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بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن 
از منظر امام خمینی)ره(1

 دانشجوی دکتری علوم سیاسی)اندیشه های سیاسی( دانشگاه تهران
یعقوب نعمتی وروجنی

1چکیده
ــت به  ــترده اي دس ــالم، به طور گس  در عصر حاضر گروه هایي وجود دارند که به نام دین اس
اعمال خشونت آمیز مي  زنند. همین امر دستمایه اي شده است که دشمنان اسالم، این دین 
را به عنوان ایدئولوژي جنگ، خشونت و ترور به افکار عمومي جهانیان، معرفي کنند. از این 
ــلمان می تواند راهنمای خوبی برای  ــی پدیده ترور در اندیشه متفکرین بزرگ مس رو بررس
ــناخت دیدگاه اسالم و پاسخگویی به شبهات وارده در این زمینه باشد. از آنجایی هم که  ش
ــالم در سال هاي  ــخه از اس امام خمیني، به عنوان ارائه دهنده نوین ترین و عمل گراترین نس
اخیر محسوب مي  شوند،  آگاهي از دیدگاه ایشان در مورد پدیده ترور، در شناخت نظر اسالم 
نسبت به این پدیده بسیار حیاتي و راهگشا مي   باشد. در مقاله حاضر با روش تحلیل بیانات و 
اندیشه ها، رویکرد امام نسبت به ترور مورد بحث قرار گرفته و تالش می شود به این سؤال 
ــخ داده شود. این بررسی نشان می  ــت؟« پاس که »دیدگاه امام خمیني در مورد ترور چیس
دهد که در اندیشه ایشان، ترور به عنوان وسیله اي براي رسیدن به هر گونه هدفي، مطرود 
ــت و هیچ فردی حق ندارد از آموزه هاي اسالمي براي توجیه اقدامات خشونت  و محکوم اس

بار و تروریستي خود، سوء استفاده کند.
کلید واژه ها: ترور، خشونت، اندیشه سیاسی، محکومیت ترور و خشونت، امام خمینی.

1. این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان »ترور از دیدگاه اسالم با رویکردي به اندیشه 
ــده،  ــالمی، دفاع ش ــکده امام خمینی و انقالب اس ــهریورماه 1386 در پژوهش امام خمیني)ره(« که در ش
استخراج گردیده است. پایان نامه مذکور در سال 1388 توسط انتشارات امیرکبیر با عنوان ترور از دیدگاه 

اسالم و امام خمینی)ره( به چاپ رسیده است.

 Yaqub.Nemati@gmail.com

| تاریخ دریافت:94/8/11 | تاریخ پذیرش:94/11/5 |
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مقدمه
ــت؛ بلکه مي  توان گفت قرون متمادي است که بشر با ترور دست  ترور، پدیده  ی تازه ای نیس
ــاندن یکدیگر از ترور بهره  و پنجه نرم مي  کند. در طول تاریخ، هم اقویا و هم ضعفا، براي ترس
ــت که جان بي گناهان بي شماري را گرفته،  ــته اند. تاریخ آکنده از اقدامات تروریستي اس جس
ــان را برهم زده و در زندگي شان اختالل ایجاد  زندگي آنان را به خطر انداخته، امنیت خاطرش

کرده است.
ــم رو دررو هستیم و عالوه بر همان داستان دراز تاریخي استفاده  امروزه نیز با ترور و تروریس
از زور و خشونت و ترور براي رسیدن به اهدافي خاص،  هم اینک گروه هایي وجود دارند که به 
نام دین اسالم، به طور گسترده اي دست به اعمال خشونت آمیز مي  زنند. همین امر دستمایه اي 
ــت که صاحبان زر و زور و تزویر جهاني، که دستگاه هاي تبلیغاتي، رسانه ها و مجامع  ــده اس ش
ــالم را به تروریست پروري متهم کرده و  ــت دارند، هر روز بیش از پیش، اس بین المللي را در دس
آن را به عنوان ایدئولوژي جنگ، خشونت و ترور به افکار عمومي جهانیان، معرفي کنند. در این 
میان سؤاالتي مطرح مي  شود که آیا اسالم بیش از سایر ادیان، جنگ طلب است؟ آیا اسالم این 
گونه خشونت ها، ترور و نیز تروریست ها را مي         پذیرد؟ و آیا اسالم ایدئولوژي و مبناي نظري ترور 

و توسل به خشونت را فراهم مي          آورد؟  
از سوی دیگر، در پي حادثه 11 سپتامبر 2001 واژه ی ترور و تروریسم بیش ازپیش در ادبیات 
ــي جهان به ویژه جهان اسالم کاربرد یافت. هرچند که این واژه قبل از آن نیز در ادبیات  سیاس
ــپتامبر، این واژه ها کاربرد تازه و بیشتري یافتند.  ــي مطرح بود ولي بعد از حادثه 11 س سیاس
ــالم و ترور بود. و به عبارت روشن تر، اسالم از  ــبت بین اس کاربرد جدید آن، در مورد ادعاي نس
ــوي غربیان به عنوان مهم ترین منبع براي ترور و تروریسم معرفي شد. از آنجا که به واسطه  س
اقدامات خشونت آمیز بعضی از گروه های افراطی منتسب به اسالم، این مباحث هنوز هم ادامه 
ــیار مهم  ــالم و ترور امري بس ــبت بین اس دارد ضرورت یک بحث علمي و منطقي در مورد نس
محسوب مي  شود. در این رابطه، فقدان منابعي که به صورت علمي و تحلیلي، و با توجه به مباني 
عقیدتي اسالم به این مسئله پرداخته باشند، به شدت احساس مي  گردد. به همین دلیل، بررسی 
پدیده ترور در اندیشه متفکرین بزرگ مسلمان می تواند راهنمای خوبی برای شناخت دیدگاه 
اسالم و پاسخ گویی به سؤاالت مطروحه در این زمینه باشد. از آنجایی هم که امام، به عنوان ارائه 
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دهنده نوین ترین و عمل گراترین نسخه از اسالم در سال هاي اخیر محسوب مي  شوند،  آگاهي از 
دیدگاه ایشان در مورد پدیده ترور، در شناخت نظر اسالم نسبت به ترور بسیار حیاتي و راهگشا 

مي   باشد. 
در عین حال بررسي پدیده ی ترور در اندیشه امام خمیني، از جهات مختلفی سودمند خواهد 
ــان یک اندیشمند بزرگ مسلمان بودند و در حوزه سیاست و امور سیاسي  بود. اوالً، اینکه ایش
جامعه، داراي آراء و دیدگاه هاي حائز اهمیتي هستند. همچنین، ایشان رهبر یک انقالب بزرگ 
ــتبدادي و دست نشانده را سرنگون سازد  ــت یکي از رژیم هاي اس نیز بودند؛ انقالبي که توانس
ــیس نظام  ــالمي جایگزین آن نماید. عالوه بر رهبري انقالب و تأس و نظامي بنام جمهوري اس
جمهوري اسالمي، ایشان به مدت ده سال به اداره، سرپرستي و راهبري این نظام همت گماشت. 
نیازي به یاد آوري نیست که امام از ابعاد شخصیتي مختلفي برخوردار بودند که ایشان را به حق 
ــالم، ماندگار ساخته است. ایشان عارف و فقیهي برجسته بودند که  در تاریخ معاصر ایران و اس
توانستند نخستین حکومت اسالمي براساس یک نظریه دیني و فقهي را بنیان نهند. ایشان آثار 
متعددي در حوزه مباحث عرفان، فقه، فلسفه، کالم و سیاست از خویش به یادگار گذاشته اند. 
امام، متفکري بزرگ بودند که به حوزه هاي مختلف علمي اشراف داشتند و همین ویژگي ها از 
امام شخصیتي جامع االطراف ساخته است و اندیشه ایشان را از عمق و غنا و ماندگاري خاصي 
برخوردار کرده است. از طرف دیگر، امام، به عنوان یک مصلح دیني در جهان معاصر، الگویي براي 
مسلمانان جهان محسوب مي  شوند، زیرا تالش نمودند بین مذهب و سیاست در جهان معاصر، 
پیوندي مجدد برقرار سازند و جایگاه معنویت و دین گرایي را احیا نموده و رابطه ی تخریب شده 
ــعه و پیشرفت که بتواند انسانیت  ــازي کنند و از مدلي از توس دین و دنیا و عقل و دین را بازس

