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  محمدرضا كائيني
جم��ع آوري،   
تنظيم و انتشار 
ي  ع��ه ا مجمو
ب��زرگ و نفيس 
د  س��نا ا « ز ا
نهضت اسالمي 
ايران« در زمره 
ي  غه ه��ا غد د
محق��ق فرزانه 
آيت اهلل س��يدهادي خسروش��اهي در دهه 
اخير ب��ه ش��مار م��ي رود. حاص��ل آن نيز 
انتش��ار10مجلد از اين برگ هاي تاريخ ساز 
به همت مركز اسناد انقالب اسالمي است. 
شايد مهم ترين وصف در باب اين مجموعه 
گرانس��نگ ب��ر خام��ه تدوينگ��ر ارجمند 
در ديباچ��ه اين اثر جاري ش��ده باش��د كه 

بخش هايي از آن به شرح ذيل است: 
 »دهمين جل��د از مجموعه اس��ناد نهضت 
اس��المي ايران ش��امل اعالميه ها، نامه ها، 
تلگرام ها، بيانيه ها و بعضي از مصاحبه هاي 
مراجع ثالث قم آيات عظام: سيدمحمدرضا 
گلپايگاني، سيدشهاب الدين مرعشي نجفي 
و سيدكاظم شريعتمداري در دوران حوادث 
پرش��تاب نهضت از آغاز تا پيروزي اس��ت. 
هدف از جمع آوري و نش��ر اسناد جلد دهم 
مجموعه، مانند مجلدات نه گانه  پيش��ين، 
ثبت و ضبط اسناد اش��خاصي است كه هر 
كدام در زمان خود به نحوي در تبيين اهداف 

و پيشبرد نهضت نقش داشتند. 
متأس��فانه در زمان ه��اي پيش��ين و ن��ه 
چندان دور، اس��ناد حركت ها و نهضت هاي 
عدالتخواهانه و ضد اس��تعماري در ايران و 
عراق، به ويژه بخش مربوط به نقش مراجع و 
علماي بزرگوار كه پايه گذاران و خالقان اين 
نهضت ها بودند، به علت عدم توجه معاصران 
و س��هل انگاري مس��ئوالن، جم��ع آوري و 

نگه��داري نگرديد و به همين دليل ش��ايد 
بس��ياري از مكتوبات و اعالميه هاي آنان به 
تدريج به دست فراموشي سپرده شد و از بين 
رفت... و اهداف اصلي آن��ان تبيين نگرديد. 
به عنوان نمون��ه در آخري��ن نهضت مردم 
مسلمان ايران كه نيم قرن پيش به رهبري و 
فداكاري مراجع و علماي بزرگ و نيروهاي 
مذهبي به پيروزي رس��يد، باز به علت عدم 
توج��ه دس��ت اندركاران يا حت��ي مورخان 
معاصر، عالوه بر اينكه اس��ناد اصلي نهضت 
به تدريج مفقود شد، بلكه متأسفانه آنچه هم 
باقي مانده بود توسط بعضي از وقايع نگاران 
مغرض و به عبارت ديگر سوداگران با تاريخ، 
به شكل تحريف ش��ده و با موضع گيرهاي 
روش��ن حزبي و جناحي، در اختيار نس��ل 
جوان ما قرار گرفت كه همگام با واقعيت ها 
و حقيقت ها نيس��ت. در همين راس��تا مثاًل 
مي بينيم كه حدود 200جلد كتاب درباره 
نهضت ملي ش��دن صنعت نف��ت و رهبري 
سياس��ي آن در ايران و خارج از كش��ور به 
زبان فارس��ي منتشر شده اس��ت، در حالي 
كه درباره رهبري معنوي -  مذهبي نهضت 
كه در واقع رهبري سياس��ي نهضت بدون 
آن توان هيچ اقدامي را نداش��ت، تعداد آثار 
چاپ شده از تعداد انگشتان دو دست فراتر 
رفته اس��ت! بدين ترتيب و ب��ا عبرت گيري 
از تاري��خ، هدف ما از آغاز اي��ن بود كه اصل 
اسناد نهضت اس��المي ايران محفوظ بماند 
تا ميراث خواران حرفه اي ثمرات انقالب ها 
اين بار نتوانند خود را صاحب انقالب و عامل 
اصلي پي��روزي آن قلمداد كنن��د و اين امر 
متأسفانه با توجه به كتاب هاي بيشماري كه 
در داخل و خارج منتشر شده و مي شود هم 
اكنون در حال اجراست... كه اهالي تاريخ و 
سياست البد با كّم و كيف آن آشنايي دارند 
و از محتواي آن كتاب ها هم آگاه هس��تند. 
پس در واقع ثب��ت و ضبط اس��ناد نهضت 
اس��المي عالوه بر اينكه ي��ك وظيفه  ديني 

