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بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی )ره( با تکیه بر قرآن و روایات

قاسم ویل زاده بریمانلو1

2 دکرت سید حمید حسیین

ن احتشامی3 دکرت عی حس�ی

چکیده

ده اي  ی وجــود دارنــد کــه بــه نــام دیــن اســالم، بــه طــور گســرت در عــرص حــارصن گروه هــا�ی

ن امــر دســتمایه اي شــده اســت کــه دشــمنان  ننــد. همــ�ی ن ن مری ــه اعمــال خشــونت آمری دســت ب

ــي  ــکار عموم ــه اف ــرور ب ــونت و ت ــگ، خش ــوژي جن ــوان ایدئول ــه عن ــن را ب ــن دی ــالم، ای اس

یــن قربانیــان تــرور و  ی کننــد. نظــام جمهــوری اســالم ایــران یــ� از بزرگرت
جهانیــان، معــر�ن

وزی انقــالب اســالمی، شــمار  تروریســم در تاریــخ معــارص جهــان بــوده اســت. پــس از پــری

یــن یــاران امــام خمیــین )ره(، بــر اثــر ترورهــای ناجوانمردانــه  زیــادی از صدیق تریــن و پاکرت

ــر  ــدس از دیگ ــدی مهن ــرور شــهید حــاج قاســم ســلیما�ن و ابومه ــه شــهادت رســیدند و ت ب

ــن  ــاره ای ــین درب ــام خمی ــر ام ــرر� نظ ــن رو ب ــت و از ای ــری اس ــال اخ ــرور در س ــات ت اقدام

پدیــده، راهگشــا بــه نظــر می رســد از ایــن رو بــرر�ی پدیــده تــرور در اندیشــه متفکریــن بــزرگ 
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ی بــه شــبهات  ی بــراي شــناخت دیــدگاه اســالم و پاســخگو�ی مســلمان میتوانــد راهنمــاي خــو�ب

وارده در ایــن زمینــه باشــد. در ایــن تحقیــق بــه بــرر� تــرور از دیــدگاه امــام خمیــین )ره( بــا 

تکیــه بــر قــرآن و روایــات پرداختــه شــده اســت و در اخــر اشــاره ای بــه تــرور دو رسدار عــایل 

قــدر، شــهید حــاج قاســم ســلیما�ن و ابومهــدی مهنــدس اشــاره شــده اســت.

، ایات و روایات کلید واژه ها: ترور، امام خمیین
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1- مقدمه

ده اي  ی وجــود دارنــد کــه بــه نــام دیــن اســالم، بــه طــور گســرت در عــرص حــارصن گروه هــا�ی

ن امــر دســتمایه اي شــده اســت کــه دشــمنان  ن مــي زننــد. همــ�ی دســت بــه اعمــال خشــونت آمری

ــي  ــکار عموم ــه اف ــرور ب ــونت و ت ــگ، خش ــوژي جن ــوان ایدئول ــه عن ــن را ب ــن دی ــالم، ای اس

ی کننــد. از ایــن رو بــرر�ی پدیــده تــرور در اندیشــه متفکریــن بــزرگ مســلمان 
جهانیــان، معــر�ن

ــه شــبهات وارده در  ی ب ــدگاه اســالم و پاســخگو�ی ــراي شــناخت دی ی ب ــد راهنمــاي خــو�ب میتوان

، بــه عنــوان ارائــه دهنــده نوین تریــن و  ی
ی هــم کــه امــام خمیــین ایــن زمینــه باشــد. از آنجــا�ی

عمل گراتریــن نســخه از اســالم در ســال هــاي اخــری محســوب مي شــوند، آگاهــي از دیــدگاه 

ی 
ایشــان در مــورد پدیــده تــرور، در شــناخت نظــر اســالم نســبت بــه ایــن پدیــده بســیار حیــا�ت

یــن مســائل و مشــکالت کنــو�ن جهانیــان  و راهگشــا مي باشــد. تروریســم، یــ� از مهمرت

اســت، در ایــن میــان، مشــکی کــه بــه صــورت ســازمان یافتــه و هدایــت شــده، ایــن اســت 

، بــه اســالم  ، از طــرف رســانه هــا و سیاســتمداران غــر�ب کــه ایــن معضــل در ســال های اخــری

ــوب ملت هــای آزاده  ــرای رسک ــا�ن ب ــ� از ابزارهــای اســتکبار جه نســبت داده شــده اســت. ی

جهــان، متهــم کــردن آن هــا بــه تروریســم و یــا حمایــت از اقدامــات تروریســیت اســت. در 

ــه  ــال�ب از صحن ــن و انق ــای مؤم وه ن نری ــاخ�ت ــارج س ــای خ ــ� از ابزاره ن ی ــری ــی ن ــه داخ عرص

ن و ایجــاد  ن آن هــا بــه اســتفاده از روش هــای خشــونت آمری سیاســت و اجتمــاع، متهــم ســاخ�ت

رعــب و وحشــت در مخالفــان اســت. در فرهنــگ و ادبیــات حقــو�ت و ســیا� اســالم، واژه 

تــرور ســابقه ای نــدارد، ویل اگــر بتــوان عنــارص تحلیــی آن را بــه دســت آورد، چــه بســا تحــت 

عنــوان »محاربــه، ارهــاب، تهدیــد و اعمــال خشــونت، فتــک و اغتیــال و غیلــه« قابــل مطالعه 

امــون دیــن اســالم و مســئله تــرور و ترویســم  و بــرر� اســت. در ایــن بــاره ســواالت مهــم پری

مطــرح می شــود و در ذهــن مخاطبــان جوانــه می زنــد کــه آیــا بــه راســیت اســالم دیــن تــرور 

وان خــود بــه عنــوان روش معــر�ن می کنــد؟ آیــا اســالم بــا تــرور  اســت و خشــونت را بــه پــری
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، دســت  ن ه معصومــ�ی ؟ آیــا مســلمانان اجــازه دارنــد بــا اســتناد بــه ســری موافــق اســت یــا خــری

بــه تــرور بزننــد؟ تــرور چــه نســبیت بــا مجــازات اســالمی دارد؟ اســالم در برابــر تروریســم چــه 

ــا کــدام  ــا تروریســم، اقدامــات تروریســیت ب موضعــی دارد؟ در صــورت مخالفــت اســالم ب

ــه جــزا�ی اســالم مــواردی  ــا در فق ــق اســت؟ آی ــل تطبی ــم اســالمی قاب ــن جرای ــک از عناوی ی

وجــود دارد کــه بــر مکلفــان واجــب و یــا جایــز باشــد بــدون مراجعــه یــا بــا اذن دســتگاه قضــا�ی 

ی نمایــد؟ در مقالــه حــارصن  ایــط از ادامــه حیــات انســا�ن دیگــر جلوگــری و یــا فقیــه جامع الرش

بــا روش تحلیــل بیانــات و اندیشــه ها، قــرا�ن آیــات و روایــت و رویکــرد امــام نســبت بــه تــرور 

ی در 
ــه ایــن ســوال کــه »دیــدگاه امــام خمیــین مــورد بحــث قــرار گرفتــه و تــالش مــي شــود ب

مــورد تــرور چیســت؟« پاســخ داده شــود.

1-1- بیان مسئله

ــط  ــبات و رواب ــژه در مناس ــه وی ــت و ب ــم سیاس ــوزه عل ــواره در ح ــرور« هم ــوع  "ت موض

ــه بعــد  ــا اینک ــوده اســت؛ ت ــوان موضــوع مهــم و درخــور توجــه مطــرح ب ــه عن ــل ب ن المل ب�ی

از حادثــه تروریســیت یــازده ســپتامرب توجــه بــه پدیــده تروریســم در اولویــت قــرار گرفــت و 

ــان  ــی جه ــانه های گروه ــیا� و رس ــای س ــث کنفرانس ه ــن بح ــی تری ــه اص ــوع ب ــن موض ای

ــی در نظــام  ــوان نقطــه عطف ــه عن ، ب ــه تاریخــی و فرامــوش نشــد�ن ــن حادث ــع شــد. ای واق

ــید. ــم بخش ــوع تروریس ــه موض ــو ب ــر�ش ن ــد و نگ ــی جدی ــل، مفهوم ن المل ب�ی

و  یهــودی  و محافــل  بنگاه هــا  تأثــری  تحــت  بیشــرت  کــه  غــر�ب  تبلیغــا�ت  رســانه های 

ــت  ــات ماهی ــرای اثب ــرای اهــداف ســیا� تالش هــای خــود را ب ــد، ب ــرار دارن صهیونیســیت ق

ــالت  ــن حم ــراب در ای ــه اع ــلمان ها و از جمل ن مس ــ�ت ــت داش ــالم و دس ــن اس ــیت دی تروریس

ن جهــاد اســالمی را  انتحــاری مــرصوف داشــته اند. در بیشــرت تفاســری و تحلیل هــای خــود نــری

ادف بــا  تروریســم معــر�ن می کننــد؛ بــه گونــه ای کــه بســیاری از غر�ب هــا ضمــن مرتبــط  مــرت
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ن تمــدن اســالمی بــا  تروریســم، عقبــه حــوادث و رویدادهــای تروریســیت معــارص را  دانســ�ت

ــد. ــالمی میپندارن ــه های اس ــرات و اندیش تفک

ــا  ــرآن وارد نشــده اســت، ام ــن شــکل در ق ــون« بدی ــا »ارهابی ــه »ارهــاب« و ی هرچندکلم

برخــی مشــتّقات آن بــه صیغه هــاى گوناگــون در قــرآن آمــده اســت. ویل بــه مفهــوم »ارهــاب« 

یــا »ارهابیــون« کــه در حــال حــارصن در جهــان سیاســت مصطلــح اســت نمی باشــد و معنــا�ی 

.)35 :1398 ، کامــال ًمتفــاوت بــا معنــای اصطالحــی کنــو�ن دارد )حســیین

ــه  ــکل مواج ــا مش ــم« ب ــوم »تروریس ــف مفه ــی در تعری ن المل ــه ب�ی ــت جامع ــین اس گفت

ك کشــورها از  ــف مشــرت ــه تعری ــراى ارائ ــل ب ــرات متعــدد ســازمان مل می باشــد و حــیت مذاک

ن امــر زمینــه را بــراى تفســری بــه رأی و سوءاســتفاده کشــورهاى  آن بــه جــا�ی نرســیده و همــ�ی

قــدرت طلــب و اســتکباری از ایــن واژه فراهــم ســاخته اســت تــا بــر اســاس تعریــف خــود از 

»تروریســم« اهــداف اســتکباری خــود را دنبــال کننــد و بــه جنــگ بــا دشــمنان خــود بــه اســم 

»تروریســم« مبــادرت ورزنــد.

