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  چكيده

ديگر مرتبط  را با يك» عمليات استشهادي«و  »تروريسم«دو مفهوم محققين، برخي 
؛ لذا اين پرسش مطرح كنند ستشهادي را نيز نوعي تروريسم تلقي ميعمليات ادانسته و 

اين مقاله برآن » دارد؟ عمليات استشهادي وجود ن تروريسم وچه نسبتي بي«كه  شود مي
هاي  ها و زمينه مفهوم، شاخصفوق پرسش پاسخ به در  ،تحليلي–روش توصيفي بااست 

با و تمايز عمليات استشهادي را توضيح دهد عمليات استشهادي  ساختاري تروريسم و
گناه را مورد هدف قرار  بي افرادها  تروريست در اغلب موارد .تبيين نمايدتروريسم را 

در عمليات كساني كه  .و افكار عمومي برسانندخود دهند تا پيام خود را به حريف  مي
اند؛ لذا  قرار گرفتهاند و ناخواسته مورد هجوم  شوند جرمي مرتكب نشده تروريستي كشته مي

 .نيست كارانه است و با قوانين الهي و بشري سازگارعمليات تروريستي يك حمله تجاوز
باشد، تروريسم حتي اگر به نام دين هم صورت بگيرد، هر عملياتي كه تحت چنين شرايطي 

برخورداري از دليل  ات استشهادي بهعملياين درحالي است كه  .آيد حساب مي به
عمل است و اساسي با تروريسم  ، فاقد هرگونه وجه اشتراكاخالقي هاي ديني و شاخص

تكيه متون اسالمي  ديني است بر كه يك عمل دفاعي وبل ،شود تروريستي محسوب نمي
  .شودو شئونات انساني و اخالقي در آن رعايت ميدارد 

  
   :كليدي هايواژه

  .عمليات استشهادي ،تروريسم
   

                                                      
  استاد دانشگاه شهيد بهشتي و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه ∗

 )mirahmady_mansoor@yahoo.com(. 

 و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه) ع(كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم ∗∗
)valadbig@yahoo.com(. 
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  مقدمه
 و »تروريسم«ميان سنجي  دنبال آن است كه از مجراي نسبت حاضر بهپژوهش 

 مفهوم، الزم است براي اين كار. خص كنددو را مش آنتمايز وجوه  ،»عمليات استشهادي«
 ي پديده دركه  جايي از آن وكنيم؛ جداگانه بررسي طور  بهرا ها  آنهاي  زمينه و ها شاخص

چارچوب نظري  هستند، عوامل انساني مؤثر و عمليات استشهادي ساختارها تروريسم و
آمدن وجود به كه منشأ براي درك عواملي. كار خواهيم گرفت را بهكارگزار - ساختار

 هاي تروريستي و عمليات استشهادي هستند، رفتار رهبران در چارچوب سازمان ساختارها و
 .را بيان كنيمتروريسم و عمليات استشهادي گيري  در شكل هاي مؤثر ناگزيريم زمينه

هاي خارجي كه بيرون از  زمينه«: شوند ساز تروريسم به دو دسته تقسيم مي زمينه عوامل
تركيب . »عواملي كه در داخل كشورهاي اسالمي وجود دارند« و »هستند جهان اسالم

هاي  گيري گروه آورد كه موجب شكل وجود مي را به ساختاري ديگر يك دو با اين
 كه رهبران واست همان اندازه تأثيرگذار  نقش ساختارها به .شود تروريسم مي تروريستي و

در . كند تروريسم را خلق مي ديگر يكدو با  ؛ لذا تعامل اينهستند نيروهاي انساني مؤثر
ند سته يمتون دين كه برگرفته از دنوجود دار اي هاي ساختاري عمليات استشهادي نيز زمينه

؛ يعني كنند آفريني مي ها نقشكنندگان در چارچوب اين ساختارهمراه استشهاد و رهبران به
گيري عمليات استشهادي  شكلع فقه اسالمي مجوز الزم براي رهبران با استنباط از مناب

  .سازند ميجهت دفاع از اسالم و مسلمين را فراهم 

  كارگزار- تعامل ساختار: تروريسم
  مفهوم تروريسم. 1

معناي ترس و وحشت گرفته  به» Terror«التيني  ي از ريشه» Terrorism«تروريسم 
از راه ايجاد ترس كه د گرد ي يا گروهي اطالق ميرفتار و اعمال فرد دسته از آن به و ،شده

. آيند برميهاي سياسي خود  به هدفيابي  دنبال دست بهكار بستن زور  و وحشت و به
ها براي سركوبي مخالفان و ترساندن  قانوني حكومتآميز و غير چنين كارهاي خشنونت هم

ياد » تروريسم دولتي«تحت عنوان د كه از آن نآنان نيز در رديف تروريسم قرار دار
ور تأمين مقاصد منظ دسته از اعمال تروريستي نيز كه به آن؛ )274، ص1377زاده،  علي(شود  مي

، 1377طلوعي، (ند گرد اطالق مي »المللي تروريسم بين«د گير الملل انجام مي سياسي در سطح بين
در عمل آمده و تعريف جامعي  روريسم بهتي  دربارهزيادي كه تعاريف  جايي از آن. )356ص

خصوصيات از به برخي  ،تروريسم را پوشش دهدي ابعاد  بتواند همهه كاين ميان نيست 
  .كنيم نظر مي صرف تعاريف متعددبيان و از كرده اشاره  ها مشترك آن
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  هاي تروريسم شاخصه. 2
ها، اطالعات   ي مفاهيم، نظريه راهنماي تحقيق درباره«نام  در اثر خود به 1اشميدالكس  

آوري كرده و در  بيش از صد تعريف از تروريسم گرد» پايه و تأليفات در باب تروريسم
ي  جنبه«، »خشونت«: اند از مجموع به عناصري مشترك در تعاريف رسيده است كه عبارت

ويژگي تروريسم خشونت  ترين عمومي. )119، ص1381اردبيلي، (» وحشت و ترس«، »سياسي پديده
سياسي  ي داراي جنبهي اقدام تروريست. )40- 39، صص 1386خاني،  عبداهللا(است خشونت  يا تهديد به

تروريسم از طريق  .شود المللي و غيره طراحي مي تأثير بر نظام سياسي يا نظام بينقبيل  از
صرف كشتن قربانيان مالك موارد اغلب در  .گيرد ايجاد ارعاب و وحشت صورت مي

: هم از قبيل هاي ديگري ويژگي .باشدبوده اتفاقي  نيست و ممكن است اين كارتروريسم 
. اند شده، انگيزه و غيره برشمرده تروريستيمندي، عامل اقدام  نقانوقبول مسئوليت، غير

مواضع  ي كننده كه اين عمل ترويج كنند مي اعالميه قبول مسئوليت با صدور ها تروريست
تروريسم  ي ها را از دايره حكومت ،بودن غيرقانوني. است ها عقيدتي سياسي و يا ملي آن

 .جنگ انجام شودزمان ها پنهاني و در زماني غير از  كه كار آن اين مگر ؛دكن ج ميخار
اقدامات تروريستي  ي انگيزه. دنگير تروريسم قرار نمي ي اقدامات جنگي اصوالً در حوزه

اگر سارقي به بانك حمله كند و پس از كشتن رئيس بانك با . باشند ممكن است متفاوت
همين شخص در  ي ولي اگر انگيزه ؛تروريست ناميد راتوان او  نمي ،مقداري پول فرار كند

اعتماد كردن مردم به  سرقت از بانك ايجاد ترس و وحشت در مردم يا مقاصدي مانند بي
محسوب يستي رباشد، اين كار يك اقدام تروكشور ثبات كردن اقتصاد  ها و بي بانك
  .شود مي
  هاي تروريسم زمينه. 3
  هاي خارجي زمينه. 3- 1

كشورهاي  كه در خارج از ندسته از عوامل اي هاي خارجي مجموعه منظور از زمينه
هاي  تعارض ارزش« ،»و نابرابري فقر« ،»نظم كنوني حاكم برجهان«: همانند ـ اسالمي

چنين رهبران از  كنند تا بستر الزم را فراهم مي و ساختار ـ »تبعيض«و » غرب اسالمي با
هاي  عدالتي، موجب تشكيل گروه ي مقابله با بي بهانه به ه كنند واستفاد اي آمده وجود هفضاي ب

