
اگر این دو دلیل از جمیع جهات باهم برابری میکردند ،از حجیت میافتاد ،و ما در مقام عمل گرفتار شك میشدیم ،که آیةا
کشتن تروریستی در اسالم مشروعیت دارد یانه؟ وظیف ما را اصل تعیین میکرد .در حقیقت تکلیف شةاک مراجعةه بةه اصةل و
عمل به مقتضای آن است.
حال که این دو دلیل همتا و هم شأن نیستند ،چون استدالل به فعل پیامبر و رضةایت آن حضةرت از برانةدازی دشةمنان
خود به شیوة ایر معمول ،چندین اشکال خواهد داشت که در ذیل به آن اشاره میگردد.
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اوالً این یك واقع تاریخی است و در یك شرایطی خاصی اتفاق افتاده است و بیش از یةك بةار هةم تکةرار نشةده اسةت در
نتیجه نمیتواند منبع حکم شرعی باشد.
ثانیا فقهاء اسالم در دلیلیت آن تردید دارند ،چون حتی در ساب النبی (که همه قایل به جواز قتل هجةو گةو هسةتند) امةا
کسی به این دلیل استدالل ننموده اند .و اگر تمسك به آن از قوام قابل توجهی بر خوردار بود مورد اعةرا
نمیشد.

علمةاء اسةالم واقةع

ثالثاً ممکن است رضایت رسول خدا به کشتن افراد مذکور از باب مختصات النبی یا از باب سةاب البنةی باشةد .کةه ایةن
ویژگی دلیل برای مشروعیت ترور در اسالم نخواهد بود.
اما روایات از این عیوب مبرا است .چون حکم تکلیفی را بیان میکند ،فقهای اسةالم در آثةار فقهةی شةان بةه آن اسةتدالل
نموده اند ،این روایات مربوط به واقع خاص هم نمیباشد و اطالق آن شمولیت دارد که موجب حرمةت هةر نةوع اقةدامات ایةر
قانونی ایر عاقالنه و عرفی میگردد.
بنابراین ترور به عنوان نمادی از خشونت ،اگر به معنای قتل اافلگرانه و وحشت آفرین در مةورد کسةی باشةد کةه جةان او
محترم است ،قطعاً حرام و قبیح است .یعنی در قبح و حرمت ایجاد وحشت ایر قانونی و ایر مجاز و اافلگرانه که معنای خةاص
ترور است بحثی نیست (قطبی ،1382 ،ص  .)111عالوه بر موارد فوق توسل به ترور مخالف اصول کرامت انسانی ،داشةتن حةق
حیات و زندگی توأم با آرامش و آزادی میباشد و بانظم عمومی و آسایش عامه در تضاد و تنافی خواهةد بةود کةه هرگةز مبنةای
عقالئی نخواهد داشت و پیامد انزجار اجتماعی را هم به دنبال خواهد داشت.
