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المقدمة 
مــا ينظــر الباحثــون فــي اإللهــام الــذي عكســته الثــورة اإلســامية فــي إيــران  قلَّ
علــى الحــركات العنيفــة فــي العالــم اإلســامي كلــه، فبعــد أن كان العنــف 
منحصــًرا فــي جماعــات دون الــدول الوطنيــة، بــات العنــف علــى يــد الخمينــي 
والوالئييــن شــامًا ومدمــًرا ومحمًيــا بدولــة ال تحتضــن اإلرهــاب فقــط، بــل 

أقامــت ُأُسســها الفكريــة علــى العنــف والقهــر.
فــي فبرايــر مــن العــام 1989م، أصــدر الخمينــي »المرشــد اإليرانــي حينــذاك«، 
فتوى بقتل الكاتب سلمان رشدي، بسبب ما جاء في كتابه »آيات شيطانية«، 
ــذي صــدر فــي ســبتمبر 1988م، وتأخــرت فتــوى الخمينــي ســتة أشــهر بعــد  ال
نشــر الروايــة؛ مــا فهمــه البعــض علــى أنــه توظيــف للحــدث، واســتغاله لتعزيــز 
شــرعيته بين شــعوب العالم اإلســامي الذي كان غاضًبا من الرواية، والســّيما 
مــع مــا كانــت تُمــّر بــه إيــران داخلًيــا مــن أزمــات وصراعــات بيــن أجنحــة فــي نظــام 
الحكــم. وقيــل أيًضــا إن الخمينــي هاجــم رشــدي بعــد انتقــاد رشــدي لسياســته.     

وفــي كل األحــوال، فــإن تلــك الفتــوى خطيــرة ومفصليــة؛ ألنَّ الفتــوى الصــادرة 
مــن المرشــد اإليرانــي تختلــف عــن الفتــوى الصــادرة مــن أّي مرجــع دينــي آخــر، 
ألنهــا بمثابــة »الحكــم الحكومــي/ أو الحكــم الوالئــي«؛ وبالتالــي، فإنهــا فــي 
مــة علــى الُحكــم  م األولويــات الشــرعية، بــل إنهــا ُمقدَّ مرتبــة ُعليــا، فــي ُســلَّ
ــن. وقــد  ــر الوالئييــن المعاصري ــوي، حســب أكث لــي، فضــًا عــن الُحكــم الثان األوَّ
تكــون فتــوى المرشــد ســبيًا إلــى هــدر الدمــاء وإحــداث فتــن دينيــة ومذهبيــة، 
وقــد تكــون ســبيًا إلــى االســتقرار والســام والتســامح، لكــن الــذي حــدث أن 
ــا وقهــًرا وانتهــاًكا لألعــراف والمواثيــق الدوليــة،  فتــوى الخمينــي أحدثــت عنًف
وتجــاُوًزا لمبــادئ النظــام القضائــي اإلســامي، الــذي يحصــر تنفيــذ األحــكام 
فــي يــد الســلطة التنفيذيــة »ُأولــي األمــر«، بعــد محاكمــات عادلــة يأخــذ فيهــا 
ــه فــي الدفــاع عــن نفســه، والبرهنــة علــى رأيــه أو حتــى الرجــوع عنــه. المتهــم حقَّ

https://www.iranintl.com/ar/202208137414
https://www.iranintl.com/ar/202208137414
https://www.qposts.com/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
https://www.qposts.com/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
https://www.qposts.com/%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
http://staticsml.imam-khomeini.ir/userfiles/ar/Files/NewsAttachment/2022/12.pdf
http://staticsml.imam-khomeini.ir/userfiles/ar/Files/NewsAttachment/2022/12.pdf
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نّص فتوى الخميني ودوافعها  
جــاء فــي نــّص فتــوى الخمينــي: »ُأعِلــُن للمســلمين الغيــارى فــي أنحــاء العالــم، 
بهــدف  ع  وُوزِّ وُطِبــع  ن  ُدوِّ الــذي  الشــيطانية«،  »اآليــات  كتــاب  مؤلــف  بــأنَّ 
لعيــن علــى فحوى  معــاداة اإلســام والرســول والقــرآن، وكذلــك الناشــرين المطَّ
الكتــاب، ُيحَكــم عليهــم باإلعــدام. أطلــب مــن المســلمين الغيــارى المبــادرة إلــى 
إعــدام هــؤالء علــى وجــه الســرعة أينمــا وجدوهــم؛ كــي ال يجــرؤ أحــد بعــد ذلــك 
ســات المســلمين. إن كلَّ مــن ُيقَتــل فــي هــذا الطريــق  علــى اإلســاءة إلــى مقدَّ
ــر شــهيًدا إن شــاء اللــه. وإذا كان بوســع أحــد العثــور علــى مؤلــف الكتــاب  ُيعتَب
وال يســتطيع إعدامــه، فلُيطِلــع اآلخريــن علــى مكانــه؛ لينــال جــزاء أعمالــه«. ثــم 
أغلــق الخمينــي البــاب أمــام توبــة الكاتــب، فقــال: »إن ســلمان رشــدي حتــى لــو 
ــد روحــه ومالــه  تــاب وأضحــى زاهــَد عصــره، فإنــه يجــب علــى كّل مســلم أن يجنِّ

