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چکیـده
قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراطگرایی" ،1از نظر دامنه شمول و موضووعا

مطورش شو

در آن ،قطعنامه ای مبسوط و گسترد است .از دی گا حقوقی مویتووان ایوق قطعناموه را در امتو اد
قطعنامههای مهم مجمع عمومی که در خصوص حقوق بشور و لولو و امنیوت بویقالمللوی لوادر
ش ان  ،دانست .بنیادگرایی ناشی از ترویج خشونت در سطوش ملی و بیقالمللی تلنگری است کوه
از دی گا قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی ،الزمه مقابله با آن ،اق ام نظوامی و توسوب بوه
قو قهریه نیست .چرا که به زعم ارائه دهن

ایق قطعناموه «خشوونت همووار خشوونت بوه دنبوال

میآورد» .بر ایق اساس ،راهکاری بهجز را حب نظامی میبایسوت موورد تیکیو قورار گیورد .مفواد
قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی بر مواردی بوه ییور از را حوب نظوامی در برخوورد بوا
افراطگرایی تیکی دارد .به منظور مقابله با خشونت و افراطگرایی ،میتوان به جای توسوب بوه قوو
قهریه ،به «سیاستگذاری» و «قانونگذاری» در سطوش ملی و بیقالمللی پرداخت .ایق مقالوه ضومق
واکاوی حقوقی اه اف و مفاد قطعناموه پیشونهادی جمهووری اسوامی ایوران ،درخصووص طورق
حقوقی تقلیب خشونت و افراطگرایی در عرله ملی و بیقالمللی به م اقه خواه پرداخت.
 واژگان کلیدی:
قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی ،حمله نظامی ،حقوق بشر ،سیاستگذاری ،قانونگذاری
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مقدمه
همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال  ،1332شررای و اوارا منطقر ای و
جهانی ،ب نحوی از سوی برخی از کشورها طراحی شده بود ک ایران را ب عنوان بزرگتررین
حامی گروههای خشونتطلب معرفی میکرد .بعد از حادث یازده سپتامبر و بعد از سرننرانی
رئیسجمهوری آمریکا در  23ژانوی  2002ک در آن س کشور ایران و سوری و کره شمالی
محور شرارت معرفی شد ،ایران هراسی و شیع هراسی ب یکری از اولویرتهرای ببلیارابی و
سیاست خارجی دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتها ببدیل گشت .مواوعی ک صررفاً بر
ببلیاات بر اد ایران محدود نشد و اقدامات عملی آنها را نیز در پی داشت .ایرن موارو در
کنار اختالفات گسترده غربی هرا برا ایرران در مرورد برنامر هسرت ای ،ایرن نگرانری و ابهرام
ساختگی در عرص بین المللی را دامن زد ک ایران ب دنبال بسرل برر منطقر خاورمیانر و
صدور افکار افراطگرایان و خشونتطلب ب اقصی نقاط جهان است.
مواو چالشی دیگر ،عدم اعتماد شورای امنیت ب فعالیرتهرای صرل آمیرز هسرت ای
کشورمان و سرایت این دیدگاه ب دیگر بنش هرای سرازمان ملرل برود کر خرود منجرر بر
اقدامات حقوقی علی کشورمان شد ،بررسی قطعنام هرای آغرازین شرورای امنیرت در مرورد
برنام هست ای ایران با واپسین قطعنام آن ب واوح نشان مریدهرد کر شرورا در آخررین
قطعنام علی ایران مسائل نامربوط ب برنام ابمی از قبیل حقوق بشر و حمایت از گروههای
مقاومت را مورد بوج قرار داده ک وجه درونی و بیرونی کشورمان را مندوش کرده است.
چنین اواا و احوالی ایجاب می کررد برا بر صرورت منطقری ،فعا نر و برا بکیر برر
ظرفیتهای حقوقی ب این چالشها پاسخ داده شود.
قطعنام پیشنهادی و دکترین رییس جمهوری اسرالمی ایرران فیرای متتراوبی بررای
بعامل با جهان پیرامون ایجاد نمود ک در اولین مرحل در جامع برینالمللری ،برالش بررای
رفع نگرانی در زمین «ایران هراسی» است .در این راستا با بصویب قطعنامر پیشرنهادی در
مجمع عمومی ،عمالً مواو با ظرافتهای حقوقی نیز پیوند میخورد کر بررسری برخری از
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ابعاد آن هدف نوشتار حاار است .ب طور مشنص ،سؤال این بحقیق این است ک قطعنامر
جهان علی خشونت و افراط گرایی آیا بوانست است در بولید ادبیات و اثر حقوقی کر منرت
ب مقابل با خشونت و افراطگرایی شود ،مؤثر واقع گردد .متروض مؤلتان این اسرت کر ایرن
قطعنام بوانست است با حدودی موجب بقلیل مواو ایران هراسی شود؛ برا ایرن حرال در
عمل با چالشهایی مواج شده است.
 -5قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی و تأکید بر اهداف و اصول منشور ملل متحد
قطعنام جهان علی خشونت و افراطیگرایی( )1کر طررح اولیر آن بوسر جمهروری
اسالمی ایران مطرح شد ،با ب امروز آخرین فعالیت صری مجمع عمرومی در زمینر صردور
قطعنام در خصوص مبارزه با خشونت و افراطیگری بوده است .متاد ایرن قطعنامر کر در
دستور کار شماره  11نشست  86مجمع ،مورد بررسری قررار گرفرت ،بردون منالترت هری
کشوری و ب ابتراق آرا بر بصرویب رسرید .ایرن قطعنامر کر در بردارنرده  26بنرد اسرت،
مواوعات متنوعی را ک هر کدام ب نحوی ظرفیرت مقابلر برا افرراطگرایری را دارد ،در برر
می گیرد .مبنای صدور ایرن قطعنامر  ،آنگونر کر دربنرد اول همرین قطعنامر نیرز اشراره
میشود( ،)2الزامات حقوقی مندرج در منشور ملل متحد و نیز بکالیف اعمال شده در اعالمیر
جهانی حقوق بشر است .ب عبارت دیگرر ،مجمرع در ایرن قطعنامر بر طرور صرری  ،همر
قطعنام های صادر شده در مورد خشونت و افراطگرایی را ک ماهیتاً نشأت گرفت از اعالمیر
جهانی حقوق بشر و میثاقین هستند ،مورد بأکید مجدد قرار میدهد .بررسی کلری قطعنامر
حاار نشان می دهد ،این قطعنام بر اهداف و اصول مندرج در منشور خصوصاً بحث مربروط
ب پیشگیری از مناصمات ،خشونتها و افراطگرایی بأکیدی ویژه دارد .هر چند پرداختن بر
این مباحث در قطعنام  ،برای اولین بار مطرح نشده است و در قطعنام های قبلی مجمع نیز
سابق داشت است ،ولی نشان دهنده این اسرت کر مجمرع عمرومی بر پدیرده خشرونت و
افراطگرایی او ً ب عنوان مقول ای ک ریش در رفتار دولتها دارد بوج مریکنرد و ثانیراً بر
آرامی ب این سمت گام بر میدارد ک عدم اقدام بهنگرام ارکران ملرل متحرد و دولرتهرا در
مبارزه و مواجه با خشونت و افراطگرایی در بمامی سطوح آن ،منجر ب گسرترش و ببردیل
آن ب اقدامات بروریستی در عرص بینالمللی میشود.
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 -1-1التزام کشورها در احترام به حقوق بنیادین بشر
«ازآنجایی ک عدم شناسایی و بحقیر حقوق بشر منتهی ب اعمال وحشیان ای گردیرده
است ک روح بشریت را ب عصیان واداشت و ظهور دنیایی کر در آن افرراد بشرر در بیران و
عقیده ،آزاد و از برس و فقر ،فارغ باشند ب عنوان برا برین آمرال جامعر بشرری»( )3مطررح
بوده است ،سازمان ملل متحد از بدو بأسیس بر آن اهتمرام ویرژهای داشرت اسرت .یکری از
بوجهات عمده قطعنام جهان علی خشونت و افراطگرایی ،برغیب و بشویق دولرتهرا بررای
حمایت و مجری ساختن قواعد مربوط ب «حقوق بشر»( )4اسرت .بنرد اول ایرن قطعنامر برا
اشاره ب قطعنام های مربب ک پیشتر بوس مجمع عمومی صادر شرده اسرت ،بر نحروی
برسیم کننده خ سیری است ک مجمع آن را دنبال نموده است.
از دیدگاه مجمرع عمرومی سرازمان ملرل ،احتررام بر حقروق بشرر و برروز خشرونت و
افراطگرایی ،اربباط مستقیمی با هم دارند .البت حقوق بشر مد نظرر مجمرع عمرومی ،صررفاً
آنگون ک برخی از دولتهای عیو مجمع ادعا دارند ،ارزشهرای برر آمرده از فرهنرب غررب
نیست .چرا ک در بند  2ایرن قطعنامر و قطعنامر هرای پیشرین()1برر اررورت احتررام بر
"حقهای فرهنگی" ک اغلب از سوی کشورهای منالف معیارهای حقوق بشری غرب مطرح
شده ،بوج و بمرکز شده است .در این راستا بند  8با اشاره ب الزام کشرورها بر احتررام بر
حقوق بشر ،بعهد دولتهای عیو سازمان را گوشزد نموده و بالفاصرل در بنرد  7بر عواقرب
عدم رعایت آزادیهای اساسی اشاره دارد .این بند قطعنام اشعار میدارد:
"دولتهای عضو مجمع متقاعد شدهاند که جنگ و مخاصمات مسلحاانه مل توانلد
منجر به بنیادگرای و اشاعه افراطگرای های خشونت بار و تزلزل در توسعه حقلوق
بشر و آزادیهای بنیادین افراد شود .در این راستا« ،اولین و مهل تلرین مسلوولیت
دولت ها تضمین زندگ توأم با صحح و عاری از خشونت برای شلهروندا سلاکن در
مادوده قحمروشا است .نتیجه پایبندی به چنین مسوولیت  ،منجر بله همزیسلت
مسالمتآمیز یک دولت با دولتهای ه جلوار و در نتیجله تلممین صلحح و امنیلت
بینالمحح خواهد بود»(.)6
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از این دیدگاه ،رعایت اواب مربوط ب حقوق بشر اولین خواست مجمع عمرومی بررای
مقابل با خشونت و افراطگرایی است؛ این خواست محقق ننواهرد مگرر از طریرق آمروزش و
بروی آکادمیک و هدفمند حقوق بشر و برد براری و احتررام متقابرل در برین افرراد جامعر
متناظر با این مواو  ،قطعنام "جهان علی خشونت و افراطگرایی" بندهای نسبتاً متصرلی
را در جهت بروی آموزش ب خود اختصاص داده است کر مریبروان بر مرواد  6و  10ایرن
قطعنام اشاره داشت .دیدگاه اعیای ملل متحد در اربباط با آموزش ب عنوان ابرزاری بررای
مقابل با پدیده افراطگرایی چنین منعکس شده است:
«بر اهمیت حیات آموزش که مشتمل است بر آموزش حقوق بشر بهعنوا ملثررترین
عامل ارتقای بردباری در جحوگیری از گسترش افراطگرای بهوسلیحه تلروی مسلتمر
احترام به حیات و تروی رویّه عدم خشونت ،اعتدال ،گفتگو و همکاری تمکید م نماید
و نیز همه کشورها ،آژانسهای تخصص وابسته به محل متاد و سازما های بین دولت
و غیردولت را ترغیب م نماید که فعاالنه به این تالشها از طریق تمکید بلر "آملوزش
مدن " ،آموزش مهارتهای ضروری برای زندگ و نیز اصول و رویّههای دمکراتیک در
تمام سطوح رسم  ،غیررسم و نیز آموزش همگان کمک کنند و نیلز «از کشلورها
م خواهد که از اشاعه اطالعات درخصوص بردباری و احترام متقابل حمایت کنند و بلر
اهمیت امکا کمک از سوی رسانهها ،فناوریهای مدر هماننلد" اینترنلت" جهلت
ارتقای احترام به تمام حقوق بشر و نیز جهت توسلعه مفلاهی بهتلر میلا تملام
مذاهب ،اعتقادات ،فرهنگها و مردما در پیشبرد بردباری و احترام متقابل و استاکام
بیشتر و مردود دانستن افراطگرای توأم با خشونت تمکید م نماید».