انسان را ارتقا بخشد و معنویت و پیشرفت را در کنار هم داشته باشد، حمایت نمودند.
با این اوصاف، هدف از مقاله حاضر این است که بدانیم امام  چه رویکردي به پدیده ی ترور و 
تروریسم دارند و در برابر آن چه موضعي اتخاذ مي  کنند. در پي این هستیم که مفهوم ترور را از 
دیدگاه ایشان تعریف نماییم و سپس جهت گیري ارزشی شان در برابر این پدیده را بررسي کرده 
و در صورت امکان، نظر قطعي و صریح امام نسبت به این پدیده را مورد شناسایي قرار دهیم. از 
آنجایي که ترور در حالت کلي، پدیده اي سیاسي است، پس بهترین کار این است که در اندیشه 
سیاسي ایشان، به دنبال بررسي این پدیده باشیم، فلذا تمرکز اصلي ما در این پژوهش، بر روي 
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اندیشه سیاسي امام خواهد بود. 
روش گردآوري داده هاي پژوهش حاضر، به صورت کتابخانه اي است. یعني داده هاي خود را 
از منابع مکتوب، به دست آورده ایم. از آنجایي که موضوع اصلي بحث ما در این نوشتار، شناخت 
و به نوعي درک اندیشه هاست، در تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظري بهره گرفته ایم. از این 
ــه ها،  ــدگاه، پژوهش را مي  توان تحقیقي منظم در متون و معرفتي براي فهم دقیق تر اندیش دی
دانست. لذا هم به توصیف، توضیح و تشریح، و هم به تحلیل داده ها و اندیشه ها پرداخته ایم. در 
ــت که با بسط دادن و روشن ساختن ابعاِد داراي ابهام  ــریح، نوعي متن پژوهي اس این نگاه، تش
ــازي ابعادي خاص از اندیشه را به همراه دارد. در  ــت و نوعي واضح سازي و برجسته س متن اس
روش توصیفي، توصیف، ضبط، تجزیه و تحلیل داده ها به صورت منظم و مدون، مدنظر است. 
ــتفاده شده است. در روش هاي عقلي، اساس تحقیق  همچنین از روش عقلي )برهاني(، نیز اس
را برهان، قیاس، استدالل و استنباط و گاه استقراء تشکیل مي  دهد و عالوه بر محسوسات، به 
پدیده هاي غیر محسوس نیز توجه مي   شود. منظور از روش عقلي، در اصل مجموعه روش هایي 
است که بر اساس تعقل و استدالل صورت مي  گیرد و از شیوه هاي منطقي پیروي مي  کند. این 
روش بر برهان و استدالل متکي بوده و نوعي شناخت عام و کلي و جهانشمول به دست مي  دهد 
ــته، بُعد تحلیلي و نظري به خود مي  گیرد و گاه  و به دلیل ماهیت خود، از جنبه توصیف گذش
سرانجام به بعد هنجاري و تجویزي مي  رسد و در این روش، به جاي واقعیت ها به طور عمده  بر 
حقیقت و مطلوبیت تأکید مي  شود. در مواردي نیز از روش تطبیقي و تطبیق مفاهیم استفاده 
شده است، یعني پدیده ها به مؤلفه هاي بنیادین آن تجزیه شده و این مؤلفه ها و عناصر با یکدیگر 

مقایسه گشته و نسبت و رابطه بین دو پدیده و مفهوم بیان شده است. 
همان طور که اشاره شد امام خمیني با توجه به جامعیت مکتب فکري خود، نسبت به پدیده 
ترور نظر دارد و مي  توان نظر ایشان را در این باره بیان کرد. از این رو در مقاله حاضر رویکرد امام 
نسبت به ترور مورد بحث قرار گرفته است. پس از بحث مختصري در مورد تعاریف ارائه شده از 
پدیده ی ترور، از البالي سخنان و بیانات امام خمینی، تعریف ترور و نظر ارزشي ایشان نسبت به 

ترور و همچنین مواضع عملي شان در برابر اقدامات تروریستي استخراج می شود. 
ــده و به نظر  ــبت به ترور، هیچ منبعي یافت نش ــت در مورد رویکرد امام نس الزم به ذکر اس
مي  رسد که دراین باره قباًل  هیچ گونه اثري منتشر نشده باشد و یا اینکه نگارنده به آن دسترسي 
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پیدا نکرده است. از این رو، شاید پژوهش حاضر )در زمان انجام آن(، اولین نوشته در این مورد 
باشد.

تعریف لغوی و اصطالحی ترور
از پدیده ی ترور »Terror« که در لغت به معناي ترس و وحشت است )علیزاده، 1377: 274(، 
تعاریف متعددي به عمل آمده است. در این قسمت بر تعاریف مختلف از ترور مروري خواهیم 

داشت. داریوش آشوري، در دانشنامه سیاسي در تعریف ترور چنین مي  گوید: 
ــت. و در سیاست به  ــه،  به معناي هراس و هراس افکني اس ترور، در لغت، در زبان فرانس

کارهاي خشونت آمیز و غیرقانوني حکومت ها براي سرکوبي مخالفان خود و ترساندن آنها 

ترور مي  گویند و نیز کردار گروه هاي مبارزي که براي رسیدن به هدف هاي سیاسي خود، 

دست به کارهاي خشونت آمیز و هراس انگیز مي  زنند، ترور نامیده مي  شود. همچنین ترور 

به معناي کشتار سیاسي نیز به کار مي  رود. )آشوری،1373: 98-99(.

فرهنگ جامع سیاسي نیز بیان مي  کند:
ترور، به معناي ترس و وحشت است و در اصطالح عام بیشتر به قتل هاي سیاسي گفته 

مي   شود که البته معناي واقعي این واژه نیست. )طلوعی،1377: 356(.

همچنین آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعي، ترور را به معناي حالت و یا احساس ترس دسته 
جمعي مي  داند که خشونت و کشتار بي حساب موجد آن است. )بیرو، 1375: 426(. فرهنگ 

علوم سیاسي نیز این تعریف را از ترور ارائه مي  دهد:
ــت. همچنین در معني حزب یا جنبشي که باعث  ــت و ترس زیاد اس ترور به معناي وحش

حالت ترور شود به کار رفته است. اصطالحاً  به حالت وحشت فوق العاده اي اطالق مي   شود 

که ناشي از دست زدن به خشونت و قتل و خونریزي از سوي یک گروه، حزب و یا دولت به 

منظور نیل به هدف هاي سیاسي، کسب و یا حفظ قدرت است. )آقا بخشی، 1379: 583(. 

