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 . مقدمه1
ي نامشروع و هاتيموجودي، ظهور المللنيب جامعهي روشيپچالش جدي 

يي قدرتمند نظير القاعده و داعش است كه به مرور و با جذب نيرو و تأمين هادولتشبه
ي و افتگيسازمانارتباطات از چنان  عرصهگسترده از ابزارهاي نوين در  و استفادهمالي 

قدرتي برخوردار گشته كه توانايي انجام اقدامات تروريستي در ابعاد بسيار وسيع و با 
. در اين بين، تفاوتي ميان كشورهاي اندكردهكسب  راي نيبشيپرقابليغتنوع و تكثر 

يي، آمريكايي يا اروپايي، دموكراتيك يا غير آن وجود ندارد و هر ايآس ضعيف و قوي،
 .اندشدهي با اين پديده شوم درگير نوعبهيك 

اقدامات شوراي امنيت به عنوان  ي سازمان ملل و در رأس آنهاتالش ديترديب
 شيپ ي در مقابله با تروريسم حائز اهميت است.المللنيبلح و امنيت مسئول اوليه حفظ ص

در خصوص تروريسم و مبارزه با آن  سپتامبر شوراي امنيت چندين قطعنامه 11از حادثه 
سپتامبر شوراي امنيت را بر آن داشت تا با تصويب  11اما واقعه ؛ را از تصويب گذراند

م امكانات و ابزارهاي موجود مطابق با حقوق ي متعدد و با استفاده از تماهاقطعنامه
با  1368به مبارزه با اين پديده دهشتناك برخيزد. شوراي امنيت در قطعنامه  المللنيب

مفهوم و گستره جديدي از دفاع  متصف نمودن اين اقدامات به وصف توسل به زور
به مبارزه مشروع ارائه نمود و كشورها مجال آن يافتند كه در چارچوب دفاع مشروع 

در عمل در چارچوب دفاع مشروع مسلحانه اتفاق  آنچه مسلحانه با تروريسم بپردازند.
 گسترها و توأمان ب ي اين پديدههاخاستگاهافتاد در واقع مبارزه با تروريسم بدون توجه به 

ي حقوق بشري بود كه عمالً به گسترش و تعميق تروريسم منجر شد. هانقضوسيعي از 
سپتامبر  11كه نظر به تعميق و گسترش تروريسم پس از  گردديمش مطرح حال اين پرس

روند  ي شاخصهانظريهنشان از عدم توجه به خاستگاه اين پديده دارد آيا با ابتناي بر  كه
 ، مقابله با تروريسم مستلزم مقابله از نوع ديگر نيست؟المللنيبانساني شدن حقوق 

ند ي بنيادين روهاآموزهاين پژوهش به دنبال اثبات اين فرضيه است كه در پرتو 
، مقابله مؤثر با تروريسم مدرن بايستي متناسب با خاستگاه المللنيبانساني شدن حقوق 

و ماهيت آن باشد. مقابله سركوبگرانه و قهري صرف نسبت به تروريسم بنا بر ماهيت و 
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كارايي الزم برخوردار نيست بلكه عمالً به گسترش آن  سرشت پيچيده آن، نه تنها از
 .شوديممنتهي 
 رانهسركوبگمبارزه قهري و  مقولهآنچه در اين مقاله مدنظر است تحليل انتقادي از  

صرف با تروريسم، نظر به خاستگاه اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تاريخي و ... ظهور 
غيير ت كه ما را به ، خواهد بودالمللنيبق حقو شدنيانسانتروريسم و با تأكيد بر روند 

 محورنسانا صبغهبا  المللنيبي گفتمان كانتي حقوق هاآموزهبا تأكيد بر  چارچوب مبارزه
 .سازديمرهنمون 

 
 المللنيب. روند انساني شدن حقوق 2

و  )سم(پوزيتيوي انهيگراواقعي دو مكتب فلسفي هاآموزهمتأثر از  المللنيبحقوق 
(حقوق طبيعي كالسيك و مدرن) است. از دل فلسفه حقوق طبيعي (كانتي)  انهيگراآرمان

 المللنيبيي سياسي. حقوق گراواقع، مكتب گراييواقعحقوق بشر بيرون آمد و از بستر 
ي كانت اهشهياندي گروسيوس پاي به عرصه وجود نهاد؛ اما هاشهيانددر ابتدا تحت تأثير 

 افتاد. هادولتقوق طبيعي به مثابه نقبي بود كه در قلعه حاكميت با روايتي تازه از ح
 .)1382:102موحد، (
 
 . مكتب حقوق وضعي يا پوزيتيويسم1.2

نبرد  دورهقرن نوزدهم را بايد  حقوقي است.گرايي حقوقي در برابر آرمانگرايي واقع
دانست كه در نهايت به پيروزي  گراييواقعي دو مكتب حقوق طبيعي و هاشهياندميان 
 گرايي) واقعCollins, 2014: 23(ي اين مكتب منجر شدهاشهياندو رواج گرايي واقع

اري آن تمركز تقريباً انحص نيتربرجستهي ممتاز و مشخصي دارد كه هايژگيوكالسيك 
و تنها تابعان اصيل آن  المللنيبسازندگان انحصاري حقوق  هادولت بر دولت است.

 المللنيبي قرن نوزدهم طرفدار اين نگاه مضيق بودند كه حقوق هاستيويتيپوز هستند.
 .كه واسط ميان اشخاص و اين نظام هستند كنديمرا صاحب حق و تكليف  هادولتتنها 

 »ضايتر« دهياايده مبين اين ذهنيت در  نيزتريبرانگجنجالو  نيقدرتمندتر ،نيترخاص
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 .بخشديمبودن  آورالزامهويدا است. رضايت دولت است كه به حقوق مشروعيت و 
)(Kammerhofer 2014:4-5  مشهور رأي ديوان عبارت ديدگاه پوزيتيويستي در اوج

زاد آ ارادهاز  هادولتبراي  آورالزامحكومت قانون «كه  دائمي دادگستري در قضيه لوتوس
 )S.S. Lotus Case Judgment,1927( هويدا است.ي خوببه »رديگيمنشأت  هاآنخود 

 
 المللنيب. مكتب (سنت) گروسيوسي حقوق 2.2

محور دارد و مفهوم دولت در آثار وي از جايگاه ويژه گروسيوس گفتمان حاكميت
 ي مبتني بر قواعدي است كهالمللنيبو مهمي برخوردار است. از نظر گروسيوس روابط 

 هاآنرا وضع  المللنيبناشي شده و منشأ اجباري بودن قواعد حقوق  هادولت ارادهاز 
 دانديها نمآنحال او حكومت را براي افراد و در خدمت . در عيندانديم هادولتتوسط 

 و بدون نياز به العادهفوقو از همين رو قدرت زياد و  »حكومت بر مردم«بلكه قائل به 
نوعي حق  گو اينكه حق حاكميت را )Tuck,2002:82است. ( براي حكام پاسخگويي

نعقاد ا بر اساسرا  هادولتمدني مانند  تشكيل جوامع اوداند. مالكيت نسبت به مردمان مي
. مرحله اول آن پيمان مشاركت ابدييمدر دو مرحله انعقاد  كه دانديميك قرارداد اجتماعي 

و مرحله دوم پيمان انقياد  كننديمتوافق  باهماست كه مردم براي ايجاد يك جامعه مدني 
 و به اطاعت آنان كننديماست كه مردم به موجب آن صاحبان قدرتي را به سروري معين 

 ليكن پس از انتقال دهنديم؛ يعني حق حكومت بر خود را به حاكم انتقال نهنديمگردن 
 Pavel) د.مسئول قرار دهن -بد و نامطلوب باشد هرچند –او را  توانندينماين حق ديگر 

Remec, 1960:73-76) 
 
 . مكتب حقوق طبيعي3.2

و بدون توجه به هرگونه  خودخودبهحقوق طبيعي، مجموعه قواعدي است كه عقل، 
اين مكتب معتقد به وجود قواعدي واال و  روانيپ .كنديمقانون خارجي، بر آن حكم 

وظيفه دارند آن قواعد مطلوب  هادولتحكومت است و  ارادهطبيعي هستند كه برتر از 
) 41: 1385(كاتوزيان،  حقوق وضع شده حمايت كنند. صورتبهآورند و  به دسترا 

حقوق طبيعي مدعي است كه قابليت شناسايي شرايط و اصول صحيح عملي،  يتئور
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 مفهوم خير، نظم مقتضي و مناسب ميان افراد و رفتار اشخاص را دارد.
 
 المللنيبسنت) كانتي حقوق مكتب (. 4.2

فلسفه حاكميت زماني معنا دارد كه  دارد. او معتقد است محورانسانكانت گفتمان 
وعي ن المللنيبانسانيت غايت آن باشد و در اين راستا منظور از مكتب كانتي حقوق 

 است. المللنيبي با ابتناي بر اخالق و بشريت در تحوالت و تكوين حقوق ريگجهت
. درانيماخالق بر سياست حكم  هاآني كانت آن است كه در هانوشتهي ژگيو نيترمهم

 )1387:457(عالم، 
ي ي يك نظام اخالقي فردزيريپاول به دنبال  درجهكانت به عنوان يك فيلسوف در 

ي انسان به كمال و سعادت است و كاري به سياست و حقوق ندارد اما ابيدستجهت 
آگاه بود كه انسان پيوند عميقي با اجتماع و اقتدارات عاليه  وي به خوبي از اين موضوع
ي براي آينده انسان بدون در نظر گرفتن اين پيوندها ابرنامهآن دارد و لذا ترسيم هرگونه 

باشد در مقابله با  مداراخالقبدون فايده خواهد بود. به عبارتي، فرد انساني هر اندازه 
 به ره ،دينمايمارد و حاكميتي كه خودسرانه اعمال ي كه در وضع طبيعي قرار داجامعه

ه بدر رساله خود  هامؤلفهتمامي اين  جايي نخواهد برد. در نتيجه وي با در نظر گرفتن
ر اما در اين مسي گردديمو خوشبختي است،  تحقق صلح پايدار كه نماد سعادت دنبال

و هرچند رساله وي در باب  بردينماز ياد  گاهچيهغايت خود را كه همان انسان است 
 هاستدولتي و نظام حاكم بر آن و در نتيجه ترسيم روابط ميان حاكمان و المللنيب جامعه

