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Abstract
Takfiri terrorism, as a political phenomenon for those claiming power in form
of religious groups is expanding in Islamic countries and has become the
greatest challenge for the Islamic world. Misuse of jurisprudential rules named
"Tatarros" and "Avoidance of Taghut" is the most abject mental and practical
approach that is being practised by this group. The present article adopts
library and descriptive-analytical methods to examine major principles of
Takfiri terrorism from the perspective of jurisprudence and law. The purpose
of this study is to prove that the main principles of Takfiri terrorism, namely
the jurisprudential rule of "Tatarros" and "Avoidance of Taghut", seek
aggression and other forms of terror in Islamic countries and that the killing
of Muslims by Takfiris is unrelated to the rule of Tatarros. The question is
what conditions govern these rules according to Islamic jurists and whether
these rules entail suicide attacks and the killing of civilians
.
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نقد فقهي و حقوقي «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مباني
اندیشة تروریسم تکفیری

سید حسین هاشمی

دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مفید ،قم ،ایران

چکيده

کليدواژهها :تروریسم تکفیری ،تترّس ،اجتناب از طاغوت ،فقه و حقوق.

ISSN: 9252-5902

مهمترین مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است .هدف از انجام
تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهمترین مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری یعنی قاعدۀ فقهی «تترّس» و
«اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشتافکنی در کشورهای اسالمی است و کشتار مسلمانان
توسّط تکفیریها ،هیچ ارتباطی با قاعدۀ تترّس ندارد .امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه
شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیریها میشود؟

تاریخ پذیرش9088/99/95 :

تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیدۀ سیاسی امروزه در قالب گروههای مذهبی در کشورهای اسالمی رو به
رشد است و به بزرگترین چالش برای جهان اسالم تبدیل شده است .استفادۀ سوء و عقلگریزانه از قاعدۀ
فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیفترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی
تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسالم در حال انجام است .نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی
و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری است .این تحقیق با روش کتابخانهای و توصیفی-تحلیلی،

تاریخ دریافت9911/80/50 :
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مقدّمه
تروریسم تکفیری در اصل یک پدیدۀ سیاسی است که امروزه امنیّت جامعۀ جهانی و منطقۀ
خاورمیانه را در مخاطرۀ جدّی قرار داده است .تروریسم در حالت کلّی به عنوان یک روش
و ابزار همواره برای قدرتمندان دنیا مطرح بوده و مدّعیان قدرت ،برای رسیدن به اهداف شوم
خود از آن استفاده میکردند؛ ولی امروزه بیش از هر زمان دیگر ،استکبار جهانی تروریسم
تکفیری را عالمانه و عامدانه حمایت و پشتیبانی میکند و از این روش برای رسیدن به اهداف
خود بهره میگیرد؛ از این رو ،تروریسم تکفیری در قالب گروههای مذهبی ،در کشورهای
اسالمی رو به رشد و گسترش است .تروریسم تکفیری عنوانی است که به گروههای اسالمی
اطالق می شود که از حربۀ تکفیر برای مقابله با دشمنان و مخالفان خود در جهت اهداف
استکبار جهانی استفاده میکنند.
گروههای تکفیری عدّهای از مسلمانانی هستند که به خاطر اعتقاد به سیره و اندیشۀ سلف
و با استفاده از حربۀ تکفیر اقدام به قتل و کشتن انسانهای بیگناه و مسلمانان میکنند و با
تخریب منازل ،مکانهای مقدّس ،آثار فرهنگی و تاریخی و انجام عملیّاتهای انتحاری در
تجمّعات غیر نظامی به بزرگترین چالش جهان اسالم تبدیل شدهاند و باعث ایجاد خسارات
جبرانناپذیر مادّی و فرهنگی برای جامعۀ بشری و جهان اسالم شدهاند .استکبار جهانی در
یک رویکرد ستیزجویانه با اسالم در تکاپو و تالش است که آموزههای اسالم را خشن معرّفی
کند و اسالم را از عرصۀ سیاست حذف کند؛ لذا سعی دارد بین مسلمانان اختالف ایجادکند
و از شگردها و روشهای گوناگون از جمله ایجاد فرقههای متعدّد و با استفاده از افرادی
ضعیفالنفس که برداشتهای ظاهری و سطحی از اسالم دارند استفاده نموده و در شرایط
خاص آموزههای اسالم را تحریف کرده و طبق خواستها و معیارهای خود تفسیر کرده و
بر جامعه تحمیل میکنند .داعش شاخهای از جریان گستردۀ سلفیهای تکفیری است که
مهمترین اندیشههای آن به طورعمده به آرای ابن تیمیه و محمّد ابن عبدالوهاب باز میگردد.
ابن تیمیه بنیانگذار تفکّر سلفی در قرن هشتم هجری است که به طورکلّی با عقل و اندیشه
مخالف بوده است .امروزه جریان تروریسم تکفیری در جهان اسالم به نام سلفیگری خون،
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مال و نوامیس مسلمانان را مباح و آنان را از مشرکان بدتر میشمارد .اندیشههای تروریسم
تکفیری در تناقض با ارزشهای اسالمی و عقل سلیم و بر پایۀ افراطگرایی اعتقادی بنا و
استوار است و ضرورت دارد مهمترین مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری از دیدگاه فقهی و
حقوقی بررسی و نقد گردند .این مقاله به نقد مهمترین مبانی اندیشههای تروریسم تکفیری
از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است.

 .0تروريسم و اصطالحات مربوط از منظر فقه
تروریسم از جمله واژههای پُر ابهام است که از سوی دانشمندان تعریفهای مختلفی برای
آن صورت گرفته و سازمانهای بینالمللی با وجود تالشهای فراوان تاکنون موفّق نشدهاند
که تعریف جامع و قابل قبولی ارائه نمایند؛ از این رو ،تروریسم یکی از واژههای مبهم
درعرصۀ بین المللی است که به علّت پیچیدگی مفهوم و مصداق آن ،همگان با نوعی بحران
معنایی روبرو شدهاند .در این نوشتار به تناسب مقاله ،برخی از مهمترین تعریفهای تروریسم
ذکر میشوند.
 .0-0تروريسم
«تروریسم» از جمله واژگانى است که ریشه در فرهنگ غرب دارد« .ترور» 8واژهای فرانسوی
بوده و به ترس و وحشت ترجمه شده است .واژۀ تروریسم از فعل ترور مشتق شده که در
لغت به معنای خط فک ری است که برای ایجاد رعب و هراس در بین مردم و یا مرعوب
ساختن دیگران است (عبداللهی .)21 :8211 ،ترور در لغت به معنای ترس زیاد ،هراس،
خوف و وحشت است (عمید ،8214 ،ج .)8888 :3واژۀ تروریسم در آموزههای فقه اسالمی
به وضوح مطرح نشده ولی میتوان با تحلیل ،تعبیرات مشابه را در عبارات فقها پیداکرد که
مفهوم تروریسم را داشته باشند ،مانند محاربه ،فتک ،اغتیال ،ارهاب ،و. ...