بأکید بر آموزش شهروندان ،ک در حقیقت یکی از اساسیبرین و بنیادیبررین حقروق
انسانی محسوب میشود در اسناد بین المللی دیگری مورد بوج قرار گرفتر اسرت .اعالمیر
جهانی حقوق بشر در بند  2ماده  28خود اعالم میدارد« :آموزش باید ب سمت رشرد کامرل
شنصیت انسانی و بقویت احترام ب حقوق و آزادیهای بشر هدایت شود .آموزش باید حسن
بتاهم ،بردباری ،بساهل و دوستی میان بمام ملل ،گروههای نژادی یا مذهبی را بروی نماید و
نیز موجب پیشبرد فعالیتهای ملل متحد در راه حتظ صل گردد».
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این مواو در میثاق بینالمللی حقوق اقتصرادی  -اجتمراعی و فرهنگری مصروب 18
دسامبر  1388دامن و ابعاد وسیعبری پیدا کرده است« :دول عیو پیمراننامر حاارر حرق
هرکس را ب آموزش ب رسمیت میشناسند .دولتهای مزبور موافقت دارند ک هدف آموزش
باید رشد کامل شنصیت انسان و ایجاد احساس کرامت انسانی و بقویت احترام بر حقروق و
آزادیهای اساسی بشر باشد .عالوه بر این ،دول عیو همچنین موافقت دارند ک آموزش باید
کلی افراد را برای مشارکت مؤثر در یک جامع آزاد بوانمند سازد ،بتاهم و دوستی میان کلی
ملل و کلی گروههای نژادی ،قومی یا مذهبی را اشاع دهد و موجبرات بوسرع فعالیرتهرای
()7

سازمان ملل متحد را ب منظور حتظ صل فراهم آورد ».

«با این حال با سال  ،2010قریب  77میلیون کودک بردون هری گونر دسترسری بر
امکانات آموزشی در جهان وجود داشت است .گزارشات موثق حاکی از این واقعیت است کر
بیش از نیمی از این کودکان در کشورهایی قرار دارند ک شرای جنگی و یا شب جنگری در
آنجا حاکم است .این کشورها جزء کشورهایی هستند ک یا از طریق منازعات قومی و نژادی
و یا مذهبی در درون خود ب کشمکش پرداخت اند و یا اینک از سروی یرک کشرور خرارجی
مورد بهاجم قرارگرفت اند .باورهای غل اعتقادی خود یکی از مهمبرین د یل محدود شردن
دسترسی ها ب آموزش در سطوح ملی است .نتیج چنین محدودیتی عردم آشرنایی صرحی
شهروندان در حل مشکالت مربوط ب جامع بوده ک خود زمین برای بروز انروا خشرونت و
افراطیگری خواهد شد»)Sonja, 2011:4( .
 -1-2خودداری از تهدید و یا کاربرد زور در روابط بینالمحح
بر اساس بند  4مادّه  2منشور «کلی اعیای ملل متحد در روابر برینالمللری خرود از
بهدید ب زور یا استتاده از آن علی بمامیت ارای یا استقالل سیاسی هر کشروری یرا از هرر
روش دیگری ک با مقاصد ملرل متحرد مباینرت داشرت باشرد ،خرودداری خواهنرد نمرود».
استتاده از نیروی نظامی در جامع بین المللی بر اساس نص صری این مادّه ،در صروربی کر
منطبق با منشور ملل متحد و بأمین امنیت جمعی نباشد ،مورد پذیرش نیست.
«استتاده از زور و قاعدهمند نمودن بوسل ب قوه اجبار در جامع بینالمللی ب اندازهای
دارای ابهام است ک از بدو بأسیس سازمان ملل ب یکری از پیچیردهبررین مواروعات بررای
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حقوقدانان و حقوق بینالملل ببدیل شده است» )Rosenne, 2004:109) .در حقیقت مقرر
فوق بکمل ای است بر بند  3ماده  2ک در آن از دولتها خواسرت مریشرود برا "اختالفرات
بینالمللی خود را ب وسایل مسالمتآمیز ب طریقی ک صل و امنیت برینالمللری بر خطرر
نیافتد ،حل نمایند ".علی رغم بأکید منشور بر عدم کاربرد زور در روابر برینالمللری ،عمرالً
شاهد بوسل ب آن از سوی برخی از کشورهای سلط گر هستیم.
هدف از اشاره ب این بحث ،پرداختن ب قطعنام جهان علیر خشرونت و افرراطگرایری و
بأکید آن بر عدم بوسل ب زور است .قطعنام جهان علی خشونت و افرراطگرایری در بنرد ()3
خود با برجست ساختن این مسئل ک "دولتهای عیو متعهد ب عدم بوسل ب زور در روابر
بینالملل هستند" ،یکی از د یل اشاع خشونت و افراطگرایی را برروز خشرونت و مناصرمات
مسلحان در بین دولتها میداند« )6(.آنگون ک نماینده ایران در مجمرع عمرومی سرازمان بر
درستی اشاره کرده است ،در صوربی ک دولتها صرفاً ب صدور قطعنامر در سرازمان ملرل در
محکومیت اعمال خشونت بار بدون بوج ب واعیتهای وجود آورنده این رفتارها بکی داشرت
()3

باشند ،در مبارزه با خشونت و بروریسم با شکست مواج خواهیم شد».