ــه إلرســاله إلــى الــدرك األســفل«.      وكل همِّ
ونلحُظ هنا اســتعمال الخميني للفظ »الُحكم«، ولم يســتعمل لفظ »الفتوى«؛ 

مــا يجعــل مســألة قتــل الكاتــب من الضروريات، وليســت من الثانويات.
بطــان  وعــدم  الُحكــم،  ذلــك  ســريان  خامنئــي  علــي  الحالــي  المرشــد  ــد  وأكَّ
خبــة الدينيــة  فاعليتــه، فــي عــام 2017م؛ مــا يؤكــد أن المســألة مركزيــة عنــد النُّ

اإليرانيــة، وليســت مجــرد فتــوى وقتيــة وظرفيــة مــن الخمينــي.     
وبعــد حادثــة محاولــة قتــل ســلمان رشــدي مــن ِقَبــل شــخص شــيعي أمريكــي 
ــأت صحيفــة »كيهــان«  ــل إيــران مــن الفتــوى، بــل هنَّ مــن أصــول لبنانيــة، لــم تتنصَّ
المــدرك  الشــجاع  الرجــل  لهــذا  »مبــروك  وكتبــت:  الهجــوم،  ــذ  منفِّ اإليرانيــة 
ــل  للواجــب، الــذي هاجــم المرتــد والشــرير ســلمان رشــدي«، وأضافــت: »لنقبِّ
ب مــن حــزب  ق رقبــة عــدو اللــه بســكين«. وخــرج شــيٌخ والئــي مقــرَّ يــد مــن مــزَّ
اللــه اللبنانــي، لُيثنــي علــى محاولــة قتــل »المرتــد« ســلمان رشــدي، بوصفــه 

»محارًبــا«، وليــس مجــرد شــخص »مرتــد«. 
لكــن ثمــة نقــاط فــي الفتــوى لــم تأخــذ حظهــا مــن اإلمعــان والتأمــل، فالخمينــي 
لــم ُيفــِت بقتــل ســلمان رشــدي وحــده، إنمــا أفتــى بقتــل كّل مــن عاونــه مــن 
ــه  قائميــن علــى دوِر النشــر والطباعــة والمكتبــات التــي تبيــع، ونحــو ذلــك. ثــم وجَّ

http://ar.imam-khomeini.ir/ar/n7127/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%84
http://ar.imam-khomeini.ir/ar/n7127/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%84
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/08/13/news-irans-supreme-leader-ayatollah-ali-khamenei-reaffirmed-call-for-rushdie
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/13/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/13/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=qBmanbsXIyM
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أوامــره إلــى »كافــة« المســلمين فــي الشــرق والغــرب، وليــس إلــى الحكومــات 
ــة لُيســارعوا بـــ »إعــدام« هــؤالء جميًعــا، »أينمــا  وال المؤسســات، بــل إلــى العامَّ
وجدوهــم«؛ أّي ســواًء ُوِجــدوا فــي بلــٍد إســامي أو غيــر إســامي؛ وبالتالــي، 
فَتــَح البــاب أمــام ممارســة العنــف خــارج نطــاق الــدول ومؤسســاتها الرســمية، 
مــع مــا يقتضيــه مــن تشــويه ســمعة اإلســام والمســلمين، بوصفهــم ضــد 
ــه وبيــن ما  القوانيــن واألعــراف الدوليــة. وال يوجــد فــارق حقيقــي بيــن هــذا التوجُّ
تفعلــه »داعــش« و»القاعــدة« مــن قتــل وســفك للدمــاء، دون أّي محاكمــات 
حقيقيــة. وخطــاب الخمينــي لكافــة المســلمين فيــه أيًضــا اســتعاء، بوصفــه 
مرشــًدا لجميــع المســلمين، وليــس لإليرانييــن فقــط، أو »ولــي أمــر اإلســام 