1. Terror.
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 .0-7محاربه
از منظر فقهای اسالمی محاربه عملی مسلّحانه است که به منظور ایجاد وحشت در میان عموم
مردم انجام میشود .محمّد حسن نجفی به نقل از شرایع در تعریف محارب میگوید:
« المحارب کل من جَرّد السالح الخافۀ الناس فی بر او بحر ،لیالً او نهاراً ،فی مصر و غیره»
(نجفی ،8292 ،ج)194-192 :48؛ این تعریف با اختالف جزئی در عبارات ،مورد قبول اغلب
فقهای شیعه ذکر شده است 8.بنابراین ،محاربه از جرایمی است که با اقدامات تروریستی
مشابهت دارد ،زیرا ایجاد ترس ،وحشت ،اعمال خشونت و توسّل به زور از ارکان اعمال
ترویستی است که در محاربه نیز وجود دارند .شیخ طوسی(ره) نیز اقوال مختلفی را در کتاب
مبسوط نقل کرده و سرانجام یادآور شده که مراد از محاربه از دیدگاه فقهای اهل سنّت قطّاع
الطریق است و آن کسی است که سالح بکشد و برای راهزنی در راهها ایجاد خوف و ترس
نماید (طوسی ،8218 ،ج .) 47 :1تعریف محاربه به قطعِ طریق ،که در برخی موارد و نه به
طور عموم مستلزم ربودن مال افراد در مسیر راهها و گردنهها و راههای خارج از شهر و آبادی
است ،در واقع به معنای سرقت است که فقهای امامیّه محاربه را چنین تعریف نکردهاند ولی
بسیاری از علمای اهل سنّت محاربه را منحصر به قطعالطریق کردهاند« :حرابه عبارت از قطع
طریق یا سرقت کبری است» (عوده ،بیتا ،ج« .)391 :3محارب کسی است که احکام
قطعالطریق بر او جاری میشود و آن کسی است که در صحرا یا بیابان سالح حمل کند .امّا
اگر حمل سالح در شهر باشد ،قاطع طریق نیست» (حبیبزاده .)36 :8276 ،ابن حزم اندلسی
نیز همین نظر را دارد (حبیبزاده .)81 :8276 ،البتّه اطالق سرقت بر محاربه از باب حقیقت
نیست بلکه از باب مجاز است ،زیرا حقیقت سرقت در ربودن مال به طور مخفی اطالق شده
است ،در حالی که در قطع طریق (راهزنی) عمل به صورت آشکار واقع میشود .در عین
حال ،در راهزنی به نحوی خفا وجود دارد و آن اختفای راهزن از امام یا کسی است که حافظ
 . 8از جمله محقّق اردبیلی در مجمع الفائده ،محقّق حلّی در شرایع ،علّامه حلّی در ارشاد االذهان ،و تبصره المتعلمین ،و
فخر المحققین در ایضاح الفوائد ،شهید ثانی در مسالک االفهام ،کاشف الغطاء در کشف الغطاء ،راوندی در فقه القرآن
و شهید اوّل در دروس ،سالر در مراسم ،قاضی ابن براج در مهذب ،ابن حمزه در وسیله ،ابن ادریس در سرائر ،فاضل
مقداد در ریاض و نیز بسیاری از فقهای معاصر چون امام خمینی در تحریر الوسیله و . ...
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امنیّت است؛ لذا اطالق سرقت بر قطع طریق جز با افزودن قیودی قابل انجام نیست ،زیرا اگر
گفته شود سرقت ،از این لفظ ،مفهوم قطع طریق فهمیده نمیشود و حتماً باید قیودی همراه
باشد که لزوم وجود قید از عالئم استعمال مجازی اصطالحی است (انطون.)44 :8279 ،
 .0-7فتک
فتک به معنای به کسی حمله بردن ،یورش بردن ،به ناحق کشتن ،خون ناحق ریختن و به
بسیار آدمکش ترجمه شده است( .همان) .فتک یعنی برکسی در حال غفلت یورش ببرند و
او را بکشند ،خواه با سالح باشد یا نباشد ،در امور سیاسی باشد یا نباشد (مرعشی.)31 :8218 ،
علّامه مجلسی چنین تعریف کرده است« :الفتک أن یأتی الرجل صاحبه و هو غار غافل حتى
یشد علیه فیقتله» (مجلسی ،بیتا ،)79 :41 ،فتک عبارت است از اینکه کسی دوست یا
همراهش را با فریب و در حال غفلت ،مورد حمله قرار داده و بکشد .جبران مسعود فتک را
ترور معنا میکند« :به ناگهان بر او حمله بردن ،او را غفلتاً کشتن ،ترور کردن» (مسعود،8211 ،
ج .)8318 :3بنابراین امروزه در بسیاری از فرهنگنامههای معاصر واژۀ فتک معادل و مشابه
ترور ترجمه شده و ترور را مصداق دقیق واژۀ فتک خوانده شده است (جمعی از
نویسندگان.)114 :8279،
 .0-0اغتيال
اغتیال مشتق از غیله است و غیله به معنای فریب دادن کسی است که او را به موضعی رهنمون
سازند و به قتل برساند (ابن منظور8491 ،ق ،ج .)472 :89غیله یعنی فریب دادن کسی و
کشاندن او ،به موضعی برای قتل او .این عمل در اسالم حرام و جرم است (حسینی،8217 ،
 .) 31-37 :821غیله یعنی خدعه و نیرنگ که کسی دیگری را فریب دهد و در موضعی
مخفیانه او را به قت ل برساند .غیله به معانی هالک کردن ،به ناگاه کشتن ،با خدعه کشتن ،در
پنهانی کشتن و فریب دادن است (فیض اللهی .)21 :8269 ،در فرهنگنامههای معاصر اغتیال
مرادف ترور آمده است .در المنجد ،غیلهْ مکر ،فریب و نیرنگ ،غافلگیر کردن و کشتن،
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ترور و ترور کردن معنا شده است (تویسرکانی .)364 :8277 ،اغتیال و ترور هر دو در مطلق
شررسانی چه قتل و غیر آن تأکید دارند و هردو واژه معادل و مترادف هم هستند.
 .0-1ارهاب
ابن منظور و راغب اصفهانی واژۀ «ارهاب» را در آیۀ شریفۀ «وَ إِیَّایَ فَارْهَبُون» (بقره )49 /به
ترس معنا کرده است« .ای فخافون» (ابن منظور ،8484 ،ج429 :8؛ راغب)297 :8483 ،؛ واژۀ
ارهاب در زبان عربی به معنای خوف ،فزع و ترویع آمده که همان ترس و ایجاد رعب و
وحشت بین مردم به جهت وادارکردن آنها به اطاعت و تسلیم است .در فرهنگ اصطالحات
معاصر ،ارهاب به معنای ترور ،خشونت ،ارعاب و تروریسم نیز آمده و «ارهاب دُوَلی» به
تروریسم دولتی یا بینالمللی و «ارهابی» به تروریست و تروریستی و شبکۀ ارهاب به باند ترور
و شبکۀ ترور ترجمه شده است (میرزایی.)849 :8279 ،

 .7تروريسم از منظر حقوق
از منظر حقوقی نیز تعریف دقیق و کامل واژۀ تروریسم بسیار دشوار است .در بسیاری از
موارد که پای دولتها و منافع ملّی مطرح است تالش شده تعریفی از تروریسم ارائه شود که
در عین تأمین منافع باعث مخدوش شدن چهرۀ رقیبان و مخالفان شود؛ لذا تعریف جامع از
تروریسم امری نزدیک به محال است ،زیرا تعریف کردن تعهّدآور است و کشورها زیر بار
تعهّد و مسئولیّت به غیر از منافع و امنیّت ملّی خود در برابر مبارزه با تروریسم نمیروند.
 .7-0تعريف اوّل از تروريسم
تروریسم در حوزۀ نظر مبهمترین و در حوزۀ عمل از پیچیدهترین پدیدههایی است که بشر
تاکنون با آن مواجه بوده و به شدّت دچار بحران معنایی ،معرفتشناختی و روششناختی
است .البتّه برخی حقوقدانان تروریسم را تعریف کردهاند :تروریسم جنایت جنگی در زمان
صلح و اقدام وحشتزا است .الکس اشمیت در کتاب خود به نام تروریسم سیاسی آثار صد
نویسنده و صاحبنظر را دربارۀ تروریسم مطالعه کرده و به این نتیجه دست یافته که تروریسم
مفهومی انتزاعی است و یک تعریف نمیتواند همۀ استفادههای ممکن از این واژه را دربر

