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چکیده
نقض گسترده حقوق وآزادی های اساسی بشر ازجمله سرکوب سیاسی ،تبعیض هاای اجتماا ی،
دم رواداری وتحمل دربرخورد با اقلیتها (مذهبی ،نژادی و ،)...به حاشیه راندن هرگونه صدای
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مخالف ،یکی ازموجبات اساسی نضج وگسترش خشونت واقدامات تروریستی است .اما ا ماا
خشونت آمیزی که موما تروریسم نامیده میشود مستقیم وغیر مستقیم – با ا

نقاض حقاوق

بشروآزادی های بنیادین شهروندان میشود .از سوی دیگر ،با نایت به اینکاه مقابلاه باا جارامم
تروریستی باید به صورت سامانه مند ومداوم صورت گیارد ومساتلزم اتخاا تدابیرنسابتا شادید
مبتنی برمردم ساالری وحاکمیت قانون) ازمسایرا تدا و قالنیات خاار شاده ودرچهاارچوب
مبارزه باتروریسم ،خودمرتکب نقض ویا تحدیدحقوق بشار شاوند .سااا محاوری ایان مقالاه
پیرامون بررسی ابعاد نقض حقوق بشر درپدیده تروریسم با تکیه بر نظریه سازه انگااری بررسای
میشود .در این تحقیق ،با رویکردی تبیینی و تکیه بر اسناد ،از روش مطالعه کتابخانه ای اساتااده
شده است .یافته های تحقیق گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی
گناه وسازوکارمبارزه با آن نیز در مواردی با نقض حریم وحقوق فردی ،ناقض حقوق بشر تلقای
میشوند.
واژگان کلیدی :تروریسم ،سازوکارمبارزه با تروریسم ،حقوق بشر ،نقض حقوق بشر
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(درمقایسه باسایر جرامم) است ،همواره این نگرانی وجود داردکه دولت هاا (حتای ساامانه هاای
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مقدمه
تروریسم به دوصورت برحقوق بشر تأثیر مستقیم دارد :اوال مل تروریستی دخالت
آشکار درحقوق اساسی بزه دیدگان است .به طور خاص اقدامات تروریستی حق انسانی
برحیات وتمامیت جسمانی و روانی را تحت تأثیر قرار میدهد و ثانیا واکنش دولتها
به مل تروریستی ویا به یک تهدید تروریستی به نحو اجتناب ناپذیری با حقوق اساسی
شهروندان درتضاد است .تروریسم الوه بر فجایع انسانی ،امل بی ثباتی دولتها،
تضعیف نهادهای جامعه مدنی ،به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه
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اقتصادی و اجتما ی میباشد .در این راستا برخی ازدولت ها اصوال قابلیت ا ما
حقوق بشررا درمبارزه با تروریستها مورد تردید قرار میدهند حا آنکه حقوق بشربه

س ی ا س ت ج ها ن ی

نوان یک نظام حقوقی دارای مقررات و سازوکارهای قابل توجه قابل ا ما در مبارزه
با تروریسم است و اسناد بین المللی نیز به مکرر به قابلیت ا ما حقوق بشردرمبارزه با
تروریسم اشاره کردهاند .ازاین رو دولتها نمیتوانند به نام مبارزه با تروریسم ،حقوق

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

بشر را نادیده گرفته یا محدود نمایند .با وجود این اگر تروریسم یا مبارزه با آن وضعیت
اضطراری رابه وجود آورد ،نظام حقوق بشر تعلیق موقت و استثنایی برخی از قوا د
قابل تعلیقش رامی پذیرد ،به هرحا این تعلیق به معنی نای حاکمیت قانون و تجویز
خودسری در مبارزه با تروریسم نیست .غالب حمالت تروریستی جزء اقدامات
خرابکارانهای هستند که دولتها باید درچهارچوب اصو و قوا د حقوق بشربه آنها
پاسخ دهند .باوجود این تکلیف ،بسیاری از دولتها با تعلیق ملی برخی ازمقررات
حقوق بشر ،اقدامات ضدتروریستی خودرا ازرهگذرنقض موازین حقوق بشر به انجام
میرسانند .حا آنکه حقوق بشر به نوان یک نظام حقوقی نه تنها تروریسم و برخورد
با آن را مدنظرداشته است ،بلکه همچنین تروریسم را جزء مواردی طبقه بندی کرده
است که باجمع شرایطی چند میتواند منتهی به ایجاد وضعیت اضطراری شود که درآن
پارهای ازمقررات حقوق بشرقابل تعلیق هستند.
دولتها با نگاهی واقع گرایی ،برای حاظ حاکمیت و امنیت خود و شهروندان ،ر ایت
اصو حقوق بشری را در رتبه دوم اولویتهای خود قرار میدهند .گروههای تروریستی
اساسا تعریف خاص خود را از حقوق بشر در الیه باورهای خود میگنجانند .در نتیجه

اکثریت گروههای تروریستی با رویکردی سازه انگارانه به خشونت سیاسی و تروریسم
می نگرنند و تحقق آرمانهای خود را محور سیاستهای اجرایی دانسته و ابای از نقض
حقوق بشر و حق حیات انسانها ندارند.
این مقاله به

نوان ساا

محوری ،ابعاد نقض حقوق بشردرپدیده تروریسم

وسازوکارمقابله با آن را در ادبیات حقوق بین الملل با توجه به نظریات سازه انگارانه
(رویکرد گروههای تروریستی) و واقع گرایی (رویکرد دولتها) مورد کنکاش قرار
میدهد .در این تحقیق ،با رویکردی توصیای_ تحلیلی و تکیه بر اسناد ،از روش مطالعه
کتابخانهای استااده شده است .دکتر مسقیمی پیشاپیش در مقاله ارزشمند خود" نقض
جقوق بشر و گسترش تروریسم" در بهار  ،1931فصلنامه سیاست ،بخشی از ابعاد این
موضوع به ویژه اثر تروریسم بر نقض حقوق بشر را در تحلیلی کلی ترسیم ساخته است.
دکتر امیر ارجمند نیز در مقاله خود با نوان" ا ما حقوق بشر در مبارزه با تروریسم"
حاضر کوشیده است با تکیه اساسی براسناد سازمان ملل خصوصا اسناد جدید و ادبیات
حقوق بین الملل ،تحلیلی جامعتر از موضوع ارامه دهد.
 .1ابهام مفهومی و تعریف تروریسم
در تعریف و گونهشناسی پدیده تروریسم و مصادیق آن نباید از تأثیر قضاوتهای
ارزشی و ضوابط مورد نظر یک محقق دولت غالت نمود .ممکن است افراد وگروههایی
ازسوی یک دولت تروریست خوانده شوند ولی دولتهای دیگری آنها را مبارزان راه
آزادی بشناسند و به نوان نمونه ،ازنظر دولتهای آمریکا و اسرامیل و حتی محققان
دارای گرایش های صهیونیستی ،حزب اهلل لبنان و مبارزان فلسطینی مصادیق بارز
تروریسم شناخته میشوند و باید ریشههای آنها خشکانده شود ولی از دید مردم و
رهبران بسیاری از کشورهای خاورمیانه این گونه سازمانها وگروهها نه تنها تروریست
نیستند بلکه به لت ایستادگی در برابر تجاوز و اشغا سرزمینشان باید مورد توجه قرار
گیرند .مصادیق تروریسم تا آن حد مبهم است که پارهای گروهها و افراد گاه به نوان
تروریست و زمانی دیگر به نوان مبارزان راه آزادی شناخته میشوند ،رونالد ریگان
درسا  1331دردیدار با مهاجمان افغان آنان را مبارزان راه آزادی همچون بنیانگذاران
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در فصلنامه نامه حقوقی ،1931 ،برخی از موارد این بح

را روشن ساختهاند لیکن مقاله
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آمریکا خواند و مورد حمایت مالی ،سیاسی و نظامی قرار داد ولی از سپتامبر ،2111
برخی از همین افراد وگروهها از سوی دولت آمریکا تروریست تلقی میشوند
(خداوردی )192 :1931،ریشه لغوی تروریسم به زبان یونانی  Trasبه معنی ترس و لرز
باز میگردد .فعل  Tresیا  Tersدر زبان التینی به همین معنا آمده است .در زبان
انگلیسی ،اصل کلمه  Terreurبه فعل التینی  Tersبرمیگردد ،که آن هم به معنی
«ترساندن» یا «ترس و وحشت» است که بیشتر مشقات آن حو همین معانی مشخص
میچرخند (ناجی راد )92 :1931 ،در فرهنگ پیشرفته آکساورد آمده است« :تروریسم
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نیز به روشی اطالق میشود که هدفش استااده از خشونت یا تهدید به استااده
ازخشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی است( .آکساورد)1339 ،