تــرور، یــ� از مهم تریــن مســائل و مشــکالت کنــو�ن اســت و صدهــا ســمینار و کنفرانــس، 

ی از آن، در دنیــا تشــکیل  ن و بــرر� علــل و ریشــه های آن و روشــهای جلوگــری بــرای شــناخ�ت

ــه هــای  ــاره آن، از دیدگاه هــای گوناگــون و در زمین ــرای پژوهــش درب ــاب ب شــده و دههــا کت

، مذهــیب و اخــال�ت منتــرش گردیــده اســت.  مختلــف ماننــد جامعه شــنا�، ســیا�، حقــو�ت

ی وجــود داشــته اســت. در  ن معضــی همــواره بــه صورت هــای مختلــف در جوامــع بــرش چنــ�ی

، از طــرف رســانه ها  ــن معضــل در ســال  های اخــری ــن اســت کــه ای ــان مســئله مــا ای ــن می ای

ــه  ــات ب ــن تبلیغ ــعت ای ــت.  وس ــده اس ــبت داده ش ــالم نس ــه اس ، ب ــر�ب ــتمداران غ و سیاس

ی  ن ن چــری ــ�ی ــه اول ــن کشــورها پرســیده شــود ک ــردم ای ــر از بســیاری از م ــه اگ حــدی اســت ک

کــه در ارتبــاط بــا واژه »اســالم« بــه ذهــن شــما متبــادر مــی شــود چیســت؟ پاســخ خواهنــد 

ی و مقــاالت بــا  داد: »تروریســت« برخــالف ســایر ادیــان، اســالم مرتبــاً در گزارش هــای خــرب



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

152

ــود. ــد زده می ش ــونت پیون خش

ننــد، هویــت مذهــیب آنهــا  ن ــه مری ــه اعمــال جنایتکاران ــان دســت ب وان ســایر ادی ــری وقــیت پ

ــام  ــل ع ــه قت ــود ک ــه نمی ش ــز گفت ی هرگ ــرب ــات خ د و در گزارش ــری ــرار نمی گ ــه ق ــورد توج م

ــا قتــل  د و ی �ت صــورت می گــری ــه دســت رصب هــای ارتدوکــس رسش ــا�ن تبارهــای کــوزوو ب آلبن

ــان  ن کار یهودی ــط�ی ــل کیش در فلس ــا نس ــت و ی ــری بودا�ی هاس ــا، تقص ــای برمه ای ه ــام ه ع

ــد  ــن صــورت تأکی ــه در ای د ک ــری ــب مســلما�ن صــورت گ ــه خطــا�ی از جان ــا�ن ک ــا زم اســت اّم

ن مــی  ــاری مســیحیت تلقــ�ی ــه �ب اعتب حــم مای ــرد خاطــی اســت. مســیحیان بری ــر مذهــب ف ب

ن شــود، بــه عنــوان مصــدا�ت از تهدیــد  شــوند، امــا اگــر مســلما�ن مرتکــب اعمــال خشــونت آمری

ــه  ــری خصمان ــت تفک ــه موجــب تقوی ن برخــورد دوگان ــ�ی ــن چن ــی شــود. ای اســالم، اعــالم م

دربــاره اســالم اســت کــه چهــره آن را زشــت و مهیــب جلــوه داده اســت )آشــوری، 1397: 38(.

تــرور یــ� از واژه هــا�ی اســت کــه در ادبیــات قدیــم و جدیــد و فرهنــگ علــوم ســیا� 

کاربــرد فــراوا�ن دارد و امــروزه بحــث تروریســت از حساســیت زیــادی برخــوردار می باشــد بــه 

ان و بســیاری از رسان جنایتــکار دولتهــای اســتکباری بــرای قلــع و قمــع  گونــه ای کــه مســتکرب

ــالح  ــن اصط ــش از ای ــای آزادی بخ ــش و جنبش ه ــلطه گرانه خوی ــت های س ــان سیاس مخالف

سوءاســتفاده می نماینــد. ازایــن رو جــای آن دارد کــه دیــدگاه اســالم در خصــوص ایــن پدیــده 

بــرر� و تفــاوت آن بــا مبــارزات آزادی بخــش روشــن گــردد. امــروزه ایــن ســؤال ذهــن بســیاری 

را درگــری کــرده اســت کــه دیــدگاه آیــات و روایــات دربــاره تــرور و تروریســت چیســت؟ و چــه 

ــالم  ــدر اس ــخ ص ــا�ی در تاری ــش گزارش ه ــم و بی ــش دارد؟ ک ــارزات آزادی بخ ــا مب ــاو�ت ب تف

ن برخــی افــراد را صــادر  دیــده می شــودکه رســول خــدا )صــی هللا علیــه و آلــه( دســتور کشــ�ت

کرده انــد و الزم اســت ضمــن بــرر� صحــت و ســقم ایــن گزارشــها تفــاوت ایــن دســتورات 

د. ســؤاالت و نــکات یــاد شــده  عــی فــرض صحــت بــا تــرور  مذمــوم مــورد بــرر� قــرار گــری

مــا را بــر آن داشــت کــه در ایــن پایان نامــه مــوارد یــاد شــده را مــورد بــرر� و ارزیــا�ب قــرار 

دهیــم. بــه هــر روی ســؤال اصــی ایــن پژوهــش عبــارت اســت:
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ــالم  ــیت اس ــه راس ــا ب ــت؟ و آی ــت چیس ــرور و تروریس ــاره ت ــات درب ــات و روای ــدگاه آی دی

وان خــود بــه عنــوان روش معــر�ن کــرده اســت؟ بــرای  دیــن تــرور اســت و  خشــونت را بــه پــری

ن پاســخ ایــن ســؤال مهــم الزم اســت کــه بــه متــون اولیــه و اصیــل اســالم یعــین قــرآن  یافــ�ت

ــرد و  ــه ک ــود دارد مراجع ــالم( وج ن )علیهم الس ــ�ی ــنت معصوم ــا س ــاط ب ــه در ارتب ــه ک و آنچ

بــا دیــد کشــف حقیقــت و رصف نظــر از هــر گونــه نظــرات دیگــران و  تبلیغــات، پاســخ ایــن 

 در برابــر فرهنــگ غــرب 
گ

ســؤال را پیــدا کــرد و برداشــت واقعــی را بــدون تــرس و خودباختــ�

معــر�ن نمــود.

1-2- تعریف لغوی و اصطالحی ترور 

اده،  ن ــری ــرس و وحشــت اســت )عل ــاي ت ــه معن ــه در لغــت ب ــرور»Terror« ک ــده ی ت  از پدی

1377 :274(، تعاریــف متعــددي بــه عمــل آمــده اســت. در ایــن قســمت بــر تعاریــف مختلــف 

از تــرور مــروري خواهیــم داشــت. داریــوش آشــوري، در دانشــنامه ســیا�ی در تعریــف تــرور 

ی 
ــین ــراس و هراس افک ــاي ه ــه معن ــه، ب ــان فرانس ــت، در زب ــرور، در لغ ــد: ت ن مي گوی ــ�ی چن

ی  ی حکومت هــا بــراي رسکــو�ب
قانــو�ن ن و غری اســت؛ و در سیاســت بــه کارهــاي خشــونت آمری

ن کــردار گروه هــاي مبــارزي کــه بــراي  مخالفــان خــود و ترســاندن آن هــا تــرور مي گوینــد و نــری

ن  ن و هراس انگــری رســیدن بــه هدف هــاي ســیا�ی خــود، دســت بــه کارهــاي خشــونت آمری

ــه کار  ن ب ــری ــیا�ی ن ــتار س ــاي کش ــه معن ــرور ب ن ت ــ�ی ــود. همچن ــده مي ش ــرور نامی ــد، ت مي زنن

ن بیــان مي کنــد: تــرور، بــه معنــاي  مــي رود )آشــوری، 1390: 76(. فرهنــگ جامــع ســیا�ی نــری

تــرس و وحشــت اســت و در اصطــالح عــام بیشــرت بــه قتل هــاي ســیا�ی گفتــه مي شــود کــه 

و در فرهنــگ  ن آلــن بــری ، 1395: 37(. همچنــ�ی البتــه معنــاي واقعــي ایــن واژه نیســت. )تــرا�ب

علــوم اجتماعــي، تــرور را بــه معنــاي حالــت و یــا احســاس تــرس دســته جمعــي مي دانــد کــه 

.)46 :1393 ، ــا�ی ی حســاب موجــد آن اســت )طباطب خشــونت و کشــتار �ب
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ن ایــن تعریــف را از تــرور ارائــه مــي دهــد: تــرور بــه معنــاي  فرهنــگ علــوم ســیا�ی نــری

ــت  ــه حال ــه باعــث ب ی ک
ــا جنبــیش ی حــزب ی

ن در معــین ــ�ی ــاد اســت. همچن ــرس زی وحشــت و ت

وحشــت فوق العــاده اي اطــالق مــي شــود حالــت تــرور شــود بــه کار رفتــه اســت. اصطالحــا 

ــزب و  ــروه، ح ــک گ ــوي ی ــزي از س ــل و خونری ــونت و قت ــه خش ــت زدن ب ی از دس
ــا�ش ــه ن ک

ــت  ــدرت اس ــظ ق ــا حف ــب و ی ، کس ــیا�ی ــاي س ــدف ه ــه ه ــل ب ــور نی ــه منظ ــت ب ــا دول ی

.)1395 فتوره چــی،  و  )افتخــاری راد 

ن اقــدام  ــری ــت و ن ــک حال ــه ی ــرور هــم ب ــه ت ــم ک ــور در مي یابی ــف مذک ــرر�ی تعاری ــا ب ب

خــاص اشــاره دارد. منظــور از حالــت، وضعیــت تــرس و هــراس اســت کــه از دســت زدن بــه 

ــه  ــم ک ــس  مي بینی ــردد. پ ی مي گ
ــا�ش ــوند، ن ــده مي ش ی نامی

ــیت ــه تروریس ــاص ک ــات خ اقدام

ایجــاد تــرس، وحشــت و هــراس اجــزاي الینفــک تــرور اســت. پــس بــه صــورت کیی مي تــوان 

تــرور را اینگونــه  تعریــف کــرد.