  .تروريستي و تروريسم شوند

                                                      
1. Alexp. Schmid. 
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  نظم كنوني جهان. 3- 1- 1
اش  پيمانان هم اياالت متحده با. ظم كنوني جهان بسيار برجسته استنقش آمريكا در ن 

دنياي امروز  درتروريسم  ساز ساير عوامل، زمينه اند كه در كنار ريزي كرده نظمي را پايه
ها  غربي. داردهمراه  بهاستعمار و استثمار را در خود  ي نطفه يدموكراسي غرب .شده است
. اند هاي درجه يك و درجه دو تقسيم كرده دنيا را به انسان ند و مردما هانجام داد اي مرزبندي

ن كار با ها در قوانين خود قائل به حقوق و دموكراسي براي انسان بودند، اما اي اگرچه آن
. )195- 192، صص 1357اسالمي ندوشن، (هاي ديگر همراه شد  ضد حقوق و دموكراسي براي انسان

. ي عمليات تروريستي است ي بسيار مستعد براي ادامه آميزي زمينه چنين وضعيت سلطه
نماياند كه كشور   مي طور رخ سپتامبر اين 11ي  حادثه» استيالي مجدد«ي  براساس نظريه

فروپاشي . دوران پس از فروپاشي شوروي با نوعي بحران توجيه مواجه شد آمريكا در
ي آمريكا كشيده  متن جامعه هاي ايدئولوژيك پيشين به كمونيسم باعث گرديد تا تعارض

ي مناسب دولت بوش در  شده و از توان بسيج دولت تا حد زيادي كاسته شود؛ اما استفاده
المللي و كشورهاي  ذهنيت شهروندان، نهادهاي بين وجودآمده موفق شد تا در پناه فضاي به

ترتيب توانايي  آميز، جايگزين كمونيسم نموده و بدين طور موفقيت خارجي، تروريسم را به
تا داشت سازي سعي آمريكا با اين فضا. )1388نصري، (سمبليك نفوذ خود را افزايش دهد 

را تحت سعودي و افغانستان عراق، عربستان ، چون ايران، سوريه هم يكشورهاي مسلمان
به را اين حق در مقابل، د و رك مي اسرائيل را تجهيز سو  يعني از يك. فشار قرار دهد

 .دمايننكنند و جنايات اسرائيل را محكوم ها دفاع  از فلسطينيداد كه  كشورهاي يادشده نمي
است كه نظم  بر آن 1اقبال صادقي. بر اعمال زور استوار است بنابراين، نظم كنوني جهان

تاريخ جهان . بنا شده است "قدرت حق است"اين ايده كه  قانون جنگل و اساسبركنوني 
عنوان سالح  هطلبي ب از صلح. از طريق زور بنا شده استعدالتي و ظلم  تداوم بي ي بر پايه

شود؛ اما وقتي  ميدشمنان استفاده ساختن اعتبار  كردن و بي وضع موجود براي خنثي
ميان  كنند، پاي اخالق به طلب در جهان از زور و خشونت استفاده مي ستقاللهاي ا جنبش

  .)bashir, 2003, p.54(آيد  مي
حق «: كه عبارت است از اين هرمانو  پترسونزبان  شدن نظم كنوني ازنهادينه

ي نژادي، حق  جويي و تهاجم، حق كشتن افراد با تهمت تروريست، حق تصفيه سلطه
ين، حق اعمال تحريم، عدم حق ايستادگي در برابر تهاجم براي سازي مخالف سرنگون

ي غرب را از نظر  اي و غيره، چهره مخالفين، عدم حق دفاع مخالفين، حق داشتن سالح هسته
                                                      

1. Iqbal Siddiqi. 



 

  

123 

  سياست متعاليه
  چهارمسال  
  دوازدهمشماره  
  95بهار  

  تروريسم و عمليات
  استشهادي

  )140تا  119(

ي تروريسم را  هاي اسالمي زير سوال برده است و نارضايتي از چنين اقداماتي زمينه دولت
  .)1388پترسون و هرمان، (» فراهم كرده است

  فقر و نابرابري. 1-3- 1- 1
درصد از كل درآمد جهان را در نيم درصد از فقيرترين مردم جهان فقط  20اكنون 
درآمد جهان را در اختيار درصد  79مندترين مردم جهان  از ثروتدرصد  20 .دست دارند

 ميليون 7 كه ؛ درحالييك ميليارد نفر در جهان درآمدي زير يك دالر در روز دارند .دارند
در نظام كنوني . )135، ص 1384فكوهي، ( ميرند هاي قابل عالج مي دليل بيماري نفر در سال به

جهان كه مفاهيمي چون توسعه، عدالت اجتماعي، آزادي و رفاه، جز براي اقليتي كوچك از 
زده،  ثبات، بحران مان آن در شرايطي بيساكنان زمين واقعيت ندارد و اكثريت بزرگ مرد

 ندكنند و ناچار  مي ندگياي و مافيايي ز هاي قومي و قبيله و فساد حكومت زير فشار فقر
اني براي ، يافتن داوطلبرا تحمل كنندخانماني  دستي و بي خطر نيستي يا تنگ طور دائمي به

ترين نقاط آن، كار چندان  شده ، حتي در محافظتزدن نظام جهاني انتحار تروريستي و برهم
سپتامبر ديگر هرگز نخواهند  11دمان اين نقاط پس از سخت و ناممكني نيست و مر

و كشورهاي اسالمي » جهان سومي«چه براي مردم  توانست خود را از خطراتي مشابه آن
در چنين شرايطي  .)199همان، ص ( نوعي روزمرگي در زندگي است، مصون احساس كنند

ديگر، بدبيني و نفرت از توان اطمينان داشت كه فشار فقر و نابرابري در كنار مشكالت  مي
  .بخشد تمدن غرب را سرعت مي

 هاي اسالمي با غرب تعارض ارزش. 1-1-3- 2

گرايي غربي و برخوردهاي خطرناك آتي احتماالً از تعامل  جهانهانتينگتون، تعبير  به
غرب بر  وي معتقد است كه تمدن. آورد ميوت غربيان و تعصب مسلمانان سربرميان نخ

ثير مهم و گاه مخرب داشته است و باافزايش نسبي قدرت أگر تهاي دي  تمام تمدن
ون چند عامل را موجب هانتينگت .بازد مي ي فرهنگ غرب رنگ هاي ديگر، جاذبه تمدن

حفظ برتري نظامي : ي اين عوامل جمله از ؛كند جوامع ديگر ارزيابي مياختالف غرب از 
، بيولوژيك و شيميايي سليحات اتميگسترش تياست منع گسترش وضد كمك س غرب به

اعمال فشار به كشورهاي هاي سياسي غرب با زشار وبرد نهادها  ، پيشها ابزار پرتاب آن و
شكلي  هاي دمكراتيك به به حقوق بشر براساس تلقي غرب و اتخاذ روشديگر براي احترام 

 ها غرب براي دفاع از منافع خود در برابر در تمام اين مرحله .كه در غرب رايج است
رو بوده است و در آينده نيز مشكالتي خواهد  هايي روبه كشورهاي غيرغربي با دشواري

  .)295- 291، صص 1378هانتينگتون، ( داشت
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  تبعيض. 3- 1- 1- 3
. كنند اي ترديد نمي ها ذره غربي در اشاره به شكاف ميان عقيده و عمل غربيجوامع غير

المي قدرت ث نشود بنيادگرايان اسكه باع است، البته به شرط آن حمايتدموكراسي مورد 
شود، اما  اي در مورد ايران و عراق توصيه مي منع گسترش سالح هسته .دست بگيرند را به

مهمي است، اما در عربستان  ي حقوق بشر در چين مسأله. در مورد اسرائيل چنين نيست
به بوسني  شود، اما هجوم فع مياي د شكل گسترده خيز به تهاجم به كويت نفت. سعودي نه

  .)همان( نفت پاسخي در پي ندارد بي
آميز است  ناظر بر مناسبات تبعيض "انتقام مقدس"ي  بحث تبعيض در چارچوب نظريه

عامل اين تبعيض و فقر، مناسباتي . گير مسلمانان شده است كه در دوران مدرن گريبان
ار و پود زندگي ها بر ت ي آن دست حكام دست نشانده هاي برتر و به است كه توسط قدرت

. )17، ص1388نصري، (مسلمانان مسلط شده است؛ براي اصالح مناسبات فعلي بايد بپا خاست 
آميز  ي نابرابر و تبعيض ناپذير اين رابطه ي اجتناب سپتامبر را عارضه 11ي فوق حادثه  نظريه
حضور  پارچه از طور يك جهان غرب تاكنون با ناديده گرفتن حقوق فلسطينيان به. داند مي