پر واا است ک در بررسی مواو "بهدید یا کراربرد زور در روابر برینالمللری" بایرد
متهومی موسّع از آن را مورد پذیرش قرار دهیم .ب این متهوم ک باید نگرش خود را ب کاربرد
سنتی زور در رواب بینالملل باییر دهیم .امروزه کشورها ب نردرت بر کراربرد زور در عرصر
بینالمللی دست میزنند با این حال استتاده از ابزارهای نوین از جمل مداخل سیاسی ،مداخل
اقتصادی ،حمالت سایبری هر یک در ده های اخیر مورد بوج کشورها در اثرگذاری بر دیگرر
کشورها بوده است .در صوربی ک کشوری با حمایت از گروه سیاسی خاصری در داخرل خراک
یک کشور ب منازعات سیاسی و مذهبی و یا نژادی دسرت زنرد ،ببعرات خشرونتآمیرز چنرین
مداخل ای ب مرابب بیشتر از رویارویی نظامی دو کشور خواهد بود« .اختالفات نژادی ک نتیج
آن نسل کشی  1334رواندا را رقم زد ،نتیج مداخل آشکار دولت بلژیک دربر هرم زدن بروازن
نیروهای سیاسی دولت رواندا بود»( .کارل کوردل و استتان ولف)31 ،1333 ،
«امروزه متهوم کاربرد زور ،یا طرح دکترین مداخل بشر دوستان با چالشی اساسی مواج
شده است .از دیدگاه بسیاری از طرفداران مداخل بشر دوستان  ،بنها راه جلوگیری از نقضهای
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گسترده حقوق بشری در برخی از کشورها ،مداخل بشرر دوسرتان اسرت .البتر مداخلر بشرر
دوستان نیز خود دارای معیارها و اوابطی است ک پرداختن ب جزئیات آن از حوصل بحث مرا
خارج است .با این حال خود این نو مداخل نیز ب دلیل اهداف سیاسی پشت پرده کشورها ،با
ب امروز نتوانست است ب موفقیت دست یابد»)Anzekovic, 2006:131( .
«در دستور کار شماره  118نشست  80مجمع عمومی ،نماینرده سروری در سرننرانی
خود اعالم کرد ک نتیج کاربرد زور در جامع بینالمللی ،ب پدیردهای جرز برروی و اشراع
خشونت و افراطگرایی و حتی بروریسم منجرر ننواهرد شرد .بررای مثرال ،اشراال سررزمین
فلسطین از سوی اسرائیل و عدم شناسایی کشور مستقل از سوی آن ،منجر ب بروز خشرونت
خواهد شد .در این میان اسرائیل با حمایت از گروههای بروریستی ،زمین برروز خشرونت در
این منطق را فراهم نموده است» .10استتاده از عنصر نظامی در عرصر برینالمللری بر هرر
بهان ای ک خارج از منشور ملل متحد صورت میگیررد ،نر بنهرا موجرب سرکون و بثبیرت
اواا در مناطق بحران زده جنگی نمیشود ،بلک خود این بهاجم نظرامی عامرل بزرگری در
نهادین شدن خشونت در آن مناطق خواهد بود .بر این اساس از دیدگاه قطعنام جهان علی
خشونت و افراطگرایی ،بوسل ب قوه قهری در مواجه با خشونت و افراطگرایی مردود است.
 -1-3ماکومیت بینالمحح «حمایت از رفتارهای خشونتآمیز»
محکومیت بینالمللی رفتارهای خشونتآمیز را میبوان در دو سط بینالمللری و ملری
مورد بررسی قرار داد .قطعنام های مجمع عمومی و شورای امنیت ایرن دو سرط را بوامران
مورد بوج خود قرار دادهاند .بحریک برای اعمال رفتارهای خشرونتآمیرز از منظرر شرورای
امنیت ،بهدیدی بالقوه برای صل و امنیت بینالمللی است .متهوم بهدید علی صرل مرذکور
در مادّه  33منشور ،مبتنی بر واعیتی است ک صل را ب خطر میاندازد .در این صورت آن
بحرانی ک برای صل مناطرهآمیز است دو خصیص دارد :یکی این ک انتجرار آمیرز اسرت و
دیگری این ک نتیج نقض بعهدی بین المللی است .انتجار آمیز بودن بحران کر بر معنری
صدور و انتشار خشونت از یک موقعیت جارافیایی ب موقعیتی دیگر است ،بنرا بر مرورد یرا
دارای ریش بینالمللی است یا داخلی .ریش انتجار آمیز بودن بحران زمانی بینالمللی اسرت
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ک رفتار کشور بحرانساز چنان بجاوزکارانر و یرا بحریرک آمیرز باشرد کر همسرایگانش را
مرعوب سازد و یا فیای بین المللی را چنان مسموم نماید ک کوچکترین برخوردی ،منجر ب
بروز مناصم ای بمام عیار شود .اما آنچ بحرران داخلری را انتجرار آمیرز مریکنرد سیاسرت
داخلی بحملناپرذ یر یرک کشرور بررای سرایر کشرورهای جامعر برینالمللری اسرت و ایرن
بحملناپذیری ناشی از نقض موازین مسلم حقوقی است .پر واا است ک ب صررف وجرود
دولتهایی ک با اعمال سیاسرتهرای ددمنشران  ،مروازین ابتردائی حقروق انسرانی را نقرض
کردهاند ،عامل انتجار آمیز بودن محقق میگردد.
در اربباط با محکومیت بینالمللی حمایت از رفتارهای خشرونتآمیرز ،قطعنامر مرورد
بحث در ماده  1و  12و 10خود بیان میدارد:
«تمکید م شود که برای کشورها بسیار مه است که تمام اشکال خشونت عحیه زنا
و نیز هر نوع تاریک مذهب و یا عرف را با احترام به تعهدات خود کله در اعالمیله
«الغای خشونت عحیه زنا »( )11نیز به آ متعهد شده اند ،ماکلوم نماینلد( .اعضلای
مجمع عموم ) قویا ًهر نوع حمایت از نفرت (پراکن ) محل  ،نلدادی و ملذهب

کله

موجب به وجود آمد انگیزه ای برای تبعیض ،دشلمن و تجلاوز اسلت ،را ماکلوم
م کند( )12از کشورهای عضو خواسته م شود تلا بلا حمایلت از آزادی اطالعلات و
اخبار ،زمینههای تسامح و احترام متقابل را فراه کنند».

مواو دیگری ک در مورد ممنوعیت اعمال خشونت باید گتت اینک  ،دایرره خشرونت و
بجاوز را باید موسع و فرابر از صرف اعمرال خشرونت علیر "گرروههرای انسرانی" دانسرت .در
شرایطی اعمال رفتارهای خشونتآمیز علی برخی نمادها ب اندازهای برای معتقدین ب آن دارای
اهمیت است ک برای جبران اهانتهای صورت گرفت  ،حاار ب رویارویی و مبارزه با متجاوزین
هستند .متناظر با همین مواو مجمع در قطعنامر «آزادی مرذهب و اعتقراد»( )13مرور 20
دسامبر  2012در بند سوم از ماده  11خود هر نو بنریب و یا حمل ب مکانهرای مرذهبی و
یا بقا متبرک را بجاوزی آشکار ب مبانی مسلّم حقوق بشر و حقوق بشر دوستان دانست اسرت
ک ب سهم خود در گسترش آبش خشونت بأثیرگذار بوده است .در این راستا ،دولرتهرا ملرزم
هستند از هر نو حمایتی ک منجر ب خشونت مذهبی و یا افراطگرایری مریشروند جلروگیری
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نمایند .مقول دیگری ک اربباط بنگابنگی برا مقابلر برا خشرونت دارد ایرن اسرت کر قروانین
ببعیضآمیز موجود در قوانین داخلی کشورها باید مورد برازبینی و اصرالح قررار گیررد .همرین
قوانین ببعیضآمیز و ناسازگار با معیارهای بینالمللی هستند ک در گذر زمان موجب بروز بنش
در سط جامع شده و چنانچ دولتی فاقد ریش های دموکرابیک برای حل مسرالمتآمیرز آن
باشد با اقدامات نسنجیده خود موجبات بعمیق و استمرار این خشرونتهرا را فرراهم مریکنرد.
مجمع عمومی سازمان ملل بقریباً در اکثر قطعنام های خود ،حمایت از خشونتهرا را محکروم
کرده ک در قطعنام جهان علی خشونت و افراطگرایی نیز این مواو قابل مشاهده است.
 -2ضرورت و دالیل ارائه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی
آنگون ک شاهد هستیم ،وقو جنایات هولنراک در خاورمیانر در  1سرال گذشرت بر
شدت گسترش پیردا کررده اسرت .وقرو انقرالب در کشرورهای عربری ،بجراوز مکررر رژیرم
صهیونیستی ب فلسطین ،جنب داخلی در سوری  ،حمل نظامی عربسرتان بر خراک یمرن و
پدیده «داعش» از مهم برین حوادث مربوط ب خاورمیانر در حرال حاارر اسرت .در چنرین
شرایطی بنها کشوری ک در این منطق جارافیایی از ثبات و آرامش برخروردار اسرت ،نظرام
جمهوری اسالمی ایران است .بر این اسراس برا بوجر بر چنرین اواراعی ،از ایرران انتظرار
میرفت با ب عنوان کشوری ک می بوانست در ایجاد صل در این منطق نقش آفرین باشرد،
فعالیت نماید .یکی از اولین اقدامات دولت یازدهم ،ارائ طرح قطعنام جهان علی خشونت و
افراط گرایی ب مجمع عمومی سازمان ملل بود .در ایرن ارببراط ببلیارات وسریع کشرورهای
غربی علی ایران و متهم کردن کشورمان ب ساخت سالح ابمری و ایجراد نراامنی در منطقر
خاورمیان  ،در صوربی ک با واکنشی دیپلمابیک خصوصاً در سرازمان ملرل همرراه نمریشرد،
میرفت با چهره بین المللی و سیاست خارجی کشورمان را ک در طول سالهای گذشرت برا
فراز و نشیبهای فراوانی همراه بود ،مندوش سازد .بر این اسراس رئریس جمهرور ایرران برا
درک این واقعیت بینالمللی ک «ایران هراسی» میبواند در آینده هزین های سنگینی بررای
نظام اسالمی بحمیل نماید ،ب ارائ قطعنام جهان علی خشونت و افراطگرایی اقردام نمرود.
اهداف قطعنام مزبور در دو محور ذیل قابل طبق بندی و بررسی است.
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 -2-1مقابحه با ایرا هراس
«ایران ب طور بارینی ب لحاظ قدرت ،از همسایگان خود ب ویژه همسرایگان جنروبی بربرر
بوده است ،از این رو آنان همواره نگران قدرت ایران بودهاند .دقت در باریخ معاصر روابر خرارجی
ایران نشان میدهد ک این نگرانی با فراز و فرودهایی ادام داشت است و هرگراه در قردرت ایرران
باییرات آشکاری ر داده ،این نگرانی ب «هراس» ببدیل شده است .ایران در حوزههای منتلرف
قدرت ،از جمعیرت برا وسرعت ،منرابع و موقعیرت ژئوپلتیرک ،از بروان قابرل بروجهی در منطقر
خاورمیان برخوردار است و همین امر ب طور خودکار نگرانی و هراس را در دیگران بر مریانگیرزد.
قابلیتهای ایران در حوزههای سنتی و نوین قدرت در مقیاس منطق ای ب اندازهای است ک ایرن
کشور را ب عنوان بنها گزین بالقوه «هژمونی» منطق ای مطرح میکنند .بنابراین ننستین عامرل
نگرانی از ایران یا در شکل حاد آن ایران هراسی« ،قدرت» ایرران اسرت و از همرین رو سراختاری
است ،زیرا نمیبوان در آن باییری ایجاد کرد»( .شریعتینیا)134 ،1363 ،
متهم کردن ایران ب نقض حقوق بشر و حمایت از گروههرای بروریسرتی ،بعرد از آشرکار
()14

شدن حقایق پیشرفت ایران در برنام صل آمیز ابمی و فناوریهای نوین ،بیشتر شده اسرت.