 | 101پژوهش حقوق کیفری| دور دهم | شماره  | 73زمستان 1011

بگیرد .در نهایت در سال  8263در سازمان ملل متّحد گفت :تروریسم با خصیصۀ
وحشتافکنی شناخته میشود و تروریسم معادل جنایت جنگی در زمان صلح است
(امینزاده.)37 :8218 ،
در بررسی منتسب به اشمیت آمده است« :تروریسم شیوۀ اقدامات تکراری به منظور ایجاد
دلهره و رعب و وحشت است که به دالیل سلیقهورزی ،جنایی یا سیاسی ،توسّط گروههای
مختلف بکار گرفته میشود» (هاشمی .)38 :8269 ،تعریف الکس اشمیت از جامعیّت
برخوردار نیست ،زیرا در کشوری که درگیر جنگ با متجاوزان یا انقالب است ،این تعریف
میتواند یک رزمندۀ آزادی بخش را به یک جنایتکار تبدیل کند .از این رو ،تعریف باید
جامعاالفراد و مانعاالغیار باشد و نیاز به گزارههای بیشتری دارد .این تعریف نیز از جامعیّت
چندانی برخوردارنیست زیرا :اوّالً ،شیوۀ اقدامات تکراری عام است و اعم از عمل و غیر عمل
را شامل میشود در حالی که تروریسم خود عمل است نه شیوۀ عمل .ثانیاً ،در اینکه گفته
است «اقدامات تکراری به منظور ایجاد دلهره» ،قید تکراری در تعریف مناسب نیست ،زیرا
در موارد فراوان رعب و وحشت با یک عمل تروریستی حاصل شده است ،پس چه لزومی
دارد در تعریف حتماً قید «اقدامات تکراری» ذکرشود .ثالثاً ،اینکه گفته است «به دالیل
سلیقهورزی ،جنایی یا سیاسی» ،این سه مورد این توهّم را ایجاد خواهد کرد که ترور باید
تنها به سه انگیزۀ یعنی سلیقهورزی ،جنایی و سیاسی باشد ،در حالی که از تعریف نویسنده به
دست می آید که اساساً در ارتکاب عمل تروریسم ،انگیزه چندان نقشی ندارد (هاشمی،
 .)38 :8269الزم به ذکر است که ژیلبرگیوم ،حقوقدان فرانسوی ،بر اساس تحقیقات اشمیت
بر این باور است که اقدام مجرمانه را نمیتوان تروریستی خواند مگر سه شرط زیر در آن
جمع باشد .8 :ارتکاب برخی افعال خشونتآمیز به گونهای که قتل یا صدمات جسمانی مهم
را به جود آورند؛  .3قصد معیّن یا طرح هماهنگ 8فردی یا جمعی برای ار تکاب افعال مذکور
وجود داشته باشد؛  .2قصد غاییْ ایجاد رعب و وحشت نزد شخصیّتهای معیّن ،گروه،
اشخاص یا در میان عموم مردم باشد.
1. Enterprise.
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 .7-7تعريف دوّم از تروريسم
تروریسم در این تعریف به شیوۀ توسّل خشن و وحشتزا اطالق میشود .طبق نظر برخی از
اندیشمندان ،تروریسم «در اصطالح به فرد یا گروهی اطالق میشود که با توسّل به شیوههای
خشن ،غیر متعارف و غافلگیرکننده ،جان و مال و امنیّت عمومی را در معرض تهدیدات
جدّی قرار داده و موجب ایجاد ترس و وحشت عمومی میشود» (هاشمی.)38 :8269 ،
تعریف دوّم نیز میتواند از اشکال برخوردار باشد زیرا :اوّالً ،اینکه در تعریف آمده است «که
با توسّل به شیوههای خشن» ،شیوۀ خشن عام است و اعم از عمل و غیر عمل را شامل میشود،
در حالی که تروریسم خود عمل خشن است نه شیوۀ خشن .ثانیاً ،ذکر قید در تعریف باید
روشن باشد ولی قید غیر متعارف در تعریف روشن نیست و دارای ابهام است .ثالثاً ،ذکر «قید
غافلگیرکننده» با آنچه تروریستها در اکثری کشورهای اسالمی عملیّاتهای تروریستی را
انجام میدهند سازگاری ندارد ،زیرا تروریستها در بسیاری از موارد از قبل اطّالع میدهند
که فالن مکانها و یا فالن شخص مورد عملیّات تروریستی قرار میگیرند .بنابراین ،قید
غافلگیرانه که در برخی تعاریف از جمله در این تعریف بر آن تأکید شده لزومی ندارد.
 .7-7تعريف سوّم از تروريسم
در این تعریف از تروریسم ،ویژگی خشونت و ارعاب سیستماتیک لحاظ شده است .به نظر
میرسد که مناسبترین تعریف تروریسم این باشد که تروریسم به معنای استفادۀ غیر قانونی
از زور ،خشونت و ارعاب سیستماتیک و سازمانیافته بر ضدّ حکومت و یا مردم است که
برای اهداف خاصّ سیاسی و مانند آن اعمال میشود و نیز به خطّ مشی گروه و سازمانی
اطالق می شود که برای رسیدن به اغراض خود ،در جامعه رعب و وحشت ایجاد میکند.
تروریست کسی یا گروهی است که برای برای دستیابی به اهداف ویژۀ سیاسی ،ایدئولوژیکی
و مانند آن ،به اعمال مجرمانه مانند قتل ،هواپیماربایی ،بمبگذاری ،تهدید ،مسدود کردن
راهها ،گروگانگیری ،حمله به اماکن عمومی ،آتشافروزی و نظایر آن ،به منظور ایجاد
خوف و ناامنی در میان مردم و یا در بین گروه خاصّی متوسّل میگردد.
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بنابراین تروریسم استفادۀ غیرقانونی از زور و خشونت با ترس و وحشت فراگیر است که
مردم از آن متأثّر بوده و علیه دولت و حاکمیّت اعم از افراد یا اموال جهت ناکارآمد جلوه
دادن دولت حاکم و رویگردانی مردم از آن و یا ایجاد ناکارآمدی یا اثبات ناکارآمدی دولت
و با هدف ارعاب و یا اجبار دولت و جمعیّت مردمی غیر نظامی در سطوح مختلف جهت
پیشبرد اهداف سیاسی یا تحقّق اهداف نامشروع دیگری است که از طریق اعمالی مانند
آدمربایی ،هواپیماربایی ،کشتار غیر نظامیان با اشکال فجیع و بمبگذاری و موارد مشابه
صورت میگیرد .به عالوه ،اینکه آنها با توسّل به این اعمال غیر مجاز و خالف قواعد صریح
حقوق جنگ و بشردوستانه و حقوق تعلیقنشدنی حقوق بشر ،چون منع شکنجه ،ممنوعیّت
سلب حیات ،ممنوعیّت حمله به اماکن غیر نظامی و کشتن غیر نظامیان و به خصوص زنان و
کودکان ،استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی و  ...به این اهداف نایل میآیند (رابرت:8271 ،
.)398
نکتۀ قابل توجّه در منشأ این قواعد است که بسیاری از سران تروریست بارها گفتهاند که
حقوق بینالملل را قبول ندارند و مقرّرات آن را زاییدۀ اعمال سیاستهای کشورهای
قدرتمند و مساوی با اعمال سلطۀ آنها میدانند ،حال آنکه این از روشنترین مبانی حقوق
بینالملل است که بسیاری از قواعد آن متوقّف به ارادۀ دولتها نبوده و نیست .به عبارت
دیگر ،عنصر ایجادکنندۀ این قواعد ارادۀ صرف دولتها نیست .قواعدی مانند التزام به حقوق
اوّلیّۀ بشری بدون هر معیاری و فقط بر حسب انسان بودن و لزوم برخورد انسانی با اسیر و
کسانی که از صحنۀ مقابلۀ نظامی و جنگ دور هستند و  ...همگی ریشه در فطرت آدمی
دارند و از داشتن اصالتی جدا از ارادۀ بشریّت و دولتها حکایت دارند .امّا با این وصف
مدّعیان مشروعیّت تروریسم و اعمال و اهداف آنان با وارونه جلوه دادن واقعیّت و مغالطه ،به
بهانه های مختلف سعی در پیشبرد اهداف خود دارند که همانا کسب قدرت و غلبه بر نظم
موجود و از بین بردن صلح و امنیّت بینالمللی است که نتیجۀ اجرای قواعد و اصول بینالملل
بوده و نیز جایگزین نمودن نظام مطلوب خود که در ماهیّت در تعارض با قواعد انسانی و
الهی و قواعد حقوق بینالملل است (شاو .)17 :8274 ،بنابراین ،عناصر اصلى تروریسم
عبارتند از .8 :کاربرد یا تهدید بکارگیرى ابزارهاى خشونتآمیز از راههاى غیرقانونى مانند
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قتل ،انتحار ،انفجار ،جرح و تخریب و  .3 ...قصد ارعاب همۀ مردم یا یک گروه خاص؛ .2
رسیدن به اهداف سیاسى یا ایدئولوژیک؛  .4سازمانیافته بودن اقدامات تروریستى.
 .7-0تروريسم تکفيری
تروریسم تکفیری عبارت است از گروههای اسالمی که از حربۀ تکفیر برای مقابله با دشمنان
و مخالفان در جهت اهداف استکبار جهانی استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،گروههای
تکفیری عدّهای از مسلمانانی هستند که به خاطر اعتقاد به سیره و اندیشۀ سلف و با استفاده از
حربۀ تکفیر اقدام به قتل و کشتن دهها انسان بیگناه با انجام انواع عملیّات انتحاری در
کشورهای اسالمی میکنند.