در نگرش جديد نخبگان . كرده است هاي مقدس حمايت مي دولت اسرائيل در سرزمين
كه اعراب خاورميانه، اسرائيل را دشمن و تهديد عليه امنيت خود  سياسي غرب، تا زماني

، ص 1385افضلي، (الملل فروكش نخواهد كرد  قلمداد كنند، تروريسم و تهديد امنيت نظام بين
» جنگ عليه تروريسم«كه از پيامدهاي  - سپتامبر  11كه پس از   هايي ضيكي از تبعي. )164
آن است كه هزاران تن از اتباع  - شود  ي آمريكا محسوب مي رهبري اياالت متحده به

گيرانه و  اي بازداشت پيش شكل گسترده كشورهاي عربي و اسالمي در اياالت متحده به
نفر  3كند تنها  قول يكي از مفسران كه اظهار مي از هافمن پلبيان  به. دستگير و زنداني شدند

اند؛  شده در اين مرحله، متهم به جرائم تروريستي شده هزار نفر غير اتباع بازداشت 5از حدود 
. در نتيجه زندگي براي بسياري از غير اتباع مقيم در اياالت متحده امريكا دشوار شده است

آشكارا تبعيض بر اساس نژاد، مليت يا مذهب المللي،  اين در حالي است كه هنجارهاي بين
  .كنند را منع مي

  المللي و عدم همكاري جهاني ضعف قوانين بين. 1-3- 2
توان آنها را اعمال  حقوق بين الملل بشر دوستانه، ضمن توصيف اعمالي كه مي

تروريسم «تروريستي ناميد، اقدامات خشونت بار ارتكابي در نظامهايي كه به نحوي همواره 
وقتي  .كند كنند به عنوان اقدامات تروريستي تعريف و توصيف نمي را اعمال مي» ولتيد

معنا نيست اما آخرين   البته مبارزه با تروريسم بي شود، منافع همه كشورهاي جهان تامين نمي
انديشند به بيان ساندز، تروريسم بسان نوك يك كوه يخ شناور  چيزي است كه به آن مي
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بوط به آن حل نشود آن قسمت از اين كوه يخي كه در زير آب اگر مشكل مر. است
قدرتهاي غربي بايد خود را . )365- 382همان، صص ( شود شناور است در نقطه ديگر ظاهر مي

و در واقع زمينه اين خطر . تري از ناحيه تروريسم آماده كنند براي مقابله با خطرهاي جدي
  .در رفتارخود غرب  نهفته است

  گونه به حقوق بشر ردهاي تناقضرويك. 3- 1- 3
اي معتقد  مقاله در »الملل بين وعف«المللي سازمان  ي اجرايي بين هتيپل هافمن، رئيس كم

 .كند الملل را تهديد مي با تروريسم چارچوب حقوق بشر بينانجام جنگ  ي است كه شيوه
قوق بشر در كند كه كنارگذاردن ح او قبل از افشاي جزئيات زندان ابوغريب استدالل مي

جنگ عليه تروريسم كه . آفرين خواهد بود انديشانه و مشكل ، كوتهمواقع بحراني و اضطرار
هايي كه قرار است مورد حمايت قرار  بدون رعايت حاكميت قانون آغاز شده، همان ارزش

حقوق بشر  بر اين است هنگامي كه جوامع،تاريخ گواه  ،به اعتقاد او. كند تهديد ميرا دهد 
  ،1385هافمن، (اند  نياوردهدست  هدو را ب يك از آن اند، اغلب هيچ امنيت معامله كردها را ب

  .)133- 131صص 
اي بود كه زندانيان فاقد  گونه سپتامبر، شرايط زندان گوانتانامو به 11فضاي پس از  در

نه از  اند، و ها زندانيان جنگي پذيرفت كه اين ايالت متحده نه . هرگونه حمايت قانوني بودند
. )145- 137همان، صص (حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند 

اي از اين  ي تاكسي در افغانستان بود، نمونه كه راننده 1عباسينسيد شدن  ي زنداني قضيه
 ،طور اتفاقي چند مسافر عضو طالبان را از كابل به شهر فست برده بود او كه به. مدعاست
بدون هيچ محاكمه يا  2003در آوريل  ؛ اما زداشت به گوانتانامو انتقال داده شدپس از با

داد كه  نشان مياش  در اين مدت با وصف صدمات به خود و خانواده .گرديداتهامي آزاد 
هيچ دادگاه يا وكيلي طبق مقررات  شود و به حقوق بشر در مورد وي رعايت نمي

ن مورد و موارد مشابه نشان از آن دارند كه در اي .كنوانسيون سوم ژنو دسترسي ندارد
شود؛ غافل از  ي جلوگيري از تروريسم ناديده گرفته مي بهانه حقوق بشر بهبسياري از جاها 

سازِ ساختار و بستر الزم براي  تواند زمينه ي خود مي نوبه كردن حقوق بشر به كه پايمال اين
ها را با ترور  عدالتي كنند و جواب اين بي ه ميناراضيان از اين موقعيت استفاد. تروريسم باشد

  .دهند مي

                                                      
1. sayed Abassin. 
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 ي تروريسم كننده عوامل تسهيل. 3- 1- 4

  تأمين مالي تروريسم. 1-3- 4- 1
. سوءاستفاده قرارگيرند ي ي ساختاري هستند كه ممكن است وسيلهاسسات مالي دارؤم

ممكن است  نيز ها حتي خود دولت؛ توانند با تروريسم همكاري كنند لي ميالمل ؤسسات بينم
تي مشاركت نمايند هاي تروريس دهي و طراحي فعاليت اً يا غيرمستقيم در سازمانممستقي

 .)همان(

  شويي پول. 4-1-3- 2
فروشنده مبالغ حاصل از عمل . شناسد كه مرز نمي ي استمشهودغيرجرم شويي  پول
هري قانوني و دهد كه ظا طريقي تغيير شكل مي ، يا بهكند خود را منتقل مي ي مجرمانه
در . آن استفاده نمايد از شدن منبع نامشروع پول، بدون فاش وسيله تا بدينپيدا كند؛ مشروع 

 ي كننده ، تسهيلشويي ها در قالب پول دست تروريست هاي نامشروع به رسيدن پول ،واقع
 دوش مي جور امكانات بدون رديابي موجب تقويت تروريسم تروريسم است و دريافت اين

  .)1382زاده،  يخمام(
  رايانه. 3- 1- 4- 3

بخشيدن به بسياري از اهداف سازماني  راحتي براي تحقق ي  اي، وسيله فناوري رايانه
ي  ترين مخاطب براي مشاهده آوردن بيش فراهم اينترنت با .شود ها محسوب مي تروريست

كان ام شود و ها مي آميز، موجب تكرار مضامين اصلي مبارزات آن هاي خشونت فعاليت
، 1382فلمينگ و استون، ( دهد ها افزايش مي أمين منابع مالي را براي تروريستعضوگيري و ت

سزايي  هاي در افزايش اقدامات تروريستي نقش ب طوركلي تبليغات رسانه به. )162- 159صص 
 يمند اطالعات ارزش يا كنند تمام دنيا منتقل مي ها را به ها پيام تروريست رسانه. داشته است

سسات مالي داراي ؤبنابراين م .)267تا، ص  ليمن و پاتر، بي( گذارد مي ها در اختيار تروريست را
را فراهم شويي  لي تروريسم از طريق رايانه و پولساختارهايي هستند كه امكان تأمين ما

 .دنكن مي

  هاي داخلي تروريسم زمينه. 3- 2
هايي  اي اسالمي هم زمينهه ، در داخل دولتهاي خارجي گذشت طور كه در زمينه همان
غيره وجود  ، مشكالت اقتصادي وبحران مشروعيتاستبداد،  طلبي حاكمان، منفعت: از قبيل

روش ترور را  كنند و افراد از اين ساختار استفاده مي ؛دنباش ند كه بسترساز تروريسم ميدار
  :ازيمپرد ها مي بنابراين به برخي از اين زمينه. گزينند عنوان اعتراض برمي هب
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  قدرت و منافع هيأت حاكمه. 2-3- 1
اين است كه قدرت عبارت است از  ،عمل آمده هايي كه از قدرت به يكي از تعريف