و ملي بود، مي تواند ب��راي يك تاريخ نگاري 
منصفان��ه و منطبق ب��ا واقعيات ب��ه دور از 
تعصب،عناد،نا آگاهي و عدم اطالع بسترساز 
و راهگشا باشد و كساني را هم كه بخواهند 
تاريخ نهضت اسالمي - س��پس انقالب - را 
آنطور كه خود يا طبق سفارش! مي خواهند 
بنويسند، از اين تاريخ سازي و تحريف كاري 
باز دارد. در واقع و به عبارت ديگر، همانطور 
كه در مقدمه  بعضي ديگ��ر از مجلدات اين 
مجموعه اش��اره كرده ام، هدف اينجانب از 
جمع آوري و نگهداري اين اسناد - با تالشي 
نيم قرن - زمينه سازي منطقي براي نگارش 
يك تاريخ مس��تند درباره  حوادث نيم قرن 
اخير به ويژه نهضت اسالمي ايران است... اما 
بيانيه ها،اعالميه ها و سخنراني هاي مراجع و 
بزرگان علما پس از پيروزي انقالب اسالمي 
چون در اغلب مطبوعات و رسانه هاي كشور 
پخش و منتشر شده است، در اين مجموعه 
نخواهد آم��د و عالقه مندان ب��ه اين بخش 
از اس��ناد تاريخ معاصر مي توانند به منابع و 
مأخذ موجود در مراكز اسناد انقالب مراجعه 

نمايند.« 
استاد خسروشاهي در ادامه اين مقدمه، در 
باب چن��د و چون جمع آوري و انتش��ار اين 
مجموعه ارجمند و مجلدات آتي و احتمالي 
آن نيز س��خني دارد. وي با اشاره به رويكرد 
تاريخي و غيرسياس��ي جمع آوري و انتشار 

اين اسناد، به نكاتي چند تذكار مي دهد: 
»يادآوري اين نكته بي مناس��بت نيست كه 
آماده س��ازي جلد دهم مدتي طول كشيد 
و در نتيج��ه چاپ و نش��ر كام��ل مجموعه 
10جلدي اسناد به تأخير افتاد كه به ياري 
حق هم اكن��ون اي��ن تأخير جبران ش��د و 
مجموعه  10جلدي اس��ناد تاريخي نهضت 
اسالمي ايران در اختيار عموم قرار مي گيرد. 
اش��اره به اين نكته هم ضروري است كه تا 
مجموعه، دو جل��د ديگر- تكميلي - خواهد 

