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تروریسم و حقوق بشر
نوروز کارگری1

چکیده
تروریسم جرمی علیه بشریت است که بزرگترین مانع در زمینه ی آن، تعریف 
آن اس��ت که هدف یا انگیزه ی آش��کار، یک عنصر کلیدی در این تعریف است. مشکل 
تعریف این جرم، تأثیر حاکمیت قدرت در ارائه ی چنین تعریفی است. معهذا تروریسم 
در تقابل با حقوق بشر است اگرچه برخی دولت ها با توجیه مبارزه با تروریسم، حقوق 

بشر را نقض می نماید. 
این نوش��تار ضمن س��عی در ارائه ی تعریفی از جرم تروریسم، به تبیین تقابل 
آن با حقوق بشر و استفاده ی ابزاری دولت ها از این جرم به عنوان توجیهی برای نقض 

حقوق و آزادی های اساسی مردم می پردازد.

1. دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
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درآمد
با وقوع حوادث یازدهم س��پتامبر 2001، جهان در مس��یر تازه اي در راستاي 
مبارزه با تروریسم قرار گرفت. به رغم همه ی تردیدهایي که در مورد این حوادث وجود 
دارد و بدون توجه به بزرگ نمایي های سیاس��ي و رس��انه اي ص��ورت گرفته، حادثه ی 
یازدهم س��پتامبر، یکي از بزرگ ترین تعرض ها به هنجارهاي اساس��ي حقوق بشر بود. 
عده اي تروریسم را جرم علیه بشریت مي دانند؛ چرا که ارتکاب این جرم، یک صالحیت 
جهاني ایجاد مي کند؛ و مرتکبان این گونه جرایم، در هر جاي دنیا که باش��ند، بایستي 

.)Karima, 2001, p.572( 1به محاکمه کشیده شوند
تروریسم و تاثیر آن بر حقوق بشر موضوع جدیدي نیست. حتي پیش از جنگ 
جهاني دوم نیز تالش هایی براي نش��ان دادن مش��کالت ناشي از تروریسم در عرصه ی 
حق��وق بین الملل صورت گرف��ت. در 16 نوامب��ر 1937 جامعه ی ملل، کنوانس��یون 
پیش گیري و مجازات تروریس��م را به تصویب رس��اند. این نخستین تالش بین المللي 
براي تعریف »اقدام تروریس��تي« بود و از آن زمان تاکنون، تعریف تروریسم همچنان 
به عنوان دشوارترین موضوع براي تمامي دست اندرکاران معاهدات ضد تروریسم باقي 
مانده اس��ت. به عالوه موضوع تروریسم از س��ال 1972 که یازدهم ورزشکار اسراییلي 
در جریان بازي هاي المپیک مونیخ ربوده ش��ده و به قتل رس��یدند، همواره در دستور 

جلسه ی سازمان ملل قرار داشته است.
از زمان ظهور تروریس��م ت��ا به حال، همواره این عمل م��ورد نکوهش بوده و 
مذموم دانس��ته شده است که یکي از علل آن، تعرض تروریسم به حقوق اساسي بشر 

است.
تروریسم به دو صورت بر حقوق بشر تاثیر مستقیم دارد: اوالً عمل تروریستي 
بر دخالت آشکار در حقوق اساسي بزه دیدگان است. به طور خاص اقدامات تروریستي 
ح��ق بر حیات و تمامیت جس��ماني و رواني را تحت تاثیر ق��رار مي دهد؛ ثانیاً واکنش 
دولت ها به عمل تروریس��تي و یا به یک تهدید تروریس��تي به نحو اجتناب ناپذیري با 

1. تعداد افرادي که حوادث یازده سپتامبر را جرمي علیه بشریت مي دانند، کم نیست. به عنوان نمونه در این مورد 
مي توان به گفته خانم مري رابینسون اشاره نمود )بنگرید به: میر محمد صادقي، حسین، دادگاه کیفري بین المللي، 

تهران، نشر دادگستر، چاپ نخست، بهار 83، صفحه 84(.
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حقوق اساسي شهروندان در تضاد است.1

1. مفهوم شناسی تروریسم و حقوق بشر
حقوق بش��ر از مفاهیمي اس��ت که پس از جنگ جهاني دوم چنان س��رعت و 
قدرتي گرفت که کمتر کسي در راستاي مخالفت با آن سخني گفته است؛ به گونه اي 
که در حال حاضر، انکار حقوق بشر نشان گر تحجر بوده و موجب طرد از جهان مدرن 
تلقی می شود. در واقع به چالش کشیدن آن، قدرتي در حد خود آن مي خواهد که در 
حال حاضر این قدرت تنها در اختیار خود آن است. در این مقاله در پي بررسي مباني 

ظهور حقوق بشر مي باشیم تا تاثیرات آن را بر پدیده ی تروریسم روشن تر دریابیم.
اعالمیه ی جهاني حقوق بشر در سال 1948 در سازمان ملل متحد به تصویب 
کشورهاي عضو رس��ید و به عنوان یکي از مظاهر مدرنیسم شناخته مي شود؛ دوره اي 
که به دوره ی روش��ن گري معروف شده اس��ت )افتخاری راد، 1383: 27(. اعالمیه ی 
جهاني حقوق بشر، مبتکر حقوق بشر نبود، بلکه ادیان الهي و به ویژه اسالم، نخستین 
اعالمیه هاي حقوق بشر را در بر داشته و فالسفه و دانشمندان نیز به گونه اي از حقوق 
بشر دفاع کرده اند و پیش از صدور اعالمیه ی جهاني حقوق بشر، این حقوق در برخي 

از اعالمیه ها و مقررات داخلي کشورها مطرح شده بود )صفایی، 1370: 3(. 
این که آیا نظام حقوق بشر قابلیت جهاني شدن را دارد یا خیر، مستلزم پاسخ 
به پرس��ش مربوط به خاس��تگاه و آورده هاي این نظام اس��ت. اگر نظام حقوق بشر را 
برخاسته از فرهنگ غرب و حاوي ارزش هاي فرهنگي آن بدانیم، آیا مي توان به جهاني 
شدن آن دل بست و یا جهاني شدن آن را منصفانه انگاشت؟ در پاسخ به جهان شمول 
بودن یا نبودن حقوق بشر، دو پاسخ متفاوت ارائه شده است: طرفدارن جهان شمولي 
بر این باورند که حقوق بش��ر به ایدئولوژي یا اندیشه ی خاصي وابستگي ندارد. اگرچه 
مفهوم حقوق بشر ریشه اي غربي دارد و در اروپا و آمریکاي شمالي پدیدار شده است، 
ایده ی آن تنها با فرهنگ و اندیشه مرتبط نیست و نه فقط در جوامع، بلکه در جوامع 

1. این مشکل بیش تر از قانون گذاري ضد تروریسم نشات مي گیرد. در همین راستا مي توان قانون پاتریوت آمریکا را 
ذکر نمود که در بسیاري از جهات آشکارا مغایر با حقوق اساسي و آزادي هاي فردي است که خود ناشي از ارائه ی 

تعریف کلي و همه گیر از تروریسم است.
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غیر غربي نیز اجرا ش��دني است. مخالفان جهان شمولي حقوق بشر، دیدگاه فرهنگي 
ارائ��ه کرده اند. در این دیدگاه، فرهن��گ جامعه ارزش برتر دارد و ارزش هاي اخالقي و 
معنوي در ویژگي هاي فرهنگي، از اصل جهان ش��مولی هم بیش تر اس��ت. از آن جا که 
فرهنگ ها متفاوت اند، حقوق بشر نیز نباید جهاني باشد و غربي ها نباید انتظار داشته 
باش��ند که فرهنگ هاي غیر غربي بتوانند نظام اخالق��ي خود را مطابق با رژیم حقوق 

بشر تغییر دهند )لطفیان، 1380: 427(.
فرضیه مورد بررسي در ذیل این عنوان، برخاسته از این دیدگاه است که نظام 
جهاني حقوق بش��ر که از مجراي حقوق بین الملل، خود را بر جهان تحمیل مي نماید 
نشات گرفته و حاوي ارزش هاي فرهنگي غرب است. فرهنگي که به گونه اي یک جانبه 
خود را حاکم بر جهان تلقي نموده و در پي تحمیل ارزش هاي فرهنگي خود بر س��ایر 
ملل اس��ت. این گونه تعصب در نظام جهاني حقوق بشر، در حقوق بین الملل بي سابقه 
نیست و با اندکي تامل مي توان به وضوح آن را در پیامدهاي بین المللي مشاهده نمود.