با بررسي تعاریف مذکور در مي  یابیم که ترور هم به یک حالت و نیز اقدام خاص اشاره دارد. 
منظور از حالت، وضعیت ترس و هراس است که از دست زدن به اقدامات خاص که تروریستي 
نامیده مي  شوند، ناشي مي  گردد. پس مي  بینیم که ایجاد ترس، وحشت و هراس اجزاي الینفک 
ترور است. پس به صورت کلي مي  توان ترور را این گونه تعریف کرد: »رفتار، فرد، گروه، حزب و 
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یا دولت که از طریق خشونت و قتل و خونریزي و ایجاد ترس و وحشت مي  خواهد به هدف هاي 
سیاسي خود برسد.« 

پدیده ترور در دیدگاه امام خمیني 
ــتیم که مفهوم ترور را در اندیشه امام مورد بررسي قرار دهیم  ــمت، درصدد هس در این قس
ــي ایشان را نسبت به این پدیده مشخص سازیم. به نظر مي  رسد که  ــي و سیاس و رویکرد ارزش
بایستي تمرکز عمده بر دوران رهبري سیاسي ایشان )از پیروزی انقالب اسالمی تا زمان ارتحال( 
و به ویژه سال هاي 1358 تا 1361 باشد. چرا که ایشان در این برهه زماني، به طور مستقیم با 
پدیده ترور مواجه شدند. در طي این سال ها تعداد زیادي از نزدیک ترین، بهترین و شاخص ترین 
یاران امام، توسط گروه هاي ضد انقالب ترور شدند و به شهادت رسیدند. فلذا در این برهه زماني، 

قاعدتاً شاهد برخورد و اعالم موضع صریح امام در برابر ترور هستیم. 
در این میان مهم ترین منبعي که مي  توان به آن رجوع کرد، صحیفه امام است. این اثر بیانگر 
افکار، اندیشه، راهبرد، مدیریت و ساز وکارهاي سیاسي ایشان در دوره نهضت اسالمي است. پس 

مهمترین منبع ما در بررسي پدیده ترور از دیدگاه امام، صحیفه امام خواهد بود.

تعریف ترور از دیدگاه امام خمیني
به استناد نمایه ای که در انتهای دوره بیست و دو جلدي صحیفه امام درج شده است، واژه ی 
ــخاص«، »ترور انقالب«، »ترور روحانیت«،  ترور به تنهایي یا به صورت ترکیب مانند »ترور اش
»ترور علما«، »ترور مجاهدان«، »ترور مظلومان«، »ترور وحشیانه«، »ترورها«، »تروریستها« و 

»تروریسم امریکایي«، جمعاً به تعداد 103 بار آمده است.
ــط ایشان را  ــتي تمام موارد کاربرد این واژه توس براي ارائه تعریفي از ترور از منظر امام، بایس
بررسي کنیم. حتي یک بررسي اجمالي و مطالعه مختصر این موارد، نشان مي  دهد که تعریف 
امام از ترور، بسیار نزدیک به تعریف علمي و کالسیک و متعارف از پدیده ترور است. الزم به ذکر 
است که ایشان، هیچ گاه به تعریف ترور و تروریسم نپرداخته اند، بلکه با بررسي بیانات ایشان و از 

محتواي کالم ایشان، مي  توان تعریفي از ترور از دید ایشان ارائه داد. 
طبق تعریفی که ارائه شد، ترور که از نظر لغوی، به معناي هراس و وحشت است، اصطالحاً 
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به رفتار فرد، گروه، حزب و یا دولت اطالق مي  شود که از طریق خشونت، قتل، خونریزي، ایجاد 
ــي خود برسد. براساس این تعریف عام، عناصر  ــت مي  خواهد به هدف هاي سیاس ترس و وحش
اصلي ترور و یک رفتار تروریستي عبارتند از: خشونت، قتل، خونریزي و ایجاد ترس و وحشت  

به منظور رسیدن به یک هدف به طور عمده سیاسي.
با بررسي بیانات امام، به خوبي مي  توان دید که ایشان، به ابعاد مسئله اشراف کامل دارند و تمام 
عناصر این تعریف علمي از ترور، در سخنان شان نیز مشاهده مي  شود. در بیانات امام درباره ی 
ترور، به طور غیر مستقیم به عناصر ترور و رفتار تروریستي و به نوعي به تعریف علمي و متعارف 

از ترور، اشاره شده  است. 
اولین عنصري که براي پدیده ترور و یک رفتار تروریستي برشمردیم، عبارت بود از خشونت، 
ــونت، قتل و خونریزي به  قتل و خونریزي. در بیانات امام نیز به وضوح به این عنصر، یعني خش

عنوان یکي از مؤلفه هاي پدیده ترور اشاره شده است: 
ــیلۀ عمال فاسد و سرسپرده و یا جاهل بي ارادۀ …  ــیطاني مستقیماً و به وس قدرتهاي ش

ــیله اي گرچه مفتضح و واضح الفساد دریغ نکردند، از ترور کور اشخاص بیگناه  از هیچ وس

ــاالن وکهنساالن… )امام خمینی، 1379  کوچه و بازار تا انفجارهاي منجر به قتل خردس

ج19 :146-147(.

ایشان در 14 اردیبهشت ماه 1358، در سخنراني مراسم بزرگداشت شهادت استاد مطهري، 
ــب، متفکران ما را مي  کشید« )امام  ــیاهي ش ــت که در س چنین فرمودند: »دلیل عجز شماس

خمینی، 1379، ج 7 :183(.
ــي زمان رژیم پهلوي در تاریخ 11 آبان 58  ــخنراني در جمع زندانیان سیاس همچنین در س

بیان داشتند: 
ــتن  بفهمانید به اینهایي که این طور کارهاي ناجوانمردانه مي  کنند… بلکه این نحو کش

ــت. )امام خمینی،  ــت آنهاس ــند، این دلیل بر شکس که به طور ناگهاني و دزدکي مي  کش

1379، ج10: 441(

ــخص است که در دیدگاه ایشان نیز، مؤلفه اولیه و اصلي ترور، خشونت، قتل و  به خوبي مش
خونریزي است؛ به ویژه اینکه، بر ناگهاني و مخفیانه بودن این نوع اقدامات نیز تأکید کرده اند. 

ــتي، تالش براي ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و جامعه  مؤلفه بعدي یک عمل تروریس
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ــت. ایجاد رعب و هراس در جامعه و نیز بین دولت مردان و حکام، وسیله اي براي تسهیل و  اس
نیل به اهداف مرتکبیِن اعمال تروریستي است. امام نیز در بیانات خود، به این عنصر یعني مؤلفه 
ایجاد ترس، وحشت و ارعاب از طریق دست زدن به قتل، خشونت و خونریزي اشاره داشته اند:

ــالم را ترور کنند. آنان بدانند که به  ــاني مردان اس ــخصیت انس ــتها نمي توانند ش ترویس

ــاد و استبداد و  ــخاص بزرگ در مبارزه علیه فس ــت خداي توانا ملت ما با رفتن اش خواس

استعمار مصمم تر مي  شود… اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با این رفتار 

غیر انساني مي  خواهند انتقام بگیرند یا به خیال خام خود مجاهدین در اسالم را بترسانند، 

بدگمان کرده اند… )امام خمینی، 1379 ج 7: 179(.

همچنین ایشان در جایي دیگري فرمودند: 
ــار ضعیف به جنبش درآمدند و به خیال خود براي ارعاب ملت  ــند از اینکه این اقش نترس

ــود.  ــد، و نهضت ما هرگز ترور نمي ش ترور مي  کنند. ملت ما هرگز از این معاني نمي ترس

ــیم از این ترورها، هرگز به عقب  ــت… هرگز ما نمي ترس ــخاص، ترور نهضت نیس ترور اش

ــد در مملکت ما... )امام  ــرق و غرب دخالت کن ــم؛ و هرگز اجازه نمي دهیم ش برنمي گردی

خمینی 1379، ج 7: 505(. 