داش��ت ك��ه ش��امل اعالميه ها،تلگرام ها و 
نامه هاي مراجع عظام نجف  اشرف،مش��هد 
مقدس و علم��اي بزرگوار ديگر بالد اس��ت 
كه ان ش��اء اهلل به زودي پس از آماده سازي 
به عنوان جلد11 و12 منتش��ر خواهد شد. 
بي ترديد اقدام فردي در تهيه  اين مجموعه و 
چاپ و نشر و به ثمر رساندن نتيجه  كوشش 
و تالش پيگير نيم  قرن��ي، هرچقدر هم كه 
با دقت و وس��واس الزم انجام گرفته باشد، 
نمي تواند كامل يا بي نقص پايان پذيرد و به 
همين دليل از همه دوستان و عالقه مندان 
به وي��ژه اهالي تاري��خ و صاحبنظران تاريخ 
معاصر انتظار دارد ب��ا يادآوري هاي خود در 
رفع و جبران هر ن��وع نقص يا اضافه و تكرار 
احتمالي بكوش��ند و اگر از نامه يا اعالميه يا 
تلگرامي اطالع دارند ك��ه در اين مجموعه 
نقل شده اس��ت، ياد آور ش��وند يا يك كپي 
از آن را ب��راي ما ارس��ال دارند ت��ا در چاپ 
بعدي يا در آخر دو جل��د تكميلي از آنها - با 
ذكر نام اهدا كننده س��ند يا نامه - استفاده 
كنيم. از دوستان و ياران مركز اسناد انقالب 
اسالمي به ويژه مديريت محترم آن جناب 
حجت االسالم والمسلمين روح اهلل حسينيان 
هم كه بدون جناح بندي به چاپ و نشر اين 
مجموعه اق��دام كردند و اهتم��ام ورزيدند، 
سپاس��گزارم و اميدوارم خداوند اين عمل 
نيك و حس��نه را از همه  ما قب��ول فرمايد. 
نكته  آخر اينكه: اين مجموعه شامل اسناد 
پيش از پيروزي انقالب اس��المي اس��ت و 
محتواي آنها بيانگر نظ��رات و رهنمود هاي 
مراجع عظام در آن برهه از زم��ان و درباره  
حوادث كش��ور اس��ت و موضع گيري هاي 
بعضاً متفاوت بعدي در جمع آوري اس��ناد 
اين مجموعه ملحوظ نشده است و ورود در 
آن نياز به پژوهش و آسيب شناسي جريان 
و بررس��ي منصفانه و بيان حقاي��ق را دارد 
 كه اميد اس��ت اهل انصاف و عدل و خرد به 