س ی ا س ت ج ها ن ی

پا پیالر جامعترین تعریف از تروریسم را ارامه داده است ،او معتقد است که تروریسم
خشونت از پیش طراحی شده با جهتگیری سیاسی بر ضد اهداف غیرنظامی ازسوی
گروههای خرده ملی و وامل مخای است ،که معموال برای تأثیرگذاری بر مخاطبان به

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

کار گرفته میشود .این تعریف دارای  9نصر اساسی است  )1آن که تروریسم ملی
است از پیش طراحی شده و ناشی از فکر و تصمیم دهای که میخواهند آن را انجام
دهند  )2این کنش دارای جهتگیری سیاسی است و با دیگر خشونتهای برآمده از
انگیزههایی همچون انگیزههای مالی یا انتقام شخصی و ...فرق دارد .مرتکبین این ا ما
انگیزههای کالن دارند و میخواهند وضع موجود را تغییر دهند )9 .نصر سوم این
تعریف مربوط به قربانیان تروریستهاست که شامل افرادی است که توانایی دفاع از
خود ندارند ،مانند کشته شدن تمامی سرنشیان هواپیماهایی که در حادثه  11سپتامبر لیه
بر های دو قلوی نیویورک و پنتاگون (وزرات دفاع آمریکا) به کارگرفته شد و همچنان
تمامی ساکنان که در بر های دو قلوی حمله منهتن نیویورک و ساختمان پنتاگون ،کشته
شدند ،توانایی هیچگونه دفا ی را از خود نداشتند .چهارمین نصر در ارتباط با مرتکبین
ا ما تروریستی است که ازگروههای فروملی تا وامل سری هستند که کارشان از
ملیات نظامی دولتها و کاربرد آشکار نیروهای نظامی بر ضد اهداف نظامی متمایز
است .با این تعریف روشن میشود که روش تروریست ،هراسافکنی و خشونت
غیرقانونی است و استراتژی آنها دستیابی به اهداف سیاسی و اجتما ی است که با

اهداف جنایتکاران ادی مانند دزدان و تبهکاران فرق میکند .آنان از وضع موجود
جامعه سیاسی ناراضی و تالش میکنند وضع موجود را به هم بزنند (ناجی راد،
 ):1-1931:::در نظام ملل متحد در  133:ا المیه اقدامات حذف تروریسم بین المللی
قطعنامه  :3/11تروریسم را شامل تمامی ا ما جنایی میداند که درصدد و یا برنامه
ریزی ایجاد وحشت مومی و لیه یک گروه اشخاص و یا اشخاص خاص با اهداف
سیاسی صورت گیرد و این اقدامات به هیچ وجه با هر نوع مالحظهای سیاسی ،فلسای،
ایدمولوژیک ،قومی ،نژادی ،مذهبی و یا هر دلیل دیگر قابل توجیه نیست.
()OUNHCHR. 2008:5
 .2حقوق بشر بین المللی
حقوق بشر اساسیترین و ابتداییترین حقوقی است که به ابنای بشر ا طا میشوند
وکارکرد آنها ایجاد تضمینهای اخالقی برای صیانت از مد اهای ما درباره بهرهمندی از
شده است (فاگان )1 :2111،این تعریف ساده واقب و بازتاب اجتما ی و سیاسی مهمی
را برای مردم و حکومتها به دنبا دارد .مطابق ا المیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد
بینالمللی این حقوق ویژگیهایی همچون جهان شمو بودن ،سلب ناشدنی ،انتقا
ناپذیری ،تاکیک ناپذیری ،دم تبعیض و برابری طلبی ،به هم پیوستگی و در هم
تنیدگی را دارا است .از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و
هیچکس را نمیتوان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میکند ،از حقوق بشر
محروم کرد ضمن اینکه همه افراد فارغ از واملی چون نژاد ،ملیت ،جنسیت و غیره در
برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری
برتری نیست .این حقوق تضمینهای اخالقی انگاشته میشوند که مردم در همه کشورها
و فرهنگها ،به صرف انسان بودنشان باید از آنها برخوردار باشند .اینکه این تضمینها
(حقوق) خوانده شدهاند بدان معناست که به همه افراد جویای آن تعلق میگیرند ،دارای
اولویت باالیی هستند و اجابت اجباری است نه مستحب ،اغلب حقوق بشر را
جهانشمو میانگارند ،به این معنا که همه افراد ازآن برخوردارند و باید برخوردار
باشند .این حقوق مستقل دانسته میشوند ،به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه
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حداقل زندگی نیکو است .از لحاظ ماهومی ،حقوق بشر خود از ماهوم حقوق مشتق
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توسط نظم قانونی یا رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یانه،
یا به نوان معیارهای توجیه و نقد در دسترساند (Nickel.1982:561-2) .شناسایی
حقوق بشر در سطح بین المللی با منعکس شدن پارهای از اصو آن در منشور ملل
متحد شروع شد .در مقدمه این منشور از حقوق پایهای انسانها و لزوم احترام به آن یاد
شده است و در ماده  1آن از همکاریهای بینالمللی به منظور تشویق همگان ،ر ایت
حقوق بشر وآزادی های اساسی و ...سخن به میان آمده است .طبعا این یادآوری
بسیارکلی و انتزا ی بوده و هیچ جنبه ملی و الزامی ندارد .اما ناس قضیه توانست در
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توسعه حقوق ماثر باشد .پس از آن مهمترین و معروفترین متن حقوق بین الملل
درباره حقوق بشر ،ا المیه جهانی حقوق بشر است که در  11دسامبر  13:3با  :3رأی

س ی ا س ت ج ها ن ی

موافق و  3رأی ممتنع به تصویب مجمع مومی سازمان ملل متحد رسید (خداوردی،
)199-19: :1931
حقوق بشر بین المللی در اسناد متنوع شامل میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتما ی

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

و فرهنگی و دو پرو تکل الحاقی آن ،هدنامه حذف تمامی اشکا تبعیض نژادی،
هدنامه حذف تمامی اشکا تبعیض لیه زنان ،هدنامه مقابله با شکنجه ،و سایر
رفتارهای وحشیانه ،غیر انسانی و تحقیر آمیز ,و حقوق بین الملل رفی تدوین شده
است )OUNHCHR. 2008:3( .پنج مقوله حقوق بنیادی بشر بارتند از حق حیات ،حق
آزادی بیان ،حق آزادی اجتماع ،حق آزادی فکرو قیده ومذهب ،حقوق اجتما ی،
اقتصادی وفرهنگی (فاگان)3 :193: ،
 .3بحث نظری :واقع گرایی و سازه انگاری توجیه گر نقض حقوق بشر در فضای
تروریسم و سرکوب آن
با نایت به اینکه پدیده تروریسم معموال در فضای مقابه با نظم حاکم شکل میگیرد و
دولتها قا دتا برای حاظ کیان نظام خود و یا حتی حاظ و انحصار اریکه قدرت در
دستان خود ،برای حاظ نظم و ا ما حاکمیت ،اولویت نخست و ویژهای قامل هستند،
نمیتوان سیاست و رویکردهای دولتها و گروههای تروریستی را در یک چهارچوب
نظری واحد تبیین کرد .اولویت اکثریت دولتها حتی دولتهای دمکراتیک بقای قدرت
خود و حاظ امنیت است و لذا در سیاست ملی ،گرایش به نظریه واقع گرایی دارند .در