 .6حامیان اصلی تروریزم
در جریان قضایای حقوقی متهم اصلی کسی است که از ارتکاب جرم سود میبرد ،در هدایت و ساماندهی تروریسم و ترویج
آن بدون شك بیشترین سهم ،مربوط به سازمانهای جاسوسی معروف دنیا میباشد .بعةض از حکومتهةا اصةالً از طریةق تةرور
قدرت را بهدست آورده اند؛ مثل اسرائیل و آمریکا و تروریستها بهعنوان قهرمانان ملی برای شان اهمیت یافتةه و تصةاویر شةان
روی پول ملی آنان جا خوش کرده است .مثل جرج واشنگتن .بعض از دولتها در پرورش تروریزم پیشگام بودهاند ،مثةل دولةت
ریگان که القاعده را بهوجود آورد و از بنالدن قهرمانی ساخت که تا کنون مثل شمشةیر دولبةه کةار میکنةد .در زمةان بحةران
افغانستان اصالً کسی با پدیدة تروریستی آشنایی نداشتند ،وقتی پای القاعده و طالبان (که فراوردة ارب هستند) آنجةا بةاز شةد،
ترور افراد هم رواج پیدا کرد و اکنون در عراق هر روز فاجعةه میآفریننةد .بحةران منطقةه حضةور آمریکةا را توجیةه میکنةد و
مشروعیت نظامی گری آنان را در پی دارد .پس آمریکا از تروریزم سود میبرد لذا از آن حمایت میکند؛ اما تبلیغةات را بةر ضةد
جهان اسالم و گروههای رهایی بخش ملی جهت دادهاند ،تا جای که باور بعض عناصر خود باخت خودی شده اسةت کةه اسةالم
طرفدار بنیادگرایی و جنگ طلب است اما ارب فریشت نجات انسانها میباشةند .در کابینةه دولتهةای اربةی و اسةرائیل یةك
وزارت خانه به نام «وزارت جنگ» وجود دارد که مفهوم آن با خود کلمه است و جای بحث ندارد؛ اما دولتهای اسالمی «وزارت
دفاع» دارند که دقیقاً بر عکس وزارت جنگ معنا میدهد .حال اربیها صلحبانان جهان اند اما مسلمانان شرارت پیشگان آشتی
ناپذیر! .از نظر اعتقادی و مبانی فقهی جهاد در عصر ایبت «امام عصر» فقط جنبهای دفاعی دارد و جهاد ابتةدایی را شةرع منةع
کرده است با وجود این مبنای محکم ،متهم کردن دنیای اسالم به ناأمنی جهان خالی از عناد و ستیزه جویی نخواهد بود (مکةف
عاملف ،1380 ،ج  ،1ص  .)312رئیس جمهور آمریکا پس از حادثه یازدهم سپتامبر در محضر جهانیان گفت :کشورها و مردمةان
دنیا یا با ما یا بر علیه ما هستند و بخش سومی وجود ندارد .در حالی که این مزخرف ترین حرفی بود که از دهةن مةدعی نظةم
نوین جهانی صادر شد و ناسنجیدگی آن در حدی است که با مبانی لبیرالیزم پذیرفته خود شان که تکثةر گرایةی ،عقةل گرایةی
دموکراسی جزء شعارهای اصلی آن است هم مطابقت ندارد (بیات ،1381 ،ص .)458آمریکائیان امةروز رجةز خةوانی میکننةد و
ساکنان کرهای زمین را با اسلح اتمی تهدید مینماید و منافع کشور خود را به قمیت نا أمنی جهان برابر میدانند در عین حال
او جنگ ساالر نیست ،بلکه حامی بشریت است ،اما وقتی یك نفر مسلمان اسلحه برای دفاع از خود به دست میگیرد در سةطح
بینالملل جنگ طلب معرفی میشود .سید حسن نصراهلل ،حماس و جبهات مقاومت لبنان و فلسطین تروریزم هستند ،اما دولت
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اسرائیل که کابینه فلسطین را میدزدد ،روزی دو هزار گلوله بر سر مردم بیدفاع و منازل مسکونی شهرهای لبنةان میریةزد ،از
زمین ،هوا و دریا بر شهرها و آبادیهای لبنان آتش باری میکند و یك کشور را با کمكهای آمریکا و انگلستان به تلّی از خةاک و
خاکستر تبدیل کرده است ،به نام دفاع از خود مورد تشویق کفر جهانی واقع میشود .آنان حامیان و مدافعان حقوق بشرند ،و به