آن بپردازند!« 

 به بهانه انتشار دهمين مجلد 
از »اسناد نهضت اسالمي ايران« 

پيوند مرجعيت با انقالب

   1358. قم، امام خمينی در يک جلسه مشورتی با مراجع تقليد وقت

سياسي مي شود. نظريه جالب توجه ديگر در اين حوزه را 
»تالكوت پارسونز« مطرح كرده است. وي كه بنيانگذار 
نظريه كاركردگرايي در جامعه شناس��ي است، ديدگاه 
خود را بر پايه مفهوم »مناسبات اجتماعي نهادينه شده« 
مطرح مي كند. در اين باره وي بر اين عقيده اس��ت كه 
بازيگران اجتماعي انتظارات��ي از يكديگر دارند كه بايد 
در يك فرآيند كنش متقابل از سوي طرف ديگر درك 
و ارضا ش��ود. عدم درك يا ارضاي اين انتظارات همواره 
منبع تنش ها و كش��مكش هاي اجتماعي است. تفاوت 
ديدگاه پارس��ونز و رابرت گر به طور عمده اين است كه 
از نظر گر، گروه ها يا افراد فارغ از چارچوب ها و الزامات 
اجتماعي مي توانند براي خود منافع سياسي تصور كنند. 
به عبارت ديگر ديدگاه گر براي آن دسته از خشونت هاي 
سياسي كه فارغ از رقابت هاي سياسي متعارف صورت 
مي گيرند نيز قابل كاربرد اس��ت، در حالي كه پارسونز 
در چارچوب يك بحث اجتماعي و در قالب مناس��بات 
اجتماعي متعارف جامعه به خشونت سياسي مي نگرد 
و به آن خارج از اين مناس��بات توجه مي كند. در واقع 
مي توان اينگونه تصور كرد كه از نظر پارسونز خشونت 
سياسي حاصل و نتيجه مناسبات اجتماعي است. بحث 
اساسي ترور در چارچوب حوزه جامعه شناسي سياسي 
يا سياست جامعه اين است كه ترور اساساً در جوامعي 
ص��ورت مي گيرد كه به ط��ور عمده به لحاظ سياس��ي 
توسعه نيافته و س��طوح عالي مشاركت سياسي در آنها 
نهادينه نشده است. در اين جوامع قدرت فرآيندي دست 
نيافتني است و اصحاب قدرت منتخب نيستند. سياست 
امري ش��خصي و موروثي تلقي مي ش��ود كه در اختيار 
خانواده حاكم است و روابط سلطه امري مسالمت آميز 
محسوب نمي شود و در اين حالت سازمان ها و گروه هاي 
مجري ترور نه در پي كس��ب قدرت، بلكه در وهله اول 
درصدد تعديل قدرت حاك��م و تحريك مبارزه جمعي 
هس��تند. به عبارت دقيق تر اختناق سياسي پديده اي 
است كه محرك اصلي ترور محسوب مي شود. در ايران 
عصر پهلوي به دليل سنت ديرپاي سركوب، استبداد و 
اختناق شديد سياس��ي همواره امكان مخالفت قانوني 
يا دگرانديش��ي نهادمند وجود نداش��ت و سازمان ها و 
گروه هاي اجتماعي و سياسي مخالف فرصت عرض اندام 
يا سازمان دادن به مخالفت را پيدا نمي كردند و در نتيجه  
اين اختناق و استبداد شديد، گروه هاي مذهبي جامعه بر 
اساس آموزه هاي ديني اراده مشاركت آن هم به صورت 

خشونت سياسي را پيدا مي كردند. 
  مباني فقهي اعدام انقالبي 

در مباحث مذهبي و اس��المي از ترور به عن��وان »اعدام 
انقالبي« ياد شده است. هدف از طرح اين تمايز از سوي 

نظريه پردازان آن ايجاد تمايز در هدف اعدام انقالبي با ترور 
به معناي متعارف آن در حوزه سياس��ت عرفي است. از 
ديدگاه علماي دين اعدام انقالبي نوعي تكليف ديني در 
شرايط خاص است كه هدف از آن دفع مفاسد و مظالم، 
اصالح امور جامعه و باالخره قوام و دوام دين اس��ت. اين 
نگرش در تمايز از نگرش��ي اس��ت كه ترور را به منظور 
كسب قدرت سياسي در چارچوب زد و بندهاي سياسي، 
رقابت ها و ستيزه جويي هاي سياسي در حالت عرفي آن 
تجويز مي كند. به هر حال ترور در فقه شيعه بر مبناي وجه 
دفاعي آن صورت مي گيرد، نه وجه تهاجمي! هدف عالي 
كه به طور عموم براي اين جهاد دفاعي در نظر گرفته شده 
»حفظ بيضه اسالم« است. ميرزا بزرگ قائم مقام فراهاني 
در اين باره چنين مي گويد: »ديگر جهادي است براي دفع 
جماعتي از كفار كه تالقي كرده اند با جمعي از مسلمين و 

خوف باشد از استيالي آن جماعت بر ايشان.« 
اين نظر ميرزا كه بسياري از علما نيز در آن سهيم بوده اند 
و از آن استقبال مي كنند تفسير موسعي از كفار دارد و 
آن را شامل افراد مس��لمان - يا به ظاهر مسلمان - كه 
طرفدار كفار هستند نيز مي داند. منظور ميرزا از جمع 
مسلمين كساني است كه واسطه سلطه كفار بر مسلمين 
مي شوند. ايش��ان در ادامه بحث خود براي نشان دادن 
اهميت دفع آن جماعت به فتواي سيدالمجتهدين آقا 
سيدعلي استناد مي كند و از قول وي مي گويد: »بر هر 
مكلف بالغ عاقل به شرط امكان قدرت الزم است براي 
حفظ بيضه اسالم از تسلط كفار لئام كند تا آن گروه بر 