ها براي انجام  ي منابع و ابزارهاي اجبارآميز و غير اجبارآميزي كه حكومت مجموعه
ا و مخالفين با رقب مداران بر سر آن منابع و سياست مندند ها بهره هاي خود از آن كارويژه

كردن ه رهامداران عموماً تمايل ب سياست .)29، ص 1380بشيريه، ( شوند درگير منازعه ميخود 
 ،كه انتخابات مجددي در كار نيست ها از اين در بسياري از اين دولت ؛ لذاقدرت ندارند

علت تمايل به حفظ اعتبار و  تنها به ماندن بر مسند قدرت ممكن است نه تصميم. خشنودند
گيري  ز عواقب ناشي از كنارهدليل هراس ا ، بلكه گاهي ممكن است بهپاداش مادي باشد

داران در اين  دهد كه منافع زمام ت اين امكان را ميحفظ قدر. )386 ص ،1370گلدتورپ، ( باشد
رفتن يا تضعيف  تواند واكنش به از دست بروز خشونت و ترور مي .ها دنبال شود دولت
  .متيازهاي اقتصادي و سياسي باشدهاي قدرت، ا پايگاه

  استبداد. 2-3- 2
در فردي يا جمعي  كردن تصرفعبارت است از  مراد از استبداد ،در اصطالح سياسيون

گوناگون  يكواكبي خطر استبداد را به انحا. بدون ترس از بازخواست يك ملت، حقوق
امورات مردم به  بر اين باور است كه حكمران مستبد، دراو  .توضيح و تفسير كرده است

واي نفس خود در ميان مردم با ه ؛مردم ي ، نه به ارادهنمايد ي خويش حكومت مي اراده
كه اگر ، چراكند مانعي نباشد از حد تجاوز ميمستبد اگر  ؛كند نه به قانون شريعت حكم مي
. )83، ص 1378كواكبي، ( نمايد ظلم نمي لوم شمشيري ببيند، هرگز اقدام بهمظكمر ظالم در 
 ي كه بازيچه امكان اين ،كنندكه قدرت را در دست خود متمركز ميها هنگاميحكومت
انتقاد ندهند و افراد نااليق و  ي اجازهخود هاي شيطاني قرار گيرند و به مخالفان  هوس

دلي  استبداد و خشونت، هم .وجود دارد ،گيرندبعهده هاي حساس را بر ، پستچاپلوس
المال را به  هاي غيرقانوني بيت كند؛ با بذل و بخشش مني تبديل مياعي را به كينه و دشاجتم

. )40، ص1387مصطفايي، ( شود رفتن ثبات سياسي مي اين وضعيت موجب از بين. دهد هدر مي
مساعدي را براي  ي تواند زمينه مي همراه دارد و ود استبداد امكان نارضايتي را بهوج ن،بنابراي

  .فراهم آوردوقوع ترورسيم 
  بحران مشروعيت. 3- 2- 3

عنوان پذيرش قلبي حكومت  همشروعيت سياسي را ب ،شناس معروف ، جامعهماكس وبر
  ،1379زاده،  نقيب( استدانسته شوندگان  اكمان و نظام سياسي از طرف حكومتح

بحران . مشروعيت مربوط به ذات و ماهيت هر نظام سياسي است ي مسأله .)157- 155 صص
 روايان كند كه داليل و توجيهات فرمان سياسي هنگامي بروز ميهاي  مشروعيت در نظام
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مورد  ،فلسفي اقتدارو كننده نباشد و مبناي فكري  سياسي براي جلب اطاعت مردم قانع
بروز  پادشاهي كشورهاي اسالمي و نظامترديد در  .)19، ص 1385الهامي، ( پرسش قرار گيرد

  .ين مسأله داردا حكايت از ،اين كشورها تروريسم در برخي از
  فقدان دموكراسي. 2-3- 4

نام  "شبه دموكراسي"، تحت عنوان دموكراسي كشورهاي در حال توسعهاز  ،برخي
با موانع ، )كشوهاي اسالمي(هاي در حال توسعه استقرار دموكراسي در كشور. برند مي

ير با وكراسي را مغاهاي اشرافي و قديمي كه دم گروه ي سلطه: ؛ از جملهمهمي مواجه است
قدرت  ي ادامه؛ ها هاي مطلق كهن و استحكام سنت ارزش ي ند؛ سلطهياب منافع خود مي

به  ]مندي نهادهاي قديمي عالقه[؛ مثل دربار و ارتش ،نهادهاي قديمي مغاير با دموكراسي
به تساهل و صلح و دموكراسي معموالً  متوسط تجاري و صنعتي كه] ي طبقه[عدم پيدايش 

  هاي قومي، مذهبي و فرهنگي كه معموال از اجماع و شكاف مندند؛ شدت عالقه
آيند نوسازي  و كنند و مقتضيات و فشارهاي ناشي از فر اجتماعي جلوگيري ميتفاهم 
هاي حكومت  هاي مساعد براي گرايش به شيوه ، زمينهاز سوي ديگر ؛كردن صنعتي
هاي  به دموكراسيشوجود  ،تركيب اين عوامل ي نتيجه .طلب نيز قوي بوده استاقتدار
  .)40- 39همان، صص ( در كشورهاي در حال توسعه شكل گرفته استاست كه ثباتي  بي

 هاي همگاني است دموكراسي و پاسداري از آزادي ي نخستين پايه ،زيستي با دشمنان هم
، تشويق به بودن دليل غيردموكراتيك به اسالميهاي  برخي دولت در .)378، ص 1365ابوالحمد، (

هاي اسالمي در معرض چنين گفتماني قرار  ها در دولت اقليت. گيرد هم صورت ميخشونت 
 .شيعيان در بعضي كشورهاي اسالمي در معرض خشونت و تهديد هستند :براي مثال ؛دارند

است؛ اين جريان  "گفتمان وهابيت" ساز تروريسم هاي خشن و زمينه يكي از گفتمان
 اي هاي فكري بلكه با ديگر جريان، دارد يشديد گيري تنها نسبت به تشيع موضع فكري نه

  .)158، ص 1374موثقي، ( دكن ، مخالفت ميندهستكه داراي گرايشات عقلي 
  فقدان توسعه و مشكالت اقتصادي. 2-3- 5

بودن  پايين .برند سر مي لحاظ اقتصادي در وضعيت ضعيفي به ي بههاي اسالم اغلب دولت
ها به پيشرفت مادي  آننگاه انان از يك طرف، و مسلممحروميت  و فقر توان اقتصادي و
، از طرف ديگر غربي ي يافته ي باالبودن رفاه نسبي در كشورهاي توسعه غرب و مشاهده

 و بستر ساختاركه  ؛نارضايتي از وضع موجودگيري  شكلمناسبي است براي  ي زمينه
   .كند خلق ميبراي ميل به تروريسم  مناسبي را

 ميلتون فريدمن .است اقتصاد تمركز سياست و ،موانع توسعه ازبرخي معتقدندكه يكي 
كه  ميزاني به. كند ها ياد مي ترين تهديد براي آزادي انسان بزرگ عنوان از تمركز قدرت به
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كار مشخص ، براي فعاليت شهروندان دستورمنافعي فراتر از منافع جامعه پيدا كند ،دولت
. خواهد ساختهاي خود محدود  طيف فعاليترا در  شهروندانچنين تحولي  ؛خواهد كرد

، 1386القلم،  سريع( آزادي انديشه و عمل در گرو توسعه و ثروت خصوصي است ديگر، بيان به
هاي  داد تا با اعدام صدام حسينتمركز سياست و اقتصاد اين قدرت را به  مثالً .)104- 102صص 
او تا  .رفت كشور شودمانع رشد و پيش ،هاي مخالف خود جمعي و ترور شخصيت دسته
در چنين  .)97، ص 1382اسپوزيتو، ( اهللا صدر را مخفيانه اعدام كرد جا پيش رفت كه آيت آن

زمينه  موجود و هم مشكالت راترورمي كند مخالفين خود راحتي بههايي هم حكومت  دولت
  .ندنك شان فراهم مي هاي نسبت به حكومت مردم را براي ترور و مخالفت
تجربيات . يك مشكل اساسي است هاي اسالمي دولتتصادي ضعف فرهنگ اق

، بالنفسه باعث توسعه اقتصادي كشورهاي اوپك نمايانگر اين است كه وجود سرمايه
كه عدم مالكيت  استاين مسأله مشخص  ،با مثال ژاپن و كشورهاي خاور دور. شود نمي