لذا رئیس جمهور ب نمایندگی از دولت و ملت ایران ،با اشراف بر ایرن موارو کر اخرتالط
فعالیت های ابمی ایران با مواوعابی همچون حقوق بشر در صحن سازمانهای برینالمللری،
هدفی جز مندوش کردن چهره بین المللی دولت ایران ندارد ،قطعنام جهان علی خشرونت
و افراط گرایی را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح ساخت .اعالم رسمی موااعی همچون
انزجار از بروریسم ،احترام ب حقوق بشر ،حاکمیت قانون و عدم اعتقراد بر اسرتتاده از ابرزار
نظامی در مواجه با خشونت های قابل کنترل در این بره خاص میبوانسرت ،نظرر مسراعد
افکار عمومی را در پری داشرت باشرد .بر مروازات طررح قطعنامر جهران علیر خشرونت و
افراطگرایی ،روند مذاکرات دیپلمابیک در مورد برنام هست ای نیز ب خوبی با گزینش بیمی
حاذق از حقوقدانان ب نتای خوبی منت شد ک در حقیقت مکملی در بقلیل ایرران هراسری
بلقی گردید .بااینحال ،ب نظر می رسد ب بوج ب سیال بودن بهانر جروییهرا و کارشرکنی
صرف اکتتا ب قطعنام جهان علی خشونت و افراطگرایری در بلنرد مردت نمریبوانرد همر
اهداف در این حوزه را بأمین نماید.
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 -2-2نشا داد تغییر و اعتدال در سیاستهای بینالمحح دولت جمهلوری اسلالم
ایرا
با آغاز ب کار دولت یازدهم در  13مرداد ماه  1332خرده گتتمان دیگرری در چرارچوب
کالن گتتمان اسالمگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ظهور کررد .ایرن خررده
گتتمان ،براساس گتتمان عام این دولت ،اعتدالگرایی نامیده میشود .بر مبنای منطق بحول و
چرخة گتتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران گتتمان اعتدالگرایری را مریبروان
"آرمانخواهی واقعبینان " یا "آرمانگرایی واقعبین" نامید .هست مرکزی گتتمان اعتدالگرایی
بعادل و بوازن است ک برحسب بوازن بین آرمان و واقعیت ،انوا عقالنیرت ،مصرال اسرالمی و
منافع ملی ،اهداف سیاست خارجی ،اهداف و ابزار سیاست خارجی ،عناصر قدرت ملری ،اعمرال
قدرت و دیپلماسی ،حق و بکلیف ،س اصل عزت ،حکمت و مصلحت ،ساختار سیاست خرارجی
و بوسع رواب خارجی بعریف میشود .عناصر و دقایق گتتمان اعتردالگرایری نیرز عباربنرد از:
آرمانگرایی ،واقعگرایی ،عقلگرایی متوازن ،بکلیف گرایری معطروف بر نتیجر  ،بعامرلگرایری
سازنده ،امنیت طلبی ،منزلت طلبی و صل طلبی.
همانطور ک در مصادیق اعتدالگرایی در فوق مشهود است ،صل طلبی یکی از مهمبرین
اهداف اعتدالگرا یی بوصیف شرده اسرت .قطعنامر جهران علیر خشرونت و افرراطگرایری در
واژهپردازی خود در خصوص صل طلبی و ریش های بروی خشونت دارای نوآوری در بینش بر
جهان پیرامونی است« .از منظر گتتمان اعتدالگرایی ،نظم مستقر و نظام بینالملرل موجرود از
مطلوبیت و عدالت زم برخوردار نیست .از این رو ،باید برای استقرار نظرم مطلروب و عراری از
ساختارهای سلط  ،خشونت و سرکوب ب نقد و اصالح نظم و نظام موجود پرداخت .اما باییرر و
بحول نظم و نظام بینالملل از طریق اصالح بدریجی و ب صرورت مسرالمتآمیرز و چندجانبر
صورت میگیرد .ب گون ای ک جمهوری اسالمی ایران در چارچوب هنجارها ،قواعد و نهادهرای
موجود بینالمللی بالش میکند با مشارکت و مسامحت سایر کشورها نظرم موجرود را اصرالح
کنند" .چون هم کنش گران جهانی  ...نگاه بجدیدنظر طلبان ب "واع موجود" داشت و در پی
شکلدهی ب "واع مطلوب" هستند»( .دهقانی فیروزآبادی)20،1333 ،
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قطعنام جهان علی خشونت و افراطگرایی بأکید ویژه ای بر پیشرگیری از خشرونتهرا
دارد .از دیدگاه این قطعنام ک ب نروعی مرنعکس کننرده بیرنش سیاسرت خرارجی دولرت
جمهوری اسالمی ایران است ،مریبروان برا بوسرل بر راهحرلهرای حقروقی هرم در عرصر
بین المللی و هم در سطوح ملی ب پیشگیری از خشونت و افراطگرایی اقدام کرد .نتیج عدم
پرداختن منطقی و ب موقع در مبارزه با افراطگرایی منجر ب بروز بروریسم خواهد شد.
 -3مبارزه با خشونت و افراطگرایی از طریق «قانونگذاری»
حاکم یت قانون و بکی شهروندان بر احقراق حقروق خرود از طریرق بوسرل بر قرانون
مستحکم و پایدار ،عاملی بعیینکننده در حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات میران مرردم و
یا در میان دولتها است .ب دیگر روی ،زمانی ک شهروندان و یا دولتهرا قرانون را ملجراء و
متّر ،خواست های خود ببینند ،در اولین گام برای حل اختالفات خرود بر قرانون و نهادهرای
قانونی پناه خواهند برد .در غیر این صورت ،افراد خود را یا قاای اعمال دیگران بصور کررده
و ب محاکمر آنران خواهنرد پرداخرت و یرا ایرن کر برا اسرتتاده از خالءهرای حقروقی بر
سوءاستتاده از حق ،اقدام خواهند کرد .در جامع بینالمللی نیز بوسل بر نهادهرای قرانونی
برای احقاق حق ،مطلوب دولتها است .بصمیمات حقوقی ک منطبق با عدالت است همواره
نتای مثبت و مسالمتآمیزی در پی دارد .در این اربباط بند 1ماده  1منشور ،معیار و مرالک
مشروعیّت اقدامات بینالمللی ،حتی «اقدامات دست جمعی» دولتها در شرایطی ک صرل و
امنیت بینالمللی ب خطر افتاده اسرت را نیرز برا معیرار «عردالت» و بطرابق آن برا «حقروق
بینالملل» میسنجد )11( .لذا از دیدگاه منشور حاکمیت قانون در سرط برینالمللری عراملی
است برای جلوگیری از بعمیق اختالفات در بین دولتها.
عالوه بر این ،منشور ،ن بنها حاکمیت قانون و پایبندی کشورها ب آن را ،برای استقرار
صل امری زم و اروری میداند ،بلک در برخی از مقررات خود( )18و یا در برخری از اسرناد
مهم بین المللی مانند اعالمی جهانی حقوق بشرر ،از «حاکمیرت قرانون» در سرطوح داخلری
دولتها نیز حمایت کرده و بر آن بأکید داشت است )17( .بوسل ب قانونگذاری عاد ن خرود
دارای بقسیم بندی و معیارهای متعددی است ک در ادام ب آن میپردازیم.
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 -3-1قانو گذاریهای مرتبط با خشونت و افراطگرای در سطح داخح
بسیاری از قوانین بینالمللی ک امروزه در عرص بینالمللی ویژگی «عام الشرمولی» بر
خود گرفت اند ،هنوز هم در قوانین داخلی برخی از دولتها وارد نشرده و در صرورت مواجر
شدن دولت مزبور با آن ،ابهامات حقوقی بسیاری پیرامون آن پدید میآید .پر واا است ک
یکی از ابزارهای مبارزه با «خشونت»« ،افراطگرایی» و یا «بروریسم» جررم انگراری آنهرا در
قو انین داخلی کشورها است .در کنار این مواو نقش پیشرو و ممتراز قیرات و وکرال را در
بیمین حقوق قربانیان خشونت و افراطگرایی نمریبروان نادیرده انگاشرت .برر ایرن اسراس،
دولت ها باید از یکسو ب قانونگذاری منطبق با عدالت و کرامت ذابی انسانها همت گمارنرد
و از سوی دیگر زمین های بربیت قیات و وکال و دستگاه قیایی کار آمد را فراهم نمایند.
عدم وجود قرانون مناسربد داخلری و منطبرق برا معیارهرای پذیرفتر شرده و معقرول
بینالمللی ،موجب شده است با در بسیاری از پروندههای حقوق بشری ،افراد برا مراجعر بر
دادگاه محل استقرار خود نتوانند از حمایت قانون برخوردار شوند .بحرث مربروط بر «انکرار
عدالت»( )16در حقوق بین الملل ،همواره بحثی بوده است ک در بین حقوقدانان در اربباط برا
قصور محاکم ملی در رسیدگی ب پرونده های حقوق بشرری اببرا خرود و اببرا سرایر دول
جاری بوده است )Paulsson,2005:38-54()13( .لذا میبوان ب واوح عردم انطبراق داخلری
قوانین دولتها ،خصوصاً «دولتهای اعیف» با مقررات حقوق بینالملرل را در ادوار گذشرت
نیز مشاهده کرد .نقایص و کاستیهای قوانین داخلی دولتها ب سر شرکل وجرود «قروانین
ببعیضآمیز»« ،عدم شتافیّت و وجود خالءهای حقوقی در نظامهرای قیرایی» و نیرز «عردم
انطباق مقررات داخلی با قوانین پذیرفت جهانی» منتهی ب صدور آراء ناعاد ن حقروقی و در
نتیج «انکار عدالت» در عرص بینالمللی میشود.
 -3-1-1لغو قوانین تبعیضآمیز در سطوح مح

