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ادیـٳستـشه ،حاریـتـنٳ ،یـشـک  خود
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 اولبخش 
 

 و یحد اقل دارای معناصطالح  ولغت، کلمه  هررد. دا (هویتکارت ID ) هراصطالح از خود تذک هر لغت، کلمه و
ایش لغت پید تأریخدر طول معانی لغوی و تحت الفظی باشد.  یا معانی اصطالحی می و ییا معانی تحت الفظی، معن
مانند، اما معانی اصطالحی به مرور زمان تغییر نموده،  کرده و به حال خود باقی میو اصطالح چندان تغییر ن

 د.  رفته انگعاد وسیعتر، خوردتر و حتی مفاهیم متفاوت را اب
کردن و ارایه تعاریف جدی تر است. پیشکش  خاصتاً در مورد کلمات و اصطالحات سیاسی حاد تر و مسألهاین 

باشد و منع کننده صات و صفات یک لغت و اصطالح ختمامی مشۀ درنیگر که در ب ، یعنی تعاریفیجامع و مانع
 شود.  نداشته میر باشد، نیز ضروری پگت و مشخصات لغت و اصطالح دیصفا

رق ریزی برای رق ریزی است اما تالش و عبرای کسب رزق حالل هم تالش و ع مثال تالش و زحمت کشیدن
مسلحانه بر بانک به منظور کسب مال و پول  لۀحم ران وگمال دی ر، ظلم و تجاوز برحق وگغصب مال شخص دی

حالل با تالش و عرق ریزی برای ه تالش و عرق ریزی برای کسب رزق ناً کئو عرق ریزی است. مطمهم تالش 
 جامعه، تفاوت دارد.ۀ های قبول شد تجاوز و عمل خالف نورمر، گب مال شخص دیغص

ن قتل و کشتن کسی بدون مجوز قانون درنهایت امر هماتن نفس کسی به اساس حکم قانون و رفگدام، همچنان اع
رفتن گهریک  معنیرفتن حیات کسی است که از لحاظ حقوقی و گنهایی همانا  یجۀنسان است که نترفتن نفس اگ

 اوت اند.فدرهمین ازهم مت ری بدون مجوز قانونی بوده وگحیات کسې است که یکی به اساس مجوز قانونی و دی
ش مجاز نیست و رفتنگهم نزد بعضی از انسان درین راستا مفاهیم حقوق اساسی و طبیعی انسان که به اساس قانون 

وی سلب کرد، نیز بحث جالب و مطرح است اما به  توان به اساس حکم قانون آنرا از ها که می ر انسانگحقوق دی
 پرهیزیم.      آن می نسبت ضیقی وقت و طوالت کالم از

 یا عمل خود کشی صطالحاً ما ا. اویند واضح استگآنرا استشهادي می ه اینتحاری که عدٳ، مفهوم لغوی خود ک شی
ه در دردیگکشی منحصر به خود انسان  که خود معنیبه این باشد.  مستقل می دو مرحله و مفهوم تقریباً  نتحاریٳ

و یا از بین بردن شخص خود را بخاطر است که طی این عمل  ینتحاری ک شتن خود به قصد و مفهومٳحالیکه عمل 
 .نمایدنابود می کشته و  رگاشخاص دی یا ین بردن کس ویا از ب و هدفیتخریب 

کشی عمل انتحاری به مفهوم استشهادی نیست.  یعنی هر عمل انتحاری به قصد خود کشی است اما هر عمل خود
آنرا  ه ایجوانب سیاسی و عقیدتی است که عد عمل انتحاری باموضوع بحث امروزی ما هم به طور عمده همین 

ـشی استشهادی می   .نامند، تا خود ک 
بِرر، برحق بودن و عدم آن و گ، انتحقیقمبحث و دلیل این  یزه، اسباب و عوامل عمل انتحاری، حاالت روانی، م 

 ر؟ حاری را  به هدف میرساند و یا خیکه آیا وسیله انتخاب شده انـت سؤالبالخره  جواب دادن به 
این وجود اینکه ابحساس و مهم است  بس ضیۀاین قث ما همانا تمرکز به بعضی جوانب نکات بس مهم و اصلی بح

ر قضیه را نیز ایجاب میکند که گجوانب دیاز  یافی، تکمیل و غنی سازی بخشگکار و تحقیق ضرورت به  موش
 درین راستا کار ادامه خواهد داشت. 