گران  بسياري از تحليل. شود براي جهش رشد اقتصادي محسوب نمي منابع اوليه مانع عظيمي
ورها را بافت فرهنگي آنان اين كش ي يكي از علل مهم در سرعت و كيفيت رشد و توسعه

عارضات جدي داخلي و تاقتصادي و مشكالت وقتي  .)184- 181، صص 1382القلم،  سريع( اند دانسته
هاي  گيري گروه امكان شكلتقابل و  ي هزمين ،نشده وجود داشته باشد خارجي حل

اي داليل  اعالميهدر  يالديم 1996در سال  اسامه بن الدن. پديد خواهد آمد ريستي همترو
طرد  ،ظلم از جانب دولتو عدالتي، فقر، حقارت، فشار  بي: شمارد اش را چنين بر مي مخالفت

هتك حرمت و توهين به  ،بشري ي قوانين شريعت و جايگزيني آن توسط قوانين ساخته
گناه  كردن علماي بي ، زندانيسرزمين مقدس توسط آمريكا اشغال ملك دو ،حقوق بشر

 گوياي اين اعالميه .)1385احمد،  شيخ( ناتواني دولت در حفاظت از كشور ،توسط دولت
عنوان فقر و مشكالت اقتصادي  ات،از داليل اين تعارض. اختالفات شديد داخلي است

ران و فشار مشكالت اقتصادي كردن بح كم هاي اسالمي براي شود و معموالً اكثر دولت مي
برند و اين امر  هاي غربي و خارجي پناه مي قدرت ، بهجاي تكيه بر مردم خود هب ،و غيره

 .شود شده و در بروز تروريسم مؤثر واقع مي موجب حقارت و سرخوردگي داخلي

  كارگزار- عمليات استشهادي؛ تعامل ساختار
  مفهوم عمليات استشهادي -1

شهادت يافتن «: استچنين آمده در تعريف مفهوم استشهاد  در فرهنگ لغت دهخدا
در  كه يعني كشته شدن در راه حق، شهيد گشتن در راه حقيقت؛ اگر كشته شوم رواست

اي از قدس و تعالي احاطه كرده  شهيد را هاله ي كلمه. »طاعت خداوند خويش شهادت يابم
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 راي هدفي مقدس جان خودشود كه در يك راه مقدس و ب است و به كسي شهيد گفته مي
شود كه  طلبانه به اقدامي اطالق مي عمليات شهادت  .)445، ص 1368مطهري، ( دست بدهد از را

دشمن به انجام آن مبادرت  زدن به و با علم به شهادت و با هدف ضربهشخصي با قصد قربت 
مليات استشهادي عتر بايد  عبارت روشن به .)1389ورعي، ( شود ورزد و در اين بين كشته مي مي

  .كرداقدامي دفاعي محسوب را در رديف 
  هاي عمليات استشهادي شاخصه. 2

دهند،  ساختار فكري و اعتقادات فرد يا گروهي كه عمليات استشهادي انجام مي
گران  كند تا رهبران وكنش گرفته از متون ديني است؛ ديني كه اين بستر را فراهم مي نشأت

نام  و نقش ايفا كرده و موجب آفريدن روشي دفاعي و جديد بهخوبي از آن بهره گرفته  به
  :ها از اين قرار است برخي از اين ويژگي. عمليات استشهاد گردند

  اهللا بودن في سبيل. 2- 1
 استشمرده شده  جهاد ي اهللا بودن شرط و مشخصه ي آيات جهاد، في سبيل در همه

ر است كه نجات بندگان خدا و اين خاطقدس جهاد در راه خدا به ت .)377، ص 1379قرائتي، (
هايي كه  كردن اصول حق و عدالت و پاكي و تقوي در گرو آن است و جنگ زنده
ند چنين نيست ،دنگير ، استعمار و استثمار صورت ميتعصب، توحش طلبي، خاطر توسعه به
  .)8، ص 4تا، ج مكارم شيرازي، بي(
  ارزش و عظمت شهادت. 2- 2

كه انسان در راه خدا  تا آن ؛باالتر از هر نيكي، نيكي است« ند؛فرمود) ص(خدارسول 
  تا، كليني، بي( »باالتر از آن نيكي، نيكي نيست ،پس چون در راه خدا كشته شد .كشته شود

اما در ؛ »الكعبه فزت و رب«: ضيلت انحصاري، نفرمودها ف با داشتن ده )ع(عليامام . )53ص 
تنهايي  اين مطلب به. )227قرائتي، پيشين، ص ( »الكعبه فزت و رب« :هنگام شهادت فرمود

  .تواند گوياي ارزش شهادت باشد مي
  تكيه بر قدرت خدا. 2- 3

منان است و دفع شر دشمن از سوي ؤگرمي م دل ي قدرت الهي برترين قدرت و مايه
كه كند  انسانيت حكم مي .)395همان، ص ( مؤمنين است ي خداوند مرتبط با حركت خالصانه

  .وحشيانه دوري شود كارهاي غيراخالقي و از دفاع،مسير  در
  آگاهي از عمل. 2- 4

كند كه  شان را خريداري مي ها و اموال از مؤمنان جان خداوند«: فرمايد مي قرآن كريم
ها  پروردگار آن«: فرمايد ميچنين  هم  .)111ي  توبه، آيه( »ها باشد در برابرش بهشت براي آن
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هاي جاودانه  هاي بهشتي كه در آن نعمت ش و خشنودي و باغخوي ي را به رحمتي از ناحيه
 كه همان يافتن از پيامد عمل هيبنابراين آگا .)21و  20توبه، آيات ( »دهد بشارت مي ،دارند

تر  بيش را ي استشهاد انگيزه ،متعال است پاداش الهي و رضايت و خشنودي پروردگار
  .كند مي
  هاي عمليات استشهادي زمينه. 3

ي عمليات استشهادي  دهنده تشكيل گيرند، ساختار مي اشاره قرار هايي كه مورد زمينه
كه به  كنند عمل مي تعامل با اين ساختار كنندگان در؛ بنابراين استشهادشوند محسوب مي
  :پردازيم ها مي آن مواردي از

  حفظ اسالم ومسلمين باانگيزه الهي. 3- 1
يت خود و رسيدن به مقاصدش از وجودعنوان آخرين دين الهي براي حفظ م اسالم به

لن يجعل اهللا  و« :ي شريفه ي آيه درتفسير .گيرد هاي متناسب با خود بهره مي روش
در سياق نفي و نكره به شكل  "سبيل"ي  واژه )141ي  نساء، آيه( »منين سبيالؤالكافرين علي الم

بلكه از  ؛از نظر منطق تنها شود كه كافران نه استفاده ميرساند و  است و معني عموم را مي
اگر  .نظر به افراد با ايمان چيره نخواهند شد نظامي، فرهنگي، اقتصادي و از هيچنظر سياسي، 
شود به اين خاطر است كه  هاي مختلف ديده مي ها بر مسلمانان در ميدان پيروزي آن

موش هاي خويش را فرا مؤمنان واقعي نيستند و وظايف و مسئوليت ،بسياري از مسلمانان
نه از اتحاد و اخوت اسالمي خبري هست و نه جهاد به معني واقعي كلمه انجام . اند كرده
  .)173مكارم شيرازي، پيشين، ص( دهند مي

فوق  ي فقها در مسائل مختلف فقهي، براي اثبات عدم تسلط كفار بر مؤمنان به آيه
  :اين اساس است بر )ره(فتواي اكثر فقهاي شيعه از جمله امام خميني. كنند استناد مي

اگر دشمن بر بالد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد واجب است بر «
از بذل جان و : اي كه امكان داشته باشد جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله

مال و در اين امر احتياج به اذن مجتهد جامع الشرايط نيست و اگر مسلمانان 
اند چه بدون واسطه يا با  د مسلمين را كشيدهبترسند كه اجانب نقشه استيال بر بال

واسطه عمال خود از خارج يا داخل واجب است از ممالك اسالمي به هر وسيله 
  .)553، ص 1379(» كه امكان داشته باشد دفاع كنند

  :فرمايند مي چنين ايشان هم
كل يوم عاشورا و كل ارض كربال معنايش اين نيست كه هر روز «