مسلمين غالب نشوند...« 
حميد عنايت در ادامه بحث خود در باره انديش��ه هاي 
سياسي در اسالم به بحث اعدام انقالبي از سوي فدائيان 
اسالم پرداخته و بر اين عقيده است كه فدائيان برداشت 
فقهي خاصي راجع به اين مقوله داشتند: »اينان در اشاره 
به مجرمان كراراً از اصطالح فس��اد في االرض استفاده 
مي كنند و ش��ايد دليلش اين باش��د كه به آساني قابل 
انطباق با هر جرمي است كه عليه منافع عمومي جامعه 
انجام گيرد. اين روش باعث مي شود انواع و اقسام اعمال 
ناشايس��ت از لواط گرفته تا حيف و مي��ل بيت المال و 
خيانت را شامل شود كه مجازات آنها هم مرگ است.« 

عالمه سيدمحمدحس��ين طباطبايي اينگونه جرائم را 
به طور كلي در ذيل يك عنوان يعن��ي »اخالل در نظم 
عمومي« خالصه مي كند و مي گويد: »طبعاً و عادتاً اين 
اخالل به نظم عام جز با استعمال اسلحه و تهديد به قتل 
امكان ندارد.« به نظر عالمه طباطبايي اصطالح محاربه 
با خدا مي تواند معناي وسيعي داشته باشد و بر هر گونه 
مخالفتي با حكمي از احكام ش��ريعت و هر گونه ظلم و 
اسرافي صدق كند. حميد عنايت مبناي اين استدالل 

َِّذيَن  ََّما َجَزاُء ال را آيات 33 و 34 سوره مائده مي داند: »إِن
َ َو َرُس��ولَُه َو يَْس��َعْوَن فِي اْلَْرِض َفَساًدا أَْن  يَُحاِربُوَن اهللَّ
َع أَيِْديِه��مْ َو أَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف  يَُقتَُّلوا أَْو يَُصلَُّبوا أَْو تَُقطَّ
نَْيا َو لَُهْم فِي  أَْو يُْنَفْوا ِمَن اْلَْرِض َذلَِك لَُه��ْم ِخْزٌي فِي الدُّ
َِّذيَن تَابُوا ِمْن َقْبِل أَْن  اْلِخَره َعَذاٌب َعِظيٌم )آيه 33( إاِلَّ ال
َ َغُفوٌر َرِحيٌم )آيه 34(: همانا  تَْقِدُروا َعلَْيِهْم َفاْعلَُموا أَنَّ اهللَّ
كيفر آنان كه با خدا و رس��ول او به جنگ برمي خيزند و 
در زمين به فساد مي كوشند، جز اين نباشد كه آنها را به 
قتل برسانند يا به دار كشند يا دست و پايشان را به خالف 
ببرند )يعني دست راست را با پاي چپ و بالعكس( يا با 
نفي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند. اين ذلت 
و خواري عذاب دنيوي آنهاس��ت، اما در آخرت باز )در 
دوزخ( به عذابي بزرگ معذب خواهند بود. )آيه 33( مگر 
آنان كه پيش از آنكه بر آنها دست يابند توبه كنند. پس 
بدانيد خدا بخشنده و مهربان اس��ت )و تائبان را هرگز 