ادعاي دولت آمریکا مبني بر دفاع مش��روع در حمله ی نظامي به افغانس��تان، 
همراه با این واقعیت بود که هیچ دولت یا س��ازمان بین المللي قادر نبود در این زمینه 
ایراد و یا حتي پرسش��ي مطرح نماید. مباني که حقوق بین الملل بر آن اس��توار است، 
جهان را به عنوان صحنه ی نمایش��ي براي خواس��ته هاي سیاسي، نظامي، اقتصادي و 
فرهنگ��ي اروپا و آمریکا نش��ان مي دهن��د )Slater, 1985, p:97-100(. این برتري 
جهانِي نژاد س��فید اروپایي بر افراد غیر اروپایي، بر این مقدمه اس��توار اس��ت که اروپا 
مرکز جهان، مس��یحیت اساس تمدن، کاپیتالیس��م مبناي اقتصاد و امپریالیسم مرکز 

.)Bedjaou, 1985, p: 153( سیاست است
بر اساس این طرح از حقوق بین الملل، غرب به عنوان مرکز جهان مورد اشاره 
قرار مي گیرد و هر کشور یا منطقه ی دیگري به عنوان جزیي از اروپا شناخته مي شود. 
در بحران هاي کنوني برخاسته از بحران تروریسم، سخن عمده این است که سنت هاي 
مس��یحي و یهودي اس��اس اخالقي تمدن و منطق را تشکیل مي دهند؛ به گونه اي که 

بدون آن ها رسیدن به حقوق بشر به صورت کامل غیرممکن است.
بدی��ن ترتیب حقوق بین الملل جهان را به دو قس��مت اروپایي و غیر اروپایي 
تقس��یم مي کند که در این میان، اولویت را به قس��مت نخس��ت مي ده��د. این امر با 
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دس��ته بندي افراد و فرهنگ ها حاصل مي ش��ود. عضویت در جامع��ه ی بین المللي در 
اختیار قدرت هاي اروپایي و آمریکایي اس��ت که تصمیم مي گیرند چه کس��ي و با چه 
ش��رایطي به این جامعه تعلق دارد و مي تواند از مزایاي حقوق بین الملل استفاده کند. 
هیچ چی��ز نمي تواند بهتر از مورد افغانس��تان این واقعیت را نش��ان دهد. بحران هاي 
اخیر صورت گرفته در جهان، تردیدي در مورد اربابان جهان باقي نگذاش��ت؛ ارباباني 
که با تحمیل عقاید، س��الیق و فرهنگ خاص منطقه اي خود در پي س��اختن فرهنگي 
واحد در جهان مي باش��ند. فرهنگي که به بیان حقوق بش��ر جهاني، در صدد تحمیل 
فرهنگي بر فرهنگ هاي دیگر جهاني است؛ فرهنگ واحد غرب در برابر و برتر از تمامي 

فرهنگ هاي رایج جهاني.
حقوق بش��ر بین الملل��ي به عنوان مهربان ترین چهره ی حق��وق بین الملل، در 
پي جهاني س��اختن هنجارهاي سیاس��ي، فلس��في، فرهنگي و اجتماعي اروپاست. بر 
اس��اس این طرز تفکر از حقوق بش��ر، س��ه دسته بندي اس��تعاري از افراد وجود دارد: 
وحشیان، بزه دیدگان و منجیان. در این طرز تفکر، دموکراسي و لیبرالیسم غربي براي 
آزاد س��اختن فرهنگ هاي وحشي غیرغربي از دس��ت خودشان و نیز به منظور نجات 
بزه دیدگان که عمدتاً غیراروپایي و غیرغربي هستند، شکل جهاني به خود مي گیرد. بر 
اساس این دیدگاه، طالبان اس��تعاره از وحشیان، افغانیان استعاره از قربانیاني هستند 
ک��ه در دوران ماقب��ل مدرنتیه مانده اند و آمریکاییان اس��تعاره از منجیان مي باش��ند 

.)Makau, 2001, p: 201(
از نظر حقوق بشر، آمریکاي شمالي و اروپا که به طور عمده در قالب سازمان 
ملل و س��ایر س��ازمان هاي جهاني فعالیت مي کنند، نقش منج��ي را براي بزه دیدگان 
نگون بخت��ي ایف��ا مي کنند که س��عادت و خوش��بختي آن��ان تنها در کنار گذاش��تن 
فرهنگ هاي وحشي ش��ان از طریق اعمال مقررات مربوط به حقوق بش��ر است. بدین 
ترتی��ب حقوق بش��ر به عنوان یک واقعیت غیر قابل تغیی��ر و ابدي جلوه مي کند و در 
نتیجه ی تمام تالش ها براي به چالش کشیدن و یا اصالح نهادهاي جهاني حقوق بشر 
به طور کلي از س��وي نگهبانان آن به عنوان بي توجهي به حقوق بش��ر و یا دشمني با 

آن تلقي مي شود.
نگاهي به چگونگي ش��کل گیري نظام حقوق بش��ر از طریق نگارش و تصویب 
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اعالمیه ی جهاني حقوق بش��ر، ما را در درک پیام این قس��مت بیش��تر یاري خواهد 
کرد. این اعالمیه حاصل تالش کمیس��یون حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد است که 
در طي س��ی سال بررسي، نهایي شده و به تصویب رسید. افراد درگیر در طي نگارش 
پیش نوی��س این اعالمیه، اف��رادي از فرهنگ هاي مختلف بودند، اما افرادي س��اکن و 
بزرگ ش��ده ی فرهنگ غرب و به نوعي مبلغ آن فرهنگ محسوب مي شدند. این افراد 
عب��ارت بودند از: روزولت )ایاالت متحده(، ش��انگ )چین(، چارل��ز مالک )لبنان(، رنه 
کاس��ن )فرانسه(، ف.دو.هوس )بلژیک(، روي هاجسون )اس��ترالیا(، هانسا مهتا )هند( 
و جان.پ.همفري )کانادا(. از این تعداد که مس��تقیماً در جلس��ات حضور داشتند، رنه 
کاس��ن فرانس��وي عامل اصلي گردآورنده ی اولیه پیش نویس ب��ود که در تهیه ی مواد 
پیش نویس به ش��دت از اعالمیه ی حقوق بش��ر فرانسه متاثر بود )بنگرید به: جانسون، 

.)122 :1378
ذکر این مس��ایل به هیچ عنوان به معناي بدبیني نس��بت به اعالمیه نیس��ت، 
اما دقت در چگونگي ش��کل گیري آن تردید باقي نخواهد گذاشت که مواد پیش نویس 

اعالمیه بر اساس دیدگاه هاي فرهنگي خاصي تهیه شده و به تصویب رسیده است.