1-3- ترور از منظر آیات و روایات

1-3-1- آیات:

خداونــد در آیــه 151 ســوره انعــام می فرمایــد: }ُقــل تَعالــوا اَتــُل مــا َحــرََّم ر َبُکــم َعَلیُکــم 

ــم  ــُن نَرزَُقُک ــالٍق نَح ــن اَم ــم ِم ــوا اَوالَدُک ــاناً َو التَقُتل ــِن ِاحس ــیئا ًو ِبالواِلَدی ــه َش ــوا ِب ِک
ِا اّل تُرش

ــیت َحــرَّم اَللــه  فــَس اَلَّ بــوا اَلفواِحــَش مــا َظَهــر ِمنهــا َومــا بَطــن ََوال تَقُتلــوا اَلنَّ َوِایّاُهــم َوال تََقرَّ

ِااّل ِبالَحــق ّذِلُکــم َوّصاُکــم ِبــه َلعَلُکمــت َعِقلــوَن{، بگــو بیائیــد آنچــه را پروردگارتــان بــر شــما 

یــک او قــرار ندهیــد؛ و بــه پــدر و مــادر نیــ�  ی را رسش ن حــرام کــرده بخوانــم و آن اینکــه چــری

کنیــد و فرزندانتــان را از بیــم فقــر نکشــید. مــا شــما و آن هــا را روزی می دهیــم و بــه کارهــای 

ن  م شــمرده و کشــ�ت زشــت نزدیــک نشــوید چــه آشــکار و چــه پنهــان و جــا�ن را کــه خــدا محــرت

او را حــرام کــرده، جــز بــه حــق نکشــید. اینهاســت کــه خداونــد شــما را بــدان ســفارش نمــوده 
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اســت شــاید بیندیشــید.

خداوند در آیه 32 سوره مائده می فرماید:

ِ نَْفــٍس أَْو َفَســاٍد  ْ ی ِإرْسَاِئیــَل أَنَّــُه َمــْن َقَتــَل نَْفًســا ِبَغــری ِ
} ِمــْن أَْجــِل َذِلــَك َکَتْبَنــا َعــَی بـَـین

ــا{،  ــاَس َجِمیًع ــا النَّ ــا أَْحَی ــا َفَکأَنََّم ــْن أَْحَیاَه ــا و ََم ــاَس َجِمیًع ــَل النَّ ــا َقَت ی ااْلئَرِْض َفَکأَنََّم ِ
�ن

بدیــن ســبب بــر بــین ارسائیــل نوشــته و مقــرر داشــتیم کــه هــر کــس انســا�ن را جــز 

ن کــرده بکشــد چنــان اســت کــه گــو�ئ همــه  بــرای قصــاص نفــس یــا فســادی کــه در زمــ�ی

مــردم را کشــته و هــر کــس انســا�ن را حیــات بخشــد گــو�ئ همــه مــردم را زنــده کــرده 

اســت.

ــرََّم  ی َح ِ
ــیت ــَس الَّ ْف ــوا النَّ ــد: }َواَل تَْقُتُل ــه 32 می فرمای ــوره ارساء آی ــد در س 3-– خداون

ی اْلَقْتــِل  ِ
ــْرِْف �ن ــِه ُســْلَطانًا َفــاَل یُ ــُه ِإالَّ ِباْلَحــقِّ َوَمــْن ُقِتــَل َمْظُلوًمــا َفَقــْد َجَعْلَنــا ِلَوِلیِّ اللَّ

ِإنَّــُه َکاَن َمْنُصــوًرا{ و نفــی را کــه خدوانــد حــرام نمــوده جــز بــه حــق نکشــید و کســیکه 

ــد در  ــم پــس او نبای ــرای ویل او تســلطی قــرار دادی ــاً ب ــا حتم ــوم کشــته شــود م مظل

ن ارساف کنــد زیــرا کــه او یــاری شــده اســت. کشــ�ت

ــت و کرامــت  ــرای انســان فضیل ــم ب ــد حکی ــر شــد خداون ــه ذک ــا�ت ک ــه ی آی در هم

ی  فــراوا�ن را لحــاظ داشــته و از فحــوای کالم  الهــی اســتفاده می شــودکه حیــات بــرش

بســیار حائــز اهمیــت بــوده و قتــل و نابــودی افــراد در منظــر خداونــد بســیار قبیــح و 

ناپســند اســت.

1-3-2- روایات

1- ابوالصبــاح کنــا�ن بــه امــام جعفــر می گویــد:}ِان َلنــا جــاراً ِمــن َهِمــدان یُقــاَل َلــُه الَجعــُد 

ن )ع(اَفَتــأِذن یِل ِان اَقُتَلــه؟ قــاَل: ِان َِّااِلســالم ََقیــد اَلَفتــَک و  َالمؤِمنــ�ی بــِن َعبــِدهللاَ یَُســب اَمری

ِ اَلَمســِجِد َو ِاذا 
َِک قــاَل: َفانرَصَفــت ِایل الکوِفــه َفصیَلــت اَلَفجــَر �ن َلِکــن َدَعــه َفســَتکفی ِبَغــری
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اَنــا ِبقاِتــل یَقــوَل َوَجــَد الَجعــَد بــِن َعبــِدهللا َعــی َفراَشــه ِمثــَل الــُزِق اَلَمنفــوح َِمتیــا ًَفَذَهبــوا 

یَحَملونـَـه ِاذا َلحَمــه َســَقط َعــن َعَظَمــه َفَجمعــوهُ َعــی نَِطــع َو ِاذا تَحَتــهُ أســَود َفدَفُنــوُه{، یــ� 

از همســایه های مکــه از قبیلــه همــدان و نامــش جعــه بــن عبــدهللا اســت بــه عــی)ع( دشــنام 

می دهــد آیــا اجــازه می دهــی کــه او را بکشــم فرمــود: اســالم تــرور را منــع کــرده اســت او را 

رهــا کــن زیــرا بــه زودی فــرد دیگــری ایــن کار را انجــام می دهــد.

ابوصبــاح بــه ســوی کوفــه رفتــه و در مســجد مشــغول نمــاز صبــح شــدند در ایــن حــال 

گوینــده ای می گفــت جعــد بــن عبــدهللا ماننــد مــرده ای کــه بــاد کــرده باشــد در رختخوابــش 

پیــدا شــد ســپس گروهــی رفتنــد و او را حمــل کردنــد در ایــن حــال گوشــتش از اســتخوانش 

دند. جــدا می شــود در حالیکــه جســد او ســیاه بــود او را بــه خــاک ســرپ

هــا�ی را دیــدم پرســیدم این هــا  ن 2- پیامــرب اکــرم فرمــود وقــیت در معــراج بــودم چری

چیســت گفتنــد نشــانه های آخــر زمــان اســت پرســیدم آخــر زمــان چــه زمــا�ن اســت خداونــد 

ــران  ــان ق ــردد و جهــل ظاهــر شــود قاری ــم محــو گ ــه عل ــیت اســت ک ــان وق ــود آخــر زم فرم

زیــاد شــوند و عمــل کاهــش یابــد تــرور بــاال رود فقهــای هدایتگــر انــدک و فقهــای گمــراه و 

ــی، 1403: 137(. ــوند )مجل ــراوان ش ــاعران ف ــاد و ش ــکار زی خیانت

3 - در نهج البالغــه، نامــه 53، امــام عدالــت در ذیــل نامــه خــود بــه مالک اشــرت 

یــد: می فرما

َ ِلِنْقَمــة، َوالَ أَْعَظــَم ِلَتِبَعــة، َوالَ  ٌء أَْد�ن ْ ی َ َهــا، َفِإنَّــُه َلْیــَس �ش ِ ِحلِّ ْ َمــاَء َوَســْفَکَها ِبَغــری }ِإیَّــاَک َوالدِّ

َهــا. َواللــُه ُســْبَحانَُه ُمْبَتــِدٌئ  ِ َحقِّ ْ َمــاِء ِبَغــری ة، ِمــْن َســْفِک الدِّ أَْحــَرى ِبــَزَواِل ِنْعَمــة، َوانِْقَطــاِع ُمــدَّ

یـَـنَّ ُســْلَطانََک ِبَســْفِک  َمــاِء یـَـْوَم اْلِقَیاَمــِة؛ َفــالَ تَُقوِّ َ اْلِعَبــاِد ِفیَمــا تََســاَفُکوا ِمــَن الدِّ ن ْ ِباْلُحْکــِم بـَـ�ی

ن  ــ�ت ن از ریخ ــری ه ــُه{، برپ ــُه َو یَْنُقُل ــْل یُِزیُل ــُه، بَ ــُه َو یُوِهُن ــا یُْضِعُف ــَک ِممَّ ــِإنَّ َذِل ــَرام، َف َدم َح

ن مجــازات،  ن کیفــر انتقــام، بــزرگ ســاخ�ت ن در نزدیــک ســاخ�ت خــون بنــا حــق، زیــرا هیــچ چــری

ن خــون ناحــق نیســت؛  رسعــت زوال نعمــت و پایــان بخشــیدن بــه زمامــداری، همچــون ریخــ�ت
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ــدگان خــود، در مــورد  ــان بن ن  در می ــل از هــر چــری ــد ســبحان در دادگاه قیامــت قب و خداون

ن خــون حــرام  خون هــا�ئ کــه ریختــه شــد دادر� خواهــد کــرد؛ بنابرایــن حکومتــت را بــا ریخــ�ت

تقویــت مکــن. چــرا کــه آن را تضعیــف و سســت می کنــد بلکــه بنیــاد آن را از جــای می کنــد 

ی  ، 1380: 179(. بــا دقــت در کالم مــوالی متقیــان کرامــت انســا�ن و ارزش حیــات بــرش )دشــیت

و عنایــت بــه ارزش هــای واالی انســا�ن بــه  وضــوح دیــده می شــود؛ و آنچــه زشــت و ناپســند 

اســت مــرگ و نابــودی و تــرور و قتــل افــراد اســت.