بر روي فرد متمركز است و همين جاست كه تفاوت وي با  شيهانوشتهاما محوريت 
 نو از انسا دهديممحوريت قرار  انسان را در كانت ؛گردديممشخص  پردازانهينظرديگر 

، اما سايرين پس از ترسيم رسديمي المللنيب جامعهحكومت و ساختار  نوع به جامعه،
اكبري ( عضو آن يعني فرد هستند. نيتركوچكي به دنبال رسيدن به المللنيبكليت نظام 
 )44-43: 1391رودپشتي،
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 المللنيب. تأثير گفتمان كانتي بر حقوق 3
ه تعبير ب المللنيبي كانت بر ساختارها و هنجارهاي حقوق هاآموزهتأثيرگذاري 

ه به ، توجالمللنيباز انساني شدن حقوق  منظور .شوديم المللنيبانساني شدن حقوق 
 ,Trindadeاست (ي المللنيبي هاسازمانو  هادولتمالحظات انساني در روابط بين 

ي مختلف هاحوزهي اخالقي كانت، هاآموزهدر  دارشهيرانساني شدن  روند ).2010:21
ي، لالملنيب تيمسئول از حقوق مخاصمات گرفته تا حقوق معاهدات، المللنيبحقوق 

 نيترممهروزگار ما  در را تحت تأثير خود قرار داده است. المللنيبتابعان و منابع حقوق 
 دوستانه،شرمباحثي مانند مداخله بشردوستانه، حقوق بمعاصر را  المللنيبمباحث حقوق 

، نسبي هادولتي سران ريپذمحاكمهي كيفري، محاكمه جنايتكاران جنگي، المللنيب عدالت
بودن حقوق بشر، محيط زيست، حمايت از پرندگان مهاجر، بشريت، مفهوم ميراث 

و  للالمنيبمشترك بشري در مباحث حقوق دريا و فضا و باالخره بشري شدن حقوق 
 .هدديم، تشكيل المللنيبدر ساختن حقوق  هادولتكاهش يا تحديد نقش اراده محض 

راد اف دامنهكيفري با گسترش  المللنيب حقوق و حقوق جنگ ) حوزه14 :1388، تسون(
انگاري ي جنگي و متعاقب آن جرمهاوهيشتا محدودسازي ابزارها و  مورد حمايت

) براي رسيدگي به اين Ad-Hocي ويژه(هادادگاهي حقوق بشردوستانه و ايجاد هانقض
ر از آن كوبيدن آخرين ميخ ب ترمهمتشكيل يك دادگاه كيفري دائمي و  تاًينهاجنايات و 

لغو مصونيت سران تأثير زيادي از اين روند پويا پذيرفته  لهيوسبهي فريكيبتابوت 
 المللنيبدر ديوان  ). تدقيق در رويه و احكام صادرهMeron, 2006: 1-2است(

نيز حكايت از تأثير پذيرفتن رويكرد ديوان از روند انساني شدن حقوق  )ICJدادگستري (
نه تنها شامل قواعد  نيالدشهابدارد كه اين رويكرد انساني به قول قاضي  المللنيب

: 1389(الهويي نظري،  ماهوي بلكه شامل قواعد شكلي و آئين دادرسي نيز گرديده است.
440( 

ملل  رنظاتفاقاصلي و  هستهحقوق بشر نيز با تدوين منشور ملل متحد  نهيزمدر 
به  ي نسبت به حقوق بشرتوجهيبپيروز در جنگ، بر موضوع حقوق بشر قرار گرفت. 

) و 40 :1381ذاكريان،(شديمعنوان يكي از عوامل اصلي آغاز جنگ جهاني دوم قلمداد 
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ام سازمان ملل، گنجاندن حمايت از حقوق بشر در اقد نيترمهمنخستين و در اين راستا 
مقدمه منشور و نيز در زمره اهداف و اصول ملل متحد و به تصويب رساندن اعالميه 

بود. پس از آن نهضت عظيم حقوق بشري رو به  1948دسامبر  10جهاني حقوق بشر در 
 در بعدتوسعه نهاد و اين توسعه در دو بعد كلي هنجاري و ساختاري متجلي گشت. 

تدوين، تصويب و  ي مختلف حقوق بشر وهانسل ارائههنجاري اين توسعه منجر به 
ن ي نوين همچوهانظريه ارائهمختلف حقوق بشري و نيز  ونيكنوانسسند و  هادهامضاي 

و در بعد ساختاري  است حكمراني مطلوب، امنيت انساني و مسئوليت حمايت گشته
ي جتماعا ي حقوق بشر و حقوق اقتصادي،هاتهيكمي جهاني حقوق بشر مشتمل بر هاميرژ

و فرهنگي، كميسارياي عالي حقوق بشر، كميسيون و شوراي حقوق بشر و ديوان كيفري 
يي و كايآمر ي اروپايي،هاميرژي حقوق بشر مشتمل بر امنطقهي هاميرژي و نيز المللنيب

 جود نهادند.آفريقايي حقوق بشر پاي به عرصه و
 
 المللنيبساختارهاي حقوق  . تجلي گفتمان كانتي در1.3

كه  طورمانهتأثير بسزايي نهاده است.  المللنيبگفتمان كانتي بر ساختارهاي حقوق 
ي المللنيبي قواعد بشردوستانه هانقضي انگارجرمگفته شد يكي از تأثيرات اين گفتمان 

ي كيفري از جمله دادگاه رواندا و يوگسالوي و نهايتاً تشكيل المللنيبي هاوانيدو ايجاد 
ي بود. همچنين ي قبلهاوانيداز  ترگستردهي كيفري با صالحيتي به نسبت المللنيبديوان 

 ظهور رسيد و در راستاي حمايت منصهاين تأثيرگذاري در ساختارهاي سازمان ملل نيز به 
جاي خود  دشيمي كارياسيسبعضاً درگير حقوق بشر كه  ونيسيكم بهتر از حقوق بشر،

از  (Gorman,2007:123) شوراي حقوق بشر داد. تراثربخشبه نسبت ساده و  را به نهاد
ي حمايت از حقوق بشر با ايجاد ديوان اروپايي حقوق بشر در امنطقهي هاميرژحيث 
توان نظارتي  1998و متعاقباً ايجاد حق مراجعه مستقيم افراد به ديوان در سال  1959

بر اروپا نظام حقوق بشر در قاره آمريكا و  عالوه ديوان و دستاوردهاي آن افزايش يافت.
زماني، ( استي پيشرفت داشته توجهقابلبه ميزان  -به اندازه اروپا ولي اگرنه -آفريقا 

 ).19 :1386وكيل و عسكري،



 1396تابستان ، دوم، شماره دوره نهم مجله مطالعات حقوقي/                     218

 

 المللنيب. تجلي گفتمان كانتي در هنجارهاي حقوق 2.3
اهداف و اصول سازمان  نيدر تدومحور كانت پس از تأثيرگذاري اخالقگفتمان 

حقوق بشر و اسناد حقوق  ي دري مختلفهانسلجهاني حقوق بشر،  هياعالمملل و نيز 
 المللنيبسبب تغيير نگرش و تحول در جايگاه فرد در نظام حقوق  ؛ وثمر داد بشري

ي اما معطوف به المللنيبدر عرصه  رويدادهاي بنيادين و جديد«راستا گرديد. در اين 
 ي و محتواي نظم حقوقيريگجهتقابل توجهي بر  راتيتأثساختارهاي حكومت داخلي، 

يي سخن هاحكومتبرجاي گذاشت و در اين راستا از بايدها و نبايدها در چارچوب 
گفته شد كه كل قدرت و اختيارات ناشي از آن، از رهگذر اراده و انتخاب مستقيم و 

مستقيم حكومت شوندگان نشأت گرفته باشد. در اين راستا حقوق بشر در زمينه مفهوم غير
ي خاصي را بر چگونگي اجرا و اعمال حاكميت، ريگجهتناشي از آن،  الزاماتهنجاري و 

-ضمانتحتي از سوي مقامات قضايي تحميل كرد و تضمين رعايت خود را در نوعي از 
 :1386تاموشات، (».نموديمزد افكار عمومي دنبال ي مبتني بر وجدان و اخالق ناجراها

55( 
 در راستاي اين تحول هنجاري، ي آن:هاشاخص. نظريه حكمراني مطلوب و 1.2.3

نظريه حكمراني مطلوب را ارائه نمود. نظريه حكمراني  1989در سال  جهاني بانك
 خودبراي  يهزاره ملل متحد اعتبار قطعي و كامل هياعالممطلوب با گنجانده شدن در 

جهاني نظريه حكمراني مطلوب را چنين تعريف نموده است: حكمراني  بانك كسب كرد.
ر به منصه ظهو گرانهروشني آشكار و نيبشيپي قابل گذاراستيسمطلوب از رهگذر 

تي ي، نيروي اجرايي حكوماحرفهي مبتني بر اصول ساالروانيدفرايندي شفاف) رسد (يم
ي خود مسئول است و يك جامعه مدني قوي كه در امور هاتيفعالكه به دليل اقدامات و 

. در رديگيماين رفتارها تحت حكومت قانون صورت  عمومي مشاركت دارد و همه
 تيشفاف، )Accountability( ييگوپاسخحكمراني مطلوب، مسئوليت و 

)Transparency(  فسمبارزه با) ادCombating Corruption(  و مشاركت سياسي
 )149-148: 1386، (تاموشات شهروندان و نيز اصالحات حقوقي و قضايي مدنظر است.
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همزمان برنامه توسعه ملل متحد نيز ي آن: هاشاخص. نظريه امنيت انساني و 2.2.3
واحدي از امنيت  في) تعر149 :1386(تاموشات، نظريه امنيت انساني را تدوين نمود.