همچنین در تاریخ 29 آذر 58، در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
چنین فرمودند: 

کارهاي غیر عقالیي که مي  کنند، مي  بینید که به نفع ما تمام مي  شود… ترور مي  کنند به 

ــانند، ملت ما را بترسانند، مي  بینند که شجاعتشان افزون مي  شود.  خیال اینکه ما را بترس

)امام خمینی، 1379، ج 11: 356(

ــان از ترور، عالوه بر عنصر قتل،  ــخص مي  شود که در تعریف ایش ــي این بیانات مش با بررس
خونریزي و خشونت، مسئله ایجاد رعب، وحشت و هراس نیز وجود دارد و ایشان به خوبي شاهد 
بودند که تروریست ها در پي ایجاد رعب، وحشت و هراس هستند. پس تا اینجا تعریف امام، به 

تعریف مصطلح در علوم سیاسي، بسیار نزدیک مي  شود. 
گفته شد که ترور به رفتارهایي اطالق مي  شود که از طریق قتل، خونریزي، خشونت و ایجاد 
ــیدن به اهداف سیاسي است. پس عنصر مکمل و متمم تعریف  ــت، به دنبال رس رعب و وحش
ــي است؛ یعني همواره، عمل تروریستي در پي  ــتن هدف به ویژه هدفي سیاس پدیده ترور، داش
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ــیدن به هدفي صورت مي  گیرد و قتل، خشونت، خونریزي و ایجاد رعب، وحشت و هراس،  رس
وسیله اي براي رسیدن به هدفي، باالخص سیاسي است.

ــاره کرده اند و معتقدند که  ــتي اش امام نیز در بیانات خود، به هدفدار بودن اقدامات تروریس
تروریست ها با توسل به اقدامات تروریستي، به دنبال رسیدن به هدف سیاسي هستند. ایشان در 

سخنراني 19 اردیبهشت ماه 1358 در مدرسه فیضیه قم، در این باره چنین گفتند: 
ــن چپاولگران و معاونین چپاولگران - بدانند  ــت - این انگلها، ای این نوکرهاي چپ و راس

این حرکات مذبوحانه را نمي توانند ادامه دهند. با ترور شخص میدان براي آنها باز نخواهد 

شد… ترور براي شما فایده ندارد. )امام خمینی، 1379، ج 7: 232(

ایشان در جایي دیگر نیز به مساله هدف سیاسي براي ترور چنین اشاره نمودند: 
ــت که با کشتن و ترور مي  تواند کاري انجام بدهد. کمونیستهاي  امریکا بد گمان کرده اس

ــه هاي گندیده رژیم سابق بد خیال کرده اند که  ــاختگي…. مکتبهاي انحرافي… ریش س

مي  توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند… اگر ما ترور بشویم ملت ما هست…. 

نهضت ما زنده است.)امام خمینی، 1379، ج 7: 191( 

ــات به خوبي مي  توان فهمید که از نظر امام، قتل، خونریزي، ایجاد رعب و هراس،  ــن بیان از ای
زماني عنوان ترور به خود مي   گیرد که با یک هدف سیاسي صورت پذیرد. ایشان در این کالم به 
ماهیت اساساً سیاسي پدیده ترور اشاره کرده اند و این امر مي  تواند به خوبي، مرز بین یک قتل 

عادي و یک اقدام تروریستي را مشخص سازد. 
با بررسي بیانات و سخنان امام درباره ی ترور، به این نتیجه مي  رسیم که تعریف ایشان از ترور، 
ــاید کاماًل  منطبق با تعریف علمي و مصطلح در علوم سیاسي باشد؛ گرچه  ــیار نزدیک و ش بس
به طور واضح و صریح و مستقیم، ترور را تعریف نکرده اند ولي به راحتي مي  توان از بیانات ایشان 
ــت، و این امر، نهایت عمل گرایي  ــان،  منطبق با تعریف متعارف از ترور اس فهمید که تعریف ش
سیاسي و وسعت نظر و بینش امام را نشان مي  دهد. بنابراین مي  توان گفت که از دیدگاه امام نیز 
ترور به رفتار فرد، گروه، حزب یا دولتي اطالق مي  شود که از طریق خشونت، قتل و خونریزي 

ناگهاني و مخفیانه و ایجاد رعب وترس و وحشت، مي  خواهد به اهداف سیاسي خود برسد.
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رویکرد امام خمیني نسبت به ترور
ــیار نزدیک و شاید از جهاتي عیناً مشابه با تعریف  دیدیم که تعریف مد نظر امام از ترور، بس
علمي و مصطلح از ترور در علوم سیاسي می باشد. پس از یافتن معناي واژه ترور در اندیشه امام، 
ــمت، به دنبال این هستیم که از البالي بیانات و سخنان ایشان، نظر ارزشي شان را  در این قس

درباره این پدیده بررسي کنیم.
حتي با نگاهي اجمالي به بیانات ایشان درباره ی ترور، به راحتي مي  توان فهمید که امام، نظري 
بسیار منفي درباره ی این پدیده داشته  اند. به روشني مشخص است که هر جایي امام از ترور و 

تروریسم صحبت کرده اند، لحن ایشان حاکي از نفرت و بیزاري از این پدیده است. 
امام خمیني، به صراحت، ترور و اقدامات تروریستي را رفتاري غیر انساني معرفي مي  کنند. از 

نظر ایشان، ترور، اقدامي غیر انساني و در عین حال بسیار ناجوانمردانه است: 
ــاني مردان اسالم را ترور کنند... اینان که شکست و  ــتها نمي توانند شخصیت انس تروریس

ــاني مي  خواهند انتقام بگیرند... بد گمان  مرگ خود را لمس نموده و با این رفتار غیر انس

کرده اند. )امام خمینی، 1379، ج 7: 179(

ــتن که  بفهمانید به اینهایي که این طور کارهاي ناجوانمردانه مي  کنند... بلکه این نحو کش

به طور ناگهاني و دزدکي مي  کشند.)امام خمینی، 1379، ج 10: 441( 

از طرف دیگر، ایشان معتقدند که ترور، اقدامي احمقانه و ناشي از حماقت و نهایت بي عقلي 
ــان، افراد واقعاً  عاقل، هیچ وقت دست به  ــت و بنابراین، مي  توان نتیجه گرفت که از نظر ایش اس

ترور و اقدامات تروریستي نمي زنند:
ــه دیدند که یک  ــال مي  کنند، و در عین حالي ک ــخصیتها را ترور مي  کنند، خی ــاال ش ح

ــخصیتي را که ترور مي  کنند سرتاسر ایران تظاهر مي  کنند و قویتر مي  شوند، مع ذلک  ش

از بي عقلیشان باز این کار را انجام مي  دهند. )امام خمینی، 1379، ج 11: 351- 350( 

ایشان همچنین در سخنراني خود در تاریخ 29 آذر 58 درمورد غیر عقالني بودن ترور چنین 
فرمودند: 

ــود… ترور  ... اینها وکارهاي غیر عقالیي که مي  کنند، مي  بینید که به نفع ما تمام مي  ش

ــان  ــانند، مي  بینید که شجاعتش ــانند، ملت ما را بترس مي  کنند به خیال اینکه ما را بترس

افزون مي  شود. )امام خمینی، 1379، ج 11: 356( 
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ــت، پس ناشي از  ــاني، غیر عقالني و احمقانه اس از آنجایي که از نظر امام، ترور عملي غیر انس
نداشتن منطق نیز هست و دلیل اینکه بعضي ها به اقدامات تروریستي دست مي  زنند، این است 

که آنان منطق ندارند: 
ــید،  براي اینکه منطق  ــب، متفکران ما را مي  کش ــیاهي ش ــت که در س دلیل عجز شماس

ــتید که صحبت مي  کردید؛ مباحثه مي  کردید. لکن منطق ندارید،  ندارید. اگر منطق داش

منطق شما ترور است…)امام خمینی، 1379، ج 7: 183( 

از طرف دیگر، و عالوه بر موارد فوق، امام معتقد بودند که دست زدن به ترور ناشي از ضعف، 
ــت و زبوني است و فقط شکست خوردگان، زبونان و افرادي که در برابر منطق، احساس  شکس
ــتن پایگاه مردمي، شکست خورده اند، به  ــت مي  کنند و در نتیجه به علت نداش ضعف و شکس