یــک بــن  در روایــت دیگــری آمــده اســت. مســلم بــن عقیــل، نقــل کــرده اســت وقــیت رسش

عبــدهللا اعــور در خانــه هــا�ن مریــض شــد. عبیــدهللا بــن زیــاد تصمیــم گرفــت بــه عیــادت 

یــک بــه مســلم گفــت: فــردا ایــن تبهــکار بــه عیــادت مــن می آیــد. مــن او را  یــک بــرود. رسش رسش

ون بیــا و او را بــه قتــل برســان. فــردای آن  رسگــرم می کنــم هنگامــی کــه آب طلــب کــردم بــری

روز وقــیت عبیــدهللا وارد خانــه هــا�ن شــد، مســلم از انجــام عمــل خــود منــرصف شــد وقــیت 

بــه او گفتــه شــد چــرا منــرصف شــدی گفــت پیامــرب فرمــوده اســت. }ِانَّ اَاِلیمــاَن َقیَداَلَفتــک 

ی، 1495:  َوال یَفِتــک ُمؤِمَن{،ایمــان مانــع تــرور اســت و مؤمــن اقــدام بــه تــرور نمی کنــد )طــرب

)367

1-4- واژه های مرتبط با ترور در متون اسالمی

ی و غفلــت و  ن شــخی از روی �ب خــرب 1-4-1. فتــک: در زبــان عــر�ب »الفتــک« یعــین کشــ�ت

ــا  ــای شــخی اســت کــه از غفلــت دیگــری اســتفاده می کنــد و او را می کشــد ی ــه معن ن ب ــری ن

ن ناحــق  ن فتــک را بــه کشــ�ت مجــروح می نمایــد )قیــم، 1384: 775(. یــ� از فقهــای معــارص نــری

کــرده اســت و آن را مصــداق تــرور دانســته اســت )هاشــمی شــاهرودی،  و ناجوانمردانــه تعبری

1390: ص 17(.

در کتــاب مبســوط آمــده اســت تــرور یعــین تــرس و وحشــت و بــه اصطــالح قتــل ســیا� 
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بــا اســلحه اســت و در فقــه آن را فتــک گوینــد فتــک آن اســت کــه از روی غفلــت یــورش بــرده 

و آن را بکشــند خــواه بــا ســالح یــا بــدون ســالح در امــور ســیا� باشــد یــا غــری آن بنابرایــن 

تعریــف فتــک اعــم از تــرور اســت یعــین تــرور از مصــداق فتــک میباشــد. قاتــل زبــری او را 

انــه بــا اهــداف ســیا� همــراه باشــد مــی  ن غافلگری بــه فتــک کشــت. اگــر فتــک یــا همــان کشــ�ت

توانــد مصــداق تــرور باشــد )جعفــری لنگــرودی، 1378: 67(.

1-4-2.ارهــاب: در ادبیــات قدیــم بــه معنــای تــرس ترســاندن و دچــار هــراس کــردن اســت 

ســید. در قــرآن کریــم ســوره بقــره آیــه40 می فرمایــد: }َوِایایََفاَرَهبــون{- یعــین فقــط از مــن برت

در لغت نامــه دهخــدا هــم بــه معنــای ترســانیدن آمــده اســت )دهخــدا، 1343: 1933(در 

ن ارهــاب دومــی بــه معنــای دولــت تروریســیت بــه کار مــی رود. تعابــری ســیا� نــری

ــاخ بشــود او را از پــای  1-4-3. اغتیــال: بــه معنــای پنهــا�ن و بــه شــکل یــک هــم قتــول ب

نــگ آمــده اســت )قیــم، 1384: 769(؛ بنابرایــن اگــر شــخی،  درآوردن همــراه بــا حیلــه و نری

ــدارد، مگــر  ــا�ئ ن ــرور معن ــدون هــدف و غــرض ســیا� کشــت اصطــالح ت فــرد دیگــری را ب

آنکــه بــه انــدازه ای تــرس و وحشــت ایجــاد کنــد کــه عمــوم مــردم را بــه هــراس انــدازد.

1-5- مصداق ترور در فقه و متون اسالمی

برخــی معتقــد هســتند کــه فتــک و محاربــه را می تــوان از مصادیــق تــرور در فقــه اســالمی 

محســوب نمــود. بــه دلیــل آنکــه عنــرص محاربــه ایجــاد تــرس و وحشــت در میــان مــردم و 

ن باعــث ایجــاد ناامــین در جامعــه اســت. ســلب حیــات مــد�ن جامعــه و همچنــ�ی

ــد  ــوان »تجری ــه عن ــه ب ــون محارب ــت، چ ــرت اس ــرور عام ــال و ت ــک و اغتی ــه از فت محارب

ن  کشــ�ت ن و غری ن اســت کــه شــامل کشــ�ت ســالح« بــرای ترســاندن مــردم و اراده فســاد در زمــ�ی

، 1390: 53(. یــ�  ــد )مرعــیش هــم می شــود؛ و ایجــاد ناامــین و تــرس وحشــت هــم می نمای

از حقوقدان هــا ، معتقــد اســت، محاربــه دقیقــاً معــادل تروریســم اســت، بــه دلیــل اینکــه 
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واژه تــرور بــه معنــای رعــب و وحشــت اســت پــس تــرور یعــین ایجــاد رعــب و وحشــت، از 

ن ســالح بــرای ترســاندن و جرمــی اســت مطلــق بــدون  ، یعــین برهنــه ســاخ�ت ن طــر�ن محاربــه نــری

ــرد. ویل قصــد ترســانیدن بایســیت وجــود داشــته باشــد )دهخــدا،  ری صــورت پذی اینکــه رصن

)1936 :1343

1-6- ترور از دیدگاه خمینی

در ایــن قســمت، درصــدد هســتیم کــه مفهــوم تــرور را در اندیشــه امــام مــورد بــرر�ی 

ی و ســیا�ی ایشــان را نســبت بــه ایــن پدیــده مشــخص ســازیم. 
قــرار دهیــم و رویکــرد ارز�ش

وزی  ــری ي ســیا�ی ایشــان )از پ ــر دوران رهــرب ــز عمــده ب ی تمرک
ــه بایســیت ــه نظــر مي رســد ک ب

انقــالب اســالمی تــا زمــان ارتحــال( و بــه ویــژه ســا لهاي 1358 تــا 1361 باشــد. چــرا کــه ایشــان 

، بــه طــور مســتقیم بــا پدیــده تــرور مواجــه شــدند. در طــي ایــن ســال ها  ی
در ایــن برهــه زمــا�ن

یــن و شــاخص ترین یــاران امــام، توســط گروه هــاي ضــد  تعــداد زیــادي از نزدیک تریــن، بهرت

، شــاهد برخــورد و  ی
انقــالب تــرور شــدند و بــه شــهادت رســیدند. فلــذا در ایــن برهــه زمــا�ن

اعــالم موضــع رصیــح امــام در برابــر تــرور هســتیم.

یــن منبعــي کــه مــي تــوان بــه آن رجــوع کــرد، صحیفــه امــام اســت.  در ایــن میــان مهمرت

د، مدیریــت و ســازوکارهاي ســیا�ی ایشــان در دوره  ایــن اثــر بیانگــر افــکار، اندیشــه، راهــرب

یــن منبــع مــا در بــرر�ی پدیــده تــرور از دیــدگاه امــام،  نهضــت اســالمي اســت. پــس مهمرت

صحیفــه امــام خواهــد بــود.

ی بــه اســتناد نمایــه ای کــه در انتهــای دوره بیســت 
تعریــف تــرور از دیــدگاه امــام خمیــین

ی یــا بــه صــورت  و دو جلــدي صحیفــه امــام درج شــده اســت، واژه ی تــرور بــه تنهــا�ی

ترکیــب ماننــد »تــرور اشــخاص«، »تــرور انقــالب«، »تــرور روحانیــت«، »تــرور علمــا«، 

ــت ها« و   ــا«، »تروریس ــیانه«، »تروره ــرور وحش ــان«، »ت ــرور مظلوم ــدان«، »ت ــرور مجاه »ت
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«، جمعــا تعــداد 103 بــار آمــده اســت. بــراي ارائــه تعریفــي از تــرور از  ی »تروریســم امریــکا�ی

ی یــک 
ی تمــام مــوارد کاربــرد ایــن واژه توســط ایشــان را بــرر�ی کنیــم. حــیت

منظــر امــام، بایســیت

بــرر�ی اجمــایلی و مطالعــه مختــرص ایــن مــوارد، نشــان مي دهــد کــه تعریــف امــام از تــرور، 

ــه  ــزم ب ــرور اســت. ال ــده ت ــف علمــي و کالســیک و متعــارف از پدی ــه تعری ــک ب بســیار نزدی

داخته انــد، بلکــه بــا بــرر�ی  ذکــر اســت کــه ایشــان، هیچــگاه بــه تعریــف تــرور و تروریســم نرپ

بیانــات ایشــان و از محتــواي کالم ایشــان، مي تــوان تعریفــي از تــرور از دیــد ایشــان ارائــه داد 

طبــق تعریفــی کــه ارائــه شــد، تــرور کــه از نظــر لغــوی، بــه معنــاي هــراس و وحشــت اســت، 

اصطالحــا بــه رفتــار فــرد، گــروه، حــزب و یــا دولــت اطــالق مي شــود کــه از طریــق خشــونت، 

قتــل، خونریــزي، ایجــاد تــرس و وحشــت مــي خواهــد بــه هدف هــاي ســیا�ی خــود برســد. 