2. شناخت تروریسم
به رغ��م توج��ه طوالني م��دت جامع��ه ی بین المللي ب��ه موضوع تروریس��م، 
تاکنون تعریف جامع پذیرفته ش��ده اي در مورد لفظ تروریس��م وجود ندارد. عمده ی 
کنوانسیون هاي بین المللي یا منطقه اي1 موجود در این زمینه، تنها در پي جرم انگاري 
اعمالي خاص و ارائه ی پیشنهادهایی جهت تسهیل استرداد یا تعقیب مرتکبان بوده اند؛ 

1. تعالی حقوق: در بند 2 ماده ی نخس��ت موافقت نامه ی مربوط به »کنفرانس اس��المی جهت مبارزه با تروریسم 
بین الملل« که ایران نیز طی »قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی 
جهت مبارزه با تروریسم بین المللی« مصوب 1380/3/21 مجلس شورای اسالمی و 1387/10/7 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به آن ملحق شده است برای اولین بار از تروریسم تعریف شده است: »اصطالح تروریسم به هرگونه 
عمل خش��ونت آمیز یا تهدیدکننده اطالق می ش��ود که علی رغم مقاصد یا انگیزه اش به منظور اجرای طرح جنایی 
فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آس��یب رس��اندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، 
آزادی ها، .... یا حقوق آنان، با به خطر انداختن محیط زیس��ت یا هرگونه تاسیس��ات یا اموال عمومی یا خصوصی یا 
اشغال یا تصرف آن ها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تاسیسات بین المللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیت ارضی، 

وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد«.
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فارغ از این که آیا عمل مورد بحث ماهیتاً مي تواند یک عمل تروریس��تي تلقي ش��ود یا 
خیر.1

از نظر لغوي، ترور را اس��تفاده از خشونت براي ایجاد ترس یا وحشت به ویژه 
ب��ه عنوان وس��یله اي جهت تاثیر گذاردن بر اعمال سیاس��ي مي دانن��د )گانر، 1384: 
513-512(. برخي از نویس��ندگان به طور کلي تروریسم را خشونت شدیدي مي دانند 
که به صورت تهدید ناشناخته و پیش بیني نشده اعمال مي گردد. به عبارتي تروریسم 
عبارت اس��ت از خشونت هاي ناشي از فعالیت هاي بشري )جاللی، 1384: 52-51(. به 
طور کلي جانمایه تعریف تروریسم ایجاد وحشت در مردم براي تحث فشار قرار دادن 

حکومت مي باشد )عبداللهی، 1384: 6(.
در دانش��نامه سیاس��ي ترور به این صورت تعریف شده است: ترور در لغت به 
معناي وحش��ت و به وحشت افکندن است و در سیاست به عمل حکومت یا گروه هاي 
اطالق مي گردد که براي حفظ قدرت یا مبارزه با دولت با اعمال خاص ایجاد وحش��ت 
مي کند )آش��وری، 1364: 89-88(. ترور ماخوذ از فرانس��ه و به معني قتل سیاس��ي 
به وس��یله ی اس��لحه در فارس��ي متداول اس��ت، ترور کردن، قتل سیاسي با اسلحه و 

تروریست طرفدار خشونت عمل و ایجاد رعب و ترس است )دهخدا، 1342: 636(.
تروریس��م پدیده اي اس��ت مختص زمان صلح؛ چرا که مبارزات مسلحانه باید 
بر اس��اس حقوق و قواعد جنگي خصوصاً کنوانس��یون 1907 الهه در مورد حقوق و 
مقررات جنگ در زمین و نیز کنوانسیون 1949 ژنو و پروتکل هاي الحاقي آن باشد. در 
این چارچوب یکي از شرایط اعمال تروریستي آن است که در زمان صلح انجام گرفته 
باشد. اگر همان عمل در زمان جنگ انجام مي گرفت، به عنوان تخلفي از قواعد جنگ 

تلقي مي شد )نقدی، 1375: 18(.
اعمال خش��ونت علیه اف��راد جهت ایجاد ترس، پدیده ی جدیدی نیس��ت، اما 
با این وجود، اس��تفاده از واژه ی تروریس��م در حقوق و سیاس��ت بیش��تر در سال های 
اخیر ش��ایع بوده اس��ت. واژه ی »ترور« برای نخس��تین بار ب��رای توصیف دولت ترور 
ک��ه متعاقب انقالب فرانس��ه در س��ال 1789 در این کش��ور حاکمی��ت یافته بود، به 
کار برده ش��د. نخس��تین پاسخ های قانونی به تروریس��م و تالش در جهت تعریف این 

1. عل��ت اصل��ي ناتواني جامعه ی بین المللي در رس��یدن به تعریفي اجماعي از تروریس��م، وج��ود اختالف نظر در 
خصوص مشروعیت اعمال و اقدامات رهایي بخش مي باشد.
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واژه را می توان در قرن بیس��تم مش��اهده نمود. برخی معتقدند نخس��تین تالش برای 
ارائه ی تعریف از تروریس��م به کنفرانس های بین المللی برای یک پارچه س��ازی حقوق 
جزا1 بر می گردد. از آن زمان، حقوق دانان، دانش��گاهیان، قانون گذاران داخلی کشورها، 
س��ازمان های منطقه ای و نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد، تعاریف متعدد 
و متنوعی را از این واژه ارائه کرده اند. طی تحقیقی در س��ال 1988 حدود یکصد و نه 
تعریف مختلف از تروریسم را بیان می نماید )اردبیلی، 1381: 119(. الزم به ذکر است 
که ش��مار این تعاریف روز به روز افزوده می گردد. به رغم همه ی این اقدامات که پس 
از حوادث س��پتامبر ش��کلی مضاعف به خود گرفته است، تالش در جهت ارائه ی یک 

تعریف کلی قابل قبول از تروریسم با شکست مواجه شده است. 
برخی تالش در جهت ارائه ی یک تعریف قانونی از تروریسم را به جست وجوی 
ج��ام مقدس2 تش��بیه کرده ان��د )Levit, Geffry, Opcit, p 97(. برخی دیگر نظیر 
ریچارد باکستر، قاضی سابق دادگاه بین المللی عدالت، استفاده عملی از تعریف قانونی 
تروریس��م را زیر سوال برده اس��ت؛ با این بیان که: مایه ی تأسف است که یک مفهوم 
حقوقی تروریس��م بر ما تحمیل گردیده اس��ت. این واژه ، مبهم و غیر دقیق بوده و از 
همه بیش تر، هیچ گونه اس��تفاده ی عملی حقوق��ی در بر ندارد. قاضی روزالین هیگنیز 
نیز تحت تأثیر همین دیدگاه ها معتقد اس��ت که تروریس��م یک واژه ی بدون اهمیت 
حقوقی اس��ت و روش مناس��بي براي اش��اره به فعالیت هاي دولتي یا فردي است که 
در س��طح گس��ترده مردود شمرده ش��ده اس��ت و در آن ها، روش هاي به کار رفته یا 
آماج هاي حمایت شده و یا هر دو غیرقانونی است )هیگینز، 1384: 323(. برخي دیگر 
در دیدگاهي بدبینانه عدم تعریف اجماعي از تروریس��م را ناش��ي از عدم تمایل غرب 
دانسته اند. بر این اساس، دولت مردان آمریکایي در غرب به درستي از تروریسم تعریف 
نکرده اند و تنها به اش��اره اي از آن بس��نده نموده اند؛ چرا که چنان چه واژه ی مزبور به 
مفهوم اصلي آن تفسیر گردد، بي تردید آمریکا و کشورهاي غربي وابسته ی به آن، اگر 
تنها گروه هاي تروریس��تي جهان نباشند، در ش��مار اولین کساني قرار خواهند داشت 
که براي رس��یدن به اهداف سیاس��ي متوسل به ترور مي ش��وند )نقدی، پیشین: 20(. 

1. International Conferences For Unification Of Penal Law. 
این کنفرانس ها بین سال های 1920 تا 1930 در پایتخت های کشورهای اروپایي برگزار گردیدند.