ببعیض از هر جنسی ک باشد ،اولین اثر آن خنثی کردن بثبیت عدالت و حاکمیت قانون
در جامع است .ببعیض در سطوح ملی و بینالمللی همواره جرزء مواروعابی بروده اسرت کر
موجب اختالفات بسیاری شده ک پیدا کردن راه حلی برای آن سالها زمان میبرد .با این حال
ببعیض هم در جوامع ملی و هم در عرص بینالمللی ،بنها یک نتیج داشت است و آن عبرارت
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است از «ایجاد و گسترش رفتارهای خشونتآمیز» .مبحث مربوط بر ببعریض و ارببراط آن برا
خشونت و افراطگرایی ب قدری در میان حقوقدانان مواوعی جا افتاده است ک حتی دامن آن
را ب بحث مربوط ب مبارزه با بروریسم نیز گسترش دادهاند .ب عبارت دیگر از دیدگاه حقروقی،
جامع بینالمللی و دولتها حتی در مبازره با بروریسم نیز نباید رفتراری ببعریضآمیرز داشرت
باشند .برای مثال ،شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینک روند «استنطاق» از افراد مرتهم بر
فعالیت در گروههای بروریستی کر در افاانسرتان دسرتگیر شرده و در زنردانهرای انگلسرتان
نگهداری میشوند ،با افرادی ک در اروپا ب دلیل فعالیتهای بروریستی بازداشت شدهاند ،بسیار
متتاوت و ببعیضآمیز است )Moeckli, 2006:495( .نکت جالب بوج اینکر ببعریض اعمرال
شده در نحوه برخورد و بازجویی ک در بازداشتگاههای انگلستان جاری است ،از قرانونی نشرأت
میگیرد ک در سال  2001و بعد ا ز حمل یرازده سرپتامبر بوسر مجلرس اعیران ایرن کشرور
بصویب شده است( .پیشین )133 :ببعیض قانونی و نهادینر شرده در برخرورد برا شرهروندان،
منتص ب دولت انگلستان نیست؛ چرا ک مطالع اجمالی فهرست آراء و دعاوی مطرح شده در
دادگاه اروپایی حقوق بشر ،حکایت از ببعیض گسترده در جوامع اروپایی دارد.
دولتها ب منظور مبارزه با خشرونت و افرراطگرایری ،در درجر اول مریبایسرت قروانین
ببعیضآمیز خود را اصالح نمایند .هر چند هر دولتی با این ادعا ک قوانین مجری در قلمررو او،
قوانینی عاد ن و مشرو است ،وجود هر نو قوانین ببعیضآمیز در میان مجموع قوانین خود
را انکار میکند ،ولی واقعیت امر این است ک اندک کشوری در عرص بینالمللی یافت میشرود
ک در میان قوانین آن ،ببعییی وجود نداشت باشد .در شرایطی هم ک دولتها ادعا مریکننرد
قوانینی ببعیض آمیز در میان مجموع قوانین خود ندارنرد ،بر صرورت «عملری» بر اقردامات
ببعیضآمیز دست میزنند .برای مثال ،با اینک در قوانین اساسی و یا معاهدات پذیرفت شده از
سوی بسیاری از کشرورها« ،آزادی مرذهب» و یرا «آزادی بیران» و «آزادی گردهمرایی» جرزء
قوانین بنیادین آن دولت محسوب میشود ،ولی در عمل نشان داده شده است ک دولرتهرا ،از
این حقوق ،بتسیرد مییّقی ب عمل آورده و آن را میپذیرنرد .بررای نمونر در قروانین اساسری
کشورهای غربی ،آزادی بیان حقی است ک جزء ارزشهای بنیادین محسوب شده و محدودیت
بردار نیست ،ولی در عمل و زمانی ک مواوعی مانند «هلوکاسرت» مطررح مریشرود ،رفتراری
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ببعیضآمیز با مطرح کنندگان آن در پیش میگیرند ،این درحالی است ک بر اسراس مقرررات
پذیرفت شده از سوی آن دولرت ،آزادی بیران «مریبایسرت بردون هری ببعییری و در همر
مواوعات جاری» باشد)Kahn, 2004:65()20( .
الاای قوانین ببعیضآمیز و جلب مشارکت اقلیتهای قومی ،زبرانی ،نرژادی و مرذهبی در
امور جاری و ساری دولتها از مهمبرین پیش نیازهای مبارزه با خشونت و افراطگرایی است .در
این اربباط فراهم آوردن شرایطی همچون «دسترسی آزاد ب رسان های اربباط جمعی»« ،ایجاد
بشکیالت و سازمانهای غیردولتی»« ،مساعدتهای مالی و سازمانی ب سازمانهای غیردولتری
فعال در زمین حقوق بشر» و «جویا شدن نقط نظرات » هم آحاد مردم ،از راهحلهایی است
ک میبواند ب صورت چشمگیری از بروز رفتارهرای خشرونت برار جلروگیری کنرد .از دیردگاه
خواننده ،شاید این نقد مطرح باشد ک پیشنهادات فوق پیشنهادات «آرمرانگرایانر ای» بروده و
دولتها را نمیبوان مجبور کرد با منش و رفتار سیاسری و حقروقی خرود را عروض کننرد و در
صورت اصرار بر این پیشنهادات نیز شاید آن را «مداخل در امور داخلی» خود بلقی نماینرد .در
جواب باید گتت ک مواوعات فوق دیر زمانی است ک ب عنوان «بعهدات عام الشمول»( )21در
حقوق بینالملل شناسایی شدهاند و عالیبرین رکن قیایی سرازمان ملرل (دیروان برینالمللری
دادگستری) نیز بر آن صحّ گذاشت است22؛ لذا استناد ب اصل «عدم مداخل در امرور داخلری
کشورها» ،مورد پذیرش کشورها و سازمان ملل نیست .پیشنهادات فوق «آرمانگرایان » نیست؛
چرا ک خشونت و افراطگرایی ب نحو چشمگیری در عرص برینالمللری وجرود داشرت و یرک
واقعیّت ب شمار میآید؛ بر این اساس زمانی میبوان انتقاد «آرمانگرایان بودن» را وارد دانست
ک در عرص بینالمللی شاهد هی نو خشونتی نبوده و خود ب دنبال خلق دستورالعمل بررای
دولتها باشیم در حالی ک چنین نیست.
 -3-1-2پر کرد خالءهای حقوق در میا مجموعه قوانین

آنگون ک میدانیم یکی از بتاوتهای بارز حقوق بینالملل با حقروق داخلری ،بوسرع
سریع و شتابان حقوق برینالملرل اسرت .حقروق برینالملرل از آنجرایی کر حقروقد جامعر
بینالمللی بوده و در آن بازیگران متعددی نیز حیور دارند ،دارای ابعاد بسیار وسیعی نسربت
ب حقوق داخلی است؛ بر این اساس جریان بدوین و بصویب مقررات برینالمللری برا شرتاب
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بیشتری نسبت ب حقوق داخلی صورت میگیرد .شکلگیری قوانین بینالمللی بعیاً با چنان
سرعتی صورت میپذیرد کر دولرتهرا خرود را در قبرال آن در برابرر «عمرل انجرام شرده»
میبینند )Distein, 2007:291()23( .بر این اساس ،در رقابت بین حقوق بینالملرل و حقروق
داخلی ،این مقررات حقوق بین الملل است ک همیش یک گام جلوبر بوده است .لذا بعیاً در
اربباط بین این دو ،شاهد برخی نواقص و کاستیها در حقوق داخلی دولرت هرا هسرتیم .بر
عبارت دیگر دولتها در مواجه با پدیدهای بینالمللی ،اغلب با فقدان قانون داخلری منطبرق
با آن مواج هستند ک این مواو فی نتسر موجرب عردم بمترع شرهروندان آن دولرت از
استانداردهای حقوقی بینالمللی میشود )24( .هر چند ک دولتهرا را نمریبروان مجبرور بر
پذیرش هی مقررهای در حقوق بینالملل کرد ،با این حال برخی از قوانین ک بیشتر برأمین
کننده «منافع بشری» هستند با «منافع دولتها» ،می بایسرت در حقروق داخلری دولرتهرا
گنجانده شود .در حقیقت ،این راهی است کر برا ابکرا بر آن مری بروان از برروز رفتارهرای
خشونتآمیز جلوگیری کرد .برای روشن شدن بحث میبوان از قوانین فراگیر و جهانشرمول
«دیوان کیتری بینالمللی» در زمین مجازات مجرمین و جنایتکراران جنگری نرام بررد .ایرن
مقررات با اینک نسبت ب دیگر شاخ های حقوق بینالملل ماننرد «حقروق بشرر» کمترر برا
مباحث سیاسی آغشت است؛ ولی بسیاری از کشورها از پذیرش آن امتنا مرینماینرد .عردم
شناسایی اساسنام رم (اساسنام دیوان کیتری بینالمللی) ،از سوی برخی از دولتها و عدم
صدور مجوّزد ورود بربیبات مقرر در آن در قوانین داخلی ،موجب ناکار آمدی «نسربی» مرواد
این کنوانسیون شده است)21( .خصوصاً اینک برر اسراس ایرن کنوانسریون ،صرالحیت دیروان
کیتری بینالمللی ،صالحیتی «بکمیلی» است؛ ب این متهوم ک وظیت مجرازات مجررمین و
جنایتکاران جنگی وجانیاند علی صل و امنیت بینالمللی ،ابتداً باید بوس دولتهرا صرورت
بگیرد .در صوربی ک دولتی نتواند و یا ننواهد ب محاکم این افراد بپردازد ،ایرن صرالحیت
ب دیوان کیتری بینالمللی منتقل میشود.
پر واا است ک عدم جرم انگاری جرایم جنگی و یا نقضهای فاحش حقوق بشری از
سوی دولتها؛ میبواند مشکالت عدیدهای را برای سازمانها و نهادهرای برینالمللری فرراهم
نماید .خصوصاً اینک فرایند رسیدگی بینالمللی ب مواوعابی بینالمللی ک امکان رسیدگی
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ب آن در محاکم ملی وجود دارد ،بسریار زمرانبرر و پرهزینر اسرت .در مقرام نتیجر گیرری
میبوان اینگون عنوان کرد ک پر کرردن خالءهرای حقروقی و غنریسرازی قروانین داخلری
کشورها و منطبق ساختن آن با مقررات حقوق بینالمللی میبوانرد راهری بررای اجررای بر
موقع عدالت باشد .در صوربی ک دادگاهی صال و مقتدر در کشور رواندا قبل از وقرو نسرل
کشی در آن کشور فعالیت می نمود ،شاید دامن جنایات صورت گرفتر در آن کشرور بر آن
میزانی ک در اسناد بینالمللی انعکاس یافت  ،فاجع بار نمیشد.
 -3-2قانو گذاری در زمینه خشونت و افراطگرای در سطح بینالمحح
مقابل با خشونت و افراطگرایی مستلزم قانونگرذاری شرتاف و دقیرق در سرطوح ملری و
بینالمللی است .در این خصوص ،دولتها و سازمانهای بینالمللی ن بنها باید ب صورت شتاف
قانونگذاری نمایند بلک باید از نظر کیتی و بوج ب واقعیتهای موجود در جامع برینالمللری
اقدام ب قانونگذاری نمایند .ایجاد قوانین همسو و ن متیاد با فرهنب ملی دولتها ،امعان نظر
ب آراء و نظرات محاکم بینالمللی در قانونگذاری و در هم حال بوج ب حقوق انسرانهرا در
قانونگذاری ک امروزه قالب مکتب «انسانی شدن حقوق» مطرح شده است ،از جملر مرواردی
است ک همواره باید مطم نظر دولتها قرار گیرد)Meron, 2006, 142( .
-3-2-1ایجاد قوانین معقوالنه و همسو با فرهنگ مح کشورها