ي عدل با  ي اسالم با كفر، مقابله مقابله: نشينيد گريه بكنيدكربالست؛ هر روز ب
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نه از . ايماني ي عدد كم با ايمان زياد، در مقابل عدد زياد با بي ظلم، مقابله
. بترسيد و نه از شكست بترسيد؛ شكستي در كار نيست) خودتان(جمعيت كم 

تيد، وقتي كار براي خدا باشد، شكست تويش نيست؛ كشته بشويد بهشتي هس
  .)8، ص 10تا، ج بي(» بكشيد هم بهشتي هستيد

  از منكر نهيامر به معروف و . 3- 2
  :فرمايد متعال ميخداوند  .قرآن كريم به نهي از طاغوت تصريح شده است در

همانا ما در  و لقد بعثنا في كل امه رسوالً ان اعبدواهللا واجتنبوا الطاغوت؛«
كه خدا را بپرستيد و ) ا به مردم بگويندت(ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم 

  .)36ي  نحل، آيه(» از طاغوت دوري نماييد
و متعدي از معني متجاوز  ، بهطغيان ي طاغوت از ماده اند كه گفته فوق ي در تفسير آيه

از اين  .شود نيز گفته مي ،تجاوز از حد گردد ي كه وسيله حد و مرز است و به هرچيزي
حق ركه به غي ستمگر و مستكبر و باالخره مسيري و م جبارحاكجهت به شيطان، بت، 

كه  بنابراين اطاعت كساني. )222، ص 11مكارم شيرازي، ج( شود طاغوت گفته مي ،منتهي گردد
مورد نهي خداوند قرار گرفته و  ،دهند تعدي خود قرار مي در معرض اسالم و مسلمانان را

  .باشد ميمبارزه براي جلوگيري از تسلط طاغوت ضروري 
  كفارتكيه بر بيگانگان و واليت . 2-3- 1

  :فرمايد با بيان امري، خطاب به مؤمنان و مسلمانان ميخداوند 
گاه خود قرار  يهود و نصاري را تكيه ال تتخذوا اليهود و النصاري اولياء؛«
  .)51ي  مائده، آيه(» ندهيد

منظور اين نيست كه ، بر تفسير اين آيه؛ بناپذيرش واليت كفار است ،يكي از منكرات
بلكه منظور اين است كه با  ،با يهود و مسيحيان نداشته باشند اي  گونه رابطه مسلمانان هيچ

شكي نيست كه  ؛ها تكيه نكنند پيمان نگردند و در برابر دشمنان روي دوستي آن ها هم آن
ه و بر خداوند افراد ستمگري را كه به خود و برادارن و خواهران مسلمان خود خيانت كرد

  .)410- 409، صص 4تا، ج مكارم شيرازي، بي( هدايت نخواهد كرد ،دشمنان تكيه كنند
  حمايت نكردن از محرومان. 2-3- 2

  :فرمايد گردانند، مي آلود به مسلماناني كه از جهاد روي برمي كريم با لحني عتابقرآن 
ر راه و ما لكم التقتلون في سبيل اهللا و المستضعفين؛ چرا در راه خدا و د«

اند، پيكار  تضعيف شده) دست ستمگران به(مردان و زنان و كودكان كه 
  .)75ي  نساء، آيه(» !كنيد؟ نمي
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امر خدا خواهيد اطاعت  از اين جهت كه شما مي« :گويد باره مي در اين )ره(امام خميني
د نهي اين منكر را باي .ماست اجانب بر ي غلبه ،ترين منكر بزرگبكنيد، نهي از منكر كنيد؛ 

اطاعت از خدا و رسول و  :ند ازا عبارت امر به معروفموارد برخي از. )47، ص 8تا، ج بي(» كنيد
تكيه نكردن بر ظالمان و ، گانددي حمايت از محرومان و ستم، ها عمل به دستورات آن

  .ستمگران
  :فرمايد متعال ميخداوند 

بر ظالمان نكنيد كه و تكيه   ؛...و ال تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار«
حال جز خدا، هيچ ولي و  شود آتش شما را فرا گيرد و از آن موجب مي

  .)113ي  هود، آيه(» سرپرستي نخواهيد داشت
آفريند و باعث  آمده است كه تكيه بر ظالم، مفاسد فراواني ميي فوق  آيهدر تفسير 

ن در فرهنگ فكري تكيه بر ظالما. شود ميظلم  ي گسترش دامنهموجب تقويت آن است و 
مكارم ( كند كردن و ستمگر بودن تشويق مي گذارد و مردم را به ستم اً اثر ميجامعه تدريج

    .)261، ص 9تا، ج  شيرازي، بي
استداللي به بيان احكام و مسائل جهاد و دفاع - كه در كتب فقهي اضافه بر اين فقها
استقالل مسلمين در معرض تجاوز  در مواقع لزوم كه سرزمين اسالمي يا عزت و ،اند پرداخته

شدند و مردم را به دفاع و  با احساس مسئوليت وارد ميدان مينيز گرفت  بيگانگان قرار مي
طين جائر سر ناسازگاري كه با سال رغم آن به. كردند ايستادگي در برابر دشمن ترغيب مي

زان به بالد اسالمي هجوم متجاوگاه با ، هردانستند آنان را غاصب منصب واليت ميداشتند و 
دفع افسد به فاسد، مجوز همكاري با سالطين جائر را صادر  ي بنا بر قاعده ،شدند رو مي بهرو
  .)1389نجفي، ( كردند مي
  ي بيگانگان و ضرورت دفاع از حقوق مسلمين مبارزه با سلطه. 3- 3

بر  بيگانگان ي مبارزه با تجاوزگري و سلطه ،هاي عمليات استشهادي يكي از زمينه
يا بوده تواند انفرادي  البته اين مبارزه مي. هاي اسالمي است سرزمين هاي اسالمي و دولت
جهاد دفاعي در برابر هجوم كفار و بيگانگان به  ،فقهاي شيعه ي تقريباً همه .باشد جمعي

خطر افتادن جان و مال مسلمين  رفتن اسالم و به را، كه موجب از بينكشورهاي اسالمي 
كه مسلمانان مورد هجوم  در صورتي صاحب جواهر،به بيان  .دانند جب ميوا ،شود مي

بر بالد  ءاستيال ي خطر افتد و يا اراده كفار قرار گيرند و اصل اسالم به دشمنان اسالم از جمله
در چنين  ،اسالمي داشته باشند و اين مسأله موجب اسارت و اخذ اموال مسلمانان باشد

غيره در صورت احتياج واجب مرد، سالم و مريض و نابينا و  شرايطي بر حرّ و عبد، زن و
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  ،21تا، ج بي( نيست )ع(صورتي اقدام كنند و نياز به حضور و اذن امام معصومهر است به
  .)19- 18صص 

  :ندنك مي به مسلمانان خطاب ي اسرائيل، درجهت مبارزه با سلطه )ره(امام خميني
م، به خود آييد و به اين اقيانوس هاي جدا از اقيانوس قرآن و اسال اي قطره«

الهي متصل شويد، و به اين نور مطلق استناره كنيد تا چشم طمع جهانخوران از 
شما ببرد و دست تطاول و تجاوز آنان قطع شود، و به زندگاني شرافتمندانه و 

گرد بر  ارزشهاي انساني برسيد از اين زندگي ننگين كه مشتي اسرائيلي دوره
و مسلمانان مظلوم را در حضور شما پايمال نمايند رهايي  شما حكومت كنند

  .)1381مصباحي، (» يابيد
طه با دليل شرعي در راب "هاي پوالدين پاره" تحقيقي و مستند كتاب ي از نويسندهوقتي 

اي  ساله 13رهبر حسين فهميده را  )ره(امام خميني :گويد مي، شود سوال مي عمليات استشهادي
اين فتواي  .شود بندد و باعث انفجار تانك دشمن مي ك به خود ميخواند كه نارنج مي

برنگار همين خ .باشد مي )ره(نظر شرعي امام خميني ،مالك ،اهللا عمومي است و براي حزب
وقتي فيلم « كه گفته بود - اهللا  رهبر جنبش حزب - اي ديگر با سيدحسن نصراهللا  در مصاحبه

امام در مورد شهداي عمليات  ،بردم مي )ره(ينيبرخي عمليات استشهادي را براي امام خم
ها نظر يك  اين :گويد نويسنده مي. »ها عارفان حقيقي هستند اين :گويد كه طلبانه مي شهادت

  .)1389زيباكالم، ( بودفقيه و مرجع مجتهد  رهبر و ولي
ادار به بار اسرائيل را و تاً براي نخستينسال با اسرائيل بجنگد و نهاي 18اهللا توانست  حزب