عنوان بشر دوست معرفی میگردند ،ولی جان باختگان خورد سال زیر آوار ،زنان و پیر مردانی که هواپیماهای اسرائیلی از امةداد
رسانی به آنها هم ممانعت به عمل میآورد مجرم و محکوم و نا أمن کننةدگان دهکةدة جهةانی انةد! ایةن رفتةار تبعةیض آمیةز
اربیها تأسف ندارد ،زیرا آنان خود را در برابر قدرت باالتر احساس نمیکنند ،به همین جهت ادعةای آنةان بةرای مةا مسةلمانان
سندیت ندارد ،همان طور که روح تپندة تاریخ معاصر روح اهلل الخمینی بزرگ فرمود :حکومتی میتواند ادعای بکند کةه حقةوق
بشر را حف میکند ،که دولتش مبتنی بر یك عقاید الهی باشد .و خودش را مسؤل پیش یك قدرت بزرگ بدانةد ،آن اشةخاص
که خود شان را مسؤل نمیدانند پیش یك قدرتی ،قائل نیستند به یك قدرت بزرگی توجه ندارند ،به یةك قةدرت عظیمةی ،بةه
یك مسؤلیت واقعی .اینهای هر چه ادعا بکنند که ما بشةر دوسةت هسةتیم و مةا میخةواهیم حقةوق بشةر حفة بشةود و مةا
میخواهیم ،ادعا است هیچ واقعیت ندارد (هاشمی تروجنی ،1384 ،ص .)3و رهبر معظم انقالب در یك افشاگری صریح فرمةود:
امروز دولت اسرائیل خطرناک ترین تروریستها را در خود دارد ،آنها که در رأس این دولتند ،کسانی هستند که در فاجعةه بةار
ترین ق ضایای تروریستی ،خود شان شخصاً دستور داده اند و شرکت داشته اند اآلن هم هر روز دارنةد تةرور میکننةد و در کنةار
آمریکا هم هستند (شیرازی ،1380 ،ص.)12
جمع بندی
در پژوهش حاضر به مفهوم تروریسم ،اصول حقوق بشر دوستانه ،دیدگاه اسالم در باره تروریسم و دیدگاه علما و بررسی ادله
شرعه و حامیان تروریسم پرداخته شد .در مجموع دریافتیم جریان تروریسم در دو دهه اخیر در روندی گسترشی روشی برای
جایگزین کردن سیاستها و ایدئولوژیها بوده است و زندگی برخی را به ارعاب و وحشت گشانده است .ناگفته پیداست که
تروریسم در اعصار مختلف به اشکال مختلفی بوده است .امروزه هم به پیشرفت تکنولوژی ،وضعیتی خطرناک به خود گرفته
است.
ترور و تروریسم از لحاظ لغوی به یك معنی میباشد ،هم معنی لغوی و هم تعریف اصطالحی آن با ابهام جدی مواجه است ،و بین سیاسةت
مداران و دانشگاهیان پیرامون آن وفاق نظر وجود ندارد .اما از نگاه فقه ترور ویژة افراد و اشخاص فرو دولتی است .با ایةن کةه اسةالم بیشةترین
آسیب را از تروریسم دیده و قرن ها قبل از بیداری ارب استفاده از این روش را تقبیح و تحریم کرده است ،مع الوصف امروز سةردمداران اةرب
خود را در خط مقدم مبارزه بر علیه تروریسم معرفی کرده و به بهانه آن اقدام به تحریم ،تهدید ،لشکرکشی ،و براندازی حکومتها نمةوده و بةه
اشغال کشورها ادامه میدهند .آننه که در تعریف تروریسم نزد اربیها نقش دارد منافع آنان است ،نه حقوق بشةر دوسةتانه و جنایتهةای کةه
در دنیا اتفاق میافتد.
بنابراین هر کجا لطمه بر منافع ارب وارد شود آنجا نقض حقوق بشر است ،نقض حقوق زنان است ،گروهها همه تروریستی اند و  ...امةا اگةر
برخوردها اصطکاک با منافع آنان نداشت ،آنجا همه چیز سر جای خود قرار دارد گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است ولو بمب باران پناهگةاه سةازمان
ملل (مثل قضیه قانا در لبنان) باشد .اما از نظر اسالمی قضیه فرق میکند ،اسالم کشتار بیگناهان را در هر شةرایطی کةه اتفةاق افتةد محکةوم
می کند ،و فقهاء اسالم به شدّت مخالف استفاده از این روش هستند و در هیچ شرایطی این عمل جنایی را تأیید نمینمایند.