 .7نقد مهمترين مبانی انديشة تروريسم تکفيری از منظر فقه و حقوق
دو قاعدۀ فقهی مهم« ،تترّس» و «اجتناب از طاغوت» ،که ابزار دست تروریسم تکفیری قرار
گرفته به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی از چالشها و اشکاالت جدّی برخوردار است که در
ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 .7-0تترّس
یکی از مهمترین مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری برای قتل ،تجاوز و انواع وحشتافکنی در
کشورهای اسالمی قاعدهای فقهی به نام تترّس است .این قاعدۀ فقهی در منابع فقهی شیعه
(نجفی ،8292 ،ج )91 :38و اهل سنّت مطرح شده است .تترُّس در اصطالح یعنی اینکه دشمن
گروهی از مردم را سپر برای محافظت از خود قرار دهد و میداند که دشمن برای محافظت
از جان گروگانها حملۀ نظامی نمیکند (الشحود .)89 :8423 ،منظور از قاعدۀ تترّس ،جواز
حمله به دشمنی است که افراد بیگناهی را گروگان گرفته و میداند که حمله به دشمن در
این صورت منجر به کشته شدن گروگانها میشود .تترّس درگذشته به جواز قتل انسانهایی
اطالق میشد که خونشان محترم بود (مانند اسیران مسلمان یا زنان و کودکان کفّار) و در
قلعۀ دشمن بودند و ضرورت جنگ ایجاب میکرد که قلعه مورد اصابت مسلمانان قرار
بگیرد .امروزه گروههای سلفی جهادی با توسعه در مصداق تترّس ،برای بمبگذایها،
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حمالت انتحاری در بازارها و انفجار به قصد مراکز نظامی و یا مناطق مسکونی غیر نظامی
که در آن نظامیان حضور دارند به قاعدۀ فقهی تترّس استناد میکنند .زرقاوی رهبر شاخۀ
القاعدۀ عراق ،جواز عملیّات انفجاری در عراق را به این قاعده تشبیه کرده است« .فقهاء،
هدف قرار دادن دشمن در زمانی که به مسلمین تترّس کرده را جایز میدانند»
( .)www.alarabiya.net/viewsاین مسئله تا جایی پیش رفت که داعش به خاطر
بمبگذاری در مناطق مسکونی ،به مردم دربارۀ همسایه شدن با ارگانهای دولتی اخطار داد:
ما از مردم می خواهیم تا از حضور در اطراف این اماکن پرهیز کنند .ما جهاد با مشرکین را
به