ــد از:  ی عبارتن
ــیت ــار تروریس ــک رفت ــرور و ی ــیی ت ــارص اص ــام، عن ــف ع ــن تعری ــاس ای ــر اس ب

خشــونت، قتــل، خونریــزي و ایجــاد تــرس و وحشــت بــه منظــور رســیدن بــه یــک هــدف بــه 

ی مي تــوان دیــد کــه ایشــان، بــه ابعــاد  . بــا بــرر�ی بیانــات امــام، بــه خــو�ب طــور عمــده ســیا�ی

ن  اف کامــل دارنــد و تمــام عنــارص ایــن تعریــف علمــي از تــرور، در سخنانشــان نــری مســئله ارسش

ــارص  ــه عن ــتقیم ب مس ــور غری ــه ط ــرور، ب ــاره ی ت ــام درب ــات ام ــود. در بیان ــاهده مي ش مش

ــرور، اشــاره شــده  ــه تعریــف علمــي و متعــارف از ت ــه نوعــي ب ی و ب
ــار تروریســیت ــرور و رفت ت

ــارت  ی برشــمردیم، عب
ــار تروریســیت ــراي پدیــده تــرور و یــک رفت ن عنــرصي کــه ب اســت. اولــ�ی

ی 
ن بــه وضــوح بــه ایــن عنــرص، یعــین بــود از خشــونت، قتــل و خونریــزي. در بیانــات امــام نــری

خشــونت، قتــل و خونریــزي بــه عنــوان یــ�ی از مؤلفه هــاي پدیــده تــرور اشــاره شــده اســت 

ی مســتقیما 
ی اراده... قدرت هــاي شــیطا�ن ده و یــا جاهــل �ب و بــه وســیله اعمــال فاســد و رسســرپ

از هیــچ  وســیله اي گرچــه مفتضــح و واضــح الفســاد دریــغ نکردنــد، از تــرور کــور اشــخاص 

 ، بیگنــاه کوچــه و بــازار تــا انفجارهــاي منجــر بــه قتــل خردســاالن و کهنســاالن )امــام خمیــین

ی مراســم بزرگداشــت شــهادت 
ا�ن 1380: 138(. ایشــان در 14 اردیبهشــت مــاه 1358، در ســخرن

ن فرمودنــد: »دلیــل عجــز شماســت کــه در ســیاهي شــب، متفکــران مــا  اســتاد مطهــري، چنــ�ی



سال اول، شماره دوم، تابستان 1399

161

.)183 :1380 ، را مي کشــید« )خمیــین

ی در جمــع زندانیــان ســیا�ی زمــان رژیــم پهلــوي در تاریــخ 11 آبــان 
ا�ن ن در ســخرن همچنــ�ی

ــد...  ــه مي کنن ــاي ناجوانمردان ــور کاره ــن ط ــه ای ی ک ــا�ی ــه اینه ــد ب ــتند: بفهمانی ــان داش 58 بی

ــت  ــر شکس ــل ب ــن دلی ــند، ای ی و دزد�ی مي کشـ
ــا�ن ــور ناگه ــه ط ــه ب ن ک ــ�ت ــو کش ــن نح ــه ای بلک

.)441 :1380 ، آن هاســت )خمیــین

ــرور،  ــیی ت ــه و اص ــه اولی ، مؤلف ن ــری ــان ن ــدگاه ایش ــه در دی ــت ک ــخص اس ی مش ــو�ب ــه خ ب

ی و مخفیانــه بــودن ایــن نــوع 
خشــونت، قتــل و خونریــزي اســت؛ بــه ویــژه اینکــه، بــر ناگهــا�ن

، تــالش بــراي ایجــاد رعــب  ی
ن تأکیــد کرده انــد. مؤلفــه بعــدي یــک عمــل تروریســیت اقدامــات نــری

ن  ــ�ی ن ب ــری ــردم و جامعــه اســت. ایجــاد رعــب و هــراس در جامعــه و ن ن م ــ�ی و وحشــت در ب

ی 
ن اعمــال تروریســیت دولتمــردان و حــکام، وســیله اي بــراي تســهیل و نیــل بــه اهــداف مرتکبــ�ی

ی مؤلفــه ایجــاد تــرس، وحشــت و 
ــن عنــرص یعــین ــه ای ــات خــود، ب ن در بیان ــری اســت. امــام ن

ارعــاب از طریــق دســت زدن بــه قتــل، خشــونت و خونریــزي اشــاره داشــته اند: ترویســت ها 

ی مــردان اســالم را تــرور کننــد. آنــان بداننــد کــه بــه خواســت 
نمي تواننــد شـــخصیت انســا�ن

ن اشــخاص بــزرگ در مبــارزه علیــه فســاد و اســتبداد و اســتعمار  خــداي توانــا ملــت مــا بــا رفــ�ت

مصمــم تــر مــي شــود... اینــان کــه شکســت و مــرگ خــود را لمــس نمــوده و بــا ایــن رفتــار 

ــالم را  ــن در اس ــود مجاهدی ــام خ ــال خ ــه خی ــا ب ــد ی ن ــام بگری ــد انتق ی مي خواهن
ــا�ن انس غری

.)350 :1379 ، ــین ــد )خمی ــان کرده ان ــانند، بدگم س برت

ــه  ــار ضعیــف ب ســند از اینکــه ایــن اقشـ ی دیگــري فرمودنــد: نرت ن ایشــان در جــا�ی همچنــ�ی

ــز از  ــا هرگ ــت م ــد. مل ــرور مي کنن ــت ت ــراي ارعــاب مل ــال خــود ب ــه خی ــد و ب جنبــش درآمدن

ی نمي ترســد و نهضــت مــا هرگــز تــرور نمي شــود. تــرور اشــخاص، تــرور نهضــت 
ایــن معــا�ن

ــز  ــم؛ و هرگ ــر نمي گردی ــه عقــب ب ــز ب ــن ترورهــا، هرگ ــا نمي ترســیم از ای ــز م نیســت... هرگ

.)354 :1379 ، ــین ــت ما...)خمی ــد در مملک ــت کن ــرب دخال ق و غ ــم رسش ــازه نمي دهی اج
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ن در تاریــخ 29 آذر 58، در جمــع فرماندهــان و پرســنل ســپاه پاســداران انقــالب  همچنــ�ی

ی کــه مي کننــد، مي بینیــد کــه بــه نفــع مــا تمــام  عقــال�ی ن فرمودنــد: کارهــاي غری اســالمي، چنــ�ی

ســانند، مي بیننــد  ســانند، ملــت مــا را برت مي شــود... تــرور مي کننــد بــه خیــال اینکــه مــا را برت

.)356 :1379 ، کــه شجاعتشــان افــزون مي شــود )خمیــین

ــر  ــرور، عــالوه ب ــات مشــخص مــي شــود کــه در تعریــف ایشــان از ت ــن بیان ــا بــرر�ی ای ب

ن وجــود دارد  عنــرص قتــل، خونریــزي و خشــونت، مســئله ایجــاد رعــب، وحشــت و هــراس نــری

ی ایجــاد رعــب، وحشــت و هــراس  ــد کــه تروریســت ها در �پ ی شــاهد بودن ــه خــو�ب و ایشــان ب

ــیار  ، بس ــیا�ی ــوم س ــح در عل ــف مصطل ــه تعری ــام، ب ــف ام ــا تعری ــا اینج ــس ت ــتند. پ هس

ی اطــالق مــي شــود کــه از طریــق قتــل،  نزدیــک مــي شــود. گفتــه شــد کــه تــرور بــه رفتارهــا�ی

خونریــزي، خشــونت و ایجــاد رعــب و وحشــت، بــه دنبــال رســیدن بــه اهداف ســیا�ی اســت. 

ی ســیا�ی 
ن هــدف بــه ویــژه هــد�ن پــس عنــرص مکمــل و متمــم تعریــف پدیــده تــرور، داشــ�ت

د و قتــل،  ی صــورت مي گــری
ــه هــد�ن ی رســیدن ب ی در �پ

ی همــواره، عمــل تروریســیت
اســت؛ یعــین

 ، ی
خشــونت، خونریــزي و ایجــاد رعــب، وحشــت و هــراس، وســیله اي بــراي رســیدن بــه هــد�ن

ی 
ن در بیانــات خــود، بــه هدفــدار بــودن اقدامــات تروریســیت باالخــص ســیا�ی اســت. امــام نــری

، به دنبــال  ی
ــه اقدامــات تروریســیت ــا توســل ب اشــاره کرده انــد و معتقدنــد کــه تروریســت ها ب

ی 19 اردیبهشــت ماه 1358 در مدرســه 
ا�ن رســیدن بــه هــدف ســیا�ی هســتند. ایشــان در ســخرن

ــن  ــا، ای ــن انگل ه ــن نوکرهــاي چــپ و راســت ای ــد: ای ن گفتن ــ�ی ــاره چن ــم، در این ب ــه ق فیضی

ن چپاولگــران بداننــد ایــن حــرکات مذبوحانــه را نمي تواننــد ادامــه دهنــد.  چپاولگــران و معاونــ�ی

ــدارد  ــده ن ــراي شــما فای ــرور ب ــاز نخواهــد شــد... ت ــراي آن هــا ب ــدان ب ــرور شــخص می ــا ت ب

.)357 :1379 ، ــین )خمی

ن اشــاره نمودنــد:  ن بــه مســاله هــدف ســیا�ی بــراي تــرور چنــ�ی ی دیگــر نــری ایشــان در جــا�ی

ن و تــرور مي توانــد کاري انجــام بدهــد.  بــا کشــ�ت امریــکا بدگمــان کــرده اســــت کــه 

...ریشــه هاي گندیــده رژیــم ســابق بــد  ی
... مکتب هــاي انحرا�ن ی

گ
کمونیســت هاي ســاخت�
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نــد... اگــر مــا تــرور  خیــال کــرده انــد کــه مي تواننــد بــا تــرور جلــو احساســات ملــت مــا را بگری

.)358 :1379 ، ــین ــت )خمی ــده اس ــا زن ــت م ــت... نهض ــا هس ــت م ــویم مل بش

ــزي، ایجــاد  ــل، خونری ــه از نظــر امــام، قت ــد ک ــوان فهمی ی مي ت ــه خــو�ب ــات ب ــن بیان از ای

ــا یــک هــدف ســیا�ی صــورت  د کــه ب ی عنــوان تــرور بــه خــود مي گــری
رعــب و هــراس، زمــا�ن