د اإلعــام اإليرانــي دائًمــا.  والمســلمين«، كمــا يــردِّ

شرعنة االغتيال: دالالت الحدث 
ويحيلنــا هــذا إلــى تســاؤٍل مشــروع: مــاذا ستســتفيد إيــران مــن ســريان ذلــك 
الُحكــم باإلعــدام، علــى الرغــم مــن أنــه قــد يحمــل دالالت ســلبية ضــد الدولــة 
خبــة الوالئيــة الحاكمــة فــي طهــران تــرى  اإليرانيــة وسياســتها؟! والجــواب أن النُّ
خبــة هــي  نفســها الممّثــل الشــرعي والوحيــد للتصــرف باســم اإلســام، وتلــك النُّ
تقليديــة تؤمــن بالتــراث كمــا هــو، بعيــًدا عــن أبعــاده المقاصديــة، وبعيــًدا كذلــك 
ــر الزمــان والمــكان،  عــن إعمــاِل قاعــدة اعتبــار »العوائــد واألعــراف«، التــي تعتِب
ق بيــن المســائل التراثيــة كقــراءة بشــرية وبيــن مراد اللــه في نفس األمر،  وال تفــرِّ
ثــم هــي أيًضــا ال تؤمــن بنظريــة التصويــب، ال فــي األصــول وال فــي الفــروع، 
فمــا يــراُه الحاكــم/ المرشــد، يكــون نافــًذا حتــى علــى غيــره مــن فقهــاء ومراجــع؛ 
وبالتالــي، إلغــاء رأي النــاس فــي الخيــارات الدينيــة والسياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة، حســب الفيلســوف اإليرانــي التنويــري عبــد الكريــم ســروش.  
ية،  ومــن الــدالالت المهمــة أيًضــا لتلــك الفتــوى، إقصاء اآلخر وعــدم قبوله بالكلِّ
خبــة الدينيــة ُتقصــي اآلخــر داخلًيــا، فهــي ُتقصــي اآلخــر خارجًيــا. ال  فكمــا أن النُّ
تريــد الســلطة أن تســمع إالَّ مــا يوافــق قراءتهــا وسياســتها، وإالَّ كان العنــف 

ســبيًا وحيــًدا للتعامــل. 
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ــا كتبــه ســلمان رشــدي، لكــن المســألة عــن  ليســت المســألة هنــا إذن دفاًعــا عمَّ
السياســة اإليرانيــة فــي التعامــل مــع المخالفيــن دينًيــا ومذهبًيــا، فهــل الحــل هو 
ــك ال  ــن«، »إن ــاع سياســة »ال إكــراه فــي الدي ــاع، واّتب ــل؟ أم الحــوار واإلقن القت
ــر محاكمــات  تهــدي مــن أحببــت«، »إلــى اللــه مرجعكــم جميًعــا«. ثــم وجــوب توفُّ

عادلــة، توافــق الدســاتير المحليــة، واألعــراف الدوليــة العقانيــة. 
ي، أو غيرهمــا،  وال تكمــن المشــكلة الرئيســية فــي التــراث الشــيعي أو الســنِّ
بــل تكمــن المشــكلة فــي اليميــن المتطــرف فــي كّل مذهــب، أّي فــي العقــول 
التــي تنظــر إلــى ذلــك التــراث، وتريــد تفعيلــه وإحيــاءه فــي الواقــع، دون نظــر إلــى 

الســياقات والمــآالت والمقاصــد، والظــروف التــي ســيَق فيهــا. 
الوالئيــون، وعلــى رأســهم الخمينــي، محافظــون تقليديــون دينًيــا راديكاليــون 
ع، علــى غــرار القــراءة الصفويــة  سياســًيا، وقراءتهــم هــي نســخة متطرفــة للتشــيُّ
ع مــن فقــه االنتظــار إلــى فقــه الدولة والنيابة عــن المعصوم،  التــي نقلــت التشــيُّ
وبعــد أن كان الفقيــه يســتعمل أدوات الفقــه واألصــول وعلــوم اآللــة، بــات 
ــا ملــَك زمامهــا وهيمــَن عليهــا. لكــن الدولــة ال  يســتعمل أدوات الدولــة لمَّ
تســتقيم مــع التقليديــة المحاِفظــة، فالفقــه إنمــا ســيَق الختيــارات األفــراد، 
للفقــه  عمــًا  ذلــك  بوصــِف  والجماعــة،  األمــة  مــآالت  إلــى  ق  يتطــرَّ وقلمــا 
السياســي، وهــو حلقــة الضعــف التــي اعتــرت الــدرس الحــوزوي قديًمــا وحديًثــا. 
مــع ذلــك، فــإن الخمينــي تعامــل مــع الدولــة بمنطــق الفقيــه والمتكلــم، ال 