خاطر

شهادت

یک

مسلمان

مجاور

تعطیل

نمیکنیم

(.)www.muslm.org/vb/showthread.php
قاعدۀ تترّس در مواردی است که دشمن فرد یا گروهی را گروگان گرفته و به عنوان سپر
انسانی از آنان استفاده میکند؛ در این مورد بحث میشود که آیا با احتمال کشته شدن
گروگانها ،حمله به دشمن جایز است یا نه؟ امروزه انسانهایی که توسّط تکفیریها هدف
بمبگذاریها و عملیّات انتحاری قرار میگیرند تُرس (سپر) قرار نگرفتهاند تا با استناد به
قاعدۀ تترّس از جواز کشتن یا نکشتن آنان بحث شود .کشتار مسلمانان توسّط تکفیریها هیچ
ارتباطی با قاعدۀ تترّس ندارد؛ زیرا این قاعده از نظر فقهای اسالم شرایط خاصّی دارد و فقها
تنها در صورتی فتوا به جواز جنگ با دشمن (با احتمال کشته شدن گروگانها) را میدهند
که شرایط قاعده وجود داشته باشد .مردم عادی در کوچه و بازار در حال رفتوآمد و
خریدوفروش از ناحیۀ هیچ ک س به عنوان سپر برای محافظت قرار نگرفته تا این قاعده آنان
را شامل شود .از سوی دیگر ،امروزه با توجّه به این همه ابزار و تسلیحات پیشرفتۀ نظامی،
شیوۀ جنگ کامالً تغییر کرده و بخش بزرگ جنگ توسّط ادوات نظامی مانند هواپیماهای
بمبافکن ،موشکها ،تانکها و خمپارهاندازها انجام میشود؛ لذا مسئلۀ تترّس در بسیاری از
زمینهها وجود ندارد و نمیتوان به این قاعده استناد کرد؛ ولی ابو مصعب زرقاوی رهبر شاخۀ
القاعدۀ عراق و پیروانش با استناد به این قاعده ،مردم بیدفاع و مظلوم عراق را به قتل رساندند
و بعدها الگویی شد تا گروههای تکفیری دیگر به ویژه داعش با شدّت بیشتری به این حمالت
در کشورهای مختلف اسالمی دامن بزنند .اقدامات ابومصعب زرقاوی در انفجارها و
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بمبگذاریها منجر به کشتار گستردۀ مردم مسلمان بیگناه شدند؛ ابومحمّد مقدّسی استاد
ابومصعف زرقاوی در ردّ اقدامات نادرست شاگردش به او نامه نوشت و او را از عمل
وحشتافکنانه و غیر انسانی برحذر داشت .او در این نامه افزایش کشتار از طریق قرار دادن
مین و بمب در راه ها و اماکن عمومی و پرتاب خمپاره به سمت خیابانها و بازارها و
اجتماعاتی را که مسلمانان عادی در آن رفتوآمد میکنند مخالف راه وروش سلف بیان
کرد (الزرقاوی ،بیتا.)89 :
قاعدۀ فقهی تترّس یک حکم اسالمی خاص و دارای شرایط خاص است که شرایط آن
دربارۀ اعمال انتحاری ،بمبگذاریها و انواع قتل و تجاوز تروریسم تکفیری ،قابل تطبیق
نیست؛ زیرا قاعدۀ تترّس شرایط خاص دارد:
الف -ضرورت ادامة جنگ .در هنگام جنگ با دشمن اگر ترک جنگ موجب ضرر
مسلمانان و استیالی دشمن شود ،فقها به لزوم جنگ و قتال با کفّار حکم کردهاند ،هرچند
افراد بیگناهی که دشمن آنان را به عنوان سپر قرار دادهاندکشته شوند (نووی ،8483 ،ج:89
 .)349مسلمانان مکلّفند تالش کنند تا جان گروگانها آسیب نبیند و به قصد کشتن به آنها
حمله یا تیراندازی صورت نگیرد؛ مگر اینکه خطایی صورت بگیرد یا اضطرار و اجباری در
کار باشد .نیّت و قصد قلبی رزمندگان در هنگام حمله به دشمن نباید اصابت گلوله به افراد
بیگناه باشد (هیکل ،8487 ،ج.)8224 :3
ب -ضروری نبودن ادامة جنگ (در صورت به مخاطره افتادن جان
گروگانها) .اگر کفّار در هنگام جنگ به سپر انسانی متوسّل شوند و ادامۀ جنگ ضرورت
نداشته باشد ،یک نظر جواز جنگ است؛ زیرا در حین جنگ نباید جهاد را ترک کرد
(کاسانی ،8499 ،ج )899 :7و تترّس و احتمال کشته شدن گروگانها مانع این واجب نیست.
چون ترک قتال در یک برهۀ زمانی یا در یک نقطۀ جنگی به معنای ترک فریضۀ جهاد نیست
(هیکل ،8487 ،ج .)8227 :3نظر دوّمْ جایز نبودن قتال است و اعتقاد این است که ضرورتی
نیست .دیگر اینکه این مسئله نوعی توسعه در تترّس است و توسعه جایز نیست .عالوه بر
دال یل ذکرشده ،مفسدۀ قتل مسلمان باالتر از مصلحت قتل کافری است که مسلمانی را سپر
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جان خود قرار داده و بر اساس قاعدۀ فقهی دفع مفاسد بر جلب مصالح تقدّم دارد (هیکل،
 ،8487ج.)8227 :3
پ -وجود مصلحت برای مسلمانان .یکی از شرایط جنگ مصلحت مسلمانان
است .رهبران تکفیری عقی ده دارند شرط کشتن گروگان این است که دشمن بر مسلمانان
هجوم ببرد و تعداد زیادی از مردم را که در گروگان هستند به قتل برساند یا سرزمین مسلمین
را مباح بداند (طرطوسی .)7 :8481 ،ولی تکفیریها بدون توجّه به شرایط قاعدۀ تترّس ،به
بمبگذاری و عملیات انتحاری در تجمّعات غیر نظامی و کشتار زنان و کودکان اقدام
میکنند که با قاعدۀ فقهی تترّس سازگاری ندارد .بر اساس داللت صریح آیات خون مسلمان
محترم بوده و حرمت دارد « :وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ
عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیما» ،کسی که از روی عمد مؤمنی را به قتل برساند جزایش
جهنم ابدی است ،خدا بر او غضب میکند و برای او عذابی بزرگ تدارک میبیند (فرقان/
)91؛ نیز فرموده« :مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ
أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعا» ،هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین
بکشد ،چنان است که گویی همۀ انسانها را کشته باشد و هر کس انسانی را از مرگ رهایی
بخشد ،چنان است که گویی همۀ مردم را زنده کرده است (مائده.)23 /
گروههای تکفیری بمبگذاری در مناطق مسکونی مسلمانان را از قبیل حمله به دشمن
متترّس می دانند ،در حالی که با بررسی شرایط و ضوابط قاعدۀ تترّس روشن شد که این
اقدامات تخصّصاً خارج از شرایط و ضوابط تترّس هستند .در قاعدۀ فقهی تترّس ،نزاع و تقابل
بین مسلمان وکفّار است ولی امروزه تقابل میان گروههای تکفیری با مسلمانان است .از جمله
دالیل گروههای تکفیری در انجام عملیّات انتحاری و بمبگذاری این است که آنان
کشورهای مسلمان را دارالحرب میدانند و بسیاری از مقتولین این عملیّاتها را سپر انسانی
(تُرس) کفّار می پندارند .آنان مالک در داراالسالم را حکومت و حاکمان میدانند
(ابومصعب سوری ،بیتا ،ج )484 :3و مردم کشورهای اسالمی را کافر میخوانند (ناجی،
بیتا .)23 :این در حالی است که کشورهای مورد نظر آنان مانند عراق ،سوریه ،لیبی ،الجزائز،
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افغانستان ،پاکستان و  ...همگی داراالسالم هستند (رمضانی ،بیتا )231 :و مالکهای
داراالسالم را دارند .مالکهای داراالسالم عبارتند از :اقامۀ نماز و انجام روزه (حج)48 /؛
پخش شدن اذان از مأذنهها؛ و مسلمانان بودن ساکنین آنجا .بنابراین ،کشورهای اسالمی
داراالسالم هستند نه دارا لکفر .بر فرض اگر نظامیان و وابستگان حکومت کافر باشند ،هیچ
دلیلی وجود ندارد که زنان و خانوادۀ آنان نیز کافر باشند .زن فرعون مؤمن بود و از او به
عنوان الگویی برای زنان مؤمن یاد شده است (تحریم .)88 /حال اگر زنان و فرزندان آنها
جواز کشته شدن داشته باشند ،سایر مردم هیچ گناهی ندارند ،زیرا کسانی که در این انفجارها
کشته میشوند مسلمان هستند.
 .7-7اجتناب از طاغوت
مسئلۀ اجتناب از طاغوت از مهمترین مباحث در قرآن است« :وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّۀٍ رَسُوالً
أَنِ اُعْبُدُوا اَللّهَ وَ اِجْتَنِبُوا اَلطّاغُوت» (نحل .)29 /برخی از سلفیهای تکفیری اجتناب از طاغوت
را به معنای بغض و عداوت و کینه و سبّ طاغوت دانستهاند (سمحان3984 ،م .)1 :برخی از
تکفیری ها عقیده دارند برای تحقّق اجتناب از طاغوت ،عالوه بر تکفیر طاغوتیان ،باید علیه
آنان جهاد کرد (مریوانی .)14 :8261 ،تروریسم تکفیری غیر از خود همۀ مسلمانان را مصداق
طاغوت میداند و با کافر دانستن هر طاغوت ،مسلمانان را تکفیر میکند .ابومصعب زرقاوی،
تمام حاکمان اسالمی و کسانی را که از آنها پیروی میکنند مصداق طاغوت میداند؛ لذا
همۀ مسلمانان را تکفیر میکند (زرقاوی ،بیتا .)9 :از دیدگاه سلفیهای تکفیری ،حاکمان
موجود طاغوت وکافر هستند .ابومصعب زرقاوی مینویسد« :امروزه مردم ،خدایان دیگری
به گونههای مختلف گرفتهاند و آنها را میپرستند ،آنها در حالل و حرام خود از اشخاص
دیگری تبعیّت کرده و از آنها اطاعت میکنند .آنها چیزهایی تشریع میکنند که موافق نفس
هوای نفس انسانها باشد ،پس هر کس از آنها تبعیّت کند ،برای خود ارباب و خدایی غیر از
خداوند تعالی گرفته است» (زرقاوی ،بیتا.)9 :
سخنگوی داعش ابو محمّد عدنانی اعتقاد دارد که تمام قوانین کشورهای اسالمی قوانین
شرکآمیز هستند و بین کسی که به آن قوانین عمل میکند و کسی که به آن قوانین عمل
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نمیکند و نسبت به قوانین بیتفاوت بوده و برای تغییر آن اقدامی نمیکند فرقی نیست .همۀ
آنها طاغوتهایی هستند که قوانین بشری را اجراء میکنند و اگر ما بخواهیم قوانین وضعی
شرکآلود را از بین ببریم و از خواری و ذلّت نجات پیدا کنیم ،راهی جز جهاد در راه خدا
نیست (عمرو ،بیتا .)14 :سلفیان جهادی برای کفر حاکم طغیانگر دلیلی از شرع اقامه میکند
و مهمترین دلیل آنها بر کفر حاکم طاغی آیۀ  44سورۀ مائده است« :وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ».
 .7-7-0اشتباه تکفيریها در فهم معنای طاغوت
اوّالً ،منشاء تمام تفکّرات افراطی سلفیۀ تکفیری ،ظاهرگرایی ،تفکّر نکردن در آیات و
برداشتهای خوارج گونۀ آنان از آموزههای دینی است .از نگاه تکفیریها ،بسیاری از مسائل
و موضوعات مستحدثه از مصادیق طاغوت هستند و تنها راه مقابله با آن جنگ است .از
دیدگاه همۀ علمای اسالم ،طاغوت دارای مراتبی است که بسیاری از این مراتب موجب
تکفیر نمی شوند ،بلکه فقط انکار توحید و نبوّت و معاد موجب تکفیر است .ثانیاً ،هیچ یک
از مفسّران اسالمی اجتناب از طاغوت را به معنای تکفیرکردن و جهاد و قتال با طاغوت
ندانسته است .آیاتی مانند «وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى ال تَکُونَ فِتْنَۀٌ» ( بقره862 /؛ انفال )26 /و «فَقاتِلُوا
أَئِمَّۀَ اَلْکُفْرِ» (توبه ،)83 /هیچ کدام داللت بر قتال طاغوت به معنای عام آن ندارد ،بلکه مقصود
از «التکون فتنه» مقابله کردن با شرک و کفر مشرکین و کفّاری است که در پی فتنهانگیزی
و یا ظلم علیه مسلمانان هستند (آلوسی ،8481 ،ج .)864 :1ثالثاً« ،اجتنبوا» به معنای تکفیر
نیست؛ اگر به معنای تکفیر باشد ،طبق آیاتی مثل «فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثانِ وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ
اَلزُّورِ» (حج ،)29 /باید تمام کسانیکه به باطل سخن میگویند و یا مرتکب پلیدی میشوند
تکفیر شوند؛ هیچ مفسّری چنین نگفته است .از سوی دیگر ،اگر اجتناب از طاغوت فقط با
تکفیر تحقّق یابد ،باید طاغوت در عبادت ،اطاعت و تبعیّت هم تکفیر شود و این مسئله موجب
می شود که همۀ مسلمانان تکفیر شوند .بدین خاطر برخی اجتناب و یا تکفیر در طاغوت را
تنها به طاغوت در عبادت دانستهاند و خداوند از آن نهی کرده است (االثری ،بیتا .)31 :البّته
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آنها طاغوت حکمی و اطاعتی را نیز زمانی تکفیر میکنند که حکم صادرشده یا عمل
انجامشده توسّط آن موجب کفر و یا شرک شود (االثری ،بیتا.)36 :
 .7-7-7انکار بديهيّات فقهی
تکفیریها منکر بدیهیّات فقهی هستند؛ زیرا از دیدگاه فقهای اسالمی هر طاغوتی کافر نیست،
یعنی طاغوت مساوی با کفر نیست .در طول تاریخ ،بسیاری از حاکمان از مصادیق طاغوت
بودهاند ولی حکم به کفر فقهی آنان از سوی فقها داده نشده و از دایرۀ اسالم خارج شمرده
نشده اند .یزید بن معاویه دستور حمله به مکّه و مدینه را داد .حرمت کعبه را حفظ نکرد و به
حرم پیامبر (ص) تجاوز کرد و بسیاری از ساکنان مکّه و مدینه را به قتل رساند و معتکفان و
نمازگزاران را به شهادت رساند ،امّا هیچ یک از علمای اسالم حکم به کفر فقهی او ندادند
و او را از جرگۀ اسالم خاج نکردند .ظلم و تجاوز برخی حاکمان و خلفای اموی و عبّاسی
موجب شد طاغوت بر آنها اطالق شود ولی کسی این حاکمان را کافر به معنای خارج از
اسالم تلقّی نکرد .بنابراین ،نسبت منطقی بین کفر و طاغوت تساوی نیست و نمیتوان هر
طاغوتی را کافر به معنای خارج از اسالم دانست .از این رو ،برای کافر خواندن هر طغیانگری
نیاز به دلیل قوی و محکم است.