ني، امنيت انسا«انساني وجود ندارد، كميسيون امنيت انساني در گزارش خود تحت عنوان 
نساني ي اهايزندگبنيادين تمامي  هستهاز  تيحما چنين تعريف نموده است: آن را »اكنون

 لي انساني و شكوفايي انسان را ارتقاء دهد...حمايت از افراد در مقابهايآزادبه نحوي كه 
 Commission on Humanي جدي و فراگير. هاتيوضعتهديدات و 

Security,2003:4)( 
در گزارش خود تأكيد كرد كه فرد انساني  1993برنامه توسعه ملل متحد در سال  

 UNDP,Human Development( ي قرار بگيرد.المللنيببايد در مركز و بطن امور 

Report,1993:2ي هايريدرگت كه به واقعياتي چون ي اسامقولهانساني  تي) امن
و  يعدالتيبي فراگير، تهديد، هايماريبي بشردوستانه، هابحرانو فقر،  زيآمخشونت

با گسترش و تعميم  )350: 1392وكيل،( نابرابري كه هر روز با آن روبرو هستيم نظر دارد.
 تريواقعبه آن يك مفهوم كامالً  1994اين مفهوم جديد، تالش شد كه در گزارش سال 

 امنيت در گذشته در امور نظامي، داده شود كه با انتقاد مجدد از استفاده انحصاري از واژه
: نداشاره شده است كه بدين شرح هست شوديمامنيت انساني استنباط  كه از مؤلفههفت  به

 يبهداشتدسترسي به غذا)، امنيت ( ييغذارهايي از فقر)، امنيت ( ياقتصادامنيت 
ايت در حم( يطيمحدسترسي به مراقبت بهداشتي و حمايت از بيماران)، امنيت زيست (

حمايت فيزيكي در برابر شكنجه، جنگ و حمالت ( يشخص، امنيت )هايآلودگبرابر 
آزادي و رهايي از ( ياسيسي سنتي)، امنيت هافرهنگبقاي ( ياجتماعجنايي)، امنيت 
 ).UNDP,Human Development Report,1994:22-24( .)سركوب سياسي

به » ابعاد جديد امنيت انساني«عنوان  با 1994در فصل دوم گزارش توسعه انساني 
صراحت در مورد اين مفهوم بحث شده است. در اين گزارش مفهوم امنيت از دو طريق 

زميني بر امنيت سر ديتأكتحول، در اين است كه  نينخست تحول دانسته شده:مهم در حال 
افراد مبدل شده است و دومين تحول، در اين است كه امنيت از طريق  بر امنيت ديتأكبه 

 UNDP,Human( به امنيت از طريق توسعه پايدار انساني مبدل گشته است. تسليحات
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Development Report,1994:24.پس از جنگ  ن گزارش مدعي است كه) همچنين اي
ي هاينگرانكه در اين دوران بايد بر سرد نياز داريم مفهوم امنيت را بسط دهيم، چرا

زندگي روزمره افراد عادي تمركز نماييم و نه بر تهديداتي كه مربوط به حوادث عظيم 
 4راي اكه در اين گزارش ترسيم شده است د گونهآنامنيت انساني  مفهوم .ندهستجهاني 

ي جهاني است كه به هر شخصي در هر جايي مربوط ادغدغه-1خصيصه اصلي است:
و تهديد به آن در يك قسمت از جهان ساير  اندوستهيپعناصر آن به هم  -2؛ شوديم

پيشگيري قبلي از تهديد اين امنيت از مداخله  -3؛ سازديم متأثري جهان را نيز هاقسمت
 UNDP,Human(استفرد محور  -4است و  ترسهلبعدي براي برقرار ساختن آن 

Development Report,1994:22-24 .( 
 آن غالباً نظامي است، هيعلكه ماهيت و منشأ تهديدات  محوردولتبرخالف امنيت 

حالتي غيرنظامي داشته و قدرت نظامي در كنار ساير ابزارها  عليه امنيت انساني ديتهد
كه در آن همكاري ميان  محوردولتبرخالف امنيت  نيهمچن ،روديمنظير تحريم بكار 

ي المللنيبي دولتي و هاسازمان ،هادولتنيست، همكاري ميان  اتكاچندان قابل  هادولت
 )74: 1393 ،دهقاني فيروزآبادي و سرخيل( مؤثّر و پايدار باشد. توانديم
ي موجود در ساختار نظام حقوق هاضعف. نظريه مسئوليت حمايت و اركان آن: 3.2.3
صوص فجايع خ موقع و مقتضي دري براي پاسخ بهالمللنيبجامعه  سبب شكست المللنيب

رو تالش شد تا با مسئول و مكلف قلمداد هولناكي مانند رواندا و يوگسالوي شد. از اين
 يهاتيوضعدر برابر  هاانسانگامي در راستاي نجات و دفاع از  هاتيحاكمكردن 

ر د برداشته شود كه اين انديشه در نظريه مسئوليت حمايت متجلي گشت. زيآممخاطره
كل وقت از ريكوفي عنان دب 1999اُمين نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل در  54

ئله بر سر مس» رواندايي ديگر«تا در راستاي جلوگيري از وقوع  خواهديكشورهاي عضو م
در پاسخ به درخواست كوفي عنان دولت كانادا كميسيون  .مداخله بشردوستانه وفاق نمايند

حلي براي يافتن راه 2000را در سپتامبر  )ICISSحاكميت دولت و مداخله ( يالمللنيب
انه به رياست گارث ايوانز وزير امور براي موضوع بغرنج و پيچيده مداخله بشردوست

 ياصفحه 90گزارش  2001كميسيون در دسامبر  نيايجاد نمود. اخارجه اسبق استراليا 
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را منتشر ساخت. متعاقباً اين مفهوم در گزارش سال » تيمسئوليت حما«خود با عنوان 
ارش و گز» امشترك م تيتر؛ مسئولجهان امن«سازمان ملل با عنوان  رتبهيهيأت عال 2004
مورد تأييد قرار  »ترگستردهدر آزادي «دبيركل وقت سازمان ملل با عنوان  2005سال 

 2005ها در سپتامبر گرفت و در نهايت به عنوان يك هنجار نوين در اجالس سران دولت
 ,Badescu(سند نهايي اين اجالس مورد حمايت قرار گرفت 139و  138در پاراگراف 

2011:2-3(. 
مسئوليت حمايت به مسئوليت اوليه و بالذات هر كشوري در حمايت از اتباع خود 

ي نژادي و جنايات عليه بشريت و در صورت پاكساز ي، جنايت جنگي،كشنسلدر برابر 
ي ريكارگبهعدم اقدام يا ناتواني آن، مسئوليت جامعه جهاني از طريق سازمان ملل متحد و 

صل مندرج در ف زيآممسالمتدوستانه و ساير ابزارهاي ابزارهاي مناسب ديپلماتيك، بشر
ششم و هفتم منشور در خصوص حمايت از افراد در برابر جنايات مذكور اشاره دارد 

)Evans, 2008: 17.( مفهوم در سه سطح مدنظر قرار گرفته است: مسئوليت  نيا
ز وقوع ا پيشگيري، مسئوليت واكنش و مسئوليت بازسازي؛ كه مسئوليت براي پيشگيري

ظور به من مداخله در هر سه مرحله البته متمايز از هم، چنين جناياتي در اولويت قرار دارد.
ريشه دارد،  المللنيباصول و قواعدي كه در مكتب كانتي حقوق  نيو تضمحمايت 
به پذيرش و اعمال  تمامي مراحل، دولت برخوردار از حاكميت واداردر  .رديگيصورت م

نه چندان دور در شمول امور ذاتاً داخلي  يهاكه در گذشته شوديمو اجراي موازيني 
       .شوديماعمال  هاتمايل حاكميت و عليه آن رغمييا اينكه عل شديمحسوب م

 
 ؛بعد مسئوليت حمايت است نيترمهمپيشگيري ي: ريشگيپ. الف. مسئوليت 3.2.3

ي در بعد المللنيبي حاكم، جوامع و نهادهاي هادولتمسئوليت  نيترمهمو  نينخست
مستلزم توجه همزمان  يريشگيپ  (ICISS Report, 2001:19) .گردديمپيشگيري متجلي 

ه ك استي بشري هابحراني داخلي و ساير هايريدرگي و علل مستقيم اشهيربه علل 
آن مستلزم همكاري كنشگران  و انجام دهديمجامعه انساني را در معرض خطر قرار 

 مؤسساتي وابسته به آن، تخصص يهاسازمانو  ملل متحد، هادولتي اعم از المللنيب
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، هارسانهي مذهبي، هاگروهي غيردولتي، هاسازماني، امنطقهي، نهادهاي المللنيبمالي 
از ابزارهاي مختلف  توانيماين زمينه  در .جوامع علمي، فني و آموزشي و غيره است

 ساختاري و امنيتي بهره جست. -يحقوق اقتصادي، -ياجتماع ديپلماتيك،-سياسي
 مانند تقويت و ارتقاء حكمراني مطلوب و نيز ابزارهايي ديپلماتيك-در زمينه سياسي
 -ابزارهاي اقتصادي زمرهي مدنظر است. در المللنيبي هاسازمانافزايش عضويت در 

ز حمايت از توسعه اقتصادي، تقويت بردباري و تساهل و نيز ايجاد ا توانيم اجتماعي
از تقويت ساختارهاي  ساختاري -در زمينه ابزارهاي حقوقي  فرهنگ صلح در جامعه و

ي ابزارها قانوني عادالنه، ارتقاي حقوق بشر، حكومت قانون و مبارزه با فساد نام برد.
 اني غيرنظاميان بجاي نظاميان، اقداماتبخش امنيت نيز مانند اصالح بخش امنيتي، حكمر

 ي سرد و كوچك در جامعه حائز اهميت هستند.هاسالحدر جامعه و كنترل  اعتماد ساز
(Evans, 2008: 87) 

 
ي وخيم انساني بايد با تدابير مناسب مورد هاتيوضعمسئوليت واكنش: . ب. 3.2.3

ي هاميتحررسيدگي قرار گيرند. اين تدابير ممكن است شامل اقدامات گوناگون اعم از 
سياسي، اقتصادي، قضايي و نيز عمليات نظامي بشود. بديهي است مداخله نظامي براي 

ين اقدام تلقي گردد. ا العادهفوقمقاصد حمايت انساني بايد به عنوان يك اقدام استثنايي و 
نكه به ؛ اعم از ايرديگيمصرفاً براي توقف يا دفع تلفات جاني در مقياس وسيع صورت 

ي يا وجهتيبقصد يا بدون قصد ژنوسيد انجام گرفته باشد يا نتيجه اقدامات عمدي يا 
، اعمال ترور يا هتك ياجبارناتواني دولت باشد كه در اشكال مختلف كشتار، اخراج 