ب نظر میرسد اولین نقیص ای ک در میان قوانین حقوق برینالملرل خصوصراً قروانین
حقوق بشری ب چشم میخورد ،عدم بوج ب «فرهنب ملی کشورها» و برالعکس بوجر بر
فرهنب گروه خاصی از کشورها است .این مواو معلول دو علت است .او ً برخی از کشورها
خود را وااع و مبد بارینی حقوق برینالملرل دانسرت و هرر نرو نروآوری خرارج از آن را
نمی پذیرند ،لذا مشروعیّت هر نو مقررات حقروقی را منروط بر رارایت و مشرارکت خرود
میدانند .بر ایرن اسراس ،یکری از نقراط اخرتالف خیرز در برین کشرورها در عرصر حقروق
بینالملل ،نگاه «هژمونیک» برخی از کشورهای قدربمند ب دیگر دولتها در بعد حقوقی آن
است .ثانیاً اختالفات سیاسی در بین کشورهای منطق ای موجب شده است با ایرن کشرورها
در عرص منطق ای نیز موفق ب ایجر اد سرازوکاری مناسرب بررای طررح عقایرد خرود و نیرز
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بأسیس نهادهای حقوقی نشوند .برای نمون اختالفات فاحش سیاسی و بعلقخاطر برخری از
کشورهای مسلمان ب کشورهای غربی ،موجب شده است با محکم ای ک منطبق با قروانین
اسالمی بوده و بتواند مواوعات بینالمللی ملتهای مسلمان را رسیدگی نماید ،وجود ندارد؛
این درحالی است ک همین امروز بشکیل محاکم منطق ای همچون «دیوان اروپرایی حقروق
بشر»« ،دیوان آمریکایی حقوق بشر» و حتی «دیوان آفریقایی حقروق بشرر» بوانسرت انرد در
سط منطق ای ب دستاوردهای مهمی نایل آیند.
نتیج بشتت سیاسی در بین کشورها باعث شده است با آنهرا نتواننرد خرود بر ابردا د
مقررابی بینالمللی دست زنند؛ لرذا در اغلرب مروارد دنبالر رو نظررات حقروقی ناسرازگار برا
فرهنبهای ملی خود هستند .از آنجایی ک روحی و باور مردم آن کشرور ،در جهرت عکرس
بعهدات بینالمللی دولت های خرویش اسرت ،ایرن ناهمراهنگی موجرب برروز اخرتالف و دو
دستگی در بین مردم میشود .بر این اساس ،میبوان از آن ب عنوان عاملی برای خشونتهرا
یرراد کرررد .بوسررع مترراهیمی همچررون سکو ریسررم و یررا شناسررایی قررانونی بررودن ازدواج
«همجنسگرایان» در یک جامع مسلمان ،قطعاً موجب بروز خشونت در جامع خواهد شد ؛
چرا ک از دیدگاه بعالیم اسالمی این مواو ب هی روی قابل پرذیرش نبروده و نیسرت .برر
این اساس بوج ب فرهنب ملی کشورها در قانونگذاریهای بینالمللی ،و احتررام و بکرریم
آن در بعامالت بینالمللی ،می بواند حس احترام ملتها را برانگینت و از این رهگذر عراملی
برای ثبات پایدار بلقی گردد.
 -3-2-2توسل به «رکن قضای » سازما محل متاد برای حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات

بنها ارگانی ک با ب امروز بوانست است در عرص بینالمللری جایگراه واقعری را حترظ
کرده و بقدسی مثال زدنی در میان کشورها کسب نماید ،دیوان بینالمللی دادگستری است.
این بقدس ب دلیل اشراف هم جانب این دیوان بر مواوعات بینالمللی ب وجود آمده است.
دیوان بین المللی دادگستری همانگون ک «فیلیر آلروت»( )28حقوقردان انگلیسری نیرز بر
درستی ب آن اشاره کرده است؛ معیار عدالت بینالمللی اسرت.)Philip Allott, 1996:17( .
این عدالت در انتناب قیات آن نیز قابل مشاهده است .قیات دیوان بینالمللی دادگسرتری
دارای «بنو فرهنگی»( )27هستند و هر کدام نماینده بمدنهای حقوقی متتاوبی هستند کر
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خود این مواو نشان دهنده اهمیت «عدالت و حاکمیت قانون» در نزد دیروان برینالمللری
دادگستری است .بر این اساس دیوان بینالمللی دادگستری هی کشوری را مجبور ب طررح
دعاوی خود در این دیوان نمیکند ،بلک طرح دعاوی دولرتهرا علیر یکردیگر را منروط بر
«راایت قبلی» آنها میداند( .صمدی)20 ،1333 ،
دیوان بینالمللی دادگستری از بدو بأسیس خود ،در چنردین پرونرده ،موجرب اعرتالی
جایگاه حقوق بشر( )26و نیز شتافیّت بیشتر قواعد بنیادین بینالمللی ک از آن با عنوان قواعد
«آمره بینالمللی» یاد میشود ،شده است .بر این اساس بمرام برالش دیروان برر ایرن اصرل
استوار شده است ک "قانون و عدالت جایگزینی برای طرق دیگر حل و فصرل اخرتالف قررار
بگیرد"( .)Al-Khasawneh, 2013, 353در صوربی ک دولتها اختالفرات حقروقی خرود را
ب دیوان بینالمللی دادگستری ارجا دهند ،و خود نیز در برابر قوانین بینالمللی سرر فررود
آورند ،با حد زیادی از پیچیده بر شردن اخرتالف جلروگیری کررده و در نتیجر بر اسرتقرار
«حاکمیت قانون» نیز کمک خواهند نمرود .عرالوه برر ایرن دولرتهرا از طررق دیگرری نیرز
میبوانند از ظرفیت های دیوان برای حتظ صل و امنیت بینالمللی منتتع شوند .یکی از این
راهها ،درخواست «نظر مشوربی» از دیوان است )23( .در جریان درخواسرت نظریر مشروربی
مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بینالمللی دادگستری در زمین «مجاز بودن اعمال حق
شرط بر کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی»( ،)30دیوان اعالم کرد ک در صوربی ک
حق شرط کشورها با اهداف و اصول این کنوانسیون در بعارض باشد ،پذیرفت نیست .قااری
«شوبل»( )31ک در آن زمان رئیس دیوان بود ،اعرالم کررد" دیروان برینالمللری دادگسرتری
بصدیق کرده است ک نسل کشی مهم برین اقدام خالف قانون در حقوق بینالملرل عرفری و
نوشت بوده و بربیبات این معاهده نشان میدهد ک در آیندهای نزدیک این معاهده ب بعهرد
و الزام «عام الشمول» بینالمللی ببدیل خواهد شد .مثال فوق ب خوبی نشان مریدهرد کر
درخواست نظری مشوربی میبواند از اقدامات بعدی دولتها ک میبواند ب نحروی بیرعیف
مقررابی بینالمللی را درپی داشت باشد ،جلوگیری کند .ب دیگر روی اگر امکران درخواسرت
نظر مشوربی در این مورد ب خصوص (حق شرط بر جنایت نسل کشی) وجود نداشت ،شاید
دولتها با اعمال حق شرطهایی منالف با روح این کنوانسیون ،ب جامعیت و فراگیرر برودن
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آن لطم وارد میساختند؛ این درحالی است ک نظر مشوربی دیوان موجرب شرد برا دامنر
عمل دولتها در اعمال «حق شرط» مشنص شده و در عین حال ب اهداف و اصول معاهده
بینالمللی نیز لطم وارد نشود .نکت پایانی اینکر دیروان برینالمللری دادگسرتری در عمرل
نشان داده از حل و فصل مسالمتآمیز و منطقی اختالفات استقبال کرده و این وظیت خرود
را نیز ب نحو احسن انجام داده است .از آنجایی ک دیوان بینالمللی دادگستری نهاد قیرایی
«مستقلی» بوده ،قدرت و فشار دولتها در آن بأثیری ندارد .دیوان حتی در مواردی همگرام
با شورای امنیت نیز ب بررسی اختالفات بینالمللی پرداخت است .در این ارببراط اختالفرابی
همچون پرونده « کربی» و «دیوار حائل» ب واوح نشان دهنده این حقیقت است کر ایرن
نهاد مانند مجمع عمومی «فاقد سرازکار مناسرب» و ماننرد شرورای امنیرت «سیاسرت زده»
نبوده و خود میبواند ب بحکیم عدالت مبادرت نمایرد .برر ایرن اسراس ،بررای جلروگیری از
خشونتهایی ک منشاء ای دولتی دارند -یعنی در میان دولتها ب وجود میآید -مریبروان
ب دیوان بینالمللی دادگستری مراجع کرد .این مراجع هم میبوانرد برا رارایت دولرتهرا
مستقیم بوده و هم می بواند از طریرق مجمرع عمرومی سرازمان ملرل و برا درخواسرت نظرر
مشوربی صورت بگیرد.
 -3-2-3تالش برای قانو گذاری در زمینه کاهش "تجارت تسحیاات"