 .0بررسی و نقد حقوقی
جنایات تروریسم تکفیری مانند القاعده و داعش از جمله نسلکشی ،کشتن زنان و کودکان،
آواره کردن مردم از خانه ها و کشورشان ،محروم نمودن کودکان از تحصیل ،ترویج
بحرانهای روحی-روانی ،انواع خشونتها ،انجام حمالت انتحاری در تجمّعات مردمی اعم
از مساجد ،حسینهها ،مدارس و مراسم عروسی ،بردگی جنسی تحت عنوان جهاد نکاح و
تجاوز به حریم قانونی کشورها طبق قوانین بینالملل جرم هستند و با هیچ قانون و حقوقی
سازگاری ندارند.
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 .0-0تروريسم تکفيری و جنايت جنگی
مادّۀ  3اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق اعمالی مانند قتل عمدی ،شکنجه
یا رفتار غیر انسانی ،ایجاد رنج یا صدمۀ جسمی وخیم ،قتل عام ،مجبور کردن اسرای جنگی
به شرکت در جنگ و محروم کردن آنان از حقوق مربوط و گروگانگیری افراد غیرنظامی
را از جمله نقض های فاحش و آشکار در حین مخاصمات مسلّحانه به عنوان جنایت جنگی
دانسته است .مادّۀ  4اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی رواندا نیز فهرستی از این نقضها را
برشمرده که عبارتند از :تجاوز به حیات انسانها ،ایراد صدمه به سالمت جسمی و ذهنی افراد
خصوصاً از طریق شکنجه ،قطع عضو ،مجازات دستهجمعی ،گروگانگیری و( ...امیدی،
 .)373 :8211قتل و کشتار اقلّیّتهای دینی مانند کردها ،شیعیان و ایزدیها فقط به خاطر
اختالفات دینی و مذهبی ،کشتار کودکان از جمله قتل عام  399کودک در مناطق تحت
تصرّف داعش به دلیل عدم پذیرش خواستۀ رهبران داعش برای پیوستن به آنها ،کشتار 8799
دانشجوی شیعی در پایگاه اسپایکر صالحالدین ،سر بریدن کودکان و زنان در مناطق مختلف
سوریه و عراق ،قتل عام  799نفر از اعضای یکی از قبایل شمال سوریه ،زنده به گور کردن
بیش از  199اسیر ایزدی ،در حالی که دستکم  49کودک میان آنها دیده میشد ،کشتار و
قتل عام صدها نفر از اعضای قبیلۀ آل بوغر در سوریه و عراق ،زنده سوزاندن اسرا و ذبح
کردن،

مثله

کردن

و

جدا

کردن

سر

قربانیان

از

پیکر

آنها

و...

( ،)www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=30751131نمونههایی از جنایات جنگی
داعش هستند .بر اساس مادّۀ  2اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق ،عامالن به
اعمال خاص باید تحت مجازات قرار گیرند؛ این اعمال که به عنوان اعمال ناقض قوانین و
عرفهای جنگی هستند عبارتند از :آزار و اذّیت ،ویران کردن و بمباران غیر ضروری شهرها
و روستاها ،اماکن مذهبی و خیریهها و آثار باستانی (همان378 :ـ  .)373داعش پس از اشغال
شهر تاریخی موصل در شمال عراق ،اماکن مقدّس به ویژه مسجدها و آرامگاههای مقدّس
شیعیان را تخریب کرد .حداقل چهار آرامگاه مقدّس اعراب سنّی و صوفی نیز توسّط بولدوزر
خراب شدند و شش مسجد شیعی از طریق انفجار تخریب شدند .نیروهای داعش در اوایل

نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشة تروریسم ...؛ اسمعیلزاده |111