عذاب نخواهد كرد.( )آيه 34(«
عالمه اميني، صاحب كتاب الغدير نيز با تحليل مشابهي 
عنوان محارب را براي كساني كه واسطه سلطه بيگانگان 
باشند به كار مي برد. وي در مورد رزم آرا به عنوان مصداق 
اين اس��تدالل چنين مي گويد: »اينها محارب هستند. 
اينها احكام اسالم را مهجور نگه داشته  و پاي خارجي را 
به اين كشور باز كرده اند. اينها همان كاري را مي كنند 
كه اس��تعمار خارجي مي خواهد. اينها همان عملي را 
مي كنند كه سرباز خارجي مي خواهد به وسيله سر نيزه 
انجام بدهد، اما به عنوان نخست وزير قانوني و به همين 

علت محارب هستند.«
شهيد س��يدمجتبي نواب صفوي رهبر فدائيان اسالم 
هم كه خود از شاگردان عالمه اميني بود، بر اين عقيده 
است كه »هيئت حاكمه محارب با اسالم و عامل خارجي 
هستند و چون سر نيزه و قدرت دارند، محارب با قرآنند و 
عمل دفاع بر هر مسلماني واجب است.« از مجموعه اين 
مطالب چنين مي توان نتيجه گرفت كه اعدام انقالبي به 
عنوان آخرين راه حل اصالح سياسي مورد توجه دين و 
علماي ديني بوده است. با وجود اين مباني فقهي، معموالً 
هر اقدام تروري از سوي گروه هاي مذهبي با مجوز شرعي 
صورت مي گرفت. با اين حال در هيچ يك از منابع مكتوب 
اثري از صدور چنين مجوزهايي ديده نمي ش��ود. البته 
برخي نويسندگان و راويان براي رفع ابهام اعالم كرده اند 
ترور بر پايه يك فتواي قتل ص��ورت مي گرفت، ولي به 
علت نگراني از بر هم خوردن نظم جامعه و براي احتراز 
از درگيري علما با دولت، فتوا به صورت ش��فاهي ابالغ 
مي ش��د. درباره اخذ اين فتاوي در آثار تاريخي مرتبط 
مطالب فراواني نقل شده است كه عالقه مندان مي توانند 

بدان مراجعه كنند. 

شهيد سيدمجتبي نواب صفوي رهبر 
فدائيان اس�الم ب�ر اين عقيده اس�ت 
كه »هيئت حاكمه محارب با اس�الم و 
عامل خارجي هستند و چون سر نيزه 
و قدرت دارند، محارب با قرآنند و عمل 
دفاع بر هر مسلماني واجب است«...  از 
مجموعه فتاوا و اس�تدالالت  فقها نيز 
چنين مي توان نتيجه گرفت كه اعدام 
انقالبي به عنوان آخرين راه حل اصالح 
سياسي مورد توجه دين و علماي ديني 

بوده است

عالم�ه ش�يخ عبدالحس�ين امين�ی: 
»اينها )س�ران رژيم گذش�ته(محارب 
هستند. اينها احكام اس�الم را مهجور 
نگه داش�ته  و پ�اي خارجي را ب�ه اين 
كشور باز كرده اند. اينها همان كاري را 
مي كنند كه استعمار خارجي مي خواهد. 
اينها همان عملي را مي كنند كه سرباز 
خارجي مي خواهد به وس�يله سر نيزه 
انجام بدهد، اما به عنوان نخس�ت وزير 
قانوني و به همين علت محارب هستند«

جمعيت فدائيان اسالم و مباني شرعي و ملي اعدام هاي انقالبي

اجراي اراده ملت
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  احمدرضا صدري
در روزهايي كه بر ما گذشت، پاره اي از وابستگان به 
جريان موسوم به »انحرافي« با بر پرده آوردن برخي 
نمايش هاي رسانه اي، سعي در خدشه دار كردن هويت 
ديني و تاريخي جمعيت فدائيان اسالم كردند. هر چند 
اس�ناد تاريخي در اين باره واضح تر از آن است كه به 
اين موج كم رمق مجال توفيق دهد، اما از سوي ديگر 
نيز بايد هر فرصتي را براي آشنا كردن نسل جوان با 
عقبه تاريخي انقالب و نظام اسالمي مغتنم شمرد. از 
اين روي مقالي كه در پي مي آيد، در نماياندن مباني 
ش�رعي و ملي اعدام هاي انقالبي جمعي�ت فدائيان 
اسالم به شما تقديم مي شود. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  چالش مشروعيت مولد اعدام هاي انقالبي