بالش برای ایجاد محدودیت در بجارت بسرلیحات متعرارف و نامتعرارف ،دارای سرابق ای
طو نی در سط جامع بینالمللی است )32(.با این حال ،رویکرد متتاوت کشورهای قدربمند در
طول ده های گذشت مانع از این شرده اسرت برا بر صرورت عملری حجرم مبادلر و بجرارت
بسلیحات کاهش پیدا کند .افزایش حجم بجارت بسلیحات متعارف ،خصوصاً در جریران جنرب
سرد ،قابل بوج بوده است .در جریان این کشمکش سیاسی و ایدئولوژیک ،هر کدام از طررفین
با بسلی متحدین نظامی و سیاسی خود ،سعی داشتند با موازن قدرت را ب نترع خرود باییرر
دهند )33( .از آنجایی ک دولتهای دست نشرانده آنهرا دارای ثبرات سیاسری نبرودهانرد ،وقرو
کودبایی نظامی و یا شورشی عمومی موجب می شرد برا بسرلیحات انبرار شرده بر راحتری در
دسترس عام مردم قرار بگیرد .نتیج چنین رویدادی ،وقرو مناصرمات مسرلحان داخلری در
درون دولتهای اغلب متعلق ب بلوک شرق بوده است .بعمیق آبش جنب در درون دولرتهرا،
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موجب شده بود با بجارت بسلیحات ،ب بجاربی بسیار پر سود در عرص بینالمللی ببدیل شود.
بنا بر اعتقاد یکی از صاحبنظران این حوزه ،بجارت بسلیحات در ده  1330موجب شده برود
با چندین شرکت بزرگ بین المللی و حتی چند دولت ،از بحران ورشکستگی اقتصادی ،رهرایی
یابند )Grillot, Stoh2009:23( .سود سرشار فروش بسلیحات موجب شده بود با شرکتهرای
خصوصی نیز وارد عرص بولید سالحهای پیشرفت شده و در این راه از متنصصین اسرلح سراز
نیز در راستای اربقای کار آمدی بولیدات خود بهره گیرند.

()34

بعد از ابمام جنب سرد ،عامل مهم دیگری ک موجرب شرد برا بجرارت بسرلیحات بر
صورت گستردها ی در خاورمیان رونق پیردا کنرد ،وقرو جنرب اول خلری فرارس در سرال
1331بود .در ده  ،1360رژیم بعثی عراق برا خریرد انبروه بسرلیحات سربک و سرنگین از
کشورهای اروپای غربی و روسی  ،مقدمات حمل ب خراک کویرت را فرراهم کررد« .بر زعرم
برخی از مؤلتان ،دولت عراق در طول سالهای  1367با  1330در حردود  10میلیرارد د ر،
بسلیحات نظامی از کشورهای اروپای غربی و روسی و چین خریداری کرد .عالوه برر ایرن از
سال 1330با  1331دولت آمریکا در حدود  1/1میلیارد د ر فنراوری مهندسری نظرامی بر
عراق فروخت بود .نکت جالب اینجاست ک نصف این مقدار بعد از اعمال بحریمهای نظرامی
آمریکا علی عراق ،ب این کشور بحویل داده شده است».