ا به جهان آنر در کهاز عمل انتحاری است  یبدون هدف سیاسی وصرف برای ازبین بردن خود نوع عمل انتحاری
 شناسند. ( نیز مینام )اوتنازی
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رفتن جدی قوانین پیچیده و دقیق کنترول شده گهای امروزی جهان با تحت نظر مطابق به قوانین برخی از کشور
 قوانین آن این عمل را مجاز نمی دانند.   های امروزی ور از کشورگدانند و شماری دی آنرا مجاز می

 
شخص انتحاری مذکور رفته وجای قتل نفس بشمار ۀعمل حرام بوده وبمثاب ی اینو اما از نظر اسالم و قوانین اسالم

 در جهنم است.
 به اساس عقیده شینوعی خود ک   را نیز میتوان به اما عمل انتخاری با داشتن توجیه سیاسی و هدف سیاسی و دینی

جداً قریب به استشهادی پنداشته و عمل  آنرا به مفهوم عمل استشهادی یا  ۀذاشته و توجیه نمود که به نحوی عدگنام 
کننده عمل استشهادی را به آن معتقد ساخته اند تا عمل مذکور را اجرا کند وهمان شخص را به عمل انتحاری وادار 

 میشود.
افاده  (دشمنبه غیر )صدمه زدن  وشی مقصد دیگر ک  به یعنی به اساس عمل عقیدتی عمل انتحاری اجراء کردن 

ود کشی شخص به خ عمل در این نوع به این ترتیب و به این نوع مبرر داده میشود. عقیدي و ۀصبغبه آن  ومیشود 
خود را وسیله شخص قصد میکند، تخریبی میزند که طی آن اجرای یک پروگرام یا نقشه  دست به طرح و یشخص
  دشمن قرار دهد.و یا از بین بردن زدن آسیب 

سې تعریف دقیق از آن داده میتواند ؟ واینکه جانب متعهد وعقد معین درجامعه از اینکه دشمن کي است و چه ک
 کیست نیز بحث های ضروری اند که ایجاب بحث ها  مستقل، عریض و طویل را میدارند.

 اما تمرکز ما بیشتر مستقیم به عمل خود ک شی به مفهوم انتحاری است. 
به خود کشی  در عملداشته تفاوت  واستشهادی عمل  انتحاریبا  که بدون هدف سیاسی و عقیدتی شیخودک  در عمل 

عمل در زندگی  نجات دهد. ولی زگار از مشکالت روشخص میخواهد  خود را مفهوم اولی و ساده کلمه مثال 
لب توجه و ویا ج بدست آوردن آن هدفبرای  کهدارای هدفی است ر گز متفکر دیو یا هم مغانتحار کننده  ،انتحاری

طرح یک پالن زده عمل و یا ، دست به فشار و ایجاد حالت روانی معین در ماحول خویش و ضرر رساندن به هدف
اینکه با این میشود.  ، ایجاد ترس و ضرر مالی نیزدیگران، موجب مرگ خودش توسط انتحار کننده، که با تطبیق آن
است که  یسؤالردد ویا خیر ویا با عمل خویش مرتکب عمل بدتر میشود؟ بذات خود گبه هدف نایل میعمل خویش 
 باشد. نیز مهم می

شمرده تر گن کرده است، بزریتعیکه برای خود یمرگ خویش را نسبت به هدفتحاری ـفرد اندر عملیه  انتحاری 
  فدا مینماید.ای دست یابی  به آن جان خویش را وبر

علیه آنرامسلمانان  از ه ایدعراخیهای  سال و ابزار دفاعی است که دره استشهادی یک شیو یۀعملبه این ترتیب 
است  جدید کشندهبا دشمن که با وسایل و شیوه های متجاوز، با روش جدیدی برای مقاومت و رویارویی یا  مخالف و

 .مول و معروف نبوده، انجام میدهندمع چندان ۀگذشت و در
، یقین یا ظن غالب دارد که خودش نیز در عملیات استشهادی را انجام میدهد یگردد:  شخصیکهچنین واقع م اً اکثر

 جریان عملیات به شهادت می رسد.
یل دیگر دفاعی متعارف با وسا نباید فراموش کرد که : عملیات استشهادی برای دفع تجاوز متجاوزین در صورتیکه 

شی، بدون نتحاری که علیه انسانهای بی گناه، یا به عبارت دیگر خودک  ا به اعمال و ، صورت می پذیردممکن نباشد
در صورتیکه که چنین . متفاوت میباشد ،ردیصورت میگمسلمانان و انسانها و ضرر به مال وجان جهت شرعی 

 .میگرددل نفس ترمت قح ۀشامل دایر این عمل به هرنام باشد، حرام و ورشدیم،آباشد طوریکه قبآل یاد
است و خداوند به هر موجود زنده هم دفاع در مقابل دشمن یک امر فطری و عقلی  :این هیچ جای شک نیست که در

 ای ابزار دفاعی خاصی داده است.
 یقوم و ملتی با توجه به توانایهرل متنوع و گوناگون است وقوه تعها به دلیل داشتن ق ولی این ابزار دفاعی در انسان

 خود استفاده می کند. چوکات شرع  دره ها و ابزار دفاعی مناسب حال هایی که دارد از شیو
  .مسمی گردیدهانتحاری  و، عملیات استشهادی ، بنامشودهای اسالمی بکار گرفته میکشوردر یکی از روشهای دفاعی که اخیراً 