اقدامات تروریستي دست مي  زنند. از این رو، ایشان ترور را کاري مذبوحانه مي  دانند: 
ــت و مرگ خود را لمس نموده و با این رفتار غیر انساني مي  خواهند انتقام  اینان که شکس

ــان کرده اند. )امام  ــانند، بدگم ــالم را بترس بگیرند یا به خیال خام خود مجاهدین در اس

خمینی، 1379، ج 7: 179(

ــخنراني روز 24 تیرماه 58 در جمع اساتید دانشگاه اصفهان و انجمن اسالمي  ــان در س ایش
کارکنان وزارت کشور، به صراحت اعالم کردند کساني که خود را ضعیف و از بین رفته مي  بینند، 

به اقدامات تروریستي متوسل مي  شوند:
دلیل مأیوس شدن، این دست زدن به این ترورها و به این کارهاي خرابکاری است... اینها 

ــي که خودش را دیگر ضعیف می داند و از بین رفته مي  داند، به  ــت. کس دلیل بر ضعف اس

این امور تخریبي دست مي  زند. )امام خمینی، 1379، ج 9 : 95( 

همچنین امام در سخنراني خود به مناسبت ترور و شهادت محمد علي رجایي و محمد جواد 
باهنر، در جمع اقشار مختلف مردم در تاریخ 9 شهریور 1360، دست زدن به اقدامات تروریستي 
را نهایت ضعف و زبوني ترورگران مي  دانند. پس از نظر ایشان، افرادي که قدرتمند باشند؛ یعني 
به قدرت منطق یا قدرت حمایتي مردمي مجهز باشند، به این اعمال زبونانه دست نمي زنند، بلکه 

فقط آنهایي که در نهایت ضعف باشند، از شیوه هاي تروریستي استفاده مي  کنند:
و گمان نکنید که اینها از روي قدرت یک همچو کارهایی را انجام مي  دهند، یک بمب در 

ــاله هم مي  تواند او را بگیرد، یک جایي بگذارد و  یک جا منفجر کردن، یک بچه دوازده س
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خود او هم منفجر بشود. این قدرتي نیست، این کمال ضعف است. )امام خمینی، 1379، 

ج 15 : 139( 

ــاس ضعف مي  کنند، به ترور  ــان، نه تنها افراد، بلکه حتي دولت هایي هم که احس از نظر ایش
پناه مي  برند: 

ــرق و غرب چون از رویارویي مستقیم با جهان اسالم عاجز مانده است،  ــتکبار ش امروز اس

ــخصیتهاي دیني و سیاسي را… به آزمایش گذاشته اند. )امام  راه ترور و از میان بردن ش

خمینی، 1379، ج 21 : 120( 

از سوي دیگر، ایشان تروریست ها را افرادي مي  دانند که از درک مسیر صحیح عاجز گشته اند. 
از نظر ایشان، ترور مکتبي انحرافي است و توسل به اقدامات تروریستي و ترورگري را از جمله 

ویژگي هاي منحرفین و گمراهان مي  دانند:
ــت که با کشتن و ترور مي  تواند کاري انجام بدهد. کمونیستهاي  امریکا بد گمان کرده اس

ــابق بد خیال کرده اند که  ــه هاي گندیده رژیم س ــاختگي… مکتبهاي انحرافي... ریش س

مي  توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند. )امام خمینی، 1379، ج 7: 191( 

ــت  ــت مي  زنند؟ اینها همه براي این اس این چه انگیزه اي دارد که اینها به این جنایت دس

ــت. اینها را از آن ادراک راه صحیح  ــداي تبارک و تعالي اینها را کر و کور کرده اس ــه خ ک

ــباب محرومیت را فراهم کردند. )امام خمینی،  ــان اس ــت. یعني خودش محروم کرده اس

1379، ج 11: 334( 

ــت و در  ــده، از نظر امام، ترور اقدامي چپاول گرانه و هم ردیف غارت اس عالوه بر موارد ذکر ش
عین حال مساوي با فساد و مفسده بوده و وسیله و شیوه اي مفتضح است:

ــتند عمالً  هم خرابکاري کردند، مثل کردستان، خوزستان، اینجا ها عمالً  هم  هر جا توانس

ــربازها به شهادت رساندند…. مرحوم  ــغول به فساد و مفسده شدند…. عده اي از س مش

آقاي قاضي طباطبایي …. آنها این طور اشخاص را یکي یکي ترور مي  کنند و منظور این 

است که مأیوس کنند شما را. )امام خمینی، 1379، ج 10: 452( 

بنابراین می بینیم که از نظر ایشان، نه تنها ترور مساوي با غارت، فساد و چپاول گري است، 
بلکه یا قدرت هاي شیطاني و یا افراد فاسد سرسپرده و یا جاهالن بي اراده، از این شیوه ها براي 

رسیدن به اهداف خود استفاده مي  کنند.
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با بررسي بیانات امام به این نتیجه مي  رسیم که از دیدگاه ایشان، ترور عملي غیر انساني است 
ــان کرامت و ارزش خاصي دارد و از این رو تنها افرادي که به حضیض ذلت افتاده اند به  و انس
اقدامات غیر انساني دست مي  زنند. از طرف دیگر ایشان، ترور را غیر عقالني و احمقانه مي  دانند، 
ــده و رو به سوي  ــت که فرد از نداي فطرت و عقل خود دور ش ــان دهنده این اس پس ترور نش
فساد و مکاتب انحرافي آورده و اراده خود را از دست داده و به وادي جهالت افتاده است. از این 
رو، نداشتن منطق، احساس ضعف، زبوني و شکست خوردگي است که موجب می گردد فرد به 
اعمال و اقدامات تروریستي دست بزند. امام، ترور را مساوي با فساد و مفسده، چپاول و غارت 
مي  دانند و معتقدند افرادي که از ادراک مسیر صحیح و پیمودن راه کمال انساني عاجز شده و 
به ورطه انحراف و گمراهي افتاده و البته خود اسباب محرومیت خود از هدایت الهي را فراهم 

کرده اند، براي رسیدن به اهداف غیر انساني خود به ترور متوسل مي  شوند.
با این اوصاف، پر واضح است که ایشان که به ارزش واالي انساني اعتقاد دارند و عقل انساني 
را هم ردیف وحي الهي مي  دانند و تمام تالش شان، هدایت انسان به سوي کمال برین بوده است، 
به هیچ وجه نمي توانند با پدیده ی ترور موافق باشند. با تعریفي که امام از ترور دارند و با اوصافي 
ــان به ترور برشمردیم، مسلم و واضح است که ایشان با قاطعیت تمام،  که در مورد دیدگاه ایش
ترور را محکوم مي  کنند و توسل به شیوه هاي تروریستي براي رسیدن به اهداف سیاسي را نه 
تنها نادرست مي  دانند، بلکه به شدت با آن مخالف بوده و بنا به دالیل شرعي، اخالقي و انساني، 

ترور، تروریسم و هرگونه اقدام تروریستي را محکوم مي  نمایند.