بمنطــق السياســة وفقــه الضــرورة، والواقــع، واألولويــات.  
ــة  وليســت فتــوى قتــل ســلمان رشــدي هــي األولــى، ولــن تكــون األخيــرة، فثمَّ
ي اليميــن الشــيعي المتطــرف المعاصــر، مثــل  فتــاوى ومقــوالت تكفيريــة تغــذِّ
القــول بـــ »نظريــة ركنيــة اإلمامــة للديــن«، وتكفيــر ُمنِكرهــا، فحســب الشــيخ 
الصــدوق: »فــإن الُمنِكــر لإلمامــة كالمنِكــر للنبــوة«، ويقــول الشــيخ المفيــد: 
»واتفقــت اإلماميــة علــى أن مــن أنَكــر إمامــة أحــد األئمــة، فهــو كافــر ضــال 
مســتحق للخلــود فــي النــار«، ويقــول ابــن نوبخــت: »دافعــو النــّص كفــرة، عنــد 
جمهــور أصحابنــا«. وتلــك التقريــرات وإن قيلــت قديًمــا فــي ســياقات فقهيــة 
ــل تاريــخ العلــم،  وكاميــة، فيجــب أن ُينَظــر إليهــا اليــوم علــى أنهــا مقــوالت تمثِّ
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وليــس العلــم نفســه، أمــا اســتحضارها فــي دوائــر الدولــة ومؤسســاتها واعتقــاد 
َخــب الحاكمــة بهــا، فيــؤدي حتمــا إلــى تطــرف ملحــوظ، حتــى ولــو لــم يصــل  النُّ

يــه فــي مرحلــٍة مــا.  إلــى العنــف المباشــر، لكنــه ُيغذِّ
الشــرعية،  األحــكام  ــذ  ينفِّ الــذي  أن  وهــو  إغفالــه،  يمكــن  ال  آخــر  أمــٌر  هنــاك 
ى تاريخًيــا  ة والشــيعة، هــم أوليــاء األمــور، أو مــا ُيســمَّ عنــد األصولييــن الســنَّ
بـــ »الخليفــة«، أو »اإلمــام«، وليــس األمــر موكــواًل إلــى النــاس والعامــة، وإالَّ 
الســتحال األمــر إلــى هــرج ومــرج، أو بعبــارة الجوينــي: »وفــي تمليــِك الرعايا أموَر 
الدمــاء، وشــْهَر األســلحة، وجــوٌه مــن الخبــل، ال ينكرهــا ذو العقــل«. ونفس األمر 
إلــى حــدٍّ كبيــر، فــي الفقــه الشــيعي التقليــدي، إذ يذهــب آنــدرو نيومــان إلــى أن 
كتــاب الحــدود فــي فــروع »الكافــي«، »ال يحتــوي علــى أّي شــاهد يــُدّل علــى 
ــل األئمــة المعصوميــن لغــرض تطبيــق الحــدود«.  أّي تفويــض رســمي مــن ِقَب

م  أستاذية العالم والطموح الُمتوهَّ
يؤمــن الوالئيــون بســيادة العالــم، وال يــرون إمكانيــة التعايــش مــع أّي ثقافــة أو 
أيديولوجيــة مخالفــة لثقافتهــم، وقــد أفــاض فــي ذلــك الفقيــه اإليرانــي مرتضى 
مطهــري فــي كتابــه »المجتمــع والتاريــخ«. وُهنــا مكمــن اإلشــكال، فاإليرانيــون 
عــن ديــن وعقيــدة،  يمارســونه  إنمــا  العنــف فــي اإلقليــم  يمارســون  عندمــا 
لــوا التمايــز والمواجهــة خــارج  إلخضــاع العالميــن لنموذجهــم وقراءتهــم، وإذا أجَّ
ــر الــردع المفــرط  اإلقليــم، إنمــا يفعلــون ذلــك مــن بــاب التقيــة والبراجماتيــة لتوفُّ
عنــد خصومهــم مــن القــوى الدوليــة، أمــا إذا ســنحت الفرصــة فســنجد أنهــم 
ــم، مــن محــاوالت زعزعــة،  ــم مثــل ممارســتهم فــي اإلقلي ــون مــع العال يتعامل
ودعــم لميليشــيات، وخــرق كافــة المواثيــق والعهــود، ونحــو ذلــك. وهــو مــا 
ألمــح إليــه هنــري كيســنجر فــي »النظــام العالمــي«، عندمــا قــال: إن »خامنئــي 
ــي مشــروع بنــاء نظــام عالمي جديد بديــل ومناقض للنظام  يعلــن علــى المــأل تبنِّ
المعتمــد، والُممــاَرس مــن ِقَبــل األســرة العالميــة. يقــوم القائــد األعلــى إليــران 
المعاصــرة بإعــان أن المبــادئ الدينيــة الكونيــة الشــاملة ال المصالــح القوميــة، 