 .گردديمحرمت متبلور 
 
و خسارات ناشي از عمليات  هابيآس: مرمت و بازسازي . ج. مسئوليت بازسازي3.2.3

ي ازسصلحو منابع موردنياز براي  يمالي هاكمكمداخله، مستلزم پذيرش تعهد به ارائه 
 بازسازي عبارتند ازي هاجنبه از. برخي است دهيدبيآسو همكاري با مردم داخل كشور 

تأمين براي تمامي اعضاي جامعه، برقراري عدالت و آشتي ملي از طريق احياي سيستم 
ت به بازگش كمك قضايي)، يهايريگياز پقضايي، پايان دادن به فرهنگ مصونيت (
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ي فراگير، كمك به توسعه هاميتحردادن به تدابير قهرآميز اقتصادي و  خاتمه آوارگان،
 ي ورشكسته، مالكيتهادولتي بازارها و توسعه پايدار، كمك به احياي ايو احاقتصادي 

 ،هاآنمحلي، انتقال مسئوليت بازسازي جامعه به نيروهاي محلي و نظارت بر عملكرد 
-1392:121(شريفي طرازكوهي و فرزانه،ي، اعاده ثبات و حكمراني مطلوبدولت ساز

122.( 
كه غايت آن انسان  يتحقق صلح پايداركه ذكر آن رفت كانت در مسير  گونههمان

ي هاشتهنوكه محوريت  كنديمي ترسيم اگونهي را به المللنيب جامعهاست، نظام حاكم بر 
انسان است. در واقع برخالف ديگران كه در مقام جستجوي صلح و استقرار حكومت  او

 انسان)جزء (به  )گريكديبا  هاآنو روابط  ها(دولتي از كل المللنيب جامعهقانون بر 
، كانت رسيدن به اين مهم را در چارچوب محور توجه قرار دادن فرد انساني رسنديم
 .رسديمو از جزء به كل  ديجويم

ي براي رسيدن به صلح جاويدان و برقراري و استقرار المللنيب جامعه شكيب 
اي ابزاره نيترمناسبحكومت قانون با موانع و مخاطرات زيادي روبروست كه بايد با 

اين ميان، تروريسم مانعي  در ي نمايد.شياندچاره هاآنبراي  المللنيبموجود در حقوق 
و مبارزه با اين پديده شوم  ي استالمللنيبسر راه استقرار صلح و امنيت  جدي بر

 .كنديممقتضي را طلب  راهكارهاي مناسب و
 

 . تروريسم و مبارزه با آن4
دي به ج طوربهتروريسم پديده شومي است كه امنيت نوع بشر در دنياي معاصر را 

ده انجام ش ي گسترده و فراواني در راه مبارزه با آنهاتالشخطر افكنده و در اين راستا 
ياسي س ليدالاست هيچ تعريف واحدي از تروريسم وجود ندارد. تعريف تروريسم بنا به 

ت. در واقع مرز مشخص و روشني ميان تروريسم و ديگر و ايدئولوژيك بسيار مشكل اس
اشكال خشونت سياسي نظير جنگ، مناقشه، انقالب، مداخله، شورش، نافرماني و مانند 

ي ادواري خود هاقطعنامه). مجمع عمومي سازمان ملل در Saul,2006:5ندارد (آن وجود 
 1985در سال  85/40و  61/40، 1983در سال  130/38 يي همچونهاقطعنامهو نيز در 
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گشت تالش نمود  هاآنخاصي سبب طرح  بارخونكه وقايع  1987در سال  159/42و 
مجمع عمومي ملل متحد يك كميته  1996تا تعريفي از تروريسم ارائه نمايد. در سال 

كه اين  ادي تشكيل دالمللنيبويژه براي تهيه كنوانسيون جامع در خصوص تروريسم 
به تعريف اعمال تروريستي مبادرت نمود. مطابق  2در طرح پيشنهادي خود در ماده  كميته
تهيه شده توسط اين كميته هر فردي كه در حوزه مفهوم اين كنوانسيون مرتكب  2ماده 

 آن فرد به هر طريقي، به صورتي عمدي و غيرقانوني سبب شود كه: جرمي شود، چنانچه
ا مجروح گردد يا خسارت جدي به اموال عمومي يا خصوصي ي فرد ديگري كشته

ي گردد. چنانچه هدف از اين اعمدهوارده موجب خسران اقتصادي  خسارت اوارد شود ي
دولت يا يك  عمل (هدف ذاتي يا هدف مقارن آن) مرعوب ساختن جماعتي يا اجبار

اعمال تروريستي  مرتكب ي به انجام عمل يا خودداري از عمل باشد،المللنيبسازمان 
تمام وجوه تروريسم را مالحظه  توانينمي است كه در اين تعريف هم هيبد شده است.

 كرد.
ن ولي واقعيت آن است كه چني گردديماگرچه پيشينه تروريسم به قرون قبل باز «

در  توانيمچنين وضعيتي را  علت ي يافته است.اندهيفزاي در قرن بيستم رشد ادهيپد
ي ساخت تسليحات داراي قدرت خطرناك، فناوري جستجو كرد كه رشد عوامل متعدد

از جمله چنين عللي هستند. در ميان  شدنيجهاني ارتباطات و فنّاور آوررتيحتوسعه 
 اورانهفنداراي نقش مضاعف است، چرا كه از طرفي قدرت  شدنيجهاناين علل، 

را افزايش داده و از طرف ديگر زمينه حساسيت و واكنش نسبت به تغييرات  هاستيترور
 نيترخشنرا فراهم نموده است كه تروريسم  هافرهنگنابودسازي  فرهنگي و يا حتي

اين تحوالت نه  )74 :1384، ي و كيهانلوعبداله( ».روديمواكنش مذكور به آن به شمار 
ا عالوه ي تأثير شگرفي گذاشته بلكه سبب گرديده تتروريست اتيعملتنها بر ميزان و تعداد 

ديد ي تروريستي پهاسازماناز  ي اخير اشكال نوينيهادر دهه اشكال تروريسم سنتي، بر
به طرز  ي سنتي تروريستيهاگروهبيايد كه از نظر ساختار، تاكتيك، ايدئولوژي و هدف با 

تاي اقدامات ارعابي خود از در راس و (Moghadam,2006: 6) توجهي تفاوت دارد.قابل 
مر مبارزه با ا كه ندينمايمي زيستي و تسليحاتي نوين استفاده هايآورفن فضاي سايبر،

 .سازديمي فراوان مواجه هايدگيچيپتروريسم را با 
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 در راستاي مبارزه با تروريسم نهادهاي مختلف سازمان ملل نظير شوراي امنيت،
ي اقتصادي، اجتماعي و ديگر نهادهاي شورا حقوق بشر، ونيسيكم عمومي، مجمع
ي مانند آسه آن، سازمان كشورهاي آمريكايي، سازمان كنفرانس المللنيبي و امنطقه

ي متعدد نموده و از هاقطعنامهعرب، اتحاديه آفريقا و... اقدام به صدور  هياتحاد اسالمي،
م راستاي مبارزه با تروريسي در المللنيبو پروتكل  ونيكنوانس 19فراوان  تالشرهگذر 

 ).Elagab, 2007:9 -16تدوين شده است (
مبارزه عملياتي، تحوالت بسياري به خصوص اقداماتي كه شوراي امنيت  نهيزمدر 

سپتامبر به فراخور حوادث رخداده  11انجام داده را شاهد هستيم. پيش از واقعه 
وط اي امنيت در خصوص سق؛ شورديرسيميي توسط شوراي امنيت به تصويب هاقطعنامه

را خطاب  883قطعنامه  1993و در سال  748قطعنامه  1992در سال  كنيامرپانهواپيماي 
مربوط به تحريم رژيم طالبان و گروه القاعده به  1267قطعنامه  1999به دولت ليبي و در 

مالي آنان را به تصويب رساند. رژيم  نيتأمسبب اقدامات تروريستي و حمايت و 
اموال  انسداد ي ايجاد شده در اين خصوص اقداماتي چون ممنوعيت مسافرت،هاميتحر

 .)Farrall, 2007:374-394( .رديگيبرمو تحريم تسليحاتي را در 
ي ملل متحد جمعدستهرا بايد نقطه عطفي در نظام امنيت  2001سپتامبر  11واقعه 
 المللنيبي حقوق هاطهيحيي بر بيشتر هايدگرگونطبيعي آثار چنين  طوربهدانست كه 

 )Cassese, 2001:998-1001هست (مشهود بوده و 
، ضمن تأييد مجدد تروريسم به عنوان 2001سپتامبر  28مورخ  1373در قطعنامه 

ي، با به كارگيري الفاظي عام بدون ذكر وضعيتي المللنيبتهديدي عليه صلح و امنيت 
 شوديمي عضو ملل متحد خواسته هادولتخاص و فارغ از زمان و مكان معين، از همه 

 فضايي براي جاديو اانگاري اقدامات تروريستي و ممانعت از حمايت مالي تا ضمن جرم
رشد اين اقدامات به وسيله تمام ابزارها و طرق قانوني با تروريسم مقابله نمايند 

)Security Council Resolution, 2001: 1373( 
 

 و سركوبگرانه با تروريسم قهري صرف مبارزه. تحليل 5
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تغييراتي در رويكرد مبارزه عملياتي با تروريسم و برداشتي  سپتامبر 11متعاقب وقايع 
اكتبر آمريكا  7در م؛ كنيه ميشاهدمموسع از دفاع مشروع و اقدامات مسلحانه عليه آن را 

كه در خاك افغانستان مستقر بودند نيروهاي القاعده  هيو انگلستان حمالت هوايي را عل
ي وسيعي از قلمرو افغانستان را در هابخشآغاز نمودند. در اين حمالت گروه طالبان كه 

از اين حمالت، ديگر كشورها نيز به اين  پس دست داشت نيز مورد حمله قرار گرفت.
 جوزو يا اعطاء م ملحق شده و حسب مورد با اعزام نيروي نظامي سميضدترورعمليات 

 در .)Schmitt: 4( براي دسترسي به قلمرو و يا تجهيزاتشان مساعدت و ياري رساندند
واقع تأكيد بر واكنش از نوع سركوب و مبارزه مسلحانه عليه تروريسم كه در قطعنامه 

به رويكرد اصلي كشورهاي قدرتمند  سرعتبهشوراي امنيت از آن سخن گفته شد  1368
سم بدل شد؛ كه نه تنها رويكردي موفق نبود بلكه خود به عامل در راستاي مبارزه با تروري

گسترش و تعميق هيجاني تروريسم به شكل بنيادگرايي و سازماندهي پيچيده آن در پرتو 
ي دنياي ارتباطي جديد تبديل شد؛ در واقع آنچه در ابتدا هدف اصلي به شمار توانمند

ي تروريستي و در رأس آن القاعده بود هاسازمانعيار با ي تمامامقابلهجنگ و  رفتيم
صحيح مبارزه، در نهايت نه تنها موجوديت مذكور را از ميان  وهيشاما خطا در انتخاب 

 حرام، بوكو ي كوچك و بزرگ ديگري همچون داعش،هاتيموجودبرنداشت بلكه 
ن و چنگ بر گريبا كرده سربلندو ... بسان بازوهاي مخوف يك اختاپوس النصره جبهه

 .اندزدهي المللنيبجامعه 
د اين ادعاست كه عليرغم ت و تعداد قربانيان نيز مؤيآمده از حمال به دستآمار  
حاصل نشده است.  يمطلوب جهينتي فراوان در راستاي مبارزه با تروريسم هاتالش

نسبت درصدي  80 قرباني افزايشي 32685با  2014حمالت تروريستي در جهان در سال 
همچنين تعداد كشورهاي درگير  ؛داشته استنفر كشته  18111) با رقم 2013به سال قبل(

افزايش يافته  2014سال  كشور در 93به  2013كشور در سال  88از   حمالت تروريستي
) كه مسئوليت كشته شدن Institute For Economics And Peace, 2015:3( است.