مصداق عینی مخالفت امام با ترور
در عین حال نحوه ی برخورد امام با درخواست سازمان مجاهدین خلق )منافقین( برای کسب 
ــلحانه این سازمان با رژیم پهلوی )به کارگیری شیوه های  ــان از نحوه ی مبارزه مس حمایت ایش
ــه( را می توان به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق عینی مخالفت امام با ترور و کاربرد  ترورگران

شیوه های تروریستی، معرفی کرد.
بر اساس نوشته هاي یکی از اعضای برجسته این سازمان )راستگو، 1384: 27-26( و همچنین 
ــالم سید محمود دعایی )جعفریان، 1380: 376( در سال هاي 1349  طبق روایت حجت االس
ــازمان بنام های حسین روحانی و تراب حق شناس طي  و 1350، دو تن از اعضاي اصلي این س
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چند مالقات چند ساعته با امام در نجف، کوشیدند تا حمایت ایشان از ترورها و نوع مبارزه شان 
را به دست بیاورند، ولي نتوانستند موافقت امام را کسب کنند. این عدم موافقت امام در شرایطی 
ابراز می شد که در آن سال ها هنوز سازمان مجاهدین خلق )منافقین(، ظواهر و مدعیات اسالمی 
خود را حفظ می کرد و از سوی دیگر، به اصطالح در حال مبارزه با رژیم پهلوی بود؛ ولی امام به 
واسطه مالحظاتی از جمله درک التقاط و انحراف در ایدئولوژی این سازمان )جعفریان، 1380: 
376( و همچنین نفی بنیادین و مخالفت اصولی با ترور، کاربرد شیوه های ترورگرانه حتی در 

مبارزه با رژیم پهلوی را نیز جایز ندانستند. 

امام خمینی و اشاره ای به دیدگاه اسالم درباره ی ترور
ــان شخصاً  به  ــالم را در برابر ترور نیز بیان مي  کنند؛ عالوه بر اینکه، ایش حضرت امام نظر اس
ــالم شناسان، فقها و اندیشمندان اسالمي، نظر شخصي خود را در  عنوان یک از بزرگ ترین اس
مورد ترور بیان داشته و حکم اسالم درباره ترور را نیز گفته اند. از این رو بارها فرموده اند که اسالم 

ترور را باطل مي  داند. از نظر ایشان، منطق اسالم اجازه ترور نمي دهد: 
ــه مي  کردید. لکن منطق ندارید، منطق  ــتید که صحبت مي  کردید؛ مباحث اگر منطق داش

ــالم منطق دارد. )امام خمینی،  ــالم ترور را باطل مي  داند. اس ــما ترور است! منطق اس ش

1379، ج 7 : 183( 

ــت. )امام خمینی،  ــلم است و مسلم تروریست نیس ــید که ملت ما مس ــما مطمئن باش ش

1379، ج 11 :77(

مواضع عملي امام خمیني در برابر ترور
ــاني ترور را محکوم مي  کند. ایشان در  ــي، اخالقي و انس  دیدیم که امام با نگاهی کاماًل  ارزش
ــال هاي آغازین نظام  ــالمي ایران به ویژه در س طول مدت هدایت و راهبري نظام جمهوري اس
ــدت با پدیده ی ترور و تروریسم، مواجه بودند و عده زیادي از بهترین  ــالمي، به ش جمهوري اس

یاران و شاگردان و پیروان ایشان، ترور شدند.
پس از پیروزی انقالب اسالمي جریان سازمان یافته ای از ترور از سوی گروهي بنام فرقان به راه 
افتاد. از جمله قربانیان عملیات تروریستي این گروه مي توان از سرلشگر محمد ولي قرني، استاد 
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مرتضي مطهري، دکتر محمد مفتح، حاج مهدي عراقي و پسرش و آیت الل قاضي طباطبایي نام 
برد. همچنین این گروه در ترور افرادي مانند، آیت الل موسوي اردبیلي و حجت االسالم هاشمي 

رفسنجاني، ناکام ماند. )فوزی، 1384، ج1 :429-430( 
ــرده بود تا اینکه پس  ــدن گروه فرقان، تا مدتي موج ترورها فروکش ک ــي ش پس از متالش
ــه فاز نظامي عناد با  ــازمان مجاهدین خلق )منافقین( ب ــدن س ــرداد 1360 و وارد ش از 30 خ
جمهوري اسالمي، آتش ترور دوباره شعله ور شد. اعضاي این سازمان، عالوه بر ترورهاي کوري 
ــده نظام نیز سوء قصدهاي  که بر ضد مردم عادي انجام مي  دادند، به جان چهره هاي شناخته ش
ــواردي همانند ترور چندتن از ائمه  ــدند که از آن میان باید به م ــق و ناموفقي، مرتکب ش موف
ــه اي در تاریخ 6 تیر 1360، انفجار بمب در دفتر  ــوء قصد ناکام به جان آیت الل خامن جمعه، س
ــالمي ایران و شهادت آیت الل دکتر بهشتي و 72 تن از یاران وي،  مرکزي حزب جمهوري اس
و همچنین انفجار بمب در ساختمان نخست وزیري و شهید کردن محمد علي رجایي، رئیس 
ــاره نمود. )مؤسسه مطالعات سیاسی  ــت وزیر، وقت اش ــالم باهنر، نخس جمهور، و حجت االس

1385، ج396:3(. 
ــاص و ترور به طور عام،  ــتي به طور خ ــت که امام در برابر این اقدامات تروریس  پر واضح اس
ــخص  ــان را در برابر ترور مش موضع گیري نموده اند. در اینجا، تالش داریم تا مواضع عملي ایش

سازیم.

الف( شهید خطاب کردن قربانیان ترور
ــتند، طي پیام ها  ــان، مورد ترور واقع مي  گش ــام، بالفاصله پس از اینکه هرکدام از یارانش ام
ــري مي  کردند. اولین،  ــتي، موضع گی ــش، در برابر این اقدامات تروریس ــخنراني هاي خوی و س
موضع گیري ایشان هم این بود که از قربانیان ترور با عنوان شهید نام می بردند. البته باید در نظر 
داشت که این افراد همگي در زمره با تقواترین و متعهدترین افراد و خدمت گزاران نظام اسالمي 
بودند که قرباني جهالت وکینه توزي منافقان و معاندان مي  شدند ولي شاید بتوان نتیجه گرفت 
که از نظر امام، هر مسلمان متعهد و با تقوایي که در اثر ترور ناجوانمردانه افراد جاهل، ناآگاه و 

معاندان، به قتل مي  رسد، مي  توان وي را شهید خطاب کرد.
به عنوان مثال، امام در تاریخ 1358/2/11، پس از ترور شدن آیت الل مرتضي مطهري توسط 
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گروه فرقان، در بیانات خویش وي را شهید خطاب کردند. البته ایشان در موارد متعددي، استاد 
مطهري را شهید خطاب کردند: 

ــأن آن و به ملت اسالم و خصوصاً ملت مبارز ایران  ــالم و اولیاي عظیم الش این جانب به اس

ــوف و فقیه عالیمقام مرحوم آقاي حاج  ــف انگیز شهید بزرگوار و متفکر و فیلس ضایعۀ  أس

شیخ مرتضي مطهري- قدس سره- را تسلیت و تبریک عرض مي   کنم. تسلیت در شهادت 

ــالم صرف کرد و با  ــریف و ارزندۀ خود را در راه اهداف مقدس اس ــخصیتي که عمر ش ش

کجرویها و انحرافات مبارزۀ سرسختانه کرد. )امام خمینی، 1379، ج7 : 178(.