 است. لیل جواز این نوع عملیاتدفاع بر حفظ نفس د جهاد دفاعی و ترجیح ،اسالمیفتوای  اطالق آیات و روایات دینی و
 

 !مخواننده محتر
. ولی با ه یکهزار سال قبل از امروز میرسدعمل انتحاری  در مشرق زمین ب ۀچتأریخکه بشریت میداند، ی جای تا
 قرن بیست وگان انتحار کنند تغییر نکرده وده قرن  بیشتر ازانتحار با گذشت سف باید گفت که انگیزه اعتقادی أت

 د.نقرار داراولی در سطح فکری هنوز از لحاظ رشد فکری در اکثر موارد یکم  و بیست
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حرکت » نویسد که میفارسی ادبیات  تأریخمشهور لف کتاب ؤمشهور انگلیسی م، شرق شناس ادوارد برون
د خویش آنها را اافر بهبهشت  ۀاز امروز با دادن وعدسال قبل هزاررهبری حسن صباح (  بحشاشین)اسماعلیان 

 .«ندنمود میانجام عمل انتحاری وادار ب
 3991سپتامبر  11حمالت بدون شک توان  میرا انتحاری درعصر امروزی عمل های نمونه بزرگترین در جمله 

متضرر یا ناه به شهادت رسیده، زخمی و گانسان بې  هااین جنایات هزار ۀنتیج شد که در امریکاۀ در ایاالت متحدم. 
 شدند. 

 

ر گبرعالوه دیمسافر بری  ۀبال طیار ۴وردن آ کنترول دربه با حمله کننده 10ی آن چنانچه همه به خاطر داریم ط
به  ،قرار احصائیه های منتشرهو منهدم نمودند.  ندوردآرک به لرزه درادو برج مرکز  تجارتی جهانی را در نیوی

 یا مغز کننده ها و راورت به تذکر است که هیچ یک از اج. ضره استقتل رسیدبه ناه گانسان بی  30۹3آن موجب 
 متفکر این عملیات از افغانستان نبود. 

 

 و لستانگانلندن  ( شهر)ریل زیر زمینی همچنان می توان از حمالت  انتحاری مترویدرین سلسله در سالهای بعدی 
ما عزیز کشور  ودر عراق انتحاری حمالت  و ییلئاسرا اهداف علیهفلسطینی ها  یا هم استشهادی وحمالت انتحاری 
 افغانستان نام برد.

 

 حمالت  انتحاری را میتوان به دو دسته تقسیم  کرد:وری خاص گدر یک کت
 

 .مشخص اری  با هدفـــتحـمله انــح -1
 .مشخصهدف  ـدونحمله  انتحاری ب -3
 

 : مشخص در عملیه انتحاری  با هدف
رساندن  به فرد یا افراد انتخاری و یا مغز متفکر که عمل انتحاری را سازمان داده، ضرر  شخصهدف مقصد و 

در حاضر ممکن است افراد دیگری باشد. درین عملیه  جنس مشخص می یا ملکیت و میباشد و و مشخص معین
 شهید شوند. رسیده و به قتلرفته، بین  ا   ازی دیده ونیز ضرر حادثه محل 

  
  :مشخصهدف دون بانتحاری  اما در عملیه
طراحی عمومی ترس و وحشت بر انگیختن  ومورد نظر سیاسی  واجتماعی من کردن فضای ا نامعموال برای 

ها  انسان وساختمان ها وسایط انتحاری ات عملیاین نوع از در براه انداختن عمالً غیر قابل تردید است که میشود. 
 ناه می انجامد.  گبی  یها انسانقتل به معموالً  از بین رفته و

طراح و یا طراحان و مغز متفکرعمل انتحاری یا خود شخص و در اکثر موارد افراد غیر از شخص انتحاری 
کشور ما افغانستان و منطقه اکثر با داشتن اهداف مشخص در اکثر موارد به  در د. عملیات انتحاری عمالً نمیباش
همچو ه انداختن به رایابد.  تحقق میهمسایگان خاصتاً مراجع استخباراتی ب ، هدایت، سازمان دهی اجانشارهاست

آن خسارات زیاد جانی  ۀشده که در نتیجهمگانی ترس دلیل  وبوده رعب در جامعه   نوعی از ترس وایجاد عملیات 
 ردد. گ ناه ما عاید میگو مالی به مردم بی 

باشد. علت آن هم بسیار ساده و قابل  نا ممکن می یل و در مواردو جلوکیری از عمل انتحاری عمال مشک کنترول
ر دیگتشویق عمل استشهادی نموده  مواردی به زعم خویش و یا در انتحار، مرگ ۀآماددی که خود را فرفهم است. 

 .استیری گپی یـا به بسیار مشکل قابل مهار و و ارـغیر قابل مهعمالً  وراه  نمی دهد به خود از چیزی ترسی 
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