دو گروه تروريستي نسبتاً جديد داعش و بوكوحرام  عهدهنيمي از قربانيان اين حمالت بر 
) كه هر دو گروه پس Institute For Economics And Peace, 2015: 40( قرار دارد

سپتامبر و اقدامات مقابله با تروريسم متعاقب آن، پاي به عرصه وجود  11از حوادث 
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 .اندنهاده
 
 ي مختلفدر كشورها هواپيماهاي بدون سرنشين. عمليات 1.5

آمريكا از پهپادها در كشورهاي مختلفي از جمله افغانستان، يمن، عراق، سوريه، 
ان در وزيرستان شمالي و جنوبي پاكست نينشلهيقبي در مناطق ابرجسته طوربهسومالي و 

). اولين عمليات Schmitt, 2011:2راستاي مقابله با تروريسم استفاده نموده است (
 2007نيز در سال  انگلستان .گردديبرم 2004پهپادهاي آمريكايي در پاكستان به نوامبر 

 هيعلدر زمان بوش حمالت  كه يحالاستفاده از پهپادها در افغانستان را آغاز نمود. در 
و با مشخص بودن دقيق  )Kill Listاشخاص بر اساس يك ليست مشخص شده قبلي (

در زمان دولت باراك اوباما استفاده از پهپادها گسترش  گرفتيمت هويت شخص صور
داراي  هر فردي كه هيعل بدون مشخص بودن دقيق هويت شخصو حمالت پيدا كرده 

ايي و بنابراين اشتباهات زيادي در محاسبه يا شناس رفتيپذيمرفتار مشكوكي بود صورت 
و نيز قربانيان  داد حمالت. آمار دقيقي از تعرفتيپذيماشخاص مورد هدف صورت 

نفر در  4700، 2013 اوائل سال تا گفته يك سناتور آمريكايي بر اساسوجود ندارد اما 
كه در ميان ليست قربانيان نام تعداد زيادي  اندشدهعمليات پهپادهاي آمريكايي كشته 

 Amnestyخورد (يمغيرنظامي از جمله كودكان و زنان سالخورده نيز به چشم 

International,2013:12)  مطالعه در خصوص قربانيان نشان اين در حالي است كه
كه در بسياري موارد، شخص به لحاظ سني يا وضعيت اجتماعي از موقعيتي  دهديم

 توانستهيمن هاآنبرخوردار بوده كه كمترين ارتباطي با طالبان، القاعده و نيروهاي مرتبط با 
سياست بيرمنگام با استناد  ونيسيكم (Amnesty International, 2013:19) داشته باشد.

استيمپسون در خصوص توجه به پتانسيل ايجاد مقاومت و اثر معكوس  به پژوهش مركز
ژوهش اين پ بر اساس، شوديماستفاده از پهپادها در راستاي مبارزه با تروريسم متذكر 

 و اندك باشد كل جامعه را خشمگين نمودهكشتار و تلفات غيرنظاميان هرچند بسيار 
احساسات ضدآمريكايي را افزايش خواهد داد و تبديل به ابزاري مؤثر و قوي براي جذب 

 ).Brooke-Holland, 2015 :47ي تروريستي خواهد شد (هاسازماننيرو توسط 
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حمالت پهپادها تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم ديگري نيز بر زندگي مردم غيرنظامي 
به تأثير بر سالمت رواني، خسارت مستقيم به اموال و تحميل  توانيماشته كه از جمله د

 ادي،ي اقتصهاتيفعالمشقت اقتصادي، ايجاد محدوديت براي دسترسي به تحصيل و 
 ).Stanford Clinic,2012:77( ي و فرهنگي اشاره نمود.اجتماع

واني نشان از وجود همچنين مصاحبه با افراد و پژوهشي از متخصصان سالمت ر
ي اضطراب و استرس شديد ناشي از پرواز پهپادها بر فراز محل زندگي هانشانهعالئم و 

) چرا كه پهپادها اغلب Stanford Clinic,2012: 81-84( دارد. و وحشت از حمله هاآن
پهپاد بر فراز يك منطقه  6يا  5در حال پرواز هستند و گاهي اوقات  روزشبانهساعت  24
 (Birch, Marion, 2012:8) .كننديمر نزديكي سطح زمين پرواز و د

اين شورا، با ابزار  2014مارس  24در يكي از اسناد مصوب شوراي حقوق بشر در 
ده و هواپيماهاي بدون سرنشين و تأثير گستر لهيوسبهنگراني عميق از كشتار غيرنظاميان 

و جوامع كه در گزارش مخبر  هاخانواده ،كودكان ي مختلف زندگي افراد،هاجنبهشديد بر 
به مجمع عمومي و شوراي حقوق بشر در خصوص حمايت از حقوق بشر و  ژهيو

كه  دخواهيم هادولتاز  مؤكداًمنعكس شده  ي بنيادين بهنگام مقابله با تروريسمهايآزاد
 نظامي و مقابله با تروريسم مطابق حقوق اتيعملهواپيماهاي بدون سرنشين را در 

ه قرار بشردوستانه مورد استفاد المللنيببشر و حقوق  المللنيباز جمله حقوق  المللنيب
 )(Human rights council,A/HRC/25/L.32/REV.1 دهند

به كشته شدن تعداد  ممكن است در مقام دفاع در برابر انتقاد مطروحه، در نهايت،
ر حمالت پهپادها اشاره شود: د مانيپهمي هاگروهالقاعده و  يهاستيترورزيادي از 

كشتن و از بين بردن رهبران و  از حمالت موشكي و اينكه استفاده حائز اهميت نكته
ازماني س به فروپاشي سازمان منجر شود. چرا كه تواندينماعضاي يك گروه تروريستي 

در اختيار دارد و قادر  و كارآزمودهمانند القاعده يك رديف و نيمكت پر از رهبران ماهر 
عنوان  هب را در صورت دستگيري يا كشته شدن بالفاصله جايگزين نمايد. هاآناست كه 

در  2001موشكي آمريكا در نوامبر  حملهالقاعده، محمد عاطف در  3مثال، نفر شماره 
غز متفكر م(بعد، جانشين او خالد شيخ محمد  سال كي بيش از يكم افغانستان كشته شد.

سپتامبر) در پاكستان دستگير شد. نفر بعدي كه در اين موقعيت قرار گرفت  11ت حمال
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در پاكستان دستگير شد. جانشين او حمزه ربيعا،  2005ابو فرج اليبي بود. او نيز در مي 
) كشته شد 2005او در حمالت موشكي آمريكا در دسامبر (ماه نيز دوام نياورد  8حتي 
ان ناظران طنز مي هيمادست ه برخي اوقات تبديل به جوك وپياپي نفر سوم القاعد كشتار

مصطفي  –ديگر القاعده  3در اياالت متحده شده است. پس از آنكه شخص شماره 
 كشته شد طنزپردازي بنام اندي بورويتز در توييتر اعالم نمود: 2010در سال  -ابويزيد

ار نفر شماره سوم القاعده را ب 9000؛ ما كننديمتوجه كساني كه امتيازها را شمارش  قابل
اينكه از دست دادن و فقدان چنين افراد رده بااليي به القاعده صدمه و  رغميعل .مياكشته

منجر به فروپاشي و از ميان رفتن سازمان نشده  هانيااز  كدامچيه، كنديملطمه وارد 
شخص شماره كه نه تنها  -، 2011در سال  الدنبني پس از كشته شدن اسامه حت است.

با جانشين شدن ايمن  گروه -عمومي آن نيز بود چهرهو مؤسس يك القاعده بلكه 
 )Byman,2015:97-98( الظواهيري همچنان به حيات خود ادامه داده است.