ب( تأکید بر ادامه مبارزه و عدم ترس از ترور
امام، پس از اطالع از هر حادثه تروریستي و آگاهي از شهادت یارانشان، در پیام ها و سخنراني هاي 

خویش، بر ادامه مبارزه و عدم ترس از این اقدامات مذبوحانه، تأکید فراوان داشتند: 
من قبالً  گفته بودم که غائله ایجاد مي  کنند، شیاطین؛ هر روزي به اسمي… ممکن است 

پس از چند روز دیگر غائلۀ دیگر بلند بشود. از اوالد من یکي ترور بشود یا خودم… گمان 

نکنند که با ترور، کاري انجام مي  دهند. ملت ما راه خود را یافته است. ما از این دسیسه ها 

نمي ترسیم. )امام خمینی، 1379، ج7: 157( 

ــتي  ــت که راهي براي خنثي کردن اقدامات تروریس ــان از این جهت مهم اس این تأکید ایش
محسوب مي  شود. چرا که هدف از ترور، ایجاد ترس، رعب و هراس در راستاي رسیدن به اهدافي 
خاص است و امام، با این بیانات و رهنمودها، به دنبال ناکام گذاشتن اقدامات تروریستي بودند؛ 
ــان، ترور به عنوان حربه اي سیاسي، بسیار مذموم است و همیشه ضمن دعوت  زیرا از نظر ایش
ــتند. و همچنین در  ــتي،  بر ادامه مبارزه نیز تأکید فراوان داش به عدم ترس از اقدامات تروریس
سخنراني خود در 20 اردیبهشت 1358، به مناسبت شهادت استاد مرتضي مطهري، فرمودند: 
امروز که براي تسلیت در مرگ یکي از عزیزان ما و در ترور یک نفر دانشمند اینجا مجتمع 

شدید، آگاهانه، مصممانه اراده دارید که بر ضد طاغوت واستعمار و استکبار مبارزه را ادامه 

دهید… از ترور نترسید، از شهادت نترسید. )امام خمینی، 1379، ج7 : 241(
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ج( دستور به مقابله عملي با ترور
ــت که امام، عالوه بر توصیه هاي اخالقي بر ضد ترور و توصیه به عدم ترس   باید در نظر داش
ــئوالن  و ادامه مبارزه، فرامیني درباره ی مبارزه عملي با ترور خطاب به نیروهاي امنیتي و مس
ذیربط صادر می کردند. به نظر مي  رسد که ایشان معتقد بودند که توصیه هاي اخالقي محض، 
راه چاره این پدیده شوم نیست، فلذا در دستورات اکیدي به نیروهاي مسئول ، به مقابله شدید 
با این پدیده، حکم دادند. امام در پیام 5 خرداد 1358 به مناسبت ترور نافرجام آقاي هاشمي 
رفسنجاني، به پاسداران انقالب اسالمي دستور مقابله امنیتي در برابر ترور و تروریست ها را دادند:

ــالمي ما را ترور  امریکا و دیگر ابر قدرتها... با این تالش هاي احمقانه  نمي توانند انقالب اس

ــکنند…  ــه ها مقاومت کنند، توطئه ها را بش کنند... ملت با تمام قوا باید در مقابل دسیس

ــداران انقالب و رؤساي آنان موظفند از این شخصیتهاي ارزندۀ انقالبي حفاظت کنند  پاس

و رفت و آمدهاي مشکوک را تحت نظر بگیرند. )امام خمینی، 1379، ج7 : 495(

مشاهده مي  شود که ایشان عالوه بر اینکه معتقدند آحاد ملت بایستي در برابر چنین توطئه هایي 
مقاومت کنند، صریحاً به نیروهاي امنیتي دستور دادند که اقدامات حفاظتي بیشتري در راستاي 
مقابله با ترور شخصیت هاي انقالب انجام دهند. از طرف دیگر، دستور صریحي به دادگاه ها دادند 
ــتند که بایستي طبق قانون  ــت ها را مجازات کنند. البته در این مورد هم تأکید داش تا تروریس
اسالم، مجازات ها صورت گیرد. نکته جالب این است که از نظر امام، مجازات تروریست ها، بسیار 

سخت و سنگین است. در این مورد، ایشان در سخنراني 4 اسفند 1359، چنین فرمودند: 
ــداران هم که در شهرها هستند با شما هماهنگ  ــماها مواظب باشید، و سپاه پاس باید ش

ــته اي از اشرار بخواهند درگیري ایجاد کنند و  ــند براي جلوگیري از اینکه... یک دس باش

ــغول ترور هستند یا مشغول انفجار  ــرار که مش ناراحتي براي مردم… و بعضي از این اش

ــتند باید اطالعات حاصل بشود و پیگیري بشود، و اینها معرفي بشوند به  بعضي جاها هس

دادگاهها... آنها را مجازات کند به آن مجازاتی که اسالم براي آنها تعیین کرده است و آن 

مجازات سختي است. )امام خمینی، 1379، ج14 : 140-141(

ــتند که در تاریخ 15 تیر 61، پس از ترور شهید  ــان به قدري بر مقابله با ترور اصرار داش ایش
محمد صدوقي، در حکمي به آقاي محسن رضایي، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
فرمان رسیدگي به عوامل ترور شخصیت هاي مذهبي و سیاسي و مقابله امنیتي و حفاظتي در 
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برابر ترور را صادر کردند. امام در این فرمان، از این ترور و ترورهاي مشابه ابراز نگراني کردند و 
خواستار استفاده از نیروهاي امنیتي آزموده و متعهد شدند. حکم ایشان بدین شرح بوده است:

بسمه تعالی 

آقای محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 

ــابهی نسبت به روحانیین معظم و مؤثر همچون شهید مدنی و  انجام گرفتن ترورهای مش

شهید دستغیب و شهید هاشمی نژاد و حمله به آقای احسان بخش و اخیراً شهادت شهید 

ــبت به پاسداران  ــت، و نس ــؤال کرده اس معظم مرحوم صدوقی ایجاد نگرانی و تردید و س

ــهید صدوقی سوء ظن ایجاد شده است و بسیار سؤال انگیز  محافظ آنان بویژه محافظان ش

گردیده است، و مثل این سرمایه های بزرگ جمهوری اسالمی نباید با این وضع اسفبار از 

دست ملت بروند. و چون مسئول این امور سپاه است، شما مأمور هستید با دقت و بررسی 

ــداران محافظ گزارشی بفرستید، و الزم است برای  ــی از سوابق پاس اطراف قضیه، و بررس

ــابقه و متعهد استفاده شود که مثل این خسارات  ــداران آزموده و با س این امر مهم از پاس

واقع نشود. )امام خمینی، 1379، ج16 : 374(

 15 تیر 61

روح الل الموسوي الخمینی

د( محکوم کردن اعمال تروریستي و ادعاهاي دروغین قدرت هاي بزرگ
امام، سرچشمه تروریسم را کشورهاي غربي، ابرقدرت ها و به ویژه امریکا مي  دانستند. ایشان 
بارها اقدامات تروریستي و حمایت غربیان از تروریسم را محکوم کردند و در پیام 22 بهمن 63، 

کاخ سفید را ریشه تروریسم جهاني معرفي کردند:
ــیلۀ عمال فاسد و سرسپرده و یا جاهل بي اراده…  ــیطانی مستقیماً و به وس قدرت هاي ش

ــیله  اي گرچه مفتضح و واضح الفساد دریغ نکردند. از ترور کور اشخاص بیگناه  از هیچ وس

ــاالن … جهانخواران که  ــاالن و کهنس ــه و بازار تا انفجارهاي منجر به قتل خردس کوچ

ــتي و آرامش  ــر و صلح دوس ــعارهاي طرفداري از حقوق بش با نامهاي پر زرق و برق و ش

جهان… به جان جهانیان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنۀ گیتي 
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روز افزون مي  کنند... سرچشمۀ تروریزم که از کاخ سفید مي  جوشد. )امام خمینی، 1379، 

ج19 : 146-148(

ــاهد مثال هاي زنده و گویا، نشان مي  دهند که کشورهاي غربي، بزرگ ترین  امام، با آوردن ش
حامي ترور و گروه هاي تروریستي هستند. پس از اینکه دولت فرانسه در سال 62، به طور رسمی 
ــتي و به ویژه گروهک مجاهدین خلق )منافقین(، در کشور خود پناه داد،  به گروه هاي تروریس
ــخنراني هاي خود در 25 مرداد 62 و 29 آبان 62، نسبت به این عمل آشکارا  ــان ضمن س ایش
ــان دادند و دولت هاي غربي را دولت هایي حامي  ــم، واکنش نش حمایت گرانه از ترور و تروریس