ي  همين پديدهچه كمر صهيونيسم را شكست،  آن. است اعتراف كند كه شكست خورده
  :گفت - اهللا  رهبر جنبش حزب -  حسن نصراهللاسيد. عمليات استشهادي بود

كه (به اين نتيجه رسيديم كه اگر صدها تانك اسرائيل را هم منهدم كنيم «
ر يك نفر سربازشان كشته شود، ها خيلي مهم نبود؛ اما اگ براي آن) توانستيم نمي

ي جنگ باز  شود و از ادامه ها ايجاد مي موجي از ترس و وحشت در ميان آن
  .)1389مؤمني، (» مانند مي

ست سرزمين اسالمي و جلوگيري از تجاوز و پيشروي او براي اخراج دشمن ازبنابراين، 
عمليات استشهادي ي جانفشاني در راه اسالم هستند، دست به  كه مسلماناني كه شيفته

ي  ، در نشريهژنرال گول الفت ،يكي از مقامات سابق سازمان جاسوسي اسرائيل. زنند مي
  :بود اي نگاشته بود كه در آن آمده مقاله افرز فارين
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در شرايط نابرابر نظامي ميان مبارزان فلسطيني و نظاميان صهيونيست، «
ستشهادي روي آورند و در اي جز اين ندارند كه به عمليات ا ها چاره فلسطيني

  .)1389(اي در اختيار ندارند  ها حربه ها، اسرائيلي مقابل اين نوع عمليات
  :گويد ميهادي مشهور عرب در تحليل عمليات استش ي نويسنده فهمي هويدي
طوركه مسلمان بايد تا آخرين لحظه به آباد كردن زمين بپردازد، تا  همان«

كنند؛ لذا كساني كه جان خود  نيز دفاع مي آخرين رمق از زندگي شرافتمندانه
كنند تا ملتشان زندگي  را براي دفاع از حق و حقوق خود قرباني مي

اي داشته باشند به اين دليل كه در راه دفاع ازحق، عدالت و كرامت  شرافتمندانه
» آيد دهد، شهيد و مجاهد در راه خدا به حساب مي جان خود را از دست مي

  .)1381پورحسن، (
 و فلسطين، ثيرگذار براي رزمندگان لبنانأتعمل عمليات استشهادي يك  ،بنابراين

تاب اين زبا. شود محسوب مي شان هاي راندن دشمن صهيونستي از سرزمين عقبجهت 
در سال  شهيد احمد جعفر قصير ي طلبانه بتدا در لبنان و با عمليات شهادتها كه ا عمليات

عملياتي كه قصير با فدا كردن جان خود . بوده است بسيار تأثيرگذار ،شروع شد 1361
شدن تعدادي از  هر صور را منفجر كرد و باعث كشتهپايگاه فرماندهي ارتش اسرائيل در ش

تا،  نا، بي بي( رئيس اطالعات ارتش اسرائيل شد عاموس ريموناز جمله  ،افسران نظامي اسرائيل
1389(.  

  )در جهت تفاوت ها ها و شاخص ي ويژگي مقايسه(بندي  جمع
مهم ي ها از ويژگي خشونتسم اشاره كرديم، هاي تروري طوركه در مرور شاخص همان

ها در واقع  رضايت آن ،دهند عمليات استشهادي رضايت مياگر فقها به  اما .تروريسم است
؛ حكمي كه به مسلمانان شود د است كه از متون دين استخراج ميكاشف از حكم خداون

ارزه از كارهاي از تجاوز كفار جلوگيري كنند و مسلمانان در اين مب دهد تا اجازه مي
دفاع را هدف قرار  گناه و بي ها و مردم بي استشهادكننده سفارتخانه. كنند وحشيانه پرهيز مي

مسلمانان تعرض دهد كه به جان و مال و ناموس  ؛ بلكه كساني را هدف قرار ميدهد نمي
آميز  منبع اصلي برخي از اعمال خشونت .جوم آورده باشندهاي اسالمي ه داشته و به سرزمين

البته ممكن است عمليات تروريستي تحت نام  داراي ظاهر مذهبي هستند، دين نيست؛كه 
گيرد، مشاهده  ميخوبي مورد تجزيه و تحليل قرار  هاما وقتي حادثه ب ،دين انجام گيرد

ترور منافقين در جريان انقالب  :ن مثالعنوا هب. شود كه ارتباط منطقي با دين نداشته است مي
معتقد  تيسولي در اصل به مباني ماركسي ،اسالمي ايران اگر چه با ظاهر مذهبي شروع شد
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كه فساد و  آن كس نفسي را بدون حق قصاص و يا بيهر «ماهيت دين اين است كه . بودند
 .»م را كشته استمرد ي مثل آن است كه همه ؛قتل برساند ، بهاي در روي زمين كند فتنه

ديليپاك، ( نه دين خشونت و جنگ ؛دين عطوفت و مهرباني و دين تبليغ است ،دين اسالم
و  اسالم حتي در حال جنگ هم انهدام اماكن عمومي، كشتن زنان. )171- 169، صص 1368

تر، جنگ  روشن بيان به. كند و اصل بر عطوفت و مهرباني و تبليغ دين است اطفال را نهي مي
  .دهد رخ ميدر صورت ضرورت الم براي دفاع و در اس

طريق ايجاد ارعاب و اين عمل از است؛  وحشت انگيزي و ترس ،ويژگي ديگر تروريسم
قرباني ممكن است بر  .دانند الباً كشتن قربانيان را مالك نميگيرد و غ وحشت صورت مي

ماج با هدف مرتبط اما در عمليات استشهادي آ ؛اساس اتفاق باشد يا به راحتي تغيير كند
كه ر و متجاوزين و طرف ديگر استشهادكننده و مسلماناني هستند يك طرف كفا .است

انداختن در  گز اعمال وحشيانه و ارعاب و وحشتاند و هر تجاوز قرار گرفته مورد هجوم و
  .مورد تأييد اسالم نيست ،گناه و كساني كه در جنگ با مسلمانان نباشند بين مردم بي

يا منافع شخصي و تروريستي اغلب براي رسيدن به اهداف سياسي  يك اقدام ي انگيزه
استشهادكننده  ؛الهي و معنوي است ،عمليات استشهادي ي اما انگيزهگروهي و غيره است؛ 

نيز از  عظمت و ارزش شهادت. پردازد دفاع از اسالم مي  بههاي الهي  يافتن به وعده براي دست
جان خود را كننده استشهاد. ترور از عمليات استشهادي استي  ديگر عناصر متمايزكننده

مقابله با ظلم و تجاوز و اعتقاد به . رسدببه حيات ابدي و رستگاري  ،در مقابلتا دهد  مي
ظ اسالم صفات قبول شهادت در مسير حف .يك مسلمان است ي از صفات برجسته ،معاد

انساني استوار است كه منفور ر؛ اما تروريسم بر يك عمل غيكند انساني را تكميل مي
افكني  ؛ چراكه بناي تروريسم بر هراسطلب جهان است هاي عدالت انسان ي خداوند و همه
صورت انساني يي و غيرعقالقي است و در جهت منافع مادي غيراخالو كارهاي غير

است و استشهادكننده ويژگي اساسي عمليات استشهادي از بودن يك  اهللا في سبيل. گيرد مي
، دست گرمي مؤمنان است دل ي هكه برترين قدرت و ماي ،قدرت الهي با توكل و اعتماد به
  .داردهاي مادي تكيه  اما تروريسم بر قدرت ؛زند به چنين عملياتي مي

ي  ها را از دايره كه ابتدا حكومتاست شده  هاي تروريسم عنوان از ويژگي مندي غير قانون
بوده ها پنهاني و در زماني غير از زمان جنگ  كار آن كه مگر اين ؛كند تروريسم خارج مي

اما اقدام استشهادي  ؛دنگير ي تروريسم قرار نمي الً در حوزهچون اقدامات جنگي اصو .باشد
بر قانون شريعت با محوريت فقها و حاكم اسالمي است و  تنيمب ،كه اشاره كرديمطور همان
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اعمال تروريستي در هر لكن  ؛گيرد ي اسالمي انجام مي اين عمل در چارچوب و ضابطه
  .و مورد پسند اسالم نيستبوده انساني ، كاري غيرصورت
اگر جان و مال و . استآن  ي دفاعي جنبهعمليات استشهادي اصلي هاي  از شاخصه يكي