 
 . بازداشت زندانيان در گوانتانامو و ابوغريب2.5

در زندان گوانتانامو  و سوءاستفاده اينكه مقامات آمريكا مكرراً هرگونه آزار رغميعل
پرده از موارد متعددي قتل  2004مي  3اما گزارش منتشر شده در مورخ  كردنديمرا رد 

اولين  2002ژانويه  11) شايد هنگامي كه در Hocking, 2007: 51-52( و آزار برداشت.
 يهانقضگروه زندانيان به گوانتانامو وارد شدند تصور رخ دادن اين سطح وسيع از 

ند ؛ اما شايد بكار بردن تعابيري مانرفتينمشري در راستاي مبارزه با تروريسم حقوق ب
و  نيتردهيدآموزش، نيترخطرناك«و  از سوي جورج بوش »شرورترين شروران«

از سوي دونالد رامسفلد در مورد اين زندانيان،  »تبهكارترين قاتالني كه زمين به خود ديده
؛ گشوديمي بنيادين حقوق بشري و بشردوستانه هاداقلحراه را به روي توجيه براي نقض 

واقعيت اين است كه اغلب اين زندانيان چيزي جزء افراد مادون در سلسله مراتب  اما
-Daskal,2008 :29) ي تروريستي سازمان يافته نظير القاعده نبودند.هاگروهفرماندهي 

30) 
ير نظ ربطيذي هاسازماني از سوي اژهيوي هابرنامهدر راستاي مبارزه با تروريسم 

CIA  كارآمد (طراحي و اجرا گرديد كه در شمول آن برنامه بازجوييEnhanced 
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Interrogation) .و محرمانه  شدهيبندطبقهآنجا كه اين برنامه همچنان  از قرار داشت
ي هاگزارشي نيست اما اسادهتعيين و تعريف دقيق آن كار چندان  شوديممحسوب 

 مختلف از فنانجام چندين  اجازهكه در راستاي اجراي اين برنامه  اندنمودهافشاء  موثق
وضعيت پراسترس و فشار،  جاديا جمله در معرض سرماي بسيار شديد قرار دادن،

ي بيش از حد و شديد، لرزاندن، محروميت و يا تعويق طوالني خواب، حبس سازمحروم
 صادر شد. 2002در مارس  CIA يسواز ... كردن ساختگي و  غرق در سلول انفرادي،

ي بازجويي هاروشي مصوب، جورج بوش هافنعدم تعريف دقيق  رغميعل
برنامه دهد مياجازه  2006و اعالم كرد قانون كميسيون نظامي  جايگزين را تنفيذ نمود

CIA 452(ادامه يابد:Welch, 2009 .( همچنين كاخ سفيد برنامهCIA  را بخش حياتي
سپتامبر در خاك  11وفقيت ملي در جلوگيري از حمالت تروريستي  نظير آنچه در براي م

 )Executive Office Of The President,2007:2( اين كشور اتفاق افتاد قلمداد نمود
ي بازجويي هافنكه  اندنمودهي حقوق بشري اعالم هاسازماناين در حالي است كه 

) ممكن است در شمول شكنجه يا رفتارهاي غيرانساني و Enhancedكارآمد و بهتر (
 ).Welch, 2009:452و يا هر دو قرار گيرند ( رحمانهيب
 
 . قوانين محدوديت زا و اسالم هراسي در غرب3.5

به  انتويم هاآنتصويب قوانين مربوط به مبارزه با تروريسم در غرب كه در شمار 
 (Counter Terrorism And Security Act)2015قانون مقابله با تروريسم و امنيت 

 ،رونديماشاره نمود عمالً به سمت و سوي تعميق و گسترش تروريسم پيش  انگلستان
نام  هو استراتژي دولت انگلستان در راستاي مبارزه با تروريسم با ايجاد مفهومي ب هيرو
را در شمار مصاديق اين مفهوم قرار  مسلمانان Suspect Community)(»مظنون جامعه«
 »شهروندان مشروط«و يا  »جامعه مظنون«. تلقي مسلمانان به عنوان دهديم
)Conditional Citizens() ،O’Toole, 2016:161(  در عمل نه تنها به امر مبارزه با

نه و متشكل از اسالم هراسي نهادي بلكه با ايجاد سيكلي معيوب كندينمتروريسم كمكي 
 هيعلي هيجاني از سوي غيرمسلمانان هاواكنش به  (Abbas,2015:16)يي مذهبيزانفرت
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 مسلمانان و نهايتاً تعميق و گسترش تروريسم منتهي خواهد شد.
در نظريه  )ECRI(كميسيون اروپايي شوراي اروپا عليه نژادپرستي و نابردباري 

مقابله با نژادپرستي در هنگام مبارزه با تروريسم كه در سال  در خصوص 8عمومي شماره 
سپتامبر را  11 واقعهيكي از نتايج جنگ عليه تروريسم پس از «صادر نموده  2004

اعراب، يهوديان،  الخصوصيعلي خاصي از افراد هاگروه ژهيوشدن شديد و  ريپذبيآس
ابر در بر هاگروهي خاص متعلق به هاتياقل، پناهندگان و مهاجران و انيجوپناهمسلمانان، 

زندگي عمومي همچون  و گوناگوني مختلف هانهيزمنژادپرستي و تبعيض نژادي در 
و آزادي  انتخاب مسكن، دسترسي به خدمات، كاال، اماكن عمومي تحصيل، استخدام،

 )ECRI’s General Policy Recommendation No. 8,2004:4( .دانديم» وآمدرفت
 

 ...ي و پناهندگ نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، .4.5
شوراي امنيت با مجاز دانستن كشورهاي درگير با تروريسم به استفاده از حق ذاتي 
دفاع مشروع، در بادي امر از تأكيد بر لزوم عمل به تعهداتشان در قبال احترام به حقوق 

كه تمام  سازديمروشن  1456قطعنامه قصور ورزيد اما متعاقباً اين مطلب را در  بشر
بايد تضمين نمايند كه هر اقدامي كه در راستاي سركوب و مقابله با تروريسم  هادولت
بشر،  المللنيبحقوق  الخصوصيعل؛ المللنيببايد مطابق تعهدات حقوق  دهنديمانجام 

 )security council resolution1456,2003:3( پناهندگي و حقوق بشردوستانه باشد.
همچون توني  گذاراناستيسو  هادولتيي مقامات برخي و راهنمااين صراحت  رغميعل

است،  كردهبلر با اين ادعا كه قواعد بازي تغيير 
)blair,www.theguardian.com/uk/2005/aug/05/july7.uksecurity5,2005( 
سم در مواجهه با تروري زوم رعايت و پايبندي به اصول خاصي از حقوق بنيادين بشر رال

شري ي حقوق بهانقضي از اسلسلهو بنام مبارزه با تروريسم  گرفتهنوين جهاني ناديده 
 )dunne,2007: 278-279اندازند (يمرا به راه 

 ي تروريستيهاگروه. ادعاهاي 5.5
 نحوه ي تروريستي نيز حائز اهميت است.هاگروهدر اين ميان توجه به ادعاهاي 
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روريستي ي تهاگروهقهري آمريكا و متحدانش با تروريسم به مثابه دستاويزي براي  مبارزه
 وهنحي كه به اين ايجدنظير داعش درآمده تا با پررنگ نمودن نقاط ضعف و انتقادات 

 اتيعملمبارزه وارد است راه را براي توجيه اقدامات خويش و نيز جذب نيرو براي 
ار ويدئوها و ي با انتشاورفني از بهترين ريگبهرهتروريستي بيشتر هموار سازند. داعش با 

ز ني و ترويج افكار و عقايد و هادگاهيدبه بيان  »دابق«ي بسيار باكيفيت با عنوان امجله
. داعش با انتقاد از سكوت و تماشا كردن غرب و مقامات پردازديمتوجيه اقدامات خويش 

 ز جنسيي شيميايي، تجاوهاسالحآمريكايي به هنگام ژنوسايد، كشتار گسترده، استفاده از 
و به قحطي كشاندن مسلمانان از سوي نيروهاي اسرائيلي و ...، مسئول اصلي و واقعي 

 DABIQداند (يمشدن بمب بر سر مردم عراق را آمريكا  هختيفروروقوع جنگ و 

3,1435:35-40( 
چنين  ي آمريكاهااستيسبا انتقاد از  نويسنده سرمقاله شماره سوم اين مجله

 ياسالمدولت  هيعلديگر تصميم به حمله  باركي 2014آگوست  7آمريكا در «:سدينويم
داعش) گرفت اما اتفاقات زيادي وجود دارد كه آمريكا و متحدانش به هنگام سخنراني (

؛ آمريكا با حمايت گذرنديم هاآنيي از كنار اعتنايبدر باب حمالت و نتايج آن با 
ي و تسليحاتي از ارتش مالكي، پيشمرگان و شوراهاي جديد اقدام به امشاوره اطالعاتي،

يي كه اين هاسالزنان، كودكان و سالخوردگان زيادي در خالل . كنديممداخله در عراق 
كشته شدند و سربازان آمريكايي  كشور، عراق را به اشغال مستقيم خويش در آورده بود

 را اعدام و زنان هاخانوادهاز  يشماريبزير پرچم ارتش آمريكا و شركت بلك واتر تعداد 
گسترده ي مسلمان زيادي تحت مفهوم هاخانواده را مورد تجاوز جنسي قرار دادند.

) از بين رفتند؛ مفهومي كه آمريكا به تنهايي collateral damage(»ناخواستهخسارت «
ه اشاره ب(اگر مجاهدين يك مرد مجرد را با چاقو بكشند  حال مجاز به استفاده از آن بود.

است  گناهيبو كشتن يك انسان  تي) بربرآمريكايي نگارروزنامهسر بريدن جيمز فولي 
مسلمان را در سرتاسر جهان با ريختن موشك و گلوله بر  خانوادهاما اگر آمريكا هزاران 

با درج  ) وDABIQ3, 1435:3»(بكشد صرفاً يك خسارت ناخواسته است. هاآنسر 
توسط هواپيماهاي آمريكايي  تصاويري از حمالت و بمباران شهرهاي كشورهاي اسالمي

) و بنابراين با هدف DABIQ 8, 1436: 65-67( گذارديمبر ادعاي خويش صحه 
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ي آرماني اجامعهبازگرداندن شكوه و عظمت براي اسالم و دفاع از مسلمانان و ايجاد 
ي خويش به كرات هاوعده. داعش در راستاي عمل به دينمايماقدامات خويش را توجيه 

ي مسلمانان در ي از ايجاد خدمات رفاهي، پزشكي و اجتماعي براريدرج تصاوبه 
 )DABIQ4, 1435:26-29(پردازديم آورديميي كه به اشغال در هانيسرزم

 
 تروريسم با قهري مبارزه. توجه به سوابق تاريخي 6.5

در  د اين ادعاست كه مبارزه قهري صرف با تروريسممطالعه تاريخي نيز مؤي
 اشد.شوم ب دهيپديي با اين ايرؤري براي راهكار مؤث تواندينم المللنيبچارچوب حقوق 

تروريستي انجام داده بود كه از  اتيعملسلسله  سپتامبر نيز القاعده 11پيش از حادثه 
نزانيا و دارالسالم؛ تا ايكن ي آمريكا در نايروبي؛هاخانهسفارتي گذاربمببه  توانيم جمله

و  )آفريقايي 212آمريكايي و  12نفر ( 224كه باعث كشته شدن  1998آگوست  7در 
 تريتهاجممنجر به  هايگذاربمبزخمي شدن بيش از هزاران نفر گرديد، اشاره نمود. 