تروریست نامیدند:
ــوري که ادعا مي  کرد که اینجا مهد  ــاد همۀ دنیا شده است، کش ــه که مرکز فس ... فرانس

آ زادي و کذاست حاال این تروریست ها را در آنجا جاي داده است... )امام خمینی، 1379، 

ج18 : 55(

همچنین امام ادعاهاي دروغین دولت هاي غربي، مبني بر حمایت از حقوق بشر، ارزش هاي 
ــاني و محکومیت ترور را محکوم کردند و در سخنراني هاي خود ضمن اشاره به مثال هایي  انس

گویا، نشان دادند که چقدر این ادعاها، دروغین و کاذب است: 
ــاي پوچ طرفداري از خلق ایران این طور مي  کنند و علماي بزرگ ایران  ــي که با ادع آنهای

ــرها را ترور مي  کنند… شما  ــمندان بزرگ ایران و همۀ قش و عزیزان بزرگ ایران و دانش

ــده است... در تمام رسانه هاي  مالحظه مي  کنید که یک همچو جنایت بزرگي که واقع ش

ــده است در دنیا، انسانیت در  ــاني دفن ش ــهاي انس گروهي محکومیتي در کار نبود. ارزش

دنیا دفن شده است آنهایي که دعوي حقوق بشر مي  کنند... ندیدیم که محکوم کنند این 

عمل را... )امام خمینی، 1379، ج17 : 412( 

ــه نشان داده اند که با مسئله ی ترور و مقابله با تروریسم، به صورت  قدرت هاي بزرگ، همیش
گزینشي برخورد مي  کنند. در منطق آنان، هرکسي که با آنان و در خدمت مطامع استکباري شان 
نباشد، تروریست محسوب مي  شود ولي در عین حال، از تروریست هایي که در خدمت خواسته هاي 
استکباري آنان هستند، حمایت مي  کنند. معیار طبقه بندي افراد، گروه ها، و دولت ها به تروریست 
و ضدتروریست در منطق دولت هاي غربي، همانا تبعیت از نظام سلطه است و اگر قربانیان ترور 
ــت قلمداد خواهند شد. امام، نیز در  از غربیان، ابرقدرت ها و امریکا اطاعت نکنند، خود تروریس
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موارد متعددي به این مسئله اشاره کرده اند به ویژه پس از خارج کردن اسم رژیم بعثی عراق از 
لیست کشورهاي حامي تروریسم از سوی امریکا، این منطق دوگانه دولت هاي بزرگ را به خوبي 

نشان داده و به شدت محکوم نمودند:
ــدر تبلیغات کردند که  ــت، آن ق ــن قدر هیاهو راه انداختند براي جلوگیري از تروریس ای

ــت پرور است و ایران چطور جزء تروریست. عراق از جرگۀ تروریستها خارج  ایران تروریس

شده چون سجده کرد به امریکا، و ایران وارد شد براي اینکه اعتناي به آنها نکرده، میزان 

تروریستي همین است پیش آنها و خود آنها مرکز این امور هستند. )امام خمینی، 1379، 

ج19 : 435-434(

در منطق آنها، وحشي این است که رام آنها نباشد؛ چنانچه تروریسم هم آن است که تابع 

آنها نباشد. و لهذا. دیدید که عراق را تا وقتي رام نبود براي امریکا، در ]ردیف[ تروریستها 

حساب کردند. همچو که رام شد، او را ]از لیست تروریستها[ از بین بردند. )امام خمینی، 

1379، ج20 : 271-270( 

نتیجه گیری
امام خمینی، رهبر کبیر انقالب اسالمي و بنیان گذار جمهوري اسالمي، در سال هاي اولیه پس 
ــیس نظام جمهوري اسالمي، به شدت با پدیده ترور مواجه بودند. بین سال هاي -1361 از تأس
ــالمي، از جانب معاندین و  ــماري از بهترین یاران امام و خدمت گذاران جمهوري اس 1358، ش
مخالفین نظام، ترور شده و به شهادت رسیدند. از این رو، جمهوري اسالمي به عنوان داعیه  دار 

اسالم ناب محمدي)ص(، بزرگ ترین قرباني ترور در تاریخ معاصر جهان بوده است. 
ــان مي توان  ــه ایش امام، با آنکه هیچ گاه به تعریف ترور نپرداخته اند، ولي تعریفي که از اندیش
استخراج کرد، بسیار به تعریف کالسیک و مصطلح ترور در علوم سیاسي، نزدیک است. ایشان، 
ــاني، غیر عاقالنه و ناجوانمردانه مي دانند که از جهالت، ضعف و زبوني  ترور را رفتاري غیر انس
ــود. از این رو، ایشان به دلیل حرمت زیادي که براي انسان و ارزش هاي  ــي مي ش ترورگران، ناش
ــل به ترور به عنوان  ــاني و از جمله عقل قائلند و بنا به دالیل متعدد دیگر، هر گونه توس انس

وسیله اي براي رسیدن به اهداف سیاسي را مردود اعالم مي کنند. 
امام، پس از آگاهي از ترور شدن یاران شان، در پیام هاي خود آنان را شهید خطاب مي کردند. 
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این امر، عالوه بر اینکه نشان دهنده اوج مخالفت ایشان با پدیده ترور است، نهایت مظلومیت و 
بي گناهي قربانیان ترور را نشان مي دهد. امام، بارها بر مبارزه ی عملي، امنیتي و قضائي با ترور 
دستور داده و از مسئوالن ذیربط خواستار مقابله با تکرار این حوادث و مقابله جدي و ریشه اي 
با پدیده ترور بوده اند. از سوي دیگر، امام معتقد بودند که دولت هاي بزرگ غربي به ویژه ایاالت 

متحده، خود پناهگاه تروریست  ها و منشأ تروریسم هستند.
با در نظر گرفتن بحث های انجام گرفته، مي توان به این نتیجه گیري کلي رسید که از نظر دین 
اسالم و امام، به عنوان بزرگ ترین اسالم شناس و مبارز سیاسي مسلمان در دوران معاصر، ترور 
ــیله اي براي رسیدن به هر گونه هدفي، مطرود و محکوم است و هیچ فردی حق  به عنوان وس
ندارد از آموزه هاي اسالمي براي توجیه اقدامات خشونت بار و تروریستي خود، سوء استفاده کند. 
اسالم، دین صلح، رحمت، آرامش مداراست و  به دلیل برخورداري از منطق و برخاستن از روح 
و فطرت انساني، همیشه بر استدالل عقالني و گفتگو تأکید داشته و هیچ وقت در پي تحمیل 
ــت. از این رو، اسالمي که از منابع اصیل آن، یعني  ــتفاده از زور و خشونت نبوده اس خود با اس
قرآن کریم و سیره و سنت نبوي، برخاسته باشد، هرگز مبناي نظري براي ترور فراهم نمي کند 
و هیچ فرد یا گروهي براي توجیه خشونتهاي خودسرانه و اقدامات تروریستي خود نمي تواند به 

دین مبین اسالم متوسل شود.
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ــال های 1375-1320، تهران:  ــازمان های مذهبی سیاسی ایران س ــول. )1380( جریان ها و س ـ جعفریان، رس
مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

ـ خمینی، روح الل. )1379( صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم.
ـ راستگو، علی اکبر. )1384( مجاهدین خلق در آیینۀ تاریخ، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.

ـ طلوعی، محمود. )1377( فرهنگ جامع سیاسی، تهران: علم.
ـ علیزاده، حسین. )1377( فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران: روزنه.

ـ فوزی تویسرکانی، یحیی. )1384( تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ایران، تهران: مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد اول.

ـ مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی. )1385( سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام )1344-1383(، 
به کوشش جمعی از پژوهش گران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، جلد سوم.