2. The Holy Gral.
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به عالوه تعریف کش��ورهاي غربي از تروریس��م، به گونه اي است که اعمال خود را از 
هرگونه فعالیت تروریستي مبرا بدانند و گروه ها و کشورهایي که با آن ها در حال جنگ 
هستند را تروریست بنامند )همان جا(. فقدان یک تعریف که از لحاظ حقوق بین الملل 
مورد قبول باش��د، به این معنا نیس��ت که تروریس��م یک ش��کل غیر قابل توصیف از 
خش��ونت اس��ت یا این که دولت ها در پاسخ به این پدیده بر اس��اس حقوق بین الملل 
محدودیتي ندارند. به عکس مي توان خصوصیات و ویژگي هاي چندي را برشمرد که به 
طور متناوب با وقایع تروریستي همراه هستند و شاخص هایي را به دست مي دهند که 
از آن ها مي توان تعهدات حقوقي بین المللي دولت ها را در مبارزه با تروریس��م شناخت 

و ارزیابي کرد )خانبانی، 1383: 10(.
براي شناخت تروریسم، هدف یا انگیزه ی آشکارا، یک عنصر کلیدي است. این 
هدف عبارت اس��ت از استفاده از ترس یا نگراني شدید براي وادار ساختن آماج اصلي 
خود به انجام رفتارهاي خاص. اما در تعریف تروریس��م هدف با روش در هم مي آمیزد 

و برداشت ما را از تروریسم شکل مي دهد )همان: 13(.
حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر و حمالت تروریستی دربالی، لندن و سایر 
کش��ورها، جهان را به س��مت عصر ترور ب��رده و بحث های داغ��ی را در مورد این که 
آیا تروریس��م را باید تعریف کرد یا خیر، برانگیخت. تردیدی نیس��ت که حال حاضر، 
واژه ی تروریس��م در بحث های حقوقی و مجادالت سیاس��ی کاربرد فراوانی یافته است 
و در بس��یاری از قوانین داخلی کشورها مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان نمونه، 
قوانین داخلی کشورهای بسیاری، اقدامات تروریستي را جرم انگاري نموده و به پلیس 
اختیارات گس��ترده اي جهت تعقیب و دس��تگیري مظنونان این جرایم داده، نظام هاِی 
نظارِت الکترونیکِی مظنوناِن اقداماِت تروریستی ایجاد نموده، سرمایه های سازمان های 
تروریس��تی را ضبط ک��رده و ضمانت اجراهای تجاری را بر کش��ورهایي که گروه های 
تروریس��تی را تشویق یا حمایت می کنند، تحمیل نموده اند. این مثال ها نشان می دهد 
که تروریسم تا چه اندازه به عنوان یک مفهوم حقوقی در سیستم های حقوقی بسیاری 
از کش��ورها نفوذ کرده اس��ت. نظر به این که تلقی یک فرد به عنوان تروریس��ت و یا 
یک عمل به عنوان تروریسم، عواقب سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی 
ش��دیدی در پی دارد، حقوق دانان بایس��تی در پی تش��ریح این مفهوم به نحو احسن 
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باشند؛ زیرا این خطر وجود دارد که در صورت عدم تعریف تروریسم، اختیارات دولت 
بسیار گسترده گردد. 

در حال حاضر هیچ کس خود را به عنوان تروریست قبول نمی کند و بر همین 
اساس طرفین یکدیگر را متهم به ترور خواهند نمود. در نتیجه طرفي حق با او خواهد 
ب��ود ک��ه حاکم بوده، موفق بوده و از امکانات اطالعاتي به بهترین نحو اس��تفاده کرده 
اس��ت )دیلیپاک، 1368: 13(. لذا نمي توان تروریسم را مردود دانست؛ مگر این که به 

درستي، قدرت مرکزي را در مفهوم مطلق قبول کرد.
ارائه ی تعریفي از تروریس��م، نه ممکن اس��ت و نه ضروري. حاکم بودن قدرت 
در ارائه ی تعریف از تروریس��م موجب گردیده است تا تروریست همیشه بین قهرماني 
و خیانت سردرگم باشد )همان: 14(؛ در صورت پیروزي در مبارزه و رسیدن به قدرت 

یک قهرمان خواهد بود و در غیر این صورت یک مجرِم مستحِق مجازات.

3. تاثیرات تروریسم بر حقوق بشر
تروریس��م به اش��کال مختلفي بر حقوق بش��ر تاثیر مي گذارد؛ این تاثیرات به 

صورت مستقیم و غیر مستقیم بر حقوق بشر ظاهر مي شوند.

1-3. تقابل تروریسم با حقوق بشر
اعمال تروریستي نظیر حمالت یازده سپتامبر، آشکارا مغایر ارزش هاي حقوق 
بشر و به ویژه حق حیات و کرامت ذاتي افراد بشر است )Stwart, 2005, p: 686( و 
نبایستي به عنوان ابزاري براي تبلیغ یک ایدئولوژي مورد استفاده قرار گیرد. تروریسم 
عالوه بر آن که باعث نقض حقوق بشر مبني بر حیات و آزادي و امنیت  شخصي است 
که مقدمه و ماده ی 3 اعالمیه ی جهاني حقوق بش��ر به آن اش��اره دارد، ناقض میثاق 
بین الملل��ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ��ي و میثاق بین المللي حقوق مدني و 
سیاس��ي نیز مي باشد که در آن ها، حق بر آزاد بودن از ترس و واهمه مورد تاکید قرار 

گرفته است )میرمحمد صادقی، تروریسم: 175(.
بر اساس دیدگاه هاي سنتي حقوق بشري که هنجارهاي حقوق بشري را تنها 
به عنوان وسیله اي براي حمایت از افراد در برابر تخلفات مقامات دولتي مي داند، دولت 
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نمي تواند مس��تقیم یا غیر مس��تقیم جهت نقض حقوق بشر توسط عامالن غیر دولتي 
تروریس��م مسوول باش��د. اما این دیدگاه، قدیمي و از مد افتاده است. دادگاه اروپایي 
حقوق بشر همانند سایر ارگان هاي حقوق بشر، مدت هاي مدیدي است پذیرفته است 
که عالوه بر تعهد منفي دولت ها براي خودداري از نقض حقوق بش��ر افراد س��اکن در 
قلم��رو خود، دولت ها یک تعه��د مثبت نیز براي حمایت از آنان��ي که در قلمرو آن ها 
زندگي مي کنند بر عهده دارند تا این که ایش��ان را در برابر نقض حقوقش��ان توس��ط 

عامالن غیر دولتي حمایت نمایند.
از منظر حقوق بشر، دولت ها با دو وظیفه ی اساسي روبه رو هستند: اول این که 
باید به نحو موثري به حقوق بش��ر احترام گذاش��ته و آن را تضمین کنند تا این که به 
وظیفه ی اساس��ي خود بر اساس کنوانس��یون بین المللي حقوق مدني و سیاسي عمل 
کرده باشند و دوم این که بایستي از تمامي کساني که در قلمرو سرزمیني آن ها زندگي 
مي کنند، در برابر تعرضات دیگران حمایت کنند. به عنوان نمونه دولت ایاالت متحده 
بایستي به نحو موثري از وقوع حوادثي نظیر حادثه ی یازدهمم سپتامبر جلوگیري کند 
و از س��وي دیگر بایستي به حقوق بش��ر نیز احترام بگذارد، به این نحو که در راستاي 
انج��ام وظیفه ی نخس��ت خود نمي تواند مرتکب اقداماتي ش��ود ک��ه تعرض به حقوق 