محیط یا نظام کامال دولتی که در آن حاظ و گسترش منافع ملی هدف است ،حقوق بشر
نمیتواند از جایگاه مناسبی برخوردار باشد .نو واقع گراها ،هنجارهای مانند حقوق بشر
را به مثابه نیروهای مستقل و مشخص در روابط بین الملل نمیشناسند .دولتها در
محیط هر و مر بین المللی ،هنجارها و اصو حقوق بشری و اخالقی را در صورت
انطباق با حاظ امنیت و قدرت خود میپذیرند( .مصاا )1931:212 .در نتیجه دولتها در
شرایط اضطراری ،به صورت پنهان و یا حتی آشکار تا حد نیاز از منظر مقامات امنیتی ،از
نقض اصو حقوق بشر ابایی ندارند .استدال مهم مقامات امنیتی ،توسل به خشونت
برای جلوگیری از تداوم خشونت و جنایت گروه تروریستی است .افسران امنیتی معموال
مد ی میشوند با توسل به شکنجه برای ا تراف گیری ،استراق سمع و غیره میکوشند
از بروز جنایات بیشتر تروریستی پیشگیری کنند.
در مقابل اکثریت گروههای تروریستی با نهادینه سازی پارهای از ا تقادات و ارزشها،
قاید و ارزشهای مزبور میباشد.
سازه انگاری به لحاظ هستی شناسی ،تعامل را یک پدیده فرهنگی دانسته و معتقد است
که ساختارهای معنایی و هویتها به تبع ،منافع و رفتارها را تحت تأثیر قرار میدهند.
نقش هنجارها ،ایدهها و انگاره هاا در تعریف قدرت و منافع ،حامز اهمیت است .در
نتیجه ،تجزیه و تحلیل از دیدگاه سازه انگاری باید از ارزشها ،هنجارها ،انگارهها و
بالمجموع از فرهنگ شروع گردد .از این نظر نقطه شروع بررسی در تروریسم و
جریانات افراطگرایی همچون دا ش ،ابعاد هویتی ا فرهنگی آن است ،که به واسطه آن
دیدگاه بین الذهنی مشترکی ایجاد میشود و به تبع منافع مشترک و هویت یکسانی میان
گروه حاصل میگردد( .یزدانی)119 :1939 .
سازه انگاری از بعد هستی شناسی« ،ایده آلیسم» را در مقابل «ماتریالیسم»،
« هنیتگرایی» را در مقابل « ینیتگرایی» قرار میدهد تا ضمن توجه به نقاط افتراق آنها
رویکردی ترکیبی با محوریت معنا و هنیت ارامه دهد .از این منظر سازه انگاری به
وجود مستقل جهان از هن انسانی نظریات خردگرا (همچون نئورمالیسم) باور ندارد.
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نو ی از جهان بینی را در ا هان و گاتمان پیروان خود استوار میسازند که متکی بر
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اولویت گروه تروریستی تالش برای رسیدن به هدف با ابزار ممکن است و توسل به
خشونت یکی از ابزار تلقی میگردد .در پارهای از موارد ،خود خشونت نیز از جمله
ارزشها محسوب میشود ،جهاد برای نابودی کاار چه جکام و چه شهروندان ادی،
خود جزیی از تحقق ارزشها و اجرای اجکام تلقی میشود.
ایدمولوژیها بر تشدید فضای اطا ت پذیری برای ا ضای گروه جهت اقدام جمعی
موثرند .در گروههای تروریستی ،یک ایدمو لوژی خود کامه و مطلق گرا به یک توجیه
روشناکرانه تبدیل میشود .ایدمولوژی بر اصو اخالقی گروه ،چون کالم وحی نافذ
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است( .متقی)1933:21: .
جدو شماره  :1رویکرد واقع گرایی دولتها و سازه انگاری گروههای تروریستی

س ی ا س ت ج ها ن ی

در قبا تروریسم
نگرش

نگرش دولتها در مبارزه با تروریسم

نگرش اکثریت گروههای تروریستی

(رویکرد واقع گرایی)

در توسل به تروریسم (رویکرد

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

سازه انگارانه)
افزایش قدرت برای حاظ امنیت و

تحقق آرمانها و ارزشهای مورد نظر

اهداف و

نابودی اخال گران ویا هدایت آنها

به نوان اولویت نخست و ضروری

اولویتها

برای
ضربه زدن به طرف خصم

رفتار

استااده از ابزارهای الزم برای تأمین

تعریف حقوق بشر در چهارچوب

نهایی

امنیت به رغم نقض حقوق بشر

نگرش ایدمولوژیک وتوسل بی
محابا به تروریسم و خشونت

 .4دادهها و تحلیل آنها:
در این قسمت موارد نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات تروریستی ونقض حقوق بشر
به واسطه ساز و کار مبارزه با آن به نوان دادهها ارامه میگردد و روند نقض حقوق بشر
تحلیل میگردد.
نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات تروریستی
استانداردهای حقوق بشرکه به طورمستقیم توسط اقدامات تروریستی نقض میشوند
موارد زیر را شامل میشود:

* حق زندگی
* حق آزادی وامنیت
تروریسم تأثیر مستقیم در ممانعت از بهره مندی بخشی از حقوق انسانی ،به ویژه حق
زندگی ،آزادی و تمامیت فیزیکی دارد .ا ما تروریستی میتواند دولت را بی ثبات
سازد و تضعیف جامعه مدنی را به دنبا داشته باشد و صلح و امنیت ،توسعه اجتما ی و
اقتصادی را تهدید مینماید .تأثیر مخرب تروریسم ،در حقوق بشر و امنیت است .واین
موضوع در باالترین سطح از سازمان ملل متحد ،به ویژه توسط شورای امنیت ،مجمع
مومی ،کمیسیون سابق و جدید حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است .تروریسم
زت و امنیت انسان را در همه جا به خطر میاندازد و آزادیهای اساسی دچار تهدید
میشود و با هدف تخریب حقوق بشر دارای یک اثر منای بر استقرار حکومت قانون
است .جامعه مدنی کثرتگرا را تضعیف میکند ،پایگاههای دموکراتیک جامعه و دولت
فراملی ،قاچاق مواد مخدر ،پو شویی و قاچاق اسلحه و همچنین نقل و انتقاالت
غیرقانونی هستهای ،شیمیایی و مواد بیولوژیکی و دارای ارتباط با جرامم جدی مثل قتل،
اخا ی ،آدم ربایی ،تجاوز ،گروگانگیری و سرقت هستند .اقدامات تروریستی واقب
نامطلوبی بر توسعه اقتصادی و اجتما ی کشورها دارد ،بر روابط دوستانه در بین کشورها
تأثیر میگذارد و تأثیر مخربی بر روابط همکاری در میان دولتها ازجمله همکاری برای
توسعه دارد.
فعالیتهای تروریستی تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید مینماید و با نقض
هدف و اصو سازمان ملل متحد ،یک تهدید برای صلح وامنیت بین المللی محسوب
میشود .حقوق بشرمنطقه ای و بین المللی روشن میسازد که دولتها دارای حق و
وظیاه برای محافظت از افراد تحت صالحیت خود در برابرحمالت تروریستی هستند و
بیشتر به طور خاص این تعهد به نوان بخشی از وظایف دولتها به رسمیت شناخته
شده است)OUNHCHR. 2008:7-8( .
ماده  3دادگاه حقوق بشر اروپا ا الم میدارد «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد،
احدی را نمیتوان دستگیر یا مورد بازداشت خودسرانه قرار داد مگر طبق آیین دادرسی
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مشروع را تخریب مینماید .فعالیتهای تروریستی دارای ارتباط با جرامم سازمان یافته
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وتوسط قانون» بر اساس ماده  1دادگاه حقوق بشر اروپا "هرکس حق آزادی و امنیت
شخصی دارد و هیچکس نباید ازآزادی خود محروم شود مگر در موارد زیر مطابق با
شرایط خاص:
الف) بازداشت قانونی یک فرد پس از محکومیت توسط دادگاه صالح.
ب) دستگیری و یا بازداشت قانونی یک فرد منطبق با نظم قانونی دادگاه برای انجام
تحقیق.
) دستگیری و یا بازداشت قانونی یک فرد مظنون به ارتکاب یک خطا.
111

)»(Osec/Odihr,2007:146
بنابراین درک حق آزادی و امنیت بسیار مهم است .اقدامات تروریستی به طور بالقوه این

س ی ا س ت ج ها ن ی

حقوق را نقض میکند ،دستگیری خودسرانه و یا آدم ربایی و یا دیگر رفتارهای
تحقیرآمیز و بیرحمانه و غیرانسانی با

سلب آزادی افراد غیرنظامی و بیگناه میشود.

هر محرومیت از آزادی باید توسط قانون تجویز شود ،این نیاز منطبق با هر دو قانون ملی

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

و بینالمللی حقوق بشر است و قانون ملی باید در دسترس و قابل پیشبینی باشد .حق
آزادی و امنیت در زمینه اقدامات تروریستی نقش حیاتی در تضمین زندگی یک فرد و
احترام به تمامیت جسمی او دارد .موسسه مدیریت بحران در یک گزارش تحقیقی تعداد
تلاات اقدامات تروریستی را از سا  1333تا  2111بر اساس آمار رسمی  :9313نار
کر کرده است.