سال  3981میالدی حدود دو هزار کتاب را از کتابخانۀ مرکزی موصل خارج کردند و چند
روز پس از آن ،کتابهای کتابخانۀ دانشگاه این شهر را سوزاند .در سال  3981میالدی داعش
شهر باستانی پالمیرا (تدمر) سوریه را تصرّف کرد و از زمانی که این شهر به دست این گروه
قرار گرفت ،تخریب بناهای تاریخی و آثار هنری آغاز شد که از جمله میتوان به تخریب
معبد تاریخی «بعل شمین» در این شهر اشاره کرد (لسانی و دیگران 11 :4 ،8264 ،و  .)99با
توجّه به ویژگیهای اقدامات و رفتارهای گروههای تکفیری در عراق ،سوریه و سایر
کشورهای اسالمی ،این اعمال و رفتارها نوعی جنایت جنگی هستند و تروریستها باید به
عنوان جنایتکاران جنگی در دادگاههای نظامی محاکمه شوند.
 .0-7تروريسم تکفيری و نقض حقوق بشردوستانه
با توجّه به گزارشهای کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ در مورد تخلّف از مقرّرات حقوق
بشردوستانه ،زنان قربانی ترور مصداق بارز نقض حقوق قراردادی و عرفی بشردوستانۀ
بینالمللی هستند .آنها از اشخاص تحت حمایت معاهدات چهارگانۀ ژنو  8646و پروتکل
ضمیمۀ آن به شمار میآیند ( .)3996همچنین ،اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی در بند (8ز)
از مادّۀ  7به صراحت خشونتهای جنسی را در ردیف جنایات علیه بشریت قرار داده است
( .)3993حقوق بشردوستانۀ بینالمللی به ممنوعیّت بردگی و تجاوز جنسی ،حاملگی ،فحشای
اجباری و عقیم نمودن نیز اشاره کرده است .به گزارش شورای اقتصادی اجتماعی سازمان
ملل متّحد ،گروههای تروریستی بوکو حرام ،داعش و النصره و احرارالشام و مانند آنها به
دفعات مرتکب این جنایات شدهاند .آثار روحی و روانی برجایمانده از این گونه اقدامات
تروریستی بر قربانیان آن مشهود است ( .)3983هر عمل غیرانسانی علیه ملّتها مانند قتل،
نابودی ،اخراج ،شکنجه ،تجاوز و مجازات به دالیل سیاسی ،نژادی ،مذهبی و اجبار به بردگی
و غیره از مصادیق جنایت علیه بشریت است (امیدی ،پیشین .)373 :داعش به طور رسمی از
بردهداری دفاع کرده است (لسانی ،پیشین .)11 :این گروه در موارد متعدّد ،زنان و کودکان
اقلّیّت های ایزدی ،مسیحی و ترکمن را در عراق و سوریه ربوده و آنها را به عنوان برده و
کنیز فروخته است؛ از جمله در منطقه القدس موصل ،بازاری برای فروش زنان و دختران
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توسّط داعش ایجاد شده بود که در این بازار ،روی زنان و دختران اسیر برچسب قیمت زده
شده و خریداران اقدام به چانهزدن دربارۀ قیمتها و خرید آنها میکردند .به گزارش سازمان
ملل ،داعش با حمله به یک روستای ایزدینشین در منطقۀ سنجار و ربودن زنان و دختران
این روستا و انتقال آنها به زندان بادوش موصل به بردهداری پرداخته و همچنین گروهی
متشکّل از  819زن و دختر را که بیشترشان ایزدی یا مسیحی بودند به سوریه فرستاده بود تا
به عنوان هدیه در اختیار تروریستها قرار گرفته یا به عنوان بردۀ جنسی فروخته شوند (خبر
آنالین.)8264/89/37 ،
 .0-7تروريسم تکفيری و سلب حقّ حيات و نقض حقوق بشر
حقّ حیات و برخورداری از آزادی و امنیّت شخصی از مهمترین و اصلیترین حقوق اوّلیّۀ
انسانی است که در مادّۀ  2اعالمیّۀ جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است .تروریسم
تکفیری با اقدامات تروریستی به شکل قتل و ترور افراد بیگناه ،بمبگذاری در اماکن و
وسایل عمومی ،پرتاب بمب و خمپاره به صورت هدفمند و بعضاً کور و بیهدف به سوی
اماکن و اهداف غیرنظامی ،اقدام علیه هواپیماهای کشوری ،گروگانگیری ،آدمربایی،
رفتارهای خشونتآمیز موهن و ضدّ انسانی که حقّ حیات ،آزادی و حیثیّت ذاتی افراد را در
معرض تهدید قرار میدهد ،آشکارا حقوق بشر را نقض کرده است .در مادّۀ  2اعالمیّۀ جهانی
حقوق بشر آمده است« :هرکس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیّت شخصی برخوردار
باشد» .تروریسم انتحاری به طور مسلّم موجب سلب حقّ زندگی ،آزادی و امنیّت شخصی
افراد است؛ لذا تروریسم ناقض حقوف بشر است؛ زیرا حقّ زندگی ،حقّ آزادی ،حقّ امنیّت
شخصی و حقّ امنیّت اجتماعی انسان را سلب میکند .در مادّۀ  1اعالمیّۀ حقوق بشر آمده
است« :هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیر انسانی یا
اهانتآمیز قرار داد» .این مادّه در تضاد و مخالف با مبنای تروریسم است که در صدد ایجاد
رعب و ترس و توسّل به شیوههای وحشیانه برای آسیب زدن به دیگران است .البتّه حقّ حیات
به عنوان اوّلین حق از حقوق انسان مورد توجّه اسالم و اسناد بینالمللی حقوق بشر بوده است.
از منظر اسالم حیات عطای خداوند برای همۀ انسانهاست و جدا کردن هیچ روحی از بدن
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بدون مجوّز شرعی جایز نیست و حفظ حیات بشری تا آنجا که خدا بخواهد واجب است.
عملیّات انتحاری سلب حیات از خود و دیگران است و فردی انتحاری با یقین و یا ظنّ غالب
به سلب حیات خود و دیگران خود را انتحار میکند .در حقیقت انتحار و خودکشی در تعالیم
دینی نوعی عقبگرد و جدا شدن از مسیر کمال و تعالی و سقوط در وادی حسرت و ناامیدی
و شرک است و با استناد به منابع اسالمی ،از دیدگاه تمامی فقهای اسالم حرام است (محقّق
داماد .)6 :83 ،8216 ،بر اساس اسناد بینالمللی عام حقوق بشر نیز سلب حقّ حیات از خود
یا اعراض از آن ممنوع است و انسان نمیتواند به بهانۀ آزادی و اختیار ،بهرهمندی خود را از
حقوق انسانی از جمله حقّ حیات نفی کند (مقامی .)39 :3 ،8217 ،عملیّات انتحاری ،عالوه
بر خودکشی (شخص در این عمل برای دستیابی به هدفی خاص در مرحلۀ اوّل خود و در
مراحل بعد شخص یا اشخاص یا اهداف مادّی یا معنوی خاصّی را از بین میبرد) ،دیگرکشی
است و معیار در آن رسیدن به نتیجۀ خاص و هدف معیّنی است که در آن جهت فرد هدف
خود را واالتر از حقّ حیات خود و حقّ حیات دیگران میداند (محقّق داماد .)6 :8216 ،در
مادّۀ  2اعالمیّۀ جهانی حقوق بشر به حقّ حیات ،آزادی و امنیّت شخصی اشاره شده و مقدّمۀ
اعالمیّه ،بیتوجّهی و توهین به حقوق بشر را که منجر به ارتکاب اعمال وحشیانه و جریحهدار
کردن وجدان بشر شوند محکوم میکند .بر حقّ حیات و لزوم احترام به آن ،در مادّۀ یک
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مادّۀ  3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مادّۀ 4
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز تأکید شده است؛ عملیّات انتحاری باعث سلب حقّ
حیات و حتّی آزادی و نیز سلب امنیّت شخصی افراد است .لذا ناقض حقوق بشر است و از
منظر اسناد حقوقی بشری بینالمللی محکوم است و ناقض حقوق بشر مندرج در این اسناد به
حساب میآید .نقش بنیادین حقّ حیات در اسناد بینالمللی و حقوق بشری این است که با
صیانت این حق در دایرۀ معادالت ملّی و بینالمللی ،دسترسی به سایر حقوق انسانی ممکن
میشود (باقری و ملکشاه .)33-8 :4 ،8269 ،از این رو ،حقّ حیات از سوی کمیتۀ حقوق
بشر سازمان ملل حقّ برتر دانسته شده است (مظاهری.)44 :8214 ،
بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حقّ حیات از حقوق ذاتی شخص
است و این حق باید به موجب قانون حمایت شود .این میثاق ضمن تأکید بر حیثیّت ذاتی
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انسان ،دولتها را در احترام به حقوق انسانی و تضمین حقّ ذاتی حیات (مادّۀ  )8متعهّد و
ملزم کرده است .در بند  3مادّۀ  9میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است« :در
کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد
مهمترین جنایات که طبق قانون الزماالجراء است ،البتّه آن هم نباید با مقرّرات این میثاق
وکنوانسیونهایی که پیرامون جلوگیری و مجازات کشتار دستهجمعی است منافات داشته
باشد» .مادّۀ  3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میگوید« :سلب حقّ حیات باید فقط به موجب
قانون و درپی ارتکاب جرم به حکم دادگاه صالح و پس از محاکمۀ عادالنه باشد .البتّه بر
اساس پروتکل شمارۀ  9این کنوانسیون مجازات اعدام لغو شده و دولتهایی که به آن
پیوسته اند متعهّدند هیچ جرمی را به استثنای برخی اعمال در زمان جنگ یا تهدید جنگ از
سوی دشمن به مجازات اعدام محکوم ننماید» (همان814 :ـ  .)819در مادّۀ  81این کنوانسیون
تأکید شده که حتّی در زمان جنگ و وضعیّت اضطراری دولتهای عضو نمیتوانند از
اجرای مقرّرات مادّۀ  3مربوط به حفظ حقّ حیات شانه خالی کنند .مادّۀ  4کنوانسیون
آمریکایی حقوق بشر میگوید« :قانون باید حیات فرد انسانی را از لحظۀ حمل مورد حمایت
قرار دهد» .ضمن اینکه براساس همین مادّه مجازات اعدام برای افراد کمتر از  81سال و باالتر
از  79سال ممنوع شده است (همان).
چنانکه مالحظه میشود طبق اسناد بینالمللی عام حقوق بشر و نیز تجربۀ دادگاههای
حقوق بشری ،برخی مباحث نظری دربارۀ موضوع حقّ حیات و سلب آن قابل دریافت است.
نخست آنکه دولتها نه تنها از سلب حیات اشخاص منع شدهاند بلکه موظّفاند در درجۀ
اوّل زمینۀ هرگونه نقض حقوق آنها را از بین ببرند و حتّی با پیشبینی قبلی برای رفع خطرهای
جانی از آنها اقدام کنند و در درجۀ دوّم به تعهّدات مرتبط با حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی که جزء حقوق مثبت هستند توجّه نمایند و زمینههای بهره بردن افراد را از آن حقوق
فراهم کنند .این نظریّه تحت عنوان تعهّد مثبت برای حمایت از حقوق بنیادین در نظام
بینالمللی حقوق بشر مطرح است .انسان نمیتواند خود را از حقّ بنیادینی مانند حقّ حیات
که بهره مندی فرد از سایر حقوق کامالً وابسته به آن است محروم سازد .عملیّات انتحاری
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موجب سلب حقّ حیات است و بر اساس اسناد بینالمللی عام حقوق بشر ،سلب حقّ حیات
از خود یا اعراض از آن ممنوع است.