ي جاسوسي آمريكا عليه القاعده نسبت به پيش از آن شد. در عمل حمالت هاتالششدن 
به  ، موسومهايگذاربمبي كروز آمريكا به افغانستان و سودان در پاسخ به اين هاموشك

با شكست مواجه شد. در حقيقت، اين  )Infinite Reachنامحدود (ي عمليات دسترس
داشتند. حمله به افغانستان، طالبان را بيشتر به سمت  نيز به همراه حمالت نتيجه معكوس

حمالت اين تصور كه اياالت متحده  دفاع و پشتيباني از القاعده سوق داد چرا كه اين
كنار زند را تشديد نمود. به عالوه، ناسيوناليسم  ) را از قدرتگروه (طالبانتصميم دارد اين 

 كه شديمو فرهنگ خاص حاكم بر جامعه افغان مبني بر دفاع از شخص مهمان سبب 
 الدنبناين حمالت كار را براي رهبر طالبان، براي دست كشيدن از حمايت از  وقوع

لقاعده ان و امشكل سازد و در نهايت سبب نزديكي هر چه بيشتر و حمايت متقابل طالب
 )byman,2015:27-28( از يكديگر گرديد.
سپتامبر نشان  11قهري با القاعده پس از  مبارزه دههبيش از يك  تجربهدر عين حال 

جود و ي تروريستيهاگروهو بسترهاي استمرار فعاليت  هانهيزم نيبهتريكي از  دهديم
ي داخلي است. اگرچه اقدامات هاشورشو  هايناآرام، ثباتيبي درمانده و هادولت
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 11تهاجمي آمريكا در خارج و تدافعي در داخل منجر شد كه خطر وقوع حمالتي نظير 
ي گسترده در خاورميانه در كشورهايي هايناآرامسپتامبر در اين كشور كاهش يابد اما 

همچون عراق، سوريه، يمن و ... بستر مناسبي براي استمرار فعاليت اين گروه فراهم 
فعاليت اين گروه گرديده است.  نحوهورده و سبب چرخش، تغيير جهت و رويكرد و آ

سپتامبر نيز تجربه مشابهي وجود دارد. پايگاه اصلي اين گروه در  11در گذشته و پيش از 
 هيعل هاانافغو براي حمايت از مبارزه و قيام  -در همسايگي افغانستان -ابتدا در پاكستان

 كانم رييتغپس از كودتاي عمر البشير به سودان  1990دهه وائل شوروي تأسيس اما در ا
حكومت اين كشور حمايت  هيعلو مبارزات  هاتيفعالو در همسايگي مصر از  يافت

 بحبوحه. پس از اعمال فشارهاي جهاني و بيرون رانده شدن از سودان، در نموديم
عمر با آغوش باز پذيراي اين ي داخلي افغانستان، حكومت طالبان به رهبري مالهايناآرام

ي داخلي كه هاشورشواقع ناآرامي و  ) درByman.2015: 13( .گروه تروريستي گرديد
يك حكومت دموكراتيك و مركزي  ناشي از سركوب و فقدان توانديم در بسياري موارد

ي حشرات موذي زودبهمرداري است كه  الشهقدرتمند و جامعه مدني آزاد باشد به مثابه 
به گرد خود جمع خواهد كرد. هرگونه عمليات نظامي و قهري و سركوبگرانه در را 

در جوامع نابسامان و آشوب زده خواهد  راستاي مبارزه با تروريسم عمالً بر شدت ناآرامي
ي در عراق و پس از آن در سوريه است كه يكي ثباتيبافزود. صدق اين ادعا ناآرامي و 

 او فراهم آورده است. مانانيپهمرا براي فعاليت القاعده و و بسترها  هانهيزم نيبهتراز 
 

 يسمبر مبارزه با ترور المللنيبسه نظريه شاخص روند انساني شدن حقوق  . تأثير6
تروريسم معلول عوامل متعدد فرهنگي، سياسي، مذهبي، اقتصادي، اجتماعي و 

 سازوكارهاي مطلوب براي دادخواهي، فقدان ايدئولوژيكي است؛ رنجي كه مردمان از فقر،
قدان ، فهاتياقليي ميان اقوام و عليه زانفرتي، سياست نژاد ي،مذهب ي قومي،هاتعصب

قض يي، نگراافراطراهكارهاي مقتضي براي رفع اختالفات سياسي، نابردباري مذهبي، 
 .شوديمسبب بروز خشونت  برنديم ...حقوق بشر و 

 كه(ي تروريستي مانند القاعدههاگروهي ريگشكلتوجه به ريشه و خاستگاه 
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روزگاري با آرمان آزاد كردن افغانستان از استيالي شوروي بر اين كشور و بيرون راندن 
خفقان و سركوب مردم، دخالت  هر جاكه  دهديمآمد) نشان  به وجوددولت اشغالگر 

 ، نقضترفيضعي هاملتي هانيسرزمي بزرگ و اشغال هاقدرتي درازدستبيگانگان، 
 ي داخليهاآشوبي، ناآرامي و نژاد فاحش حقوق بشر، ترويج تعصبات قومي، مذهبي،

مدن آ فائقيي خواهيم بود كه راه حل هاگروهي ريگشكلي شاهد زودبهوجود داشته باشد 
در توسل به  را ي بزرگ خويشهاآرمانبر اين مشكالت و رسيدن به اهداف و چه بسا 

كه خشونت در هر مقامي مردود است چرا كه با به راه  هرچند .كننديمخشونت جستجو 
 كرهيپي از خشونت لطمات و صدمات جدي بر نشدنتمامي معيوب و اچرخهانداختن 

شاخص روند  گانهسهي هانظريهي وارد خواهد ساخت. تأكيد و توجه المللنيب جامعه
 .گنجنديمي تروريسم هاشهير هزمرمقوالتي است كه در  بر المللنيبانساني شدن حقوق 

 وانيد ،گرانهروشني آشكار و نيبشيپي قابل گذاراستيسحكمراني مطلوب بر 
يي، شفافيت، گوپاسخو  تيمسئول قانون، حكومت ساالري، وجود جامعه مدني قوي،

أكيد ت و مشاركت سياسي شهروندان و نيز اصالحات حقوقي و قضايي مبارزه با فساد
ر ي تروريستي دهاگروهبه آمار ذيل تفاوت معنادار ميان رشد خشونت و  توجه .دينمايم

 57.سازديمي دموكراتيك را آشكار هاحكومتو جوامع برخوردار از  زدهآشوبجوامع 
قرباني  2014انساني كه در سال  32685درصد از  78و  درصد كل حمالت تروريستي

، نيجريه، افغانستان، پاكستان و كشور است: عراق 5حمالت تروريستي شدند مربوط به 
 زمرهدر  كدامچيهكه  (Institute for Economics and Peace, 2015:7) سوريه.

مدني آزاد قرار ندارند.  جامعهكشورهاي برخوردار از حكومت دموكراتيك مركزي قوي و 
درصد كل حمالت تروريستي در كشورهايي اتفاق افتاده كه  88سال گذشته،  25در 

رو به وخامتي در آنجا  مناقشهاما در كشورهايي كه هيچ  اندبودهمناقشات داخلي درگير 
دهم درصد از اين حمالت اتفاق افتاده است؛ ديگر آنكه در سال  6وجود نداشته كمتر از 

كشور  23نفر از اين قربانيان در حمالت تروريستي كه در  37تنها  در مجموع 2014
 8نفر ديگر در  19امريكا و  درنفر  18كه از اين تعداد  اندشدهغربي صورت گرفته كشته 

 Institute For Economics And( .انددادهكشور ديگر اروپايي جان خود را از دست 

Peace, 2015: 52( 
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سال گذشته در جوامعي  25درصد كل حمالت تروريستي طي  88اين دو موضوع كه 
 دهم درصد از حمالت در جوامعي 6تنها و اند بودهرخ داده كه درگير مناقشات داخلي 

 32685وضعيت رو به وخامتي در آنجا وجود نداشته و اينكه از  گونهچيهرخ داده كه 
در  نفر در حمالت تروريستي 37تنها اند شدهقرباني تروريسم  2014انساني كه در سال 

 است كهيك سكه است و نمايانگر آن  دو روي در واقع اندباختهكشورهاي غربي جان 
فقدان حكومت دموكراتيك قدرتمند و مركزي ارتباط معناداري با رشد و گسترش 

ي نظريه حكمراني هاآموزهتروريسم در جوامع دارد و در نتيجه ما را به لزوم توجه به 
ي هاحكومتي اين نظريه در راستاي برقراري هاشاخصي از ريگبهرهمطلوب و 
برخوردار از سازوكارهاي مطلوب براي رفع  ، مستقل، قدرتمند وآزاد دموكراتيك،

 .سازديمدر جوامع رهنمون  تعارضات سياسي
ي است كه با محور توجه قرار دادن اگانه 7ي هامؤلفهنظريه امنيت انساني داراي 

 چارچوب در .كوشديماز نياز و ترس  هاانسانرهايي بخشيدن  فرد انساني در راستاي
ير ي جدي و فراگهاتيوضعاز افراد در مقابل تهديدات و  كه حمايت امنيت انساني نظريه

تجارت تسليحات كوچك  ي امنيت انساني از جملهبرا يخطرمدنظر است هر تهديد و 
كه  ...و  يافتگينتوسعهي مدني، فقر، هايآزادو سبك، سركوب و خفقان سياسي و فقدان 

 مرتفع گردد. ستيبايممعيوب خشونت هستند  چرخههمگي مولد 
-انتظار داشت كه تجارت پرسود و پر رونق تسليحات كوچك و سبك  توانينم

ته و وجود داش -دهنديمي مورد استفاده قرار اندهيفزا به نحو هاستيترورتسليحاتي كه 
ند، حقوق در دسترس باش وفوربهخطري واقعي براي امنيت انساني،  مثابهاين تسليحات به 

همچنان زير يوغ  هاملتفاحش نقض گردد،  به نحوبنيادين بشري يك ملت مكررًا و 
ب ي نفرت و تعصهاشعلهظلم و استبداد حكام با سركوب و خفقان بسر برند، همچنان 

زبانه بكشند، اما تروريسم و خشونت رواج نداشته  هاانساني در اذهان مذهب قومي، نژادي،
 د.آم فائق هاآنر ي سركوبگرانه و قهري بهاروشباشد يا حتي بتوان با توسل به 

و جامعه جهاني به پيشگيري، واكنش و  هادولتمسئوليت حمايت از مسئوليت 
 ي،مذهب ،ينژاد كه ريشه در تنفر قومي، ديگويمبازسازي جوامع نسبت به جناياتي سخن 

 در المللنيبقواعد حقوق  بر اساس ،هادولتي و ... دارند. امروز نابردبار ي،گريافراط
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زند را از گ كه مردمان خويش اندمكلف چارچوب ركن پيشگيري نظريه مسئوليت حمايت
ي و جنايت عليه بشريت مصون نگه دارند. جناياتي كه كشنسلجناياتي هولناك همچون 

 قهحلي، تنفر قومي و مذهبي، نژادي و عدم تساهل و مدارا به مثابه گريافراطريشه در 
تساهل و مدارا، تعصبات  عدم اقدامات تروريستي دارند. اتصال اين جنايات شنيع با

تي ي تروريسهاگروه شوديمي، تنفر قومي و مذهبي است كه سبب گريافراطخشك و 
را از دم تيغ گذرانده، دختران و زنان را ربوده  هاانساندسته دسته  نظير داعش و بوكوحرام

از جنايات فجيع خود به نمايش تصاوير را  نيتردلخراشو به عنوان برده بفروشند و 
 بگذارند.