)(Institute For Conflict…2016

 .5اقدامات مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر
تروریسم ناقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی است ولی مقابله با آن نمیتواند فارغ از
ر ایت استانداردهای حقوق بشر صورت پذیرد .لزوم ر ایت حقوق بشر در مقابله با
اقدامات تروریستی به اصلی اولیه و بدیهی باز میگردد و آن مومیت قا ده حقوق
بینالملل بشر و ا ما یکسان آن نسبت به تمام افراد است .قوا د حقوق بشر فارغ از
مقام و موقعیت هر کس حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی افراد را محور توجه قرار
دادهاند .متهم یا مرتکب مل تروریستی نیز انسانی است که مرتکب ملی مجرمانه لیه
همنو ان خود شده است و این امر با

نمیشود که وصف انسان بودن که با ات وی

جین شده است به صرف ارتکاب اقدام تروریستی از وی سلب شود .در الزامات

حقوق بشری در مقابله با تروریسم با

شده که کمیته ضدتروریسم به تباد وسیع

اطال ات با کمیته حقوق بشر در مورد شیوههای کاری خود مبادرت ورزد .از سوی
دیگر شورای امنیت در قطعنامه  )2119( 1:11ا الم داشت که دولتها باید اطمینان
حاصل نمایند که هر اقدام اتخا ی در مبارزه لیه تروریسم با تعهدات آنها طبق حقوق
بینالملل منطبق خواهد بود و چنین اقداماتی را باید بر اساس حقوق بینالملل بشر انجام
دهند (زمانی)131-131 :1931،
 .5-1مقابله با تروریسم
مقابله با تروریسم به اقداماتی گاته میشود که برای کاهش آسیبپذیریهای فردی و
اجتما ی از ا ما تروریستی با استااده از نیروهای نظامی محلی و مدنی انجام میشود
( )Dod. 2009:39و به بارت بهتر ،در ین حالی که به معلو (اقدامات تروریستی)
پاسخ میدهد به لتها و ریشههای تروریسم هم توجه دارد .از منظری دیگر ،به
پلیس به منظور جلوگیری و پاسخ دادن به اقدامات و یا تهدیدات تروریستی ،انجام
میدهند ( )Nacos. 2008:169اما در پرداختن به بح

مقابله با تروریسم باید به مااهیم

ضد تروریسم وجنگ لیه تروریسم هم پرداخته شود و حدود و ثغور این سه را
مشخص نمود .ضد تروریسم شامل گستره کاملی از اقدامات تهاجمی برای ممانعت،
بازدارندگی و پاسخگویی به تروریسم است .این مرحله ،آخرین مرحله در مبارزه با
تروریسم است ،ضد تروریسم اقدامی واکنشی است و به اقدامات گسترده آمادگی،
طرحریزی و پاسخگویی که در طرحهای اقدام متقابل لیه تروریسم گنجانده شده،
جنبه قانونی میبخشد .به دیگر سخن میتوان گات که ضد تروریسم پرداختن به معلو
است و تا حدودی از لتهای اصلی پیدایش اقدامات تروریستی غافل است
(طرازکوهی وشبستانی .)1: :1931 ،مجمع مومی سازمان ملل ،دولتها را در مقابله با
تروریسم متعهد به احترام به حاکمیت قانون دانسته است

()G.A. Res. 2003: 57/219

کمیته بین المللی صلیب سرخ هم معتقد است هر شخصی که در رابطه با تروریسم
دستگیر میشود نباید فردی خار از حقوق
)Regimes, 2003:17

در نظر گرفته شودIHL and other Legal ( .
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اقدامات ،تکنیکها ،تاکتیکها و راهبردهایی گاته میشود که دولتها ،نیروهای نظامی و
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نظام تعلیق مندر در ماده  :میثاق حقوق مدنی و سیاسی مهمترین ساز و کار حقوق
بشر است که دولتها به شرط اثبات وجود شرایط پیش بینی شده ،میتوانند از این نظام
برای مبارزه با تروریستها بهره برند .در واقع ،نظام حقوق بشر با تاکیک میان
وضعیتهای اد ی از وضعیت اضطراری دولتهارا به ر ایت کامل قوا د حقوق بشر
مکلف کرده و در وضعیت اضطراری به طور محدود اجازه تعلیق برخی از مقررات را
داده است( .امیر ارجمند)12 :1931 .
«جنگ لیه تروریسم» به رهبری ایاالت متحده بر این نگرش مبتنی است که وقایع 11
111

سپتامبر باید به زنگ خطری قلمداد گردد مبنی بر اینکه جهان تغییر یافته است .جامعه
بینالمللی نیازمند ابزارها ،استرتژیها و شاید یک ساختار هنجاری جدید در برخورد با

س ی ا س ت ج ها ن ی

این تهدیدهای شدید لیه امنیت جهانی است .به نظر میرسد که اصطالحات «جنگ
لیه ترور» و «جنگ باتروریسم» بالفاصله پس از حمالت  11سپتامبر  2111ایجاد
شدند .نخستین نمونه کاربرد این بارات در اظهارات بوش خطاب به مردم ایاالت

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

متحده در غروب روز  11سپتامبر به چشم میخورد .هنگامی که گات« :ایاالت متحده و
دوستان و متحدان ما با همه آنهایی که در جهان طالب صلح و امنیت هستند ،متحد
میشوند و ما همگی برای پیروزی در نبرد لیه تروریسم ایستادگی خواهیم کرد».
(هافمن)192 :1931 ،
در فقدان توافق بین المللی درخصوص این هنجارها ،استراتژیها و ابزارهای جدید،
جنگ لیه تروریسم براساس الزامات خویش و بدون توجه به هنجارهای موجود آغاز
شده است .شیوه آغاز این جنگ ،خود تهدیدی برای امنیت انسانی است .با به چالش
کشیدن چارچوب حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه که طی چندین دهه با
مشقت و دقت شکل گرفته است ،جنگ لیه تروریسم ،امنیت ما را بیش از هر حمله
تروریستی دیگری تهدید میکند .کامال منطقی است که هراس از «تکرار» حمالت 11
سپتامبر تبعات حقوق بشری جنگ لیه تروریسم را در وجدان مومی تحت الشعاع
قراردهد (هافمن)192-199 :1931 ،
 .5-2موارد نقض حقوق بشر دراقدامات ضدتروریستی
استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض میشوند:

*حق زندگی.
*منع مطلق شکنجه غیرانسانی و اهانت.
*حق آزادی.
* حق برخورداری از یک محاکمه منصاانه.
* حق حاظ حریم خصوصی.
* آزادی بیان.
* آزادی اجتماع.
* آزادی فکر و مذهب و وجدان.
* حقوق اقتصادی ،اجتما ی و فرهنگی.
 )1حق زندگی :ا دامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه در درگیریهای مسلحانه در
مبارزه با تروریسم مورد انتقاد قرارگرفته است و همچنین در موردکشتار کورکورانه
نگرانی شده است .به منظور تضمین حق زندگی در زمان استااده از نیروی مرگبار در
درگیریهای مسلحانه الزم است زمانی که یک فرد توسط دولت بازداشت شده است،
یک تعهد برای اطمینان از سالمت و تندرستی او وجود داشته باشد اگر دولت نتواند
اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهد مرگ به نوان نتیجه مل مقامات دولتی رخ
میدهد )osec/odiher,2007:98-102( .دولتها باید امکانات ماثر برای بررسی کامل
موارد ناپدید شدن افراد در شرایط که ممکن است نقض حق زندگی وجود داشته باشد،
فراهم نمایند .حق زندگی در نتیجه ،مستلزم آن است که وامل دولت پاسخگو برای
استااده از قدرت کشنده باشد .مجازات ا دام در قوانین بینالمللی غیرقانونی نیست و
وجود آن در هر دو ماده  " 2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی"
( )ECHR.2010.درماده "1میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی" ()ICCPR.1966
ا ان شده است .ماده  1میگوید که مجازات ا دام باید به جدیترین جرامم محدود
شود .جرم «تروریسم» به خودی خود احتماال به اندازه کافی به روشنی مجازات مرگ را
اجازه داده است که باید تضمینهای حقوقی وجود داشته باشد از جمله حق محاکمه
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ادالنه در یک دادگاه مستقل ،اصل برامت ،تضمین حداقل برای دفاع و حق بررسی
توسط یک دادگاه باالتر.
 )2منع مطلق شکنجه غیرانسانی و اهانت :اصطالح شکنجه به هرگونه مل که توسط آن
درد شدید و یا درد و رنج ،چه جسمی یا روانی مدا در یک فرد ایجاد شود برای به
دست آوردن اطال ات و یا ا تراف و یا تنبیه فرد برای یک مل که خود او و یا سوم
شخص انجام داده است .انواع شکنجه شامل ایجاد سر و صدا ،دیوار ایستاده ،محرومیت
از خواب و غذا ،تجاوز به بازداشت شدگان توسط یک مقام رسمی از دولت ،شوک
111