اساسي و پایه اي بشر مي باشد.
در سال هاي اخیر حتي در موارد غیر تروریستي نیز این موضوع مورد پذیرش 
قرار گرفته اس��ت. ماده ی 2 کنوانسیون اروپایي حقوق بشر، دولت هاي عضو را موظف 
مي کند که نه تنها از سلب حیات عمدي و غیرقانوني افراد خودداري کنند، بلکه ایشان 
را مل��زم مي کند تا حیات افرادي که در قلمرو آن ها قرار دارند را تضمین نمایند. الزام 

مشابهي در مواد 3 و 17 کنوانسیون مشاهده مي شود.
پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر در اعالمیه مشترک کمیساریاي عالي سازمان 
ملل متحد براي حقوق بش��ر،1 دبیر کل ش��وراي اروپا2 و رییس اداره ی OSCE براي 
سازمان هاي دموکراتیک و حقوق بشر،3 در 29 نوامبر 2001، این تعهد دولت ها مجدداً 
مورد پذیرش قرار گرفت. در این اعالمیه آمده است: تمامي دولت ها موظفند تروریسم 

1. UN High Commissioner for Human rights
2. Secretary General of the Council of Europe
3. Director of OSCE office for democratic institutions and human rights.
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را از ریشه برکنده و از شهروندان خود در مقابل اعمال تروریستي حمایت کنند.
ای��ن تعه��دات متناقض، دولت ها را در یک وضعیت دش��وار قرار مي دهد؛ چرا 
که از یک س��و ملزم به حمایت از شهروندان در برابر تروریسم هستند و از سوي دیگر 
تکلیف به احترام به حقوق ش��هروندان دارند. به عبارت دیگر دولت ها بایس��تي میان 
اقداماتشان در مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر در مقابل اقدامات تروریستي 
از یک سو و حمایت از حقوق بشر در مقابل مداخالت نابه جای افراد دولتي در نتیجه ی 

اقدامات ضد تروریستي، تعادل برقرار نمایند.
در نتیج��ه ی این فش��ارها، ای��ن خطر وج��ود دارد که دولت ه��ا در مبارزه با 
تروریسم، به اقداماتي همانند اقدامات تروریست ها متوسل شوند و این امر به منزله ی 
مشروع س��ازي این اقدامات مي باش��د. به عنوان نمونه مي ت��وان به گزارش جرج دبلیو 
بوش رییس جمهور آمریکا اشاره نمود که به سازمان اطالعات و امنیت آمریکا اجازه ی 
کش��تن صدام حسین را مي دهد؛ در حالي که او رییس رسمي یک عضو سازمان ملل 

است.1
بر همین اساس امباسادور استرودمن،2 رییس اداره ی OSCE براي سازمان هاي 
دموکراتیک و حقوق بش��ر بیان داشته اس��ت: در حالي که دولت ها حق مشروع براي 
دفاع از خود و دفاع از شهروندان را دارند، ما نمي توانیم مانند تروریست ها از شیوه هایی 
مانند مرعوب ساختن ش��هروندان بي گناه، تعقیب افرادي که داراي اعتقادات مذهبي 
متف��اوت، قومیت متفاوت، نادیده گرفتن حق ارائ��ه ی صریح دیدگاه هاي متفاوت و یا 
حق همراهي با کس��اني که داراي دیدگاه هاي متفاوت هس��تند استفاده کنیم. تعادل 
میان شیوه هاي مشروع سازي مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر، امري ظریف 

.)Keynote speech,2001( و دقیق است
نظارت بر معیارهاي اتخاذ ش��ده توسط مقام های دولتي در پاسخ به تروریسم 
و انطب��اق ب��ا حقوق بش��ر، بیش از ه��ر چیز به دادگاه ه��اي داخلي و پ��س از آن به 
مکانیس��م هاي بین المللي به ویژه دادگاه اروپایي حقوق بش��ر و کمیته ی حقوق بش��ر 

سازمان ملل بر مي گردد.

1. The Guardian, 18 January 2002.
2. Ambassador Stroudman
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دادگاه اروپایي حقوق بش��ر، در پرونده اي این حقیقت را که دادگاه تنها زماني 
ب��ر عملکرد دادگاه هاي داخلي دولت ها نظارت خواهد نمود که یکي از تعهدات مذکور 
در ماده ی 3 کنوانس��یون، به صراحت و به صورت غیرضروري نقض شده باشد را فاش 

.)Ibid, paras. 79 to 80( ساخت

2-3. مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر در این زمینه را مي توان در دو قسمت بررسي نمود؛ مرحله اي 
که تروریس��م در راستاي منافع مبارزان شکل مي گیرد و زماني که مبارزه با تروریسم 

در سرفصل منافع قرار مي گیرد.

الف( مبارزان با تروریسم؛ وارثان ترور
مبارزه با تروریسم، شعاري غربي است که عمدتاً از زبان سردمداران آمریکایي 
ش��نیده مي ش��ود؛ حال آن که کنکاش تاریخ آمریکا از یک نظر به مانند س��یر و سفر 
بر روي س��تون فقرات تاریخ ترور خواهد بود. تاریخ آمریکا به مثابه تاریخ ترور اس��ت. 
کش��تار سرخ پوستان که همراه با ورود اولین سفیدپوس��ت به قاره ی آمریکا آغاز شد، 
یک تابلوي وحش��تناک اس��ت که چهره ی انس��انیت را خجل زده نموده اس��ت. قتل 
عام بي رحمانه و دس��ته جمعي سرخ پوس��تان، یک دوره ی سراسر وحشت و ترور است 

)دیلپاک، پیشین: 122(. 
در این میان، همگامان اروپایي آمریکا نیز بي گناه نیس��تند. کش��ف اس��ترالیا 
توسط دریانوردان انگلیسي و قدم گذاردن این انسان هاي متمدن با سالح هاي گرم در 
دس��ت، به خاک این جزیره، حامل پیامي خونین براي بومیان صلح طلب مائوري بود. 
ش��کار انسان در آفریقا که فرانس��ویان متمدن براي سرگرمي و تفریح انجام مي دادند، 
دس��ت کمی از اعمال همتایان فوق الذکر خود نداش��ت. به راستي اینان وارثان ترورند 
یا حامیان حقوق بشر؟ این سخن، نگارنده را با این چالش نسبتاً بزرگ مواجه خواهد 
ساخت که چگونه مي توان به گزاف چنین گفت؟ در قرني که مبارزه با تروریسم شعار 
نخس��ت جهاني اس��ت، چگونه مي توان با تمام نیرو تروریسم را محکوم نکرد؟ پاسخ را 
باید در این جمله دید که در صورت نفي ترور، باید تمدن بش��ري که بر پایه ی آن بنا 



15
ره  

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

تروریسم و حقوق بشر
26

شده است را نیز نفي نمود. آیا چنین امری ممکن است؟

ب( مبارزان با تروریسم؛ ناقضان حقوق بشر
پاس��خ شدید به پدیده ی رو به گس��ترش جرایم بین المللي و به ویژه اقدامات 
یا تهدیدات تروریس��تي، به احتمال زیاد باعث فشار به حقوق بشر و آزادي هاي فردي 
مي گ��ردد. از نظر تاریخي ای��ن محدودیت در ایاالت متحده ابتدائ��اً بر روي افراد غیر 
آمریکایي اعمال گردیده اس��ت. به عقیده ی پروفس��ور دیوید کول، در چنین مواردي 
ک��ه اقدامات خش��ن علیه افراد غی��ر آمریکایي براي حمایت از ش��هروندان آمریکایي 
اعمال مي شود، بایستي از عبارت »مبادله ی آزادي افراد خارجي با امنیت شهروندان« 
اس��تفاده نمود. نمونه ی چنین برخوردي در تاریخ معاصر نیز مش��اهده مي شود که با 
David. P. Stew�( 1798 1 آغاز گردید  قوانین نه چندان معروف آشوب و بیگانگان

.)art, Opcit, p: 688
بیش تر موارد نقض حقوق بشر در جهان، در موارد بحران یا در زمان هایي رخ 
مي دهد که یک دولت در حال مبارزه با یک پدیده ی خشونت بار است یا این که چنین 
تلق��ي مي کند و یا این که در زمان ه��اي اضطراري اتفاق مي افت��د. چهارچوب حقوق 
بین الملل و حقوق بش��ر، تنها براي زمان هاي خوشي و یا زمان هاي آسان نیست، بلکه 
اهمیت اجراي آن در خالل دوران سخت بیش تر احساس مي شود.2 کنوانسیون حقوق 
مدني و سیاسي در کنار سایر اسناد مرتبط با حقوق بشر، حق دادرسي منصفانه شامل 
دسترس��ي به وکیل و حق خودداري از دس��تگیري و بازداش��ت خودسرانه را تضمین 
کرده اس��ت و اعالم نموده است که دولت ها نبایس��تي تبعیض، بر مبناي نژاد، رنگ و 

ملیت و مانند آن تبعیض به خرج دهند. 