ر ارتباط د نظريه مسئوليت حمايت گانهسهدر اين راستا مبارزه با تروريسم با اركان  
تأكيد در مبارزه با تروريسم تأكيد بر  نيترشيبو  نيترمهم و پيوند نزديكي است؛

 را R2Pه ينظر گانهسهركن از اركان  نيترمهمپيشگيري است كه مسئوليت پيشگيري 
از مسئوليت براي پيشگيري  R2Pاول ؛ به عبارت ديگر در چارچوب ركن دهديمتشكيل 

از رواج تعصبات و تنفر قومي، مذهبي، ايدئولوژيكي، افراطي گري، نابردباري سخن رانده 
 .شونديمي تروريسم محسوب هاشهير نيترمهمكه يكي از  شوديم

كه مسئوليت واكنش است نوع واكنش كنوني با تروريسم  R2Pدوم با توجه به ركن  
 11مورد انتقاد است. ركن دوم مالك سنجش و نقد مبارزه كنوني با تروريسم پس از 

ي هاتيضعواين ايده است كه  دربردارندهمسئوليت واكنش  بيان ديگر به سپتامبر است.
ن تدابير يدگي قرار گيرند. ايبايد با تدابير مناسب مورد رس وخيم انساني از جمله تروريسم

ي سياسي، اقتصادي، قضايي و البته هاميتحرممكن است شامل اقدامات گوناگون اعم از 
نهايي عمليات نظامي بشود. بديهي است مداخله نظامي براي مقاصد حمايت  مرحلهدر 

 نظامي ماين رو اقدا از تلقي گردد. العادهفوقانساني بايد به عنوان يك اقدام استثنايي و 
در  ؛ اينرديگبايد براي توقف يا دفع تلفات جاني در مقياس وسيع صورت  صرفاً

 سپتامبر اولين واكنش توسل به عمليات نظامي بود. 11از كه پس  استيحال
جهاني با تروريسم از جايگاه و اهميت  مبارزهشرايط كنوني  در R2Pسوم ركن 

موضوع توجه داشت كه عدم توفيق در امر ي برخوردار است. بايد به اين االعادهفوق
ه علت ب مبارزه با تروريسم در بسياري مناطق از جمله كشورهايي مانند افغانستان و ليبي
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كه مسئوليت بازسازي است بوده است. در واقع پس  R2Pسوم به ركن  عدم توجه الزم
رها كردن از مواجهه و مبارزه با عوامل تروريست نوعي سرخوردگي حادث خواهد شد و 

و به مثابه  افراد جامعه بسيار خطرناك نوعي احساس سرخوردگي در جامعه و ايجاد
خواهد  ترخشني به مراتب هاواكنشي تروريستي با هاجنبشبستري براي خيزش مجدد 

سپتامبر  11كه نوع مبارزه در جوامعي مانند افغانستان، پاكستان و ... پس از  خصوصاًبود. 
د بسياري از افرا بوده، خسارات مادي و معنوي زيادي به بار آمده و بسيار شديد و خشن

وپوليستي و نظر به پ اندبودهغيرنظاميان  و گناهيبافراد  كشته شده در عمليات نظامي آمريكا
 واكنش عليه لزوماً هانياي تروريستي مقابله با هاگروهو  هاجنبشبودن بسياري از 

 شود. طرفداري واقع داشت و چه بسا مورد حمايت وتروريسم را به همراه نخواهد 
 

 . فرجام سخن7

ر ي درگينوعبهتروريسم پديده شوم دنياي امروز ماست كه تمام جوامع و مردمان را 
ر حال و يا د افتهيتوسعهنموده و در اين ميان، تفاوتي ميان جوامع دموكراتيك و غير آن، 

جهاني بر سر معنا و مفهوم تروريسم، موضوع  عدم توافق رغميعل توسعه نيز وجود ندارد.
ي است؛ چرا كه تروريسم مانعي جدي المللنيبمبارزه با تروريسم مورد توافق جامعه 

راي مبارزه ي بسياري بهاتالشسبب  نيو بدي است المللنيببراي استقرار صلح و امنيت 
تاد تصويري هولناك سپتامبر اتفاق اف 11در  آنچه با اين پديده شوم صورت گرفته است.

 هادولتجديد تروريسم بود كه شوراي امنيت را بر آن داشت تا با فراخواندن  چهرهاز 
را  راه ،لالملنيببا تروريسم با استفاده از تمام امكانات طبق حقوق  جانبههمه مبارزهبه 

؛ براي مبارزه قهري در چارچوب دفاع مشروع عليه تروريسم و حاميان آن هموار سازد
 بود كه به تعميق و زدهشتابهيجاني و  يهاواكنشآنچه در عمل اتفاق افتاد در واقع  اما

گسترش تروريسم منجر شد. صدق اين ادعا پابرجا ماندن گروه القاعده حتي پس از كشته 
براي  زيگبرانچالششدن رهبر قدرتمند اين تشكيالت و بدتر از آن تولد شوم موجوديتي 

ي ارعابي به هاواكنشبود كه  )ISILشام (ام دولت اسالمي عراق و ي بنالمللنيبجامعه 
 واقع سير در .دهديمي تروريستي قبل از خود را نشان داده و هاگروهاز  ترخشنمراتب 
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سپتامبر نشان داد كه يافتن راه حل مؤثّر براي مبارزه با تروريسم نه  11تحوالت پس از 
ي متنوع و گوناگون ظهور و هاشهيرتوجه به  ي قهري، كه از طريقهاواكنشاز رهگذر 

 .گذرديمي بسترساز تروريسم هانهيزمبروز تروريسم و برطرف نمودن 
م شومي مستلز دهيپدآنچه بيش از هر چيز الزم به توجه است اينكه، مبارزه با هر 

موضوع در آن قرار دارد؛ وگرنه به خطا خواهيم  توجه به چارچوب خاصي است كه آن
 گونهمانهي است كه بزهكار و قرباني آن هر دو فرد انساني هستند. ادهيپدروريسم رفت. ت

 كل (جامعهانسان) به (قرار دادن انسان و حركت از جزء  محور توجهكه در منطق كانت با 
) بايد استقرار نظم و حكومت قانون را جستجو كرد رفع معضل تروريسم به المللنيب

ي در المللنيب جامعهرسيدن به غايت استقرار صلح و امنيت در  مانعي جدي براي منزله
يي كه فرد انساني را محور توجه خويش قرار هانظريهي از ريگبهرهاين چارچوب و با 

ي همچون ايجاد امحورانهدولتي هاحلراهاز  بنابراين، بهره جستن؛ ابدييممعنا  دهنديم
نظامي،  يهاگاهيپاام نيرو، در اختيار قرار دادن براي اعز هادولتائتالف براي جنگ، بسيج 

 و هابازداشتي از اسلسلهحمالت موشكي مكرر و استفاده از پهپادها، به راه انداختن 
طلوب م جهينتاقدام سركوبگرانه و قهري مشابه در نهايت ما را به  هر نوعمحاكمه افراد يا 
 نخواهد رساند.

ا آن ي و ...تروريسم، مبارزه بكيدئولوژيا تماعي،آنكه، نظر به خاستگاه اج سخنكوتاه
ي ملهم از روند هايريگجهتنبايد محصور به ابزارهاي نظامي باشد، تجربه عملي و 

 عنايت به اينكه تروريسم معلول عوامل با اين ادعاست. ديمؤ المللنيبانساني شدن حقوق 
ه ي كاژهيوتوجه  ي، سياسي و ايدئولوژيك استاجتماع متعدد اقتصادي، فرهنگي،

و مسئوليت  ي شاخص روند انساني شدن حكمراني مطلوب، امنيت انسانيهانظريه
 ندداريممبذول  شوديمي تروريسم ياد هاشهيربه عنوان  هاآنحمايت به مقوالتي كه از 

 .دابييممبارزه با تروريسم در هر دو بعد پيشيني و پسيني در اين چارچوب معنا 
 منابع

 يالف. فارس

ي و حقوق بشر در پرتو المللنيبمتقابل صلح  آثار ،)1391(ميعظ اكبري رودپشتي،
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دانشگاه عالمه  المللنيبكارشناسي ارشد حقوق  نامهانيپا، ي كانتهاشهياند
 طباطبايي، استاد راهنما دكتر سيدمحمد قاري سيد فاطمي.

، ي دادگستريالمللنيبانساني در آراي ديوان  كرديرو ،)1389(الهويي نظري، حميد
 تهران: نشر دادگستر.

 تهران: ، ترجمه حسين شريفي طرازكوهي،بشر حقوق ،)1386تاموشات، كريستيان(
 .انتشارات ميزان

 انتشارات تهران: ترجمه محسن محبي، ،المللنيحقوق ب فلسفه ،)1388تسون، فرناندو(
 .شهردانش

و  گرانهتيحماي رفتارها )،1393(بهنام ،ليسرخو  نيالدجالل ديسدهقاني فيروزآبادي، 
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