الکتریکی ،ضربه به سر ،تهدید در مورد بدرفتاری با متقاضی است .گزارشگر ویژه
سازمان ملل در مورد شکنجه نیزبه چالش استااده از «استرس وفشار» در طو بازجویی
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و بازداشت اشاره دارد .بازداشت شدگان را به ایستادن طوالنی مدت و یا زانو زدن ،بستن
چشمها با ینک ایمنی ،محرومیت از خواب و  2:سا ت روشنایی شکنجه مینمایند و
همچنین نگهداری از بازداشت شدگان در سلو های تاریک در زمینه بازجویی و تحقیق

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

در ملیات تروریستی ،تجاوز به نف ،محرومیت از حواس طبیعی مانند بینایی یا
شنوایی و یا آگاهی از مکان و گذشت زمان ،بازجویی بی جهت طوالنی ،اجبار به امضای
ا ترافات دروغین ،ا دامهای ساختگی و خطر ناشی از آن ،پرس انگشست شست،
غوطه وری در خون ،ادرار ،استاراغ و مدفوع ،آزمایشهای پزشکی ،تهدید به خانواده،
تخریب

مدی خانه و جامعه ،تحقیر ،از روشهای دیگر ا ما

شکنجه و

رفتارغیرانسانی با بازداشت شدگان است ()Boven.2004
از  11سپتامبر سا  ،2111ممنو یت شکنجه در مبارزه با تروریسم به خصوص در زمینه
تکنیکهای بازجویی ،جمع آوری شواهد و شرایط بازداشت مورد بح

قرار گرفته

است .هیچ شرایط استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ ،اوضاع بی ثباتی سیاسی
یا هر شرایط اضطراری مومی دیگر ،نمیتواند به نوان توجیه شکنجه مورد استناد قرار
بگیرد .دولتها باید از بازگشت یک فرد مظنون به موطن یا کشور دیگرکه درآن او در
معرض شکنجه و خطر است باید خودداری نمایند .هر انتقا باید به شیوهای که شااف
و مطابق با حقوق بشر و حاکمیت قانون ،ازجمله حق احترام به حیثیت اتی درمقابل
قانون وحق دادرسی ،باشد صورت پذیرد.

بعد از  11سپتامبرسا  ،2111برخی ازکشورها گزارش تحویل ،اخرا اتباع خارجی را
منتشرکردند .برخی از آنها پناهجویان مظنون به تروریسم بودند که به کشورمبدأ خود و
یا به کشورهای دیگرکه در آنها گاته میشد آنها در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار
دارند فرستاده شدند .در ماده  99کنوانسیون  1311مربوط به وضعیت پناهندگی و نیز در
سایر اسناد بین المللی به ویژه در ماده  9کنوانسیون ضد شکنجه و کنوانسیون بین المللی
برای حااظت از ناپدید شدن اجباری و همچنین در ماده  1میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی ،به تعهد دولتها در جلوگیری از اخرا یا استرداد متهمین به کشور
مبدأ یا کشوری که در معرض شکنجه و یا رفتارهای غیرانسانی قرار دارند اشاره دارند
()OUNHCHR. 2008:33-36
 )9حق آزادی :از دیدگاه مقابله با تروریسم ،درک حق آزادی بسیارمهم است .درمبارزه با
تروریسم ،یک راه در پاسخ به مشکل بالقوه اقدامات تروریستی ،بازداشت کسانی است
تروریسم ،توانایی اجرای قانون بازداشت مظنون به سر ت و به طور ماثر باال است .در
زمینه مبارزه با تروریسم ،مسامل خاص از دیدگاه حقوق بشر در رابطه با حق آزادی
بارتند از:
*دسترسی به وکیل.
*دسترسی به دادگاه برای بررسی.
*آگاهی از جزمیات دالیل دستگیری.
*آگاهی از اطال ات مربوط به اتهامات.
حق آزادی اشاره صریح به دسترسی به وکیل دارد و بدون دسترسی فوری به یک وکیل،
این حق میتواند بی معنی باشد ،تحت این آموزه حقوق بشرباید ملی وموثرشود ،به
همین دلیل دسترسی به وکیل نشان دهنده حااظت حیاتی برای بازداشت شدگان است،
این دسترسی باید فوری و ماثر باشد)HRC. General Comment.1992 No.21( .
 ):حق برخورداری از یک محاکمه منصاانه :تضمین حقوق دادرسی برای افراد مظنون به
فعالیتهای

تروریستی،

در

اقدامات

ضد

تروریسم

بسیار

مهم

هستند.

) )Osce/Odiher,2007:166حق برخورداری از محاکمه ادالنه گستردهتر ازمجموع
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حداقل تضمینهای فردی است و این حق تا حدودی متااوت از دیگر تضمینهای
حقوق بشر است هرچند ممکن است در زمانهای اضطراری این حق نادیده گرفته شود
و کل ماهوم دادرسی و حاکمیت قانون را تضغیف کند .در رابطه با حق آزادی و حق
برخورداری از یک محاکمه ادالنه ،پیش نویس دستورالعملهای سازمان ملل متحد در
مورد حقوق بشر و تروریسم اشاره میکند که هیچ شخصی را بدون شواهد به دست
آمده نمیتوان بازداشت کرد ،نقض استانداردهای بین المللی وانتقا اجباری افراد به
بهانه تأمین امنیت بدون شواهد کافی ،قانون جنایت لیه بشریت را تشکیل میدهد.
111

()HRC. General Comment.1984. No.13
 ) 1حق حاظ حریم خصوصی :هر استراتژی مبارزه با تروریسم به احتما زیاد منجر به
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تداخل با حاظ حریم خصوصی خواهد شد ،ابزارها و روشهایی که میتواند در
ملیات مبارزه با تروریسم استااده شود از روش پلیس سنتی مانند جستجوی فیزیکی
یک مظنون تا استااده از تجهیزات نظارت استراق سمع ،جمعآوری و حاظ نظاممند

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

اطال ات سرویسهای امنیتی ،طرحهای نظارت تصویری و استااده از دستگاههای
ردیابی ،نمونههای جمعآوری مانند اثر انگشت ،بسیار پیچیده است .خیره و انتشار
اطال ات مربوط به زندگی خصوصی فرد در سیستم پلیس تداخل با حق فرد برای
احترام به زندگی خصوصی را در برخواهد داشت الوه بر این سرشماری مومی
اجباری ،از جمله مسامل مربوط به مشخصات شخصی ساکنان یک خانواده و یا در نظر
گرفتن اثر انگشت و کسها ،ناقض حاظ حریم خصوصی است .صداقت و محرمانه
بودن مکاتبات باید به لحاظ قانونی مال تضمین شود .مکاتبات باید بدون رهگیری و
بدون اینکه باز شود به مخاطب تحویل داده شود و کنتر و ضبط مکالمات تلان و
تلگراف و دیگر اشکا ارتباطات باید ممنوع شود و جستجوی خانه شخص باید به یک
جستجو برای شواهد الزم محدود شود و نباید اجازه داده شود موجب آزار و ا یت افراد
شود)) Osec/Odiher,2007:200-203
 )1آزادی بیان :آزادی بیان یکی از پایههای اساسی یک جامعه دموکراتیک است و برای
تشکیل افکار مومی کافی است .مبارزه با تروریسم که به نوان توجیهی برای
محدودیت برآزادی بیان است و یک توجیه متناسب و الزم برای ارامه دخالت است.