1. Alien and Sedition Acts 1798.
 این قوانین شامل پنج قانون است که در سال 1798 به تصویب رسید.

2. کمیته ی حقوق بش��ر س��ازمان ملل که وظیفه ی نظارت بر اجراي کنوانسیون حقوق مدني و سیاسي را بر عهده 
دارد، بر این نکته تاکید کرده اس��ت که احترام به حقوق بش��ر در ش��رایط اضطراري، اهمیت بیش تري مي یابد؛ به 
ویژه حمایت از حقوقي که از نظر کنوانس��یون قابل اغماض نیستند. این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق آزادي 
از شکنجه و سایر اعمال غیر انساني. اخیراً کمیته ی حقوق بشر اعالم نموده است که حق آزادي در برابر بازداشت 

نامحدود نیز از حقوق غیر قابل اغماض بشر بوده و دولت ها حتي در شرایط اضطراري نباید آن را نقض کنند.
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برخي از این تضمین ها ممکن اس��ت ب��ه صورت موقت به صورت معلق درآید 
یا در شرایط بس��یار محدود و استثنایي نادیده گرفته شوند. این وضعیت هاي محدود 
کننده در ماده ی 4 کنوانس��یون مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت. تعلیق این حقوق، 
تنها زماني امکان پذیر اس��ت که خطري براي حیات ملت وجود داش��ته باشد.1 به نظر 
مي رسد رییس جمهور آمریکا بسیار مایل است شرایط کنوني را به عنوان شرایط قابل 

تعلیق کنوانسیون تلقي نماید. 
ش��دیدترین انتقاد به حوادث یازده س��پتامبر، بازداش��ت خودسرانه و طوالني 
مدت متهمان اقدامات تروریستي بود که برخي از آن ها، بدون تفهیم اتهام و دسترسي 
به وکیل بازداش��ت گردیدند. عمده ی این بازداشت ش��دگان، غیر آمریکایي مي باشند. 
David. P. Stew� )گرچه در میان آن ها برخي از اتباع آمریکا نیز مشاهده مي شوند 

.)art, Op.cit, p: 688
در نتیجه و پیامد حمالت یازدهم سپتامبر، دولت ایاالت متحده آمریکا، جهان 
غرب و اروپا را به س��مت اجماع محکم تري مبني بر این که آمریکا در مرکز جغرافیاي 
سیاس��ي جهان قرار دارد، س��وق داد. حمالت یازدهم سپتامبر بهانه اي براي حاکمیت 
و چیرگ��ي ارزش هاي اروپایي بر جهان بود. هیچ چی��ز نمي تواند بهتر از این جمله ی 
رییس جمهور آمریکا »یا با ما؛ یا علیه ما« که بارها و بارها تکرار شد، واقعیت این امر 

را نشان دهد.
حم��الت ی��ازده س��پتامبر و اعالمیه ی صادره ی پ��س از آن، ب��رای جنگ با 
تروریس��م، نیروي اصلي براي یکپارچه س��ازي جهاني را فراهم نمود. دولت ها و س��ایر 
بازیگران عرصه ی بین المللي نظیر سازمان ملل متحد، تحت فشار شدید دولت ایاالت 
متح��ده قرار گرفتند تا این ک��ه تمایالت و الزامات بین المللي را ب��ه نفع از بین بردن 

تروریسم کنار گذارند.
تاکید مجدد بر چیرگي و غلبه ی آمریکا و اروپا بر جهان در نتیجه ی جنگ با 
تروریس��م، تاثیرات عمیق و دراز مدتي بر حقوق بشر خواهد گذاشت. این امر هرگونه 
اظه��ار عقیده ی مخالف را س��رکوب ک��رده و هرگونه فرصتي را ب��راي بحث در مورد 

1. چنان چه دولتي بخواهد از مسوولیت هاي خود در قبال حقوق بشر مذکور در کنوانسیون تخطي نماید، بایستي 
دبیر کل سازمان ملل را از این موضوع و این که از چه زماني این اقدام را آغاز خواهد کرد، مطلع نماید.
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محدوده ی حقوق بشر، ارتباطات فرهنگي و راهکارهاي اجرایي آن سرکوب مي کند. از 
س��وي دیگر جنگ با تروریس��م این امکان را به دولت ایاالت متحده مي دهد تا حقوق 
بشر را آن گونه که مي خواهد تعریف کند و دیگران را از حقوق بشر محروم نموده و یا 
قلمرو آن را براي دیگران محدود نماید. افزون بر آن، این اقدام به آمریکا اجازه مي دهد 
که مخالفان نس��خه ی حقوق بشري خود را به عنوان دش��منان و یا حامیان دشمنان 
خود و یا حامیان تروریسم جهاني معرفي نماید. در گفت وگوي »ما و ایشان« هرگونه 
اقدامي در جهت بازسازي مجدد و چند فرهنگ سازي حقوق بشر با دشواري فراواني 
روبه رو خواهد ش��د؛ چرا که حقوق بشر از منظر اقدامات بوش تعریف و تبیین خواهد 
ش��د. اقدامات افسار گس��یخته ی آمریکا در سراس��ر جهان، آخرین بهانه هاي تشکیل 

ساختار جهاني حقوق بشر را نیز از بین برده است.
جنگ با تروریس��م، تنها افراد و فرهنگ هاي غیرغربي را هدف قرار داده است؛ 
ب��ه وی��ژه زماني که این فرهنگ ها از منافع خاص غرب فاصله گرفته باش��ند. جنگ با 
تروریس��م به طور عمده بر س��نت ها و سیاست هاي خاص اسالمي متمرکز شده است. 
بخواهیم یا نخواهیم، جنگ با تروریسم اختالف فرهنگي عمیقي را بین جهان غرب و 

بسیاري از کشورهاي اسالمي و عرب ایجاد نموده است.1
از یازده��م س��پتامبر 2001 ایاالت متح��ده اقدام به وضع و اج��راي قوانین، 
سیاست ها و اقداماتي نموده است که تاثیر اساسي بر آزادي هاي فردي گذاشته است. 
برخي از این اقدامات نظیر دس��تور تاس��یس دادگاه هاي نظامي براي محاکمه ی افراد 
مظنون به تروریس��م، نقض اصول اساسي حقوق بش��ر بین المللي و نیز استانداردهاي 
قانون اساس��ي ایاالت متحده مي باش��د. چنین قواعد و مقرراتي2 در برخي کش��ورها 

1. گرچه گروهي از نویس��ندگان این امر و عکس العمل کش��ورهاي غربي نسبت به مسلمانان را ناشي از پیدایش و 
ظهور تروریس��م مذهبي در ده سال گذش��ته مي دانند )بنگرید به: جاللي، 1384: 54-53( اما مي توان معتقد بود 
که آنچه در حال حاضر تحت عنوان تروریس��م مذهبي از آن نام برده مي ش��ود، به طور عمده پاسخ هایي نسبت به 
جهان گش��ایي فرهنگي غرب است و از آن جا که خاورمیانه از قوي ترین پشتوانه های ملي و مذهبي برخوردار است 
که مانع از تهاجم فرهنگي غرب مي گردد، از این رو عمده ی این واکنش ها از این سرزمین نشات مي گیرد و این امر 
باعث ایجاد شبهه ی تروریسم مذهبي شده است )براي توضیح بیشتر در این زمینه، بنگرید به: فوکویاما، 1383(.