نتيجه
تروریسم به عنوان یک پدیدۀ سیاسی و ابزار مدّعیان قدرت ،امنیّت جامعۀ جهانی و جهان
اسالم را به مخاطره انداخته و از نظر اندیشه و عمل در تضاد با عقل سلیم بوده و بر پایۀ
افراطگرایی اعتقادی استوار است که از منظر فقه و حقوق مورد نقد است .از مهمترین مبانی
اندیشۀ تروریسم تکفیری برای تجاوز و انواع وحشتافکنی در کشورهای اسالمی قاعدۀ
فقهی تترّس است .قاعدۀ تترّس در جایی است که دشمن فرد یا گروهی را گروگان بگیرد و
به عنوان سپر انسانی از آنان استفاده کند؛ کشتار مسلمانان توسّط تکفیریها هیچ ارتباطی با
قاعدۀ تترّس ندارد؛ زیرا این قاعده از نظر فقها شرایط خاصّی دارد و این شرایط شامل عملیّات
انتحاری و کشتن مردم عادی در کوچه و بازار توسّط تکفیریها نمیشود .در قاعدۀ فقهی
تترّس ،نزاع و تقابل بین مسلمان وکفّار است ولی امروزه تقابل میان گروههای تکفیری و
مسلمانان است .گروههای تکفیری در انجام عملیّات انتحاری و بمبگذاری ،کشورهای
اسالمی را دارالحرب میدانند که برخالف دیدگاه فقهای اسالم است .یکی از مبانی اندیشۀ
تروریبسم تکفیری اجتناب از طاغوت است .تروریسم تکفیری غیر از خود همۀ مسلمانان را
مصداق طاغوت میداند و با کافر دانستن هر طاغوت ،مسلمانان را تکفیر میکند .منشاء تمام
تفکّرات سلفیه تکفیری ،ظاهرگرایی ،تفکّر نکردن در آیات و برداشتهای خوارج گونۀ
آنان از آموزههای دینی است .از دیدگاه همۀ علمای اسالم ،طاغوت دارای مراتبی است که
بسیاری از این مراتب موجب تکفیر نمیشوند ،بلکه فقط انکار توحید و نبوّت و معاد موجب
تکفیر است .هیچ یک از مفسّران اسالمی ،اجتناب از طاغوت را به معنای تکفیر کردن و
جهاد و قتال با طاغوت ندانسته و «اجتنبوا» به معنای تکفیر نیست؛ اگر به معنای تکفیر باشد،
باید تمام کسانیکه به باطل سخن میگویند و یا مرتکب پلیدی میشوند تکفیر شوند ،در
حالی که هیچ کس چنین نگفته است .طاغوت مساوی با کفر نیست .در طول تاریخ نیز
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بسیاری از حاکمان از مصادیق طاغوت بوده ولی حکم به کفر فقهی آنان از سوی فقها داده
نشده و از دایرۀ اسالم خارج شمرده نشدهاند.
تروریسم تکفیری با انواع جنایاتی که علیه بشریّت انجام داده مرتکب جنایت جنگی
گ ردیده و حقّ حیات ،آزادی و امنیّت شخصی افراد را سلب کرده و موجب نقض حقوق
اوّلیّۀ انسانی شده است .تروریسم تکفیری بارها موجب نقض حقوق بشردوستانه شده است؛
زیرا زنان قربانی ترور مصداق بارز نقض حقوق قراردادی و عرفی بشردوستانۀ بینالمللی
هستند .حقوق بشردوستانۀ بینالمللی به ممنوعیّت بردگی و تجاوز جنسی ،حاملگی و فحشای
اجباری و نیز عقیم نمودن پرداخته است .گروههای تروریستی بوکو حرام ،داعش و النصره
و احرارالشام و  ...به دفعات مرتکب این جنایات شدهاند .آثار روحی و روانی برجایمانده از
این گونه اقدامات تروریستی بر قربانیان آن مشهود است .هر عمل غیرانسانی علیه ملّتها
مانند قتل ،نابودی ،اخراج ،شکنجه ،تجاوز و مجازات به دالیل سیاسی ،نژادی ،مذهبی و
اجبار به بردگی از مصادیق جنایت علیه بشریّت است .داعش در موارد متعدّد ،زنان و کودکان
اقلّیّتهای ایزدی ،مسیحی و ترکمن را در عراق و سوریه ربوده و آنها را به عنوان برده و
کنیز فروخته است.
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