دولتها باتوجه به موقعیت غالب خود ،باید آماده پذیرش انتقاد بدون تحریمهای جنایی،
باشند حتی اگر این انتقاد تحریک آمیز و یا توهین و یا اگرآن را شامل اتهامات جدی
لیه امنیت بدانند ،وظایف و مسئولیتهای در رابطه با محدودیت در آزادی بیان بار
ویژهای تحمیل میکند)Scheinin. 2005. Para.56( .
 )1آزادی اجتماع :در زمینه مقابله با تروریسم دولتهای شرکت کننده:
 .1باید با احترام به دموکراسی و حکومت قانون با اجازه دادن به تمام شهروندان برای
مشارکت کامل در زندگی سیاسی با جلوگیری از تبعیض و تشویق گاتگوبین فرهنگی و
بین مذاهب در جوامع خود ،با تعامل با جامعه مدنی در پیدا کردن راهحل سیاسی برای
درگیریهای مشترک توسط ترویج حقوق بشر و تحمل و با مبارزه با فقر تالش نمایند.
 .2وظیاه دولت در حااظت از تجمع مسالمتآمیز ،این مسئولیت دولت است مکانیسمها
و روشهای اطمینانآمیز اتخا نماید که در مل آزادی صلحآمیز حاصل شود.
قانون باید سازگار با قوانین بینالمللی حقوق بشر باشد و باید به اندازه کافی دقیق باشد
برای فعا کردن یک فرد برای ارزیابی اینکه آیا رفتارخود را نقض قانون میداند یا خیر
و چه واقبی چنین نقضی احتماال دارد؟
 . :هرگونه محدودیت تحمیل شده بر آزادی تجمع باید متناسب باشد با این حق ،اصل
تناسب در نتیجه مستلزم آن است که مقامات مسئو محدودیتی بر آزادی تجمع تحمیل
نکنند مانند محدودیتهای مسیریابی و راهپیمایی در تجمعات.
 .1دولت خوب ،مردم باید تصمیم گیری در مورد تنظیم آزادی تجمع را بدانند و این
باید به روشنی در قانون بیان شود و مرجع ناظر باید اطمینان حاصل کند که موم مردم
دسترسی کافی به اطال ات قابل ا تماد و شااف دارند.
 . 1آزادی تجمع مسالمت آمیز که به طور مساوی باید همه افراد از آن بهره مند شوند.
درتنظیم آزادی مربوطه نباید در برابر هر فرد یا گروهی تبعیضی مانند :نژاد ،رنگ ،جنس،
زبان ،مذهب و یا  ...ا ما کرد.

)(Osec/Odiher,2007:241-243

 )1آزادی فکر و مذهب و وجدان :در زمینه مبارزه با تروریسم ،کنوانسیون سوم و چهارم
ژنو اشاره مینماید که دولتها موظف به احترام به دین و مذهب افرادی هستند که از
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 .9هر محدودیت تحمیل شده باید به طور رسمی در قانون وجود داشته باشد و خود
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آزادی خود محروم هستند این شامل :آزادی مذهب خود ،دسترسی به روحانیت ومنع
تبعیض براساس رنگ ونژاد ومذهب و ...است (کنوانسیون سوم ژنو ،مواد  9:و .91
کنوانسیون چهارم ژنو ،مواد  31 ،11و  )39گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در آزادی
دین یا ا تقاد ( )Jahangir.2003. Paras 27-29اشاره کرده است که حذف بازداشت
شدگان از اقالم مذهبی مانند قرآن ،به منزله محدودیت مذهبی است و بازداشت شدگان
بدون مراقبت توسط روحانیون مذهبی رها میشوند که این نقض قوا د حداقل
استاندارد برای رفتار با بازداشت شدگان است.
111

 )3حقوق اقتصادی ،اجتما ی و فرهنگی :اتخا اقدامات خاص مبارزه با تروریسم نیز
تأثیر مستقیم بر بهرهمندی از حقوق اقتصادی ،اجتما ی و فرهنگی دارد .به نوان مثا
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تحریم لیه افراد مظنون به دست داشتن در فعالیتهای تروریستی مانند بستن
داراییهای مالی یا تحمیل محدودیت سار برای آنها ،ممکن است واقب جدی برای
توانایی افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی و خانوادههای آنها برای لذت بردن

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

ازحقوق اقتصادی و اجتما ی داشته باشد وممکن است دسترسی آنها به آموزش و
اشتغا را طبق قوانین بشردوستانه محدود کند و اقدامات امنیتی مانند کنتر ساارشات
در فرآیند مبارزه با تروریسم به شدت توانایی افراد به آموزش و پرورش ،خدمات
بهداشتی و یک زندگی خانوادگی را محدود میکند ()OUNHCHR. 2008:46-48
 .5-3شرایط اضطراری ناشی ازاقدامات ضدتروریسم
در نظام بین الملل حقوق بشر از طرفی به دولتها اجازه داده شده است که بنا برحاظ
آزادی دیگران ،حاظ امنیت و بهداشت مومی ،محدودیتهایی برحقوق بشر وضع
نمایند (گزارش تروریسم وحقوق بشر :2112 ،بند  )19و از طرف دیگر الوه براین
محدودیتها ،امکان تعلیق برخی از قوا د حقوق بشر پیش بینی شده است .نظام مذکور،
با شناسایی وضعیتهای اضطرار مومی که درآن (حیات ملت تهدید میشود) به
دولتها اجازه تعلیق برخی ازقوا د حقوق بشر را داده است .الزم به تأکید است که
آستانه «(تهدید حیات ملت» به قدری باال است که بتواند تضمین کننده حقوق افراد
(منافع فردی) در برابر اد اهای احتمالی تهدید منافع مومی باشد .ماده  :میثاق حقوق
مدنی و سیاسی در حقیقت بیانگر ساز وکار فوق میباشد ،به موجب این ماده« :در دوران

اضطرار مومی که حیات ملت را تهدید کرده و وجود این وضعیت رسما ا الم میشود.
دولتهای ضو این میثاق میتوانند دقیقا به میزانی که وضعیت ایجاب میکند ،تدابیری
برای تعلیق تعهداتی که به موجب این میثاق بر هده دارند ،اتخا نمایند .مشروط به آنکه
این تدابیر با سایر تعهدات آنها که به موجب حقوق بین الملل بر هده دارند ،مغایر نبوده
و به تبعیض منحصرا براساس نژاد ،رنگ ،جنسیت ،زبان ،منشأ مذهبی یا اجتما ی
منجرنشود»(امیرارجمند )13-13 :1931
 .5-4آثاراعالم شرایط اضطراری ناشی ازاقدامات ضد تروریسم
مهمترین اثر ا الم وضعیت اضطراری ،امکان تعلیق برخی از قوا د حقوق بشراست که
در وضعیت ادی ر ایت آنها برای دولتها الزامی است .به دیگر سخن ،درصورت
ا الم صحیح یک وضعیت اضطراری ،دولت ضو میثاق یا ضوکنوانسیون های
منطقهای حقوق بشربا وجود دم ر ایت برخی ازمقررات  -معلق شده -حقوق بشر،

h

نیز باید تصریح کرد که درصورتی که تروریسم بتواند آستانههای الزم رابرای شناخته
شدن به نوان (وضعیت اضطراری که حیات ملت راتهدید میکند) به دست آورده
دولت درگیرحمالت تروریستی میتواند با ا الم وضعیت اضطراری وتعلیق برخی
ازمقررات قابل تعلیق حقوق بشر ،به مبارزه باتروریسم ادامه دهد .درهرحا باید به این
نکته توجه نمود که ا الم وضعیت اضطراری به معنای تعطیلی کل قوا د حقوق
بشرنیست .درحقیقت نظام حقوق بشربا برقراری تاکیک میان قوا د ادی و بنیادین
خود توانسته به تدریج اصو و قوا دی را شناسایی ومعین کند که صرف نظر از هر
وضعیتی قابل ا مالند .چنین رویکردی تاکیک میان قوا دقابل تعلیق وقوا دغیرقابل
تعلیق حقوق بشررا ضروری میسازد .در هرحا برخی ازقوا د حقوق بشر آن چنان با
شأن وکرامت انسانی و به بارت بهتر با انسانیت انسان هم آمیخته اندکه در هیچ حا
قابل تعلیق نمیباشند.
بند  2ماده  :میثاق حقوق مدنی وسیاسی ،حقوق یل را با صراحت جزءحقوق غیرقابل
تعلیق معرفی میکند :حق حیات (ماده  ،)1حق بر دم شکنجه یا مجازاتها یارفتارهای
خوارکننده غیرانسانی (ماده  ،)1منع بردهداری ،برده فروشی و به بردگی کشاندن (بندهای
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ناقض حقوق بشرشناخته نخواهند شد .در مورد وضعیت اضطراری ناشی از تروریسم
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او ودوم ماده  ،)3منع زندانی کردن به لت ناتوانی دراجرای تعهدات قراردادی (ماده
 ،)11اصل قانونی بودن جرامم ومجازات ها واصل طف به ماسبق نشدن قوانین کیاری
(ماده  ،)11حق شناسایی شخصیت حقوقی افراد (ماده  ،)11وحق برآزادی فکر ،وجدان
ومذهب (ماده  ،)13الوه براین مواد ،ممنو یت مجازات ا دام نیز برای دولتهای ضو
پروتکل دوم اختیاری میثاق غیرقابل تعلیق است
در این راستا کمیته حقوق بشر ،درسا  2111با نایت به رویه موجود و توسعه به مل
آمده از زمان تصویب حقوق مدنی وسیاسی ( )1311فهرست نسبتا ماصلی ازاین حقوق
111