معموالً هنگامي يك جامعه به گرايشات قهرآميز در برابر 
حاكمان روي مي آورد كه حاكميت از بحران مشروعيت 
رنج برد. در كنار بحث هاي مربوط به بحران مشروعيت 
رژيم پهلوي به ويژه در دوران پس از شهريور 20، بحث 
راديكاليزه شدن يا تندتر شدن نگرش هاي ايدئولوژيكي 
و ديني گروه هاي مذهبي - سياسي نيز مطرح مي شود. با 
اين وصف كه راديكاليزه شدن گروه هاي مذهبي خود به 
دليل بحران مشروعيت رژيم بوده و اصوالً بر اين مبنا قابل 
تحليل است، البته اين پديده به عنوان عامل مستقلي نيز 
قابل بررسي اس��ت. اين ارزيابي از دو جهت قابل حصول 
است: نخس��ت اينكه اين گروه ها همواره مدعي شده اند 
مش��ي سياس��ي و مذهبي آنها در پيش گرفتِن چنين 
رفتاري فارغ از بازي هاي سياسي بوده و صرفاً بر حساب 
تكاليف و وظايف مذهبي است. از اين رو نمي توان چنين 
اقدامات خشونت باري را صرفاً به بسته شدن درجه خاصي 
از فضاي سياسي نسبت داد. به عبارت ديگر اين گروه ها 
مدعي آن نيستند كه اقداماتشان واكنشي به بسته شدن 
فضاي سياسي بوده اس��ت. از ديدگاه اين گروه ها رفتار 
سياس��ي مقامات حكوم��ت در حالتي مش��ابه به رفتار 
نخست وزيران مقتول مس��توجب چنين مجازات هايي 
اس��ت و اين امر فارغ از باز و بس��ته بودن فضاي فعاليت 
سياسي مخالفان حكومت اس��ت. وجه دوم اين ارزيابي 
از مقايس��ه رفتار اين گروه ها با ديگر گروه هاي فعال در 
عرصه سياست آن روز كشور به دست مي آيد، در حالي 
كه ديگر گروه هاي فعال سياسي چنين روش برخوردي 
را در پيش نمي گرفتن��د و توصيه نمي كردند، گروه هاي 
مذهبي در اين ش��رايط خاص چنين اقداماتي را آشكارا 
هدفي عالي براي خود برمي ش��مردند. راديكاليزه شدن 
اين گروه ها ك��ه در واقع مصاديق آنها فدائيان اس��الم و 
هيئت هاي مؤتلفه اسالمي است، نيازمند بحثي جامع در 
باره چارچوب فكري و نگرش سياسي آنها راجع به اعدام 
نخست وزيران است. از اين رو ابتدا گفتاري درباره تعريف 
ترور و پيشينه آن ارائه  و سپس به رويكرد جامعه شناختي 
ترور، مباني فقهي آن و در نهايت حيات سياسي و فكري 
فدائيان اسالم و اس��تمرار مبارزه آنها توسط هيئت هاي 