پذیــرد. ایشــان در ایــن کالم ســیا�ی بــه پدیــده تــرور اشــاره کرده انــد و ایــن امــر مــي توانــد 

ی را مشــخص 
ن یــک قتــل ماهیــت اساســا عــادي و یــک اقــدام تروریســیت ، مــرز بــ�ی ی بــه خــو�ب

ــه  ــیم ک ــه مي رس ــن نتیج ــه ای ــرور، ب ــاره ی ت ــام درب ــخنان ام ــات و س ــرر�ی بیان ــا ب ــازد. ب س

تعریــف ایشــان از تــرور، بســیار نزدیــک و شــاید کامــال منطبــق بــا تعریــف علمــي و مصطلــح 

ــف  ــرور را تعری ــتقیم، ت ــح و مس ــح و رصی ــور واض ــه ط ــه ب ــد؛ گرچ ــیا�ی باش ــوم س در عل

ــا  ــق ب ــان، منطب ــه تعریفش ــد ک ــان فهمی ــات ایش ــوان از بیان ی مي ت
ــیت ــه راح ــد ویلی ب نکرده ان

ی ســیا�ی و وســعت نظــر و  ــرا�ی ــت عملگ ــر، نهای ــن ام ــرور اســت و ای ــف متعــارف از ت تعری

ــرور  ن ت ــری ــام ن ــدگاه ام ــه از دی ــت ک ــوان گف ــن مي ت ــد؛ بنابرای ــان مي ده ــام را نش ــش ام بین

ــل و  ــق خشــونت، قت ــه از طری ی اطــالق مي شــود ک
ــیت ــا دول ــروه، حــزب ی ــرد، گ ــار ف ــه رفت ب

ــداف  ــه اه ــد ب ــت، مي خواه ــرس و وحش ــب و ت ــاد رع ــه و ایج ی و مخفیان
ــا�ن ــزي ناگه خونری

ســیا�ی خــود برســد.

1-7- رویکرد خمینی نسبت به ترور

ــا  ی عین
ــا�ت ــاید از جه ــک و ش ــیار نزدی ــرور، بس ــام از ت ــر ام ــد نظ ــف م ــه تعری ــم ک دیدی

ن  ــوم ســیا�ی می باشــد. پــس از یافــ�ت ــرور در عل ــح از ت ــف علمــي و مصطل ــا تعری مشــابه ب

ی 
معنــاي واژه تــرور در اندیشــه امــام، در ایــن قســمت، بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه از البــا�ت

ــا  ی ب
ــرر�ی کنیــم. حــیت ــده ب ــن پدی ــاره ای ی شــان را درب

ــات و ســخنان ایشــان، نظــر ارز�ش بیان

ــه امــام،  ــد ک ــوان فهمی ی مي ت
ــه راحــیت ــرور، ب ــاره ی ت ــات ایشــان درب ــه بیان نگاهــي اجمــایلی ب
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ی مشــخص اســت کــه هــر 
ــاره ی ایــن پدیــده داشــته اند. بــه روشــین نظــري بســیار منفــي درب

اري  ن ی امــام از تــرور و تروریســم صحبــت کرده انــد، لحــن ایشــان حــا�ی از نفــرت و بــری جــا�ی

ی را رفتــاري 
، بــه رصاحــت، تــرور و اقدامــات تروریســیت ی

از ایــن پدیــده اســت. امــام خمیــین

ــال  ن ح ــ�ی ی و در ع
ــا�ن انس ــي غری ــرور، اقدام ــان، ت ــر ایش ــد. از نظ ی مي کنن

ــر�ن ی مع
ــا�ن انس غری

ــالم را  ــردان اس ی م
ــا�ن ــخصیت انس ــد ش ــت ها نمي توانن ــت: تروریس ــه اس ــیار ناجوانمردان بس

ی 
انســا�ن تــرور کننــد... اینــان کــه شکســت و مــرگ خــود را لمــس نمــوده و بــا ایــن رفتــار غری

.)361 :1379 ، ــین ــد )خمی ــان کرده ان ــد گم ــد... ب ن ــام بگری ــد انتق مي خواهن

ــو  ــن نح ــه ای ــد... بلک ــه مي کنن ــاي ناجوانمردان ــور کاره ــه اینط ی ک ــا�ی ــه اینه ــد ب بفهمانی

، 1379: 441( از طــرف دیگــر،  ی و دزد�ی مي کشــند )امــام خمیــین
ن کــه بــه طــور ناگهــا�ن کشــــ�ت

ی عقــیی عاقــل،  ی از حماقــت و نهایــت �ب
ایشــان معتقدنــد کــه تــرور، اقدامــي احمقانــه و نــا�ش

اســت و بنابرایــن، مــي تــوان نتیجــه گرفــت کــه از نظــر ایشـــان، افــراد واقعــا تــرور و اقدامات 

ــال  ــد، خی ــي کنن ــرور م ــا را ت ــخصیت ه ــاال ش ــد: ح ــت نمي زنن ــت دس ــچ وق ی هی
ــیت تروریس

ی را کــه تــرور مي کننــد رستــارس ایــران 
ن حــایلی کــه دیدنــد کــه یــک شــخصییت مي کننــد و در عــ�ی

ــاز ایــن کار را انجــام مــي  ی عقلیشــان ب تظاهــر مــي کننــد و قوی تــر مي شــوند، مع ذلــک از �ب

ی خــود در تاریــخ 29 آذر 58 
ا�ن ن در ســخرن ، 1379: 351(. ایشــان همچنــ�ی دهنــد )امــام خمیــین

ی کــه مي کننــد،  عقــال�ی ن فرمودند:...ایــن هــا  و کارهــاي غری ی بــودن تــرور چنــ�ی
عقــال�ن درمــورد غری

ســانند،  ــه نفــع مــا تمــام مي شــود...ترور مي کننــد بــه خیــال اینکــه مــا را برت مي بینیــد کــه ب

 :1379 ، ــین ــام خمی ــود )ام ــزون مي ش ــان اف ــه شجاعتش ــد ک ــانند، مي بینی س ــا را برت ــت م مل

.)356

ی و احمقانــه اســت، پــس 
عقــال�ن ، غری ی

انســا�ن ی کــه از نظــر امــام، تــرور عمــیی غری از آنجــا�ی

ی دســت 
ی هــا بــه اقدامــات تروریســیت

ن هســت و دلیــل اینکــه بعین ن منطــق نــری ی از نداشــ�ت
نــا�ش

مي زننــد، ایــن اســت کــه آنــان منطــق ندارنــد: دلیــل عجــز شماســت کــه در ســیاهي شــب، 

ــت  ــه صحب ــتید ک ــر منطــق داشـ ــد. اگ ــه منطــق نداری ــراي اینک ــا را مي کشــید، ب ــران م متفک
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ــام  ــت... )ام ــرور اس ــما ت ــق ش ــد، منط ــق نداری ــن منط ــد. لک ــه مي کردی ــد؛ مباحث مي کردی

، 1379: 183( از طــرف دیگــر و عــالوه بــر مــوارد فــوق، امــام معتقــد بودنــد که دســت  خمیــین

ی اســت و فقــط شکســت خــوردگان، زبونــان 
ی از ضعــف، شکســت و زبــو�ن

زدن بــه تــرور نــا�ش

و افــرادي کــه در برابــر منطــق، احســاس ضعــف و شکســت مي کننــد و در نتیجــه بــه علــت 

ــد. از  ی دســت مي زنن
ــات تروریســیت ــه اقدام ــد، ب ــي، شکســت خورده ان ــگاه مردم ن پای نداشــ�ت

ایــن رو، ایشــان تــرور را کاري مذبوحانــه مــي داننــد: اینــان کــه شکســت و مــرگ خــود را لمــس 

ــال خــام خــود  ــه خی ــا ب ــد ی ن ــام بگری ــد انتق ی مي خواهن
ــار غــری انســا�ن ــن رفت ــا ای نمــوده و ب

ــد )همــان(. ســانند، بدگمــان کرده ان ــن در اســالم را برت مجاهدی

ــن  ــان و انجم ــگاه اصفه ــاتید دانش ــع اس ــاه 58 در جم م ی روز 24 تری
ا�ن ــخرن ــان در س ایش

ــف و  ــه خــود را ضعی ی ک
ــد کســا�ن ــه رصاحــت اعــالم کردن ــان وزارت کشــور، ب اســالمي کارکن

ــوس شــدن،  ــل مأی ی متوســل مي شــوند: دلی
ــه اقدامــات تروریســیت ــد، ب ــه مي بینن ن رفت ــ�ی از ب

ــر  ــل ب ــن هــا دلی ــکاری اســت... ای ــن کارهــاي خراب ــه ای ــن ترورهــا و ب ــه ای ــن دســت زدن ب ای

ــه  ــد، ب ــه مي دان ن رفت ــ�ی ــد و از ب ــف می دان ــر ضعی ــه خــودش را دیگ ــیی ک ضعــف اســت. ک

ی 
ا�ن ــخرن ــام در س ن ام ــ�ی ، 1379 :95( همچن ــین ــام خمی ــد )ام ن ن ــت مری ی دس ــیب ــور تخری ــن ام ای

ــع  ، در جم ــد جــواد باهــرن ی و محم ــد عــیی رجــا�ی ــرور و شــهادت محم ــه مناســبت ت خــود ب

ی را 
ــیت ــات تروریس ــه اقدام ــت زدن ب ــهریور 1360، دس ــخ 9 ش ــردم در تاری ــف م ــار مختل اقش

ــد  ــه قدرتمن ــرادي ک ــان، اف ــر ایش ــس از نظ ــد. پ ــران مي دانن ی ترورگ
ــو�ن ــف و زب ــت ضع نهای

ی مردمــي مجهــز باشــند، بــه ایــن اعمــال 
ی بــه قــدرت منطــق یــا قــدرت حمایــیت

باشــند؛ یعــین

ی کــه در نهایــت ضعــف باشــند، از شــیوه هاي  زبونانــه دســت نمي زننــد، بلکــه فقــط آن هــا�ی