را به دست داده است .این حقوق بارتند از )1 :دم تبعیض )2 :حق بررفتار انسانی)9 :
حق برآزادی شخصی  ):حق برمحاکمه ادالنه ودیگر تضمینات قضایی  )1ممنو یت
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گروگانگیری وناپدیدی اجباری  )1غیرقابل تعلیق بودن مقررات (تضمینات) شکلی.
باوجود آنکه آن که این حقوق مورداشاره بند  2ماده  :میثاق قرارنگرفته اند ،همگی به
طور رفی جزء حقوق غیرقابل تعلیق درنظر گرفته میشوند (امیرارجمند)11-11 :1931.

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

 .2.3نقض حقوق بشری با اقدامات ضد تروریستی ملی در آمریکا
با نایت به اینکه نظام ایاالت متحده آمریکا مد ی سردمداری حقوق بشر در جهان
میباشد ولی موارد نقض حقوق بشر در نظام حقوقی و اجرایی مبارزه با تروریسم در
این کشور قابل مشاهده است.
 )1قانون پاتریوت و آزادیهای مدنی
این قانون در واقع واکنش به حمالت تروریستی  11سپتامبر و پاسخ به درخواست
قطعنامه  1919شورای امنیت سازمان ملل است که در زمان ریاست جمهوری «جر
بوش» برای مبارزه با تروریسم درکنگره تصویب شد .قانون بح

انگیز پاتریوت مورد

پشتیبانی مقامات امریکایی در جهت تالش برای اجرای فراملی این قانون قرار گرفت.
موارد متناقض با اسناد حقوق بشری دراین قانون بدین شرح است:
الف) بازداشت اتباع غیرآمریکایی بدون ایراد اتهام و نگهداری نامحدود آنها
درصورت ایراد اتهام به آنها
اگر دولت تأیید کند که براساس دالیل قابل قبولی ا ما یک شخص ،اساس امنیت ملی
آمریکا را تهدید میکند ،دولت مجاز خواهد بود بر طبق این قانون شخص بازداشت شده

را بدون هیچگونه ایراد اتهامی تا  1روز در بازداشت نگاه دارد .بعالوه با تشخیص
دادستان ،ادامه بازداشت این شخص مجددا بدون ایراد اتهام و فقط به دلیل این که
موجب تهدید امنیت ملی آمریکا است تا  1ماه مجاز است و فرد بیگناه تنها دراین  1ماه،
مجاز به درخواست تجدید نظرخواهی از دادستانی کل میگردد .این کار حقوق حمایت
شده بین المللی و همینطور آمریکا رادرآمین دادرسی حقوقی و دم تبعیض نژادی مورد
تعرض قرارمی دهد)The USA PATRIOT Act. 2001( .
بدون شک از مواد مهمی که مورد نقض قانون پاتریوت قرار میگیرد ماده  1ا المیه
جهانی حقوق بشر میباشد در این ماده کر شده است« :تمام افراد بشر آزاد به دنیا
میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند».
ب) تعدی به حریم خصوصی افراد
بر مبنای ماده  211قانون پاتریوت ،قانون پاتروت آمریکا به دولت اجازه میدهد تا حتی
همچنین با اتخا روشهای «دید زدن پنهانی» بازرسی فیزیکی اموا و کامپیوترها،
استراق سمع ،کنتر ایمیل و دسترسی به سوابق مالی و تحصیلی را بدون اطالع اجازه
میدهد .الوه بر اینکه کتابداران موظفاند اطال ات کاربران را در اختیار مأموران فدرا
قرار دهند ،نباید افشای این اطال ات را به فرد مورد نظر یا موم مردم اطالع دهند .این
قانون مقررات مبنی بر لزوم رضایت دانشجویان برای افشای اطال ات فردی خود را
اصالح نمود و دانشگاهها را ملزم کرد تا این اطال ات را در اختیار مأموران فدرا قرار
دهند .مأموران امنیتی ایاالت متحده همواره تأکیدات زیادی در دسترسی به فعالیتهای
اینترنتی کاربران داشتهاند و همواره در نیل بدین هدف کوشیدهاند .سرویسهای
ارامهدهنده اینترنتی ،از جمله یاهو و گوگل ،بدین منظور محتوای پست الکترونیک و
پست صوتی را تا مدتی نگهداری مینمایند .از این جهت ،قوانین متعددی برای
جلوگیری از نادیده انگاشتن حریم خصوصی افراد در محیط مجازی تصویب شد .از
جمله آنان میتوان به قانون «چندگانه کنتر جرم و امنیت معابر  1313میالدی» و قانون
«نظارت اطال اتی خارجیان  1313میالدی» و قانون «ارتباطات الکترونیک  1331میالدی»
اشاره نمود .اما همانطور که یکی از نویسندگان آمریکایی اشاره مینماید« :قانون
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مطالعات افراد را با کنتر کتابخانههای مومی و کتاب فروشیها مورد مداقه قرار دهد.
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پاتریوت به شکل ماثری این دیواره آتش قانونی را که طی یک ربع قرن ایجاد شده بود
نابود ساخت( ».فرنام): :1939 .
ج) زندان گوانتانامو
تداوم بازداشت بیش از  111تن از متهمان به ارتکاب اقدامات تروریستی در پایگاه
نظامی در خلیج گوانتانامو کم کم به آشکارترین نمونه تهدید چارچوب حقوق بشر
تبدیل شد که جنگ لیه تروریسم مسبب آن است .بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع
به یک «منطقه آزاد حقوق بشری» یا یک «سیاهچاله قانونی» انتقا داده شدهاند که تنها
111

حامل میان آنها و ا ما قدرت اجرایی غیرقابل تجدیدنظر و خودسرانه ،بازدیدهای
کمیته بین المللی صلیب سرخ بوده است .زندانیان این زندان ازدسترسی هرمرجع قانونی

س ی ا س ت ج ها ن ی

خارجند ولذا با آنها رفتاری می شودکه زندانبانان با توجه به شرایط تشخیص میدهند.
ایاالت متحده اظهارمی کند که با این زندانیان باید مطابق مقررات حقوق جنگ
رفتارشود .با این وجود ،حق استماع د وا درمحضردادگاه صالح مطابق ماده  1کنوانسیون

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

سوم ژنو  13:3جهت احراز اینکه آیا آنان زندانیان جنگی محسوب میشوند یا خیر،
گویا اینکه صلیب سرخ براین ا تقاد است که آنها زندانیان جنگیاند ،ازآنها دریغ شده
است .به ا تقاد ایاالت متحده مسلم است که آنها از «مبارزان دشمن» یا «دشمنان بیگانه»
بوده و میتوان آنها را در کمیسیونهای نظامی محاکمه کرد ،خواه ازسوی این کمیسیونها
محکوم شده باشند یا خیر ،وبه صورت نامحدودی دربازداشت نگاه داشت .دستورنظامی
 19نوامبر  ،2111یعنی دستور بازداشت ،نگهداری و محاکمه بعضی اتباع بیگانه در جنگ
لیه تروریسم بازداشت و محاکمه تروریستها رامجاز دانسته ومتضمن تعریف وسیعی
از اشخاص مشمو این دستوراست.
مقامات ایاالت متحده ممکن است هرشخصی راکه به ا تقاد آنان مشمو این تعریف
باشد بازداشت و به منطقه آزاد حقوق بشری گوانتانامو انتقا دهند .درآنجا ایاالت متحده
تحت هیچ نظارت قضایی ازسوی مراجع داخلی یا بین المللی نیست وبا زندانیان به
هرشکلی رفتار میشود تا وقتی که آنها محاکمه شده وآزاد شوند یاهمچنان به صورت
نامحدودی دراین شرایط نگهداری شوند .دستورنظامی فوق که تنها براتباع بیگانه ا ما
میشود ،به ایجادیک استاندارد دوگانه درخصوص رفتاربا اتباع ایاالت متحده که