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
ابن منظور ،لسانالعرب ،لبنان ،دار صادر.1424 ،
ایان مك لین ،فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد ،ترجمه :دکتر حمید احمدی ،تهران ،نشر میزان.1381 ،
آشوری ،داریوش ،دانشنامه سیاسی ،تهران ،انتشارات مروارید.1383 ،
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بیات ،عبدالرسول و جمعی از نویسندگان ،فرهنگ واژهها ،بی جا ،مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.1381 ،
تقی مدرسی ،سید محمد ،تفسیر هدایت ،مشهد ،آستان قدس رضوی ،بی تا،
جعفر سبحانف ،فروغ ابدیت ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمف.1366 ،
حسینی الشیرازی ،الفقه (موسوعه استداللیه فی الفقه االسالمی) کتاب الحدود و العزیرات ،لبنان ،دار العلوم.1409 ،

خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوسیله ، ،قم ،مؤسسه اسماعلیان.1408 ،
زراعت ،عباس ،جرم سیاسی ،تهران ،انتشارات ققنوس.1377 ،
سقا ،مصطفف و ابراهیم آبیارس ،عبدالحفی شلبف ،سیرةالنبویه البن هشام ،انتشارات ایران.1363 ،
سلیمی ،عبدالحکیم ،نقش اسالم در توسع حقوق بینالملل ،قم ،انتشارات مؤسسةه آموزشةی و پژوهشةی امةام خمینةی(ره)،
.1382
شاملو احمدی ،محمد حسین ،فرهنگ اصطالحات و عناوین جزایی ،اشفهان ،نشر دادیار.1380 ،
شهید زین الدین الجبعی العاملی(شهیدالثانی) ،اللمع الدمشقیه ،قم ،دار التفسیر اسماعلیان.1380 ،
شیرازی ،علی ،مفهوم تروریسم در کالم رسای رهبری ،قم ،مؤسسه فرهنگی خادم الرضا.1380 ،
طوسف ،محمدبن حسن ،تهذیب األحکام ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه تهران.1365 ،
عمید ،فرهنگ فارسی ،تهران ،انتشارات امیر کبیر ،بی تا.
فضل اللّه ،سید محمد حسین ،افغانستان آمریکا تروریسم ،مترجم محمد جمعه امینی ،بی تا.
فیض ،سیروس ،چالش مشروعیت در رژیم شاه و قتل نخست وزیران ،بی جا ،بی تا،
قطبی ،هادی ،تحلیل مسأله خشونت از دیدگاه اسالم ،بی جا ،انتشارات احمدیه.1382 ،
کلینف ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمی .1365 ،
لنگرودی ،محمد جعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ،نشر گنج دانش.1381 ،
متقف هندس ،عالء الدین ،کنزالعمال فف سنن األقوال و األفعال ،بیروت لبنان ،دار الکتب العلمی .1419 ،
محقق داماد ،سید مصطفی ،حقوق بشردوستانه بینالمللی ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.1383 ،
محمد بن سعد ،الطبقات الکبری ،بیروت ،دار صادر ،بی تا.
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.1374 ،
مکف عاملف ،محمد بن جمال الدین ،شرح اللمع الدمشقیه ،قم ،دار التفسیر اسماعیلیان.1380 ،
ممتاز ،جمشید و میر حسین رنجبریان ،حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی ،تهران ،نشر میزان.1384 ،
مهرپور ،حسین ،نظام بینالمللی حقوق بشر ،تهران ،انتشارات اطالعات.1383 ،
میرمحمد صادقی ،حسین ،حقوق جزای بینالملل ،تهران ،نشر میزان.1377 ،
میسری ،عبدالوهاب ،دایرةالمعارف یهود ،یهودیت و صهیونیسم ،ترجمه :مؤسسه مطالعةات و پژوهشهةای تةاریخ خاورمیانةه،
ناشر :دبیرخانه کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاض فلسطین.1383 ،

هاشمی تروجنی ،سید محمد ،گزیدهای از آثار امام خمینی ،سازمانهای حقوق بشر ،ستاد برزگداشت حضرت امام خمینةی،
.1384
هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،نشر میزان.1383 ،

119