ی اســتفاده مي کننــد: و گمــان نکنیــد کــه اینهــا از روي قــدرت یــک همچــو کارهــا�ی 
تروریســیت

ــک بچــه دوازده ســاله هــم  ــردن، ی ــا منفجــر ک ــک ج ــک بمــب در ی ــد، ی را انجــام مي دهن

ی نیســت، 
ی بگــذارد و خــود او هــم منفجــر بشــود. ایــن قــدر�ت د، یــک جــا�ی مي توانــد او را بگــری

ــراد،  ــا اف ــه تنه ــان، ن ــر ایش ، 1379: 139(. از نظ ــین ــام خمی ــت )ام ــف اس ــال ضع ــن کم ای
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ی هــم کــه احســـاس ضعــف مي کننــد، بــه تــرور پنــاه مي برنــد: امــروز  ی دولت هــا�ی
بلکــه حــیت

ی مســتقیم بــا جهــان اســالم عاجــز مانــده اســت، راه  ق و غــرب چــون از رویــارو�ی اســتکبار رسش

ی و ســیا�ی را... بــه آزمایــش گذاشــته اند )امــام 
تــرور و از میــان بــردن شـــخصیت هاي دیــین

ــه  ــد ک ــین از ســوي دیگــر، ایشــان تروریســت ها را افــرادي مي دانن ، 1379: 120(، خمی ــین خمی

ــت و  ی اس
ــرا�ن ی انح ــیب ــرور مکت ــان، ت ــر ایش ــته اند. از نظ ــز گش ــح عاج ــری صحی از درک مس

ن و گمراهــان مــي  ی هــاي منحرفــ�ی
گ

ی و ترورگــري را از جملــه ویژ�
توســل بــه اقدامــات تروریســیت

ــد کاري انجــام بدهــد.  ن و تــرور مي توان ــا کشــ�ت ــکا بــد گمــان کــرده اســت کــه ب داننــد: امری

ــد  ــابق ب ــم س ــده رژی ــه هاي گندی ... ریش ی
ــرا�ن ــاي انح ... مکتب ه ی

گ
ــاخت� ــت هاي س کمونیس

 ، نــد. )امــام خمیــین خیــال کرده انــد کــه مي تواننــد بــا تــرور جلــو احساســات ملــت مــا را بگری

.)191  :1379

ه اي دارد کــه ایــن هــا بــه ایــن جنایــت دســـت مي زننــد؟ این هــا همــه بــراي  ن ایــن چــه انگــری

ــن هــا را از آن  ــرده اســت. ای ــور ک ــر و ک ــارک و تعــایلی این هــا را ک ــه خــداي تب ــن اســت ک ای

ی خودشــان اســـباب محرومیــت را فراهــم کردند 
ادراک راه صحیــح محــروم کــرده اســت. یعــین

ــي  ــرور اقدام ــام، ت ــر شــده، از نظــر ام ــوارد ذک ــر م ، 1379: 334(. عــالوه ب ــین ــام خمی )ام

ن حــال مســاوي بــا فســاد و مفســده بــوده  چپاولگرانــه و هــم ردیــف غــارت اســت و در عــ�ی

و وســیله و شــیوه اي مفتضــح اســت: هــر جــا توانســتند عمــال هــم خرابــکاري کردنــد، مثــل 

کردســتان، خوزســتان، اینجاهــا عمــال هــم مشــغول بــه فســاد و مفســده شــدند... عــده اي 

ــور  ــن ط ــا ای ... آن ه ی ــا�ی ی طباطب
ــایصن ــاي ق ــوم آق ــاندند... مرح ــهادت رس ــه ش ــا ب از رسبازه

اشــخاص را یــ�ی یــ�ی تــرور مي کننــد و منظــور ایــن اســت کــه مأیــوس کننــد شــما را )امــام 

، 1379: 452( بنابرایــن میبینیــم کــه از نظــر ایشــان، نــه تنهــا تــرور مســاوي بــا غــارت،  خمیــین

ــا  ده و ی ــا افــراد فاســد رسســرپ ی و ی
ــا قدرت هــاي شــیطا�ن فســاد و چپاولگــري اســت، بلکــه ی

ــد. ــه اهــداف خــود اســتفاده مي کنن ــراي رســیدن ب ــن شــیوه  ها ب ی اراده، از ای جاهــالن �ب

ــرور عمــیی  ــدگاه ایشــان، ت ــه از دی ــن نتیجــه مي رســیم ک ــه ای ــام ب ــات ام ــرر�ی بیان ــا ب ب
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ــه  ــه ب ــرادي ک ــا اف ــن رو تنه ــان کرامــت و ارزش خــایصی دارد و از ای ی اســت و انســ
انســا�ن غری

ی دســت مي زننــد. از طــرف دیگــر ایشــان، 
انســا�ن حضیــض ذلــت افتاده انــد بــه اقدامــات غری

ــرد  ــه ف ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــرور نش ــس ت ــد، پ ــه مي دانن ی و احمقان
ــال�ن عق ــرور را غری ت

ی آورده و 
ــب انحــرا�ن ــه ســوي فســاد و مکات ــداي فطــرت و عقــل خــود دور شــده و رو ب از ن

ن منطــق،  اراده خــود را از دســت داده و بــه وادي جهالــت افتــاده اســت. از ایــن رو، نداشــ�ت

ــال  ــه اعم ــرد ب ــردد ف ــه موجــب می گ ی اســت ک
گ

ی و شکســت خــورد�
ــو�ن احســاس ضعــف، زب

ــاول  ــا فســاد و مفســده، چپ ــرور را مســاوي ب ــد. امــام، ت ی دســت بزن
و اقدامــات تروریســیت

ــال  ــودن راه کم ــح و پیم ــری صحی ــه از ادراک مس ــرادي ک ــد اف ــد و معتقدن ــارت مي دانن و غ

ی عاجــز شــده و بــه ورطــه انحــراف و گمراهــي افتــاده و البتــه خــود اســباب محرومیــت 
انســا�ن

ی خــود بــه 
خــود از هدایــت الهــي را فراهــم کرده انــد، بــراي رســیدن بــه اهــداف غــری انســا�ن

تــرور متوســل مي شــوند. بــا ایــن اوصــاف، پــر واضــح اســت کــه ایشــان کــه بــه ارزش واالي 

ی را هم ردیــف وحــي الهــي مي داننــد و تمــام تالششــان، 
ی اعتقــاد دارنــد و عقــل انســا�ن

انســا�ن

هدایــت انســان بــه ســوي کمــال بریــن بــوده اســت، بــه هیــچ وجــه نمي تواننــد بــا پدیــده ی 

ی کــه در مــورد دیــدگاه 
تــرور موافــق باشــند. بــا تعریفــي کــه امــام از تــرور دارنــد و بــا اوصــا�ن

ایشــان بــه تــرور برشــمردیم، مســلم و واضــح اســت کــه ایشــان بــا قاطعیــت تمــام، تــرور را 

ی بــراي رســیدن بــه اهــداف ســیا�ی را 
محکــوم مي کننــد و توســل بــه شــیوه هــاي تروریســیت

عــي،  نــه تنهــا نادرســت مي داننــد، بلکــه بــه شــدت بــا آن مخالــف بــوده و بنــا بــه دالیــل رسش

ــد. ی را محکــوم مي نماین
ــه اقــدام تروریســیت ــرور، تروریســم و هرگون ، ت ی

ی و انســا�ن
اخــال�ت

1-8- ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس

 ، در تاریــخ 3 ژانویــه 2020، مصــادف بــا چهاردهــم دی 1398 طــی یــک عملیــات تروریســیت

رسدار قاســم ســلیما�ن فرمانــده ســپاه قــدس ایــران بــه همــراه »ابومهــدی مهنــدس« 
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ــیت  ــات تروریس ــک عملی ــی ی ــان، ط ــایر همراهانش ــعیب و س ــد الش ــده الحش ن فرمان ــ�ی جانش

ــه  ــه و ب ــکا�ی قرارگرفت ــاد آمری ــرودگاه بغــداد، پایتخــت عــراق، مــورد هــدف پهب ــ� ف در نزدی

شــهادت رســیدند. در �پ ایــن تــرور، مقامــات آمریــکا�ی علــت ایــن اقــدام را دســتور رصیــح 

ــا  ن ب ــری ــکا ن ــور آمری ــپ رئیس جمه ــد ترام ــد. دونال ــالم نمودن ــور اع ــن کش ــور ای رئیس جمه

ــم  ــرال قاس ــد. ژن ــی ش ــلیما�ن مدع ــه رسدار س ــاس علی ــه و اس ــای �ب پای ــردن ادعاه ــرح ک مط

ســلیما�ن هــزاران آمریــکا�ی را در برهــه ای از زمــان کشــته یــا به شــدت مجــروح کــرده بــود و در 

ــد مدت هــا  ــکا بای ــود و ایاالت متحــده آمری ی ب ن تعــداد بیشــرت ــرای کشــ�ت ــزی ب حــال برنامه ری

ــان   ــرور رسدار شــهید ســلیما�ن و از می ــه اصــل ت ــر می داشــت. ازآنجاک ــان ب ــل او را از می قب

ــل  توجــه در  ن الملــی قاب ، ب�ی ــه یــ� از مباحــث مهــم حقــو�ت ن وی و همراهانــش، ب برداشــ�ت

جهــان و منطقــه تبدیــل  شــده اســت. �ب تردیــد حملــه آمریــکا در ســوم ژانویــه 2020 در خــاک 

ــه عنــرص  ــه فاقــد هرگون ــه رسدار شــهید ســلیما�ن و همراهانــش، اقدامــی اســت ک عــراق، ب

ن الملــل،  قانــو�ن و حقــو�ت بــوده و بــا بســیاری از اصــول و قواعــد حقــو�ت حاکــم در نظــام ب�ی

ــه ای کــه مصــداق  ــو�ن اســت. حمل قان ــه زور غری ــن آن، توســل ب ــوده کــه مهم تری در تضــاد ب

بــارز تروریســم دولــیت و در مغایــرت آشــکار بــا منشــور ســازمان ملــل متحــد )بــه  ویــژه بنــد 

، اســتقالل  2 مــاده 4 مبتــین بــر منــع هرگونــه توســل بــه زور علیــه حاکمیــت، تمامیــت اریصن