2. عالوه بر قانون پاتریوت 2001 در آمریکا، مي توان به برخي قوانین در سایر کشورها اشاره نمود. از جمله، قانون 
جرم و امنیت 2001 در انگلس��تان، قانون ش��ماره 83 سال 2001 در مجارس��تان و قانون مبتني بر اقدامات ویژه 

علیه تروریسم 2001 در ژاپن.
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نش��انگر مفاهیم و مضامیني هس��تند که بخشي از س��اختار برنامه ریزي هاي سیاسي 
محسوب مي ش��وند. این قوانین براي دست یابي به امنیت، تغییراتي اساسي در حقوق 
کیفری ماهوي و شکلي به وجود آورده اند. چنین تغییراتی را مي توان در ظهور حقوق 
جزاي دشمن محور و فاصله گرفتن از مفاهیم سنتي و اصول حقوق جزاي شهروندمدار 
که از سوي کشورهاي لیبرال پذیرفته شده است، مشاهده کرد )یورگ، 1385: 67(.

در خارج از آمریکا نیز دولت بوش بدون توجه به اصول حقوق بش��ر و حقوق 
بشردوستانه ی بین المللي به دنبال جنگ با تروریسم بوده است. به عبارت دیگر، دولت 
ای��االت متحده، منافع امنیتي خ��ود را در اقدام علیه حقوق داخلي و حقوق بین الملل 

مي بیند. هیچ قانوني بر جنگ با تروریسم حاکمیت نمي کند.
بي توجهي ابرقدرت ها نس��بت به هنجارهاي اساسي حقوق بشر، حامل پیامي 
براي جامعه ی بین المللي بوده است. دولت ایاالت متحده این اعتقاد را که حقوق بشر 
پایه اي و اساسي بوده و حتي در اوضاع بحراني بایستي مورد حفاظت قرار گیرد، نقض 
نمود. بي توجهي نسبت به حقوق بشر که ایاالت متحده آن را با قدرت به اجرا گذاشته 
و در همین راس��تا اقدام به اعمال زور علیه س��ایر دولت ها نموده؛ برتري قدرت را بر 
اخالق و حقوق بین الملل به رخ مي کشد. این اقدامات موید این تفکر است که حقوق 
بش��ر به دوران آس��ایش مربوط مي ش��ود و زماني که به عنوان مانعي بر سر راه منافع 
حیاتي دولت ها قرار گیرد، قابل چشم پوش��ي اس��ت. بنابراین زماني که سرسخت ترین 
طرفداران حقوق بشر، چنین برخورد دوگانه اي با آن دارند، چگونه مي توان کشورهایي 

که توجه کمتري بر حمایت از آن دارند را از تعرض به آن منع کرد؟
تعرض دولت آمریکا به آزادي هاي فردي باعث گردیده اس��ت تا سایر دولت ها 
نیز امنیت را بهانه اي براي انکار حقوق بش��ر قرار دهند. ابهام و گستردگي امنیت ملي 

و استقالل، بهانه ی خوبي براي مبارزه با نظرات مخالف ایجاد کرده است.
جنگ با تروریس��م به دولت ه��ا اجازه مي دهد در صورت تمایل، مش��روعیت 
هرگون��ه مب��ارزه اي را به صورت مطلوب خود مورد بازنگ��ري قرار داده و از این طریق 
شدیدترین اقدامات علیه آن را توجیه کنند. هر اقدام و هرگونه مبارزه اي در این راستا 
مي تواند غیرمشروع باشد و ش��دیدترین واکنش ها را توجیه کند؛ چرا که مخل منافع 

دولت نشان داده مي شود. 
ابهام و گس��تردگي واژه ی تروریس��م و س��ایر مش��تقات آن، تاثیر شدیدي بر 
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مش��روعیت بحث هاي سیاس��ي و حتي آکادمی��ک دارد. به عنوان نمونه، بس��یاري از 
افراد دانش��گاهي و اساتید، به دلیل وارد شدن در بحث هاي مربوط به تروریسم توبیخ 
شده اند. مقامات رسمي از جمله برخي از روساي دانشگاه ها در مورد وطن پرستي این 
افراد تحقیق کرده و پیش��نهاد داده اند که بایستي توبیخ شوند یا این که رسماً مجازات 
ش��وند )Makau, 2002, p:10(. بدین ترتی��ب هرگونه اظهار عقیده ی مخالف، تحت 

عنوان آشوب و خیانت به دولت شناخته مي شود.
در س��ال هاي گذش��ته هیچ چیز به اندازه ی جنگ با تروریسم، حقوق بشر را 
به چالش نکش��یده اس��ت. امروزه طرفداران سنتي حقوق بشر در سازمان ملل و اروپا، 
حمایت از اصول حقوق بش��ر، ب��ا محدودیت هایي روبه رو ش��ده اند. تمامي دولت ها از 
تمامي گرایش هاي سیاسي، امروزه به نحو آزادانه تري سیاست هاي خشن خود را علیه 
مخالفان اعمال مي کنند. متفکران غیر اروپایي حقوق بش��ر نیز امروزه موضعي تدافعي 
اتخاذ کرده اند. دیدگاه هاي آنان ممکن است روند جهاني سازي را مختل نماید؛ چرا که 
این افراد متهم به تهییج و تش��ویق احساسات، ایدئولوژي ها و دیدگاه هاي ضد اروپایي 
مي باش��ند. در چنین فضایي، بحث در مورد فرهنگ هاي تشکیل دهنده ی حقوق بشر 
دش��وار است. در یک کالم، انجام پروژه ی جهاني س��ازي یا چند فرهنگ سازي حقوق 

بشر، از گذشته دشوارتر گردیده است.

3-3. جهاني شدن حقوق بشر؛ راهي به سوي تروریسم
در این که جهاني شدن چیست و از چه زماني ریشه مي گیرد، دیدگاه صریحي 
وجود ندارد. در یک تعریف، »جهاني ش��دن در نتیجه ی گسترش ابزارهاي ارتباطي و 
اطالعاتي پدید آمده که روند جابه جایي سریع سرمایه، نیروي کار و اطالعات را فراهم 
کرده اس��ت؛ کنترل دولت بر آن عملي نمي باشد و منجر به یک فرهنگ واحد جهاني 
خواهد ش��د. به عبارت دیگر، جهاني ش��دن شبیه یک دس��تگاه مخلوط کن است که 
چرخ چهار پره اي آن، کاال، سرمایه، نیروي کار و اطالعات است و در اثر حرکت سریع 
آن، معجون فرهنگ واحد ی��ا به بیان دیگر، دهکده ی جهاني پدید مي آید« )بصیری، 
1381: 125(. ای��ن تعریف صرف نظر از پیچیده و تا حدودي مبهم بودن آن، عصاره ی 

مفهوم جهاني شدن است.