هيچ راه ديگري براي و  سرزمين مسلمانان به خطر افتد يا مورد تجاوز بيگانگان قرار گيرد
در اين هنگام عمليات استشهادي جايز  ؛كردن جان خود جز با فدا ،ه باشدمقابله وجود نداشت

در فقه  .كننده اين آزادي را ندارد تا به هر عملي دست بزنددر جهاد دفاعي، استشهاد .است
هاي  سالح: است كه عبارتند ازاي در زمان جهاد دفاعي اشاره شده  ي به امور ممنوعهاسالم

هاي  در جنگهاي وحشيانه  اي؛ شيوه هاي شيميايي، هسته سالح :كشتار جمعي از قبيل
زدن درختان و مزارع، انهدام اماكن عمومي، كشتن  گيري، آتش گروگان: چون شهري هم

دهي  اي كه نوعي اطمينان يا عمليات ناجوانمردانه غدر ؛كردن زنان، اطفال و غير نظاميان، مثله
شبيخون؛ ؛ )مثالً از دشمن امان گرفته باشد(شود به دشمن باشد و با جلب اعتماد وي همراه 

   .)1385عميد زنجاني، (آغاز به جنگ بدون دعوت  ؛مردانه گيري ناجوان غافل
از اعمال  )ع(معصومامام در زمان غيبت  بنابراين در جهاد دفاعي و عمليات استشهادي

روريسم از اكثر اما در ت ؛است ، دفاعمالك و معيارشود و صرفاً  مردانه استفاده نمي نناجوا
دادن  ها براي واداركردن طرف مقابل به تن كارگيري اين روش هموارد فوق استفاده شده و ب

اقدام  .باشد اي از اقدامات مي ا بازداشتن آنان از انجام مجموعهها و ي هاي تروريست به خواسته
  .)200ف ص 1386خاني،  عبداهللا( گيري دارد غافل ي تروريستي ماهيتاً جنبه

  
  نابعم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .قرآن .1
  :شده در تاريخ ؛ ديده)http://tebyan.net(ان ـسايت تبي. پايان سرخ قصير) 1389(ا ـن بي .2

3/3/ 89.  
 .توس :تهران. شناسي سياسي امعهج: مباني سياست) 1365( عبدالحميد ،الحمدابو .3
وريسم و دفاع مشروع از منظر اسالم و تر«: در مفهوم تروريسم،) 1381(اردبيلي، محمد علي  .4

: تهران) 1380همايش پنجم و ششم ديماه ، ها سخنرانيمقاالت و  ي مجموعه(الملل حقوق بين
 .119ص ،1381روزنامه رسمي دانشكده علوم قضايي، 

 .چي شانه محسن مدير ي ترجمه ؛بازتاب جهاني آن :انقالب ايران )1382( ال. جان ،اسپوزيتو .5
  .باز: تهران

 .توس: تهران .ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم )1357( عليمحمد اسالمي ندوشن، .6
 .164ص  ،75 شماره هاي جغرافيايي، پژوهش) 1385(رسول  افضلي، .7
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خرداد و تير  ،36 رساني معارف، شماره مشروعيت، ماهنامه آموزشي اطالع )1385( علي ،الهامي .8
  .19ص  ،1385

 .نگاه معاصر سهسؤم: تهران. ش سياسيآموزش دان )1380( حسين ،بشيريه .9
 باشگاه انديشه .هاي نظم نوين جهان امپرياليستي مؤلفه) 1388(اس .ادوارد هرمان،؛ ديويد، پترسون .10

)http:// www. bashgah.net/pages-34724.html(17/5/88: شده در تاريخ ؛ ديده. 
 ).Howzah.net(سايت حوزه  ،40شماره  ،حضور ي مجله )1381( ناصر حسن،پور .11
  نگاهي به قانون  :ها و موسسات مالي شويي در بانك مبارزه با پول) 1382( فرهادزاده،  خمامي .12

  ،29شماره  ،الملل مجله حقوقي دفتر خدمات حقوق بين الت متحده امريكا،اضد تروريسم اي
 .5- 6صص 

 .اديب چاپ :جا بي. نامه دهخدا، ج نهم لغت) تا بي(اكبر  عليدهخدا،  .13
سازمان تبليغات  :جا بي. معاونت فرهنگي ي ترجمه ؛تروريسم )1368( بدالرحمنع ديليپاك، .14

  .اسالمي
  اولين كتاب ي نويسنده گفتگو با: هاي زيتون ققنوس) 1389(كالم، سارا زيبا .15

؛ همشهري آنالين اهللا ستند درباره عمليات استشهادي حزبم تحقيقي و 
)http://www.hamshahrionlin.ir/hamnews/1385/8505/world/ketabw.htm#S2097( ،

  .13/3/1389: شده در تاريخ ديده
هاي علمي  مركز پژوهش: هرانت .يافتگي ايران توسعه آيندهعقالنيت و ) 1382( ، محمودالقلم سريع .16

  .و مطالعات استراتژيك خاورميانه
 سياسييافتگي، فصلنامه  فضاي خصوصي، منحني جي و توسعه) 1386( ــــــــــــــ .17

 .1386 ،9 شماره ،المللي دانشگاه شهيد بهشتي نهاي سياسي و بي يافت، رهاجتماعي
 ؛گيري القاعده اي و عيني شكل بررسي علل و عوامل انديشه) 1385( بخشي ، مهديشيخ احمد .18

 .دانشگاه عالمه طباطبايي حقوق علوم سياسي ي هدانشكد: تهرانامه كارشناسي ارشد، ن پايان
 .، چاپ دومعلمي :تهران. جامع سياسيفرهنگ  )1377( محمود طلوعي، .19
 .ابرار معاصر: تهران .شناسي تروريسم )1386( علي خاني، عبداهللا .20
  .روزنه :تهران. فرهنگ خاص علوم سياسي) 1377(حسن  عليزاده، .21
: تهران ).جهاد(ات مسلحانه اصول و مقررات حاكم بر مخاصم )1385( عباسعلي عميد زنجاني، .22

 .سپهر
 .نشر ني: تهران. توهاي نظم جهانيدر هزار )1384( ناصر فكوهي، .23
يي اسماعيل بقا ي ترجمه ؛پندارها و واقعيت: سايبر تروريسم )1382( مايكل استول، ؛پيتر، فلمينگ .24

: نويسندگان »حقوق شناسي، گفتمان، تروريسم تاريخ، جامعه« در هامانه، عباس باقرپور اردكاني؛
  :تهران .ب؛ مترجمان وحيد بزرگي و ديگرانرضا طي جيمز دردريان و ديگران؛ گردآوري علي

 .نينشر 
 .انتشارات در راه حق: قم .10و  8، 2تفسير نور، ج) 1379( محسن قرائتي، .25
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 .2حديث الشهاده، باب فضل ،5ج الكافي،) تا بي(بن يعقوب  محمد كليني، .26
مركز  :قم. عبدالحسين ميرزا قاجار :ي هترجم ؛طبايع االستبداد )1378( سيد عبدالرحمان ،كواكبي .27

 .انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قم
جواد  ي ترجمه ؛توسعه نابرابري :مشناسي كشورهاي جهان سو جامعه )1370( اي. جي ،گلدتورپ .28

 .معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي: مشهد .طهوريان
 ؛طلبانه ادتبال مردم فلسطين از عمليات شهنگاه يك استراتژيك به علل استق) 1389( گول الفت، .29

 :شده در تاريخ ديده) www.bashgah.net(؛ سايت باشگاه انديشه نگاره حسينيان :مترجم
5/3/89  

دكتر سيد قاسم  ي ترجمه ؛يافته عنوان جرمي سازمان ترورسيم به )تا بي(گري  ،پاترمايكل؛  ،ليمن .30
 .»حقوقگفتمان،  شناسي، جامعه تروريسم تاريخ ،« در ؛رضا طيب زماني و علي

  .40شماره  ،امام خميني و فلسطين، حضور )1381( صباحيم .31
: تهران .شناسي و راهبردهاي گسترش آن آسيب :وفاق اجتماعي) 1387( ، عبدالمحمدمصطفايي .32

 .آواي نور
 .صدرا: قم. 17ج) مجموعه آثار(حماسه حسيني  )1368( مرتضي مطهري، .33
  .11و  9، 8، 4تفسير نمونه، ج )تا بي( ناصر مكارم شيرازي، .34
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