ن الملــل و نقــض حقــوق  ن الملــل عــر�ن و قواعــد آمــره ب�ی ســیا� کشــورها(، نقــض حقــوق ب�ی

ی مســلحانه ای در زمــان ایــن  بــرش بــوده اســت. از آنجــا کــه ازنظــر حقــو�ت هیــچ نــوع درگــری

ــکا و  ــان آمری ن وضعیــت می ــران وجــود نداشــته اســت و همــ�ی ــکا و ای ــن آمری ــان ای ــه می حمل

ن صــادق بــوده اســت )ویــک کارل،1 2020(. دولــت عــراق نــری

بنابرایــن هــدف قــرار دادن فرماندهــان نظامــی ایــران و عــراق را بــه  هیــچ  وجــه نمی تــوان 

وع از ســوی آمریــکا پذیرفــت. رسدار شــهید ســلیما�ن  بــه  عنــوان هــدف و اقــدام دفاعــی مــرش

ــردد  ــراق ت ــه ع ــم ب ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ــراق ب ــران و ع ــدویل ای ن ال ــکاری ب�ی ــب هم در قال

 1VICK, KARL
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 و رضایــت 
گ

داشــت و از ایــن  جهــت حضــور نظامــی وی در خــاک کشــور عــراق، بــا هماهنــ�

ــوری  ــی جمه ــد نظام ــام ارش ــلیما�ن مق ــه رسدار س ــا ک ــت. از آنج ــوده اس ــداد ب ــت بغ دول

اســالمی ایــران بــوده و بالطبــع در مأموریت هــای خارجــی، از مصونیت هــای شــناخته  شــده 

و مرســوم در کشــور عــراق برخــوردار بــوده اســت لــذا حملــه صــورت گرفتــه آمریــکا بــه او 

ــه در  ــراق را ک ــت  ع ــت مــی دول ــراق، اســتقالل ســیا� و حاکمی ــش در خــاک ع و همراهان

ن الملــی به عنــوان اصــول  ن در اســناد و مــدارک معتــرب ب�ی منشــور ســازمان ملــل متحــد و نــری

ــض  ــه اســت، توأمــان نق ــد قرارگرفت ن الملــی مــورد تأکی ــا قواعــد آمــره ب�ی ــن و مرتبــط ب بنیادی

نمــوده اســت )جاناتــان، 2020(

2- نتیجه گیری

ن  انــه، رعب انگــری ، غافلگری ، پنهــا�ن قانــو�ن ، غری ن تــرور اقدامــی ترس آفریــن، وحشــت آمری

ــه  ــق ب ــن متعل ــب اماک ــان ســیا�( و تخری ــف )مخالف ــراد مخال ن اف ــا کشــ�ت ــه ب و... اســت ک

د. در حــایل  آن هــا از طریــق روش هــای زورمدارانــه، بــا وســائل و ابــزار خشــن صــورت می گــری

کــه روایــات اســالمی تــرور را بــه عنــوان نشــانه ای از عالئــم ظهــور امــام زمــان علیه الســالم 

ــه قــرآن در قصــاص،  ــد. البت مخالــف ایمــان و اســالم و... ذکــر کــرده و آن را باطــل می دان

ن داده اســت. ویل در  ن و محاربــه بــا خــدا و رســول خــدا، دســتور کشــ�ت افســاد در روی زمــ�ی

، بــدون اذن امــام معصــوم  هیــچ یــک از مــوارد، بــر خــالف تــرور، قتــل بــه صــورت پنهــا�ن

ــر  ن ب ــری د؛ و ن ــری ــورت نمی گ ــالمی ص ــم اس ی و حاک ــرب ــا ره ــان، ی ــب آن ــا نای ــالم ی علیه الس

ــت  ــدن امنی ــه و بازگردان ــه جامع ــش ب ــت آرام ــه بازگش ــر ب ــدام منج ــن اق ــرور، ای ــالف ت خ

ــردد. ــی می گ عموم

ــد.  ــادر کرده ان ــرادی را ص ن اف ــ�ت ــتور کش ــواردی، دس ــه در م ــه وآل ــه علی ــی الل ــرب ص پیام

افــرادی کــه بــه هجــو مســلمانان پرداخته انــد، بــه دشــمنان مســلمانان مــدد رســانده اند، بــه 
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ــه پیمــان  ــد، ب ــه نامــوس مســلمانان تعــدی کرده ان ــد، ب ــت عمومــی دســت زده ان ســلب امنی

ــه  صــی الل ــن، فرمــان پیامرب ــد؛ بنابرای ــد نمانده ان ــه پایبن ــه وآل ــه علی صــی الل ــا پیامرب ــح ب صل

د، وحشــت  ن آن هــا، تــرور نبــود؛ زیــرا تــرور مخفیانــه صــورت می گــری علیــه وآلــه بــرای کشــ�ت

صــی اللــه علیــه وآلــه  می آفرینــد و ترورشــونده بــدون محاکمــه تــرور می شــود، امــام و پیامرب

ن ایــن افــراد  ن دارنــد، آشــکارا دســتور کشــ�ت در مقــام حاکــم اســالمی کــه شــان قضــاوت را نــری

را صــادر کــرده اســت؛ و ایــن اقدام هــا، آرامــش را بــرای جامعــه اســالمی بــه ارمغــان آورد. 

ه نبــوی نشــا�ن از تــرور وجــود نــدارد. بلکــه در برخــی از احادیــث بــه جــای  از ایــن رو، در ســری

صــی اللــه علیــه وآلــه تــرور نهــی شــده اســت. مانــده از پیامرب

ن افــراد دیــده  ه امامــان معصــوم علیهــم الســالم هــم نمونه هــا�ی از کشــ�ت در ســری

ــده  ــث، غلوکنن ــده احادی ــل کنن ــر، جع ــب کار، غارتگ ــت آور، فری ــر، بدع ــه حیله گ ــود ک می ش

ــد مســلمانان،  ــده عقای ــاه کنن ــه شــیعیان، تب ــده ب ــه الســالم، بهتان زنن ــام معصــوم علی ام

ور، جرثومــه فســاد و تباهــی، گمــراه کننــده مــردم و... بوده انــد.  هــرزه، منحــرف، رسش

ــه آن  ــدارد. ب ــرور را ن ــا و مفهــوم ت ــان معصــوم علیهم الســالم هــم معن اقدام هــای امام

جهــت کــه فــرد کشــته شــده از ســوی امــام معصــوم علیه الســالم کــه شــانیت قضــا و افتــاء 

ن از  را دارد، مجــرم شــناخته شــده و مــردم از انحــراف، زنــان مســلمان، از تجــاوز، مســلم�ی

بهتــان، عقایــد مــردم از بدعــت نجــات یافتنــد. در حــایل کــه تــرور بــه انحــراف فکــری، ســلب 

ــد. ــت می انجام ــی امنی ــراری خشــونت و نف ــی، برق آســایش عموم

عــالوه بــر آن، مخالفــت امــام جعفــر صــادق علیه الســالم، حداقــل در دو حدیــیش کــه 

ــین  ــام خمی ــالم و ام ــل علیه الس ــن عقی ــلم ب ــت مس ن مخالف ــری ــم و ن ــل کردی ــان نق از ایش

ــه در  ــذارد ک ــا�ت نمی گ ــدی را ب ــه تردی ــان اســالم، جــای هیچگون ــرور مخالف ــا ت قــدس رسه ب

ــرور،  ــان ت ــق آن ن و صدی ــت�ی وان راس ــری ــاران و پ ــالم و ی ــوم علیهم الس ــان معص ه امام ــری س

ــخصه  ــه مش ــراد ک ــا�ن اف ن پنه ــ�ت ــا کش ــالم ب ــن، اس ــت؛ بنابرای ــالم اس ــان و اس ــف ایم مخال

ــر  ــه اســتوانه ها و پایه هــای آن، ب ــین ک ــن، دی ــف اســت؛ بنابرای ــرور می باشــد، مخال اصــی ت
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ن از ســنگدیل، بخشــایش و گذشــت و عفــو، هــم در ســخن و هــم  ، پرهــری رحمــت، مهربــا�ن

در عمــل تاکیــد مــی ورزد و بــه آن توصیــه می کنــد، هرگــز بــه قتــل پنهــا�ن و بــدون محاکمــه 

ن انســان ها بــه غــری حــق، رس  ، فرمــان نمی دهــد. در واقــع اســالم بــا کشــ�ت و حکــم قضــا�ی

ن محــارب. نمونه هــای انــد�  ناســازگاری دارد. البتــه مــوارد حــق هــم معدودنــد، ماننــد کشــ�ت

در تاریــخ اســالم دیــده می شــود کــه پیامــرب اکــرم صــی اللــه علیــه وآلــه و امامــان معصــوم 

ــرور  ــچ یــک از معیارهــای ت ــا هی ــد، ایــن قتل هــا ب ــه قتــل داده ان علیهــم الســالم دســتور ب

ف و فــارس  ن ارسش تناســب نــدارد؛ مثــال تــرور بــه هراس افکــین می انجامــد، در حــایل کــه کشــ�ت

بــه آرامــش جامعــه انجامیــد. بــه عــالوه، تــرور یــک عمــل غــری قانــو�ن اســت، ویل آن دو بــر 

ی بــه پایــان  اســاس قانــون اســالم کشــته شــدند. ســخن را بــا بیــا�ن از مقــام معظــم رهــرب

می بریــم:

صــی اللــه علیــه وآلــه دســتور داد کــه آن افــراد را تــرور کننــد، در گــوش  آن روزی کــه پیامرب

کــی نگفــت، علنــا گفــت کــه هرکــس هنــد را پیــدا کــرد، او را بکشــد. هــر کــس فــالن بــن 

فــالن را پیــدا کــرد، او را بکشــد. امــام قــدس رسه گفــت: هرکــس ســلمان رشــدی را پیــدا کــرد، 

ی اگــر بــر طبــق احــکام اســالم یــک جــا تکلیفــش اقتضــا کنــد،  او را بکشــد. امــروز هــم رهــرب

علــین خواهــد گفــت; مخفیانــه و درگــو�ش نیســت.
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