درفعالیت های تروریستی نقش داشتهاند ومستحق برخورداری ازیک سری تشریاات
حقوقی هستند واتباع بیگانه که ازاین حقوق برخوردارنیستند میشود دلیلی وجود ندارد
که اتباع ایاالت متحده درفعالیت های تروریستی شرکت نکنند درواقع تاپیش از 11
سپتامبر ،بدترین ملیات تروریستی درخاک ایاالت متحده دراکالهاماسیتی

( Oklahoma

 )Cityوتوسط شهروند آمریکایی به نام تیموتی مک وی ( )Timothy Mc weighبا 113
کشته انجام شده بود .این ایده که اتباع بیگانه مستحق برخورداری از استانداردهای بین
المللی محاکمه منصاانه نیستندچون یک مشت تروریستهای بی ارزشند ،باهنجارهای
ضدتبعیض بین المللی و محاکمه منصاانه و همچنین با اماره برامت مغایرت دارد.
(هافمن.)1:1-1:2 :1931،
در بازدید صلیب سرخ چهانی از زندان ،گزارش شد که مقررات اصو زندانی و حقوق
بشر و حتی مقررات کنوانسیونهای ژنو در زندان گوانتانامو ر ایت نمیشود .رفتار
زندان ماهیا شکنجه پیدا میکند)Reuters.2007(Neil. 2004.)( .
در آوریل  ،211:دیپلماتهای کوبایی از مجمع مومی سازمان ملل درخواست اجرایی
یک بررسی از وضعیت خلیج گوانتانامو به مل آوردند ( )Castro. 2008.گزارشگر ویژه
سازمان ملل ،مارتین شنین در  2111طی گزارش تاصیلی ا الم داشت ایاالت متحده
آمریکا در زندان گوانتانامو مقررات حقوق بین الملل به ویژه اصو میثاق بین المللی
حقوق سیاسی و مدنی را نقض کرده است .حتی ماده  1قوا د دادگاههای کنوانسیونهای
ژنو ر ایت نشده است )Human Rights News. 2002( .هنری تی کینگ دادستان
دادگاههای نورنبرگ ا الم میدارد که داادگاه های گوانتانامو حتی قوا د محکمه
نورنبرگ را ر ایت نکردهاند .رویکرد دادگاهها و برنامههای کمپ گوانتانامو مغایر با
اصو کنوانسیونهای ژنو میباشد)Reuters 2007(.
نتیجه گیری
تروریسم پدیدهای است محصو

لل مختلف لیکن ازدید مناسبات تروریسم وحقوق

بشر ،این پدیدار ،معلو نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است .توسل به
تروریسم با هر انگیزهای ،به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشری فردی وهمگانی،
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تحقیر زندانیان مستمرا صورت میگیرد )Press Release. 2006( .سایر اقدامات مسئوالن
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منجر میگردد و در درجه او  ،حق برصلح وآرامش همگانی بشر را در معرض تهدید
قرار میدهد .شیوه کنونی (جنگ با تروریسم) ،چارچوب حقوق بشربین المللی راکه
ازجنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده ،تهدید میکند .موضوع
نقض حقوق بشرتوسط تروریسم در اسناد متنوع حقوق بین الملل ،شامل سازمان ملل
متحد و اسناد حقوق بشری اروپایی در حد قابل مالحظهای مطرح و بح

شده است .از

سوی دیگر ممانعت از نقض جقوق بشر بین المللی نیز در فرایند مبارزه با تروریسم در
اسناد مذکور مورد توجه شایسته قرار گرفته است .در این اسناد مشخص شده است که
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حق تعلیق موقت پارهای از حقوق بشری درراستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع
نیست که هر گونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید .اقدامات دولت آمریکا در

س ی ا س ت ج ها ن ی

زندان گوانتانامو که مغایر با حقوق بشر بین المللی و حتی کنوانسیونهای  13:3ژنو
میباشد به هیچ وجه در مقوله مبارزه با تروریسم قابل توجیه نمیباشد .بدون تردید
قوانین ضدتروریسم تأثیراتی میق وژرف برحقوق وآزادی های بنیادین بشر ازجمله

نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن

حق دادرسی منصاانه ،حق دم بازداشت خودسرانه ،رهایی از شکنجه و رفتار یا
مجازات ظالمانه ،غیرانسانی یا تحقیر کننده ،حق آزادی بیان ،حق برخورداری اززندگی
(حریم) خصوصی ،حق دم تبعیض ،حق اصالح و بهبود ماثر برای نقض حقوق بشر
دارد لذا نمیتوان و نباید احترام به حقوق بشر را در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی
مانعی برای مبارزه لیه تروریسم دانست .در پایان میتوان ا ان داشت که حقوق بشر
متاساانه قربانی اقدامات تروریستی و فعالیتهای مبارزه با آن شده است .گروههای
تروریستی با رویکردی سازه انگارانه ،به راحتی توسل به خشونت سیاسی را توجیه
میکنند .البته این گروهها حتی اگر اهداف و انگیزههای مشرو ی مانند مبارزه با استبداد،
تبعیض نژادی و یا دست یابی به حق تعیین سرنوشت دارند نباید شهروندان ادی را
قربانی فعالیتهای تروریستی خود قرار دهند .دولتها نیز باید دقت وافری بخر دهند
تا موضوع مبارزه با تروریسم مال به نقض فاحش حقوق بشر منتهی نگردد هر چند که
دولتها با نگرشی واقع گرایانه همواره حاظ حاکمیت و اقتدار خود را اولویت نخست
در سیاست گذاری میدانند.

منابع
الف -فارسی
امیر ارجمند .اردشیر و محسن بداللهی" .1931 .ا ما حقوق بشر در مبارزه با تروریسم" نامه حقوقی،
.1:

 .9ش  .1931 .2صص 31-11

خداوردی ،حسن "1931تروریسم وحقوق بشر" ،ویژه نامه علوم سیاسی لوم سیاسی دانشگاه آزاد
آشتیان سا  1931پیش شماره .1
زمانی ،نادر "1931مقابله با تروریسم :تبیین معیاراقدام درپرتو حقوق بشر ،در" باسعلی کدخدایی
ونادرسا د ،تروریسم ومقابله با آن ،تهران :نشرمجمع جهانی صلح اسالمی.
فاگان ،اندرو "193:مفهوم حقوق بشر" ،ترجمهای امیرغالمی ،در شده درسایت سکوالریسم برای
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ایران
فرنام ،ثریا " .1939 .قانون پاتریوت ونقض آزادیهای مدنی درآمریکا" ،موسسه مطالعات آمریکا 21
اردیبهشت 1939
طرازکوهی ،حسین و لی شبستانی "1931مقابله با تروریسم درپرتو سیاستهای اتخا ی جمهوری
کارگری ،نوروز  "1931تروریسم وحقوق بشر" ،فصلنامه تعالی حقوق ،سا چهارم.
دانشنامه ویکی پدیا "2111حقوق بشر " 21 ،مارس.
متقی ،ابراهیم و صمد ظهیری ،فاطمه چالمیان .تروریسم و جنبشهای اجتما ی-سیاسی جدید .فصلنامه
سیاست .دوره  .23ش  .1بهار  .1933صص 211-23:
مستقیمی ،بهرام وروح اهلل قادری کنگاوری  "1931نقض حقوق بشروگسترش تروریسم " ،فصلنامه
سیاست ،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی .مقاله  ،1:دوره  ،:1شماره  ،1بهار ،1931
صاحه 211-211
ناجی راد ،محمد لی  "1931جهانی شدن تروریسم" ،تهران :وزرات امورخارجه ،دفترمطالعات سیاسی
وبین المللی
نمامیان ،پیمان "1933بررسی دالیل جرم انگاری تروریسم دراسناد بین المللی " ،فصلنامه حقوق
ومصلحت مجله کمیسیون حقوقی وقضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
هافمن ،پل "1931حقوق بشروتروریسم " ،ترجمهای لیرضا ابراهیم گل ،نشریه مرکزامورحقوقی بین
المللی معاونت حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری.
یزدانی .نایت اهلل و رؤیا نژادرندیه .1939،نگاهی سازه انکارانه به ظهور پدیده تروریسم در منطقه
خاورمیانه با تاکید بر پیدایش دا ش در منطقه فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین.
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