ــأ بــه«.  ستســود العالــم الجديــد الــذي يتنبَّ
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لكــن كيســنجر خُلــص إلــى أن تكــرار تلــك النغمــة مــن التصريحــات علــى مــدار أكثــر 
ض العالــم وجعلــه متآلًفــا مــع راديكاليــة هــذه العواطــف،  مــن ثاثيــن عاًمــا، روَّ

واألفعــال الداعمــة لهــا. 
وعلــى الرغــم مــن جريمــة اإلقــدام علــى محاولــة اغتيــال رشــدي، وفًقــا للمبــادئ 
والقيــم الغربيــة، إالَّ أن مســتوى التنديــد الغربــي لــم يُكــن علــى قــدر الحــدث، 
ــم هــذا فــي ســياق كام كيســنجر الســابق، أو فــي ســياق المصالــح  وربمــا نتفهَّ
ــوع مــن  ــر النفــوذ األمريكــي إحــداَث ن ــة بعــض دوائ ــران، ومحاول ــة مــع إي الغربي
ي والشــيعي فــي المنطقــة؛ وبالتالــي، يِتــم غــّض  التــوازن بيــن اإلســام الســنِّ
الطــرف عــن بعــض األفعــال المتهــّورة إليران في سياســتها الداخليــة والخارجية. 
رون فيــه للداخــل والخــارج  المفارقــة هنــا، أن اإليرانييــن فــي الوقــت الــذي يصــدِّ
علــى أن النظــام اإليرانــي هــو حصــن الديــن، إذ بهــم يرعــوَن فــي نفــس الوقــت 
ــن هــم أشــّد معارضــًة ألحــكام  ــي المتطــرف، الذي ــن العلمان ــاب اليمي بعــض ُكّت
اإلســام وقطعياتــه مــن ســلمان رشــدي، فقــط ألنهــم يخدمــون األجنــدة 
بعــض  الســعودية، مثــل  العربيــة  المملكــة  أو معارضــون لسياســة  اإليرانيــة، 

الُكّتــاب المصرييــن والعراقييــن واألردنييــن، وغيرهــم. 
ــض ومجتــزئ للديــن، لكــن البراجماتيــة أو التقيــة  إذن، نحــن أمــام اســتحضار متبعِّ
ــص مــن كّل تبعيــة أمــاَم قواعِدهــم الشــعبية، وتســمح بســيولة  ُتتيــح لهــم التخلُّ
فــي القــرار السياســي، وبالقفــز إلــى مربعــات تــكاد تكــون متباينــًة ومتعارضــة 

فــي آٍن واحــد.  
َخب اإليرانية؛ مفهوم  وأخيــًرا؛ فــإن االغتيــال يأتــي كجــزء من ذلك المفهوم عنــد النُّ
الهيمنــة والســيادة واألســتاذية، ورفــع المرشــد إلــى درجــة أقــرب إلى العصمة، فا 
يجــوز نقــده أو االســتدراك عليــه. ومــا لــم ُتواَجــه إيران من ِقَبل الفاعلين اإلقليميين 
والدولييــن، فإنهــا ربمــا تســتمر فــي سياســة المزاوجــة بيــن الفتــوى واالغتيــال، 
واإلقدام على ســفك مزيٍد من الدماء لمواطنين إيرانيين وغير إيرانيين، بما يتبُعُه 
مــن مزيــد مــن انتهــاك الدســاتير والقوانيــن واألعــراف الدوليــة، بــل حتــى انتهــاك 

مبــادئ الشــريعة اإلســامية فــي مســائل الُحكــم والقضــاء. 
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