مؤتلفه اسالمي پرداخته مي شود. 
   تعريف ترور و پيشينه آن 

ترور را »ايجاد وحشت سازمان يافته براي اعمال قدرت« 
تعريف كرده اند و معموالً در دو سطح مطرح است: ترور 
از باال و ترور از پايين. در سطح اول دولت براي سركوب 
مخالفان و گروه هاي رقيب حاكميت به آن روي مي آورد و 
هدف از آن تحكيم پايه هاي قدرت خود است. در سطحي 
ديگر افراد و گروه هاي مخالف رژيم با هدف تعديل قدرت 
حكومت يا سرنگون كردن آن به ترور و خشونت مسلحانه 
روي مي آورند. در اين پژوهش منظور از ترور همين نوع 
اخير اس��ت كه به آن پرداخته مي ش��ود. البته در مورد 
سابقه ترور تا حدودي اختالف نظر وجود دارد. بسياري 
آن را به انقالب فرانسه و »دوره ترور« در آن زمان ارجاع 
مي دهند و برخي نيز آن را به »حشاشين« يا كساني كه 
از سوي حس��ن صباح )رئيس فرقه اسماعيليه( در قرن 
پنجم هجري قمري براي قتل مقامات حكومتي، مذهبي 
و... گسيل مي شدند، منتسب مي دانند. با اين حال به نظر 
مي رسد ترور رابطه اي ناگسستني با قدرت سياسي دارد. 
در واقع مي توان تصور كرد از زماني كه قدرت و رقابت بر 
سر كسب آن وجود داشته اس��ت، ترور به منزله ابزاري 
براي تعديل قدرت حاكم يا كس��ب آن استفاده مي شد. 
البته در كنار اين نگ��رش از تاريخ كهن ت��رور نگرش و 
ديدگاه مدرن نيز مطرح است كه همزاد انقالب فرانسه 
است. در انقالب فرانسه دوره اي به نام »دوره ترور« وجود 
دارد كه از سپتامبر س��ال 1793م. تا اعدام روبسپير در 
ژوئيه سال 1794م. به طول انجاميد و دولت انقالبي را بر 
آن داشت تا براي مقابله با ضد انقالب كه در سطح وسيعي 
عليه دولت فعاليت داشت، به استفاده گسترده از ابزارهاي 

خشونت بپردازد. 
در ايران پيش��ينه ترور به هر دوره حكومتي قابل اطالق 
اس��ت. در واقع ترور از پايين به عن��وان آخرين فرصت 
اعتراض ب��راي مخالفان هميش��ه وجود داش��ته، اما در 
دوران معاصر تاريخ سياس��ي كشورمان شاهد ترورهاي 
موفقيت آميزي عليه ارباب جور و استبداد بوده است. در 
دوره قاجار مهم ترين ترورها ترور ناصرالدين شاه، اتابك 
اعظم و امين السلطان بود و در دوره پهلوي قتل كسروي، 

هژير، رزم آرا و منصور از مهم ترين ترورها بوده اند. 
  رويكرد جامعه شناختي به ترور 

بح��ث جامعه ش��ناختي ت��رور در چارچ��وب نظري��ه 
كاركردگرايي روانشناس��ي اجتماعي مطرح است. بر پايه 
نظريات دانشمندان اين حوزه س��ركوب يا ناكام گذاشتن 
خواسته ها و نيازهاي ضروري انسان، منبع پيدايش خشونت 
و پرخاشگري است. اين مس��ئله در عرصه سياسي موجب 
پيدايش رفتار خشونت آميز و انقالبي مي شود. در اين مورد 
يكي از جالب ترين نظريه ها را »تد رابرت گر« مطرح كرده 
است. نظريه وي در باره محروميت نسبي است. او محروميت 
نسبي را ناشي از برداش��ت بازيگران از وجود اختالف ميان 
انتظارات ارزش��ي از يك طرف و امكانات ارزش��ي از طرف 
ديگر مي دان��د. منظور از ارزش، مس��ائلي اس��ت كه براي 
بازيگران اعم از فرد، گروه و... مهم اس��ت و اهميت دارد. به 
نظر رابرت گر در اين حالت امكانات ارزشي گروهي كه دچار 
محروميت نسبي شده اند كاهش يافته يا موقعي كه امكان 
افزايش داشته افزايش نيافته است. از اين رو انتظارات ارزشي 
افزايش مي يابد و همين امر منجر به ايجاد پتانسيل خشونت 