شماره  15
تعالي حقوق/ 

نوروز کارگری
31

ریش��ه ی جهاني ش��دن به ویژه در زمینه ی فرهنگي را مي توان در جاي جاي 
تاریخ مشاهده کرد. تمامي ادیان و مکاتب ایدئولوژیک و فلسفي در پي جهاني ساختن 
تفکرات خود بوده اند؛ آن گونه که اسالم مخاطبان خود را از میان مردم )یا ایها الّناس( 
بر مي گزیند و در پي نجات بش��ریت اس��ت. به عالوه در تش��یع این اعتقاد براي پایان 
جه��ان نی��ز با ظهور امامي که جهان را پر از عدل و داد مي کند، به نحو بارزتري جلوه 
مي کند. از این رو نمي توان دیدگاه هاي مرتبط با جهاني ش��دن را پدیده اي امروزین و 
متعلق به جهان غرب دانست؛ گرچه امروزه مکانیسم هاي الزم براي تحقق این تفکر، با 
تاسیس نهادهاي جهاني فراهم شده و گویي جهان به سمت این تفکرات پیش مي رود. 
یکي از نمادهاي جهاني شدن، جهاني شدن حقوق بشر است که در پي تبلیغ 
تفکرات و س��اختن جهاني اس��ت که این ایده ها را به نحو کامل در آن پذیرفته و اجرا 
شوند. سوالي که در فرایند جهانی شدن حقوق بشر مطرح مي شود این است که انجام 
این عمل تا چه اندازه س��اده اس��ت و چگونه مي توان عکس العمل س��ایر فرهنگ ها را 
برنیانگیخت. با توجه به آن چه که گفتیم، جهاني ش��دن حقوق بشر، تمامي فرهنگ ها 
را تحت تاثیر قرار مي دهد. واکنش فرهنگ ها در برابر این تاثیر، یکسان نیست. برخي 
از فرهنگ ها نظیر فرهنگ هاي س��یاه آفریقایي به راحتي تسلیم مي شوند و در سیالب 
جهاني سازی حقوق بشر غوطه ور مي شوند، اما نمي توان این انتظار را در مورد تمامي 
فرهنگ ها داش��ت. برخی جوامع مایل نیس��تند از ارزش هاي عمیق و ریش��ه دار خود 
دس��ت بکش��ند و این بس��یار س��اده لوحانه خواهد بود که گمان کنیم فرهنگ مردم 
آمریکا به زودي بر جهان مس��تولي خواهد ش��د )فوکویاما، 1383: 8(. این همبستگي  
و تعلق��ات فرهنگي موجب گردی��د تا برخي از فرهنگ ها، جهاني ش��دن فرهنگي در 
قالب حقوق بش��ر را به ش��دیدترین نحو ممکن پاسخ دهند. عمده ی این واکنش ها در 
فرهنگ اس��المي بود؛ چرا که اس��الم تنها فرهنگ مهم و جهاني است که به احتمال 
قوي با مدرنیته معارض اس��ت )همان: 10(. برخ��ورد فرهنگ غرب به عنوان حامل و 
حامي جهاني س��ازی و فرهنگ اس��المي به عنوان مخالف ای��ن امر، موجی در جهان 
ایج��اد نمود. موجي که قرن بیس��ت و یک��م را در آغاز با نگراني روبه رو س��اخت. این 
موج ش��دید، تروریسم مذهبي بود که برخي تحت عنوان موج چهارم تروریسم، آن را 
خطرناک ترین ناقض امنیت بین المللي در قرن بیس��ت و یکم مي دانند )س��ی راپورت، 
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1378: 144-141(. بدین ترتیب با اندکي دقت مي توان تروریسم مذهبي قرن بیست 
و یکم را بالیي دانس��ت که از بطن جهاني شدن فرهنگي غرب و به ویژه جهاني شدن 
حقوق بشر رشد کرده و گسترش مي یابد؛ چرا که کشورهاي آسیایي، تاکید بر فرهنگ 
آسیایي یا به عبارتي ارزش هاي آسیایي را جلودار مبارزه با سیاست هاي سلطه گرایانه و 
ظاهراً فرهنگي غرب مي دانند و بر این عقیده اند که کوشش براي تعمیم یک فرهنگ 
به کل جهان، نمودي از س��لطه طلبي غرب و تالش براي ایجاد جهان یک قطبي است 

)شاهنده، 1380: 210(.
تروریس��م بین المللي اخیر، در حقیقت ناشي از نزاع در داراالسالم براي کسب 
قدرت یا حفظ قدرت موجود است. به عبارت دیگر، رشد تروریسم در دهه ی اخیر ناشي 
از مقابله ی پدیده ی مدرنیته با سنت گرایي مذهبي است. در این معادله، علت خصومت 
افراط گرایان مذهبي با کشورهاي غربي و به ویژه آمریکا، در حمایتي است که غرب از 
نخبگان خواستار مدرنیته در کشورهاي اسالمي مي کند )عبداللهی، 1385: 20-21(.

تا پیش از یازدهم س��پتامبر، وعده ی حقوق بش��ر جهاني به کشورهاي جهان 
سوم این بود که مسایل ناشي از شرایط بد زندگي، بي کفایتي دولت ها و سایر معضالت 
اجتماعي، از طریق حاکمیت قانون، اعطاي حقوق افراد و پي ریزي یک دولت بر مبناي 
تفکرات اصولي، حل شدني است. از این طریق از کشورها خواسته شد تا از یک جریان 
تاریخي خاص که همان فرهنگ جهاني حقوق بشر است، پیروي کنند؛ جریاني که به 
آینده ی جامعه ی بین المللي چش��م داشته و به آن امیدوار است. براي رسیدن به این 
منظور، ادعا شده است چنان چه کشورهاي جهان سوم به سرعت از پله هاي تمدن باال 
روند، رس��یدن به یک جامعه ی جهاني یک دست امکان پذیر است. این جریان تاریخي 
نتوانس��ت به نیازهاي کش��ورهاي جهان سوم پاس��خ مثبت دهد؛ چرا که فاقد برخي 

چارچوب ها و تفکرات انتقادي در مورد قواعد بین المللي بود. 
اگ��ر جنبش حقوق بش��ر در امید واقعي براي حقوق بین الملل و کش��ورهاي 
جهان اس��ت، بایستي استعارات وحش��ي، قرباني و منجي را از میان بردارد. تالش در 
راستاي ایجاد جهاني متحد و یک دست بر مبناي فرهنگ غرب و جهاني سازِي حقوق 

بشر به شیوه اي غربي، راه به جایي نخواهد برد.
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یافته های پژوهش
تروریس��م به عنوان اقدامات مخل امنیت مش��کل دیرینه ای است که همیشه 
همراه بش��ر بوده اس��ت. س��والي که تاکنون مورد بي مهري قرار گرفته اس��ت، این که 
تروریسم چیست؛ چگونه بر حقوق بشر تاثیر می گذارد و حقوق بشر چیست که تحت 
تاثیر تروریسم قرار می گیرد. تا زماني که درک درستي از این دو مفهوم وجود نداشته 

باشد، سخن گفتن از تاثیر تروریسم بر حقوق بشر ممکن نیست. 
مروري بر خاس��تگاه حقوق بش��ِر مدرن و ادعاهایي که از زبان طرفداران آن 
ش��نیده مي شود، با دیدگاهي ش��اید بدبینانه، ما را به سمت این عقیده سوق مي دهد 
که حقوق بشر، حقي متعلق به تمام بشر نیست، بلکه برخاسته از فرهنگ جهان غرب 
و در پي جهاني کردن ارزش ها و فرهنگ خاس��تگاه غربي است. این امر در مناطقي از 
جهان که داراي پیشینه اي غني مي باشند، واکنش هاي شدید را ایجاد نموده است. این 
واکنش ها در بس��یاري از موارد، از کنترل خارج ش��ده و شیوه اي خشونت آمیز به خود 
مي گیرد و از آنجا که ش��دیدترین این واکنش ه��ا از طرف غني ترین ملت ها و مذاهب 
صورت گرفته است، در قرن بیست و یکم شبهه ی تروریسم مذهبي، آرامش را از غرب 

سلب نموده است.
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