()31

بعد از جنب اولد ائتالف کشورهای غربی علی صدام در جریران اشراال کویرت ،حادثر
یازده سپتامبر مهم برین عامل افزایش بجارت بسلیحات در دو ده اخیر اسرت .کشرورها بر
دلیل ببعات امنیتی و سیاسی بر آمده از این مواو  ،ب شردت بر دنبرال بجهیرز نیروهرای
نظامی خود بودند .در این اربباط ،بعد از حادث یازده سپتامبر دولتهای هسرت ای همچرون
هند و پاکستان ب شدت در زمین خرید بسلیحات از آمریکرا برا هرم بر رقابرت برخاسرتند.
خرید بسلیحات نظامی و یا نوسازی اربش و نیروی نظامی ،منتص ب دو کشور فوق نیسرت.
کشورهای دیگری نیز بحت بأثیر یازده سپتامبر قرار گرفت و اقدام ب خرید انبروه بسرلیحات
و ادوات نظامی از کشورهای صادر کننده کردند .بنا بر گزارش مرکز بحقیقات کنگره امریکرا
حجم بجارت بسلیحات در سال  2008در میان کشورها ،بیش از  81میلیارد د ر بوده اسرت
ک این رقم در طول باریخ سابق نداشت است)Grimmett, Richard F, 2012:9( .
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این آمار و ارقام در صوربی هم ک ب صورت صحی گزارش شده باشرد ،فقر بجرارت
قانونی بسلیحات در بین دولتها بوده و بجارت غیرقانونی بسلیحات و ادوات نظامی را شامل
نمیشود .کاربلهای بزرگ مواد مندر ،گروههای بروریستی و یا گروههای شورشی با بصررف
بنش هایی از یک سرزمین و یا دسترسی بر منابع مالی ،یکی از راههای کسب درآمد خود را
بجارت بسلیحات نظامی قرار می دهند .شواهد فراوانی از مبادل پایاپای منابع خام معدنی برا
بسلیحات نظامی در کشورهایی همچون لیبریا ،کنگو ،سومالی ،سیرالئون ،سودان و بسریاری
از کشورهای دیگر وجود دارد .)Shilan,Noell,2010,161( .در برخی از موارد نیز گروههرای
شورشی و یا دولت های اعیف ،ب دلیل فساد حاکم بر مقامات دولتی و دولتها ،بر راحتری
وارد عرص بجارت غیر قانونی بسرلیحات مری شروند« .در ایرن زمینر کارشناسران بنمرین
می زنند حجم قاچاق بسلیحات در میان مافیای مواد مندر و گروههرای بروریسرتی ،ارزشری
بیش از  1میلیارد د ر داشت باشد» .)Grillot, Stoh2009:95( .با بمام این اوصاف ،ب نظر
میرسد شاید آشکاربرین عدم موفقیت سازمان ملل بعد از هترت دهر از اسرتقرار آن بحرث
مربوط ب «کنترل بسلیحات» باشد .هر چند در این زمین منشرور ملرل متحرد دربردارنرده
مقرره صریحی است( ،)38ولی اختالف شدید اعیای دائم شورای امنیت خصوصراً دولرتهرای
آمریکا و چین و روسی مانع از آن شده است با معاهدهای کار آمد در زمین کنتررل بجرارت
بسلیحات در بین دولتها منعقد شود.
با این حال ،ب مانند دیگر پیشتازیها ،فعالیت مجمع عمومی در زمین «انتظام بجارت
بینالمللی بسلیحات» نیز بر اقدامات شورای امنیت بربری داشت است .مجمع عمومی بررای
اولین بار وفق بند  1ماده  11منشور ،در  8دسامبر  2008قطعنام  81/63را برا رأی موافرق
 113دولت عیو بصویب کرد ک در آن از دبیر کل سازمان ملل خواست شده بود با راههای
عملی انعقاد یک معاهده بینالمللی در زمینر بجرارت برینالمللری بسرلیحات را بر مجمرع
عمومی گزارش دهد .دبیر کل سازمان ملل نیز با بأسیس هیئتی از کارشناسران دولتری کرم
وکیف و امکان انعقاد چنین معاهدهای را بررسری کررده و نتیجر آن را بر مجمرع عمرومی
سازمان ملل گزارش داد .بنها کشوری ک با انعقاد چنین معاهردهای عرام الشرمول منالترت
کرد ،ایا ت متحده آمریکا بود )37( .در این اربباط بیش از  100کشور ،برا دبیرر کرل سرازمان
ملل مکابب داشت و ب طرح دیدگاههای خود پرداخت اند36؛ ابحادی اروپا و جامع اقتصرادی
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کشورهای غرب آفریقا( )33از انعقاد چنین معاهدهای استقبال کردند ولری کشرورهای چرین و
روسی با این استد ل ک بجارت بسلیحات برای برخی از کشورها امرری حیرابی اسرت و در
صورت انعقاد چنین معاهدهای منافع آنها ب خطر میافتد ،با آن منالتت کردند .در حقیقت،
این دو کشور اعتقاد داشتند ک ایجاد محدودیت در بجارت بینالمللری و قرانونی بسرلیحات،
موجب گسترش پدیده قاچاق بسلیحات در میان کشورها شده و نظارت بینالمللی بر میرزان
بجارت بسلیحات را از بین خواهد برد )40( .نتیج بحث فروق ایرن اسرت کر برا زمرانی کر
دولتها در بأمین سالح گروههای درگیر و خشونتطلب ،مانعی ایجاد ننموده و ب راحتی هر
سالحی را در اختیار آنان قرار دهند ،در نتیجر پیشرگیری از خشرونت و افرراطگرایری نیرز
امکانپذ یر ننواهد بود .ب دیگر روی یکی از طرق مبارزه با خشونت و افراطگرایی ،قاعدهمند
ساختن بجارت بسلیحات در عرص بینالمللی است.
 -4سیاستگذاری
سیاستگذاران اصلی برای جلوگیری از خشونت و افرراطگرایری در جامعر برینالمللری،
دولتها و سازمانهای بینالمللی هستند .ب عبارت دیگر در سیاسرتگرذاری بررای مبرارزه برا
خشونت و افراطگرایی این دولتها و سازمانهای بینالمللی هستند ک با بدوین سیاستهرای
خارجی و یا اعالم «مواع» سازمان بینالمللی و با اختصاص منابع مالی و انسانی در این اربباط
میبوانند اثر گذار باشند .از آنجایی ک گروههای انسانی اغلب فاقد ایرن امکانرات هسرتند ،لرذا
نقش آنها در سیاستگذاری ،نقشی «فرعی و ثانوی » اسرت .سیاسرتگرذاری بررای مبرارزه برا
خشونت و افراطگرایی در دو سط «سیاسرتگرذاری در صرحن سرازمانهرای برینالمللری» و
«سیاستگذاری از سوی دولتها» قابل مطالع است .در سط سازمانهرای برینالمللری بررای
مثال میبوان از «اعالمی هزاره» مجمع عمومی سازمان ملل نام بررد .در ایرن اعالمیر مجمرع
عمومی با برسیم چالشها و راهکارهای پیش روی اعیای جامع بینالمللی و نیز سازمان ملل،
ب سیاستگذاری در عرص بینالمللی پرداخت است .در حقیقت ،مجمرع برا بصرویب اعالمیر
هزاره ،سیاستهای سازمان ملل در ده های آبی و در مواجه با مواوعات بینالمللی را بشری
نموده است.
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سیاستگذاری از سوی دولتهای عیو جامع بینالمللی هم ب طررق گونراگونی صرورت
میپذیرد .این سیاستگذاری بعیاً ب صورت مشترک و از سوی چندین دولت اعالم مریشرود.
برای نمون  ،سیاستهای کشورهای اروپایی در قبال مواوعات بینالمللی در ده های اخیر بر
صورت «واحد» بوده است .سیاستهای اعالم شده از سوی کشورهای «جنبش عردم بعهرد» را
نیز میبوان سیاستگذاری همسو و مشترک دولتهای عیو دانست .با این حال کشورها عالوه
بر بعقیب اهداف جمعی ،ب صورت انترادی نیز ب دنبال بأمین منافع ملی خود هستند .در ایرن
اربباط مواعگیری در قبال کودباهای نظامی ،اعالم مواع در مورد انتنابات دولرتهرا ،اعرالم
مواع در مورد اختالفات بینالمللی سایر دولتها همگی نشان دهنده سیاستگذاری دولتهرا
در سط بینالمللی را نشان میدهد .در بحث مربوط ب سیاستگذاری ،صرف ابکا ب دولتهرا
در سیاستگذاری منت ب بقلیل خشونتها ،کافی ب نظرر نمریرسرد .بررای سیاسرتگرذاری
طو نی مدت در عرص بینالمللی انکار نقش بنیادین «ملتها» و عردم احتسراب بأثیرگرذاری
آنان در بعامالت بینالمللی ،میبواند مبارزه با خشونت و افراطگرایی را با چالشی جدی مواجر
نماید .متناظر با این مواو  ،در نگاه اول ،منشور سازمان ملل متحد ،ب منظرور حترظ صرل و
امنیت بینالمللی ،دولت ها را مناطب خود قرار داده است .برا ایرن حرال هترت واژه ننسرتین
دیباچ آن ک ب «مردم» اشاره دارد ،در یک بتسیر موسع ،نیم نگاهی ب نقرش «مردمران» در
بحقق اهداف و اصول منشور داشت است.
 -4-1طرق مبارزه با خشونت و افراطگرای در سطح بینالمحل
جامع بینالمللی جامع ای ب هم پیوست و در هم بنیده است .این جامع مراهیتی بر
شدت بأثیرپذیر و بأثیرگذار داشرت کر منرافع دولرتهرای عیرو خرود را برا برروز وقرایع و
پدیده های نوین ،ب هم گره میزند .برای نمون  ،آنگونر کر در مباحرث قبلری نیرز بر آن
اشارهای منتصر شد ،امروزه با اینک بعداد اندکی از دولتها با خطر از دست دادن سررزمین
خود ب دلیل «با آمدن آب دریاها» مواج هستند ،ولی جامع بین المللی ب طرور کلری برا
این دغدغ ک آینده جمعیت ساکن این دولتها چ خواهد شد؟ ،ب دنبال ارائ بئوریهایی
برای آمادهسازی دولت ها در جهت مقابلر احتمرالی برا ایرن پدیرده اسرت .برر ایرن اسراس
دولتهای عیو جامع بینالمللی اصو ً دولتهایی منتررد نبروده و نمریبواننرد در انرزوا بر
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حیات خود ادام دهند .خشونت و افراطگرایی هم ،هرچند ک در درون دولتها ابتاق افتاده
باشد و یا در آن استقرار یافت باشد؛ ولی دارای ببعابی بینالمللی است .لرذا دولرتهرا بررای
اینک این خشونت ها از درون مرزهاید دولت درگیر دآن ،بر بیررون سررازیر نشرود ،راهکرار و
چارهای جز همکاری نزدیک بینالمللی با یکدیگر ندارند.
اصو ً همکاری بین دولتها در زمین مبارزه با خشونت و افرراطگرایری و یرا بروریسرم ،بر
انحاء گوناگونی صورت میپذیرد .برای نمون دولتها با در اختیار دادن «منابع اطالعابید» فعالیرت
گروههای بروریستی با یکدیگر و یا «ممانعت بجارت اببرا خرود برا آنران» و یرا «جررم انگراری»
فعالیتهای آنان ،در سطوح منطق ای ،بالش دارند با با این پدیده مقابل نمایند .هر چند کر ایرن
فعالیتها دارای ارزش فراوانی است؛ ولی راهکاری بنیادی و پایدار نیست .بر عبرارت دیگرر همر
موارد فوق از دیدگاه «امنیتی» و «پلیسی» دولتها نشأت مریگیررد کر در حقیقرت مرحلر ای
«ثانوی» و ن «اولی » برای مبارزه با خشونت و افرراطگرایری اسرت .در حقیقرت ،همکراریهرای
امنیتی و اطالعابی و یا استتاده از بحریم در بین دولتها برای مبارزه با افراطگرایی ،بعد از عررض
اندام گروههای افراطی در سط بینالمللی مورد بوسل قرار میگیرد .این درحالی است ک برخری
از اقدامات دیگر ک در ادام ب بررسری آنهرا مریپرردازیم ،جرزء راهکارهرای «اولیر » مبرارزه برا
گروههای افراطی و یا گروههای بروریستی اسرت .در واقرع ،کرارکرد اصرلی راهکارهرای پریش رو
«خنثی ساختن» فعالیتهای افراطگرایان در نطت و قبل از ورود آن ب سط جامع است.
 -4-1-1برگزاری نشستهای تقریب مذاهب و ادیا

برگزاری نشستهای بقریب مذاهب در بین ادیران برزرگ و برالش بررای شرناختن علمری
اعتقادات دیگر فرق ،از مواردیست ک میبواند بروز خشونت و افراطگرایی را بقلیل دهرد .در ایرن
اربباط بأکید مجمع عمومی سازمان ملل این است ک «ادیان وظیت ای جز بروی صل برر عهرده
ندارند )41(».لذا هر عمل مبتنی بر خشونت قابل انتساب ب هی دین و یا مذهبی نیست.

()42

پر واا است ک در نشستهای بقریب مذاهب ،نقش رهبران مذهبی را نمیبوان نادیده
گرفت .در این زمین وظیت رهبران مذهبی ،امن احترام گذاشتن ب عقاید اقلیتهای مذهبی
و یا ب بعبیر قطعنام جهان علی خشونت و افراطگرایی احترام ب «بنو مرذهبی»( ،)43برالش
برای بروی بسام و بردباری مذهبی خواهد بود .سازمان ملل از آنجایی ک گتتگوی بین ادیان
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را ابزاری برای «بوسع آگاهی » و «رسیدن ب بتاهمی منطقی» و «کشف ارزشهای مشرترک
بشری» میداند ،از برگزاری نشستهای بقریب مذاهب حمایرت مریکنرد )44( .در ایرن ارببراط
مجمع هم از دولتهای عیو و هم از سازمانهای بینالمللی میخواهد برا در درون نظرامهرای
ملی خود و یا در دولتهای عیو ،زمین های بروی بسام مذهبی و صل را فراهم نمروده و در
شرایطی ک احتمال میرود بین دو گروه مذهبی خشونتی بروز خواهد کرد ،قبل از بروز آن بر
«مساعی جمیل » و برغیب گتتگوها بپردازند )41(.جرم انگاری نترت پراکنی مذهبی( )48و بربیت
سیاستگذاران متسام ( )47در کنار آماده ساختن بسترهای جامع برای «پلورالیسم دینری»

()46

و بسهیم اقلیتهای دینی در مشارکت سیاسی از خواست های مهم مجمرع عمرومی در زمینر
پیشگیری از خشونتهای مذهبی اسرت .البتر آزادیهرای مرذهبی( )43بنرا بر زعرم برخری از
حقوقدانان بینالمللی ،با جایی امکانپذیر خواهد بود ک حیرات اجتمراعی جامعر را برا خطرر
مواج نسازد )10( .برای نمون زمانی ک ابراز عقیدهای مذهبی موجب بروی خشونت در جامعر
شود ،میبوان از انتشار آن جلوگیری نمود .مواوعی ک دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پرونده
«وینگراو»( )11بر آن صحّ گذاشت است.
 -4-1-2نظارت دولتها بر فعالیت رسانههای ارتباط جمع

استتاده گروههای افراطی از ابزارهای اربباطی نوین و رسان های جمعی در سالهای اخیر
در جذب پیکارجویان و همچنین ببلیغ برای اهداف و بینشهای افراطی و نیرز ایجراد رعرب و
وحشت در طول بصرف بنشهایی از خاک دولت عراق از سوی گروه «داعرش» ،بر اوج خرود
رسید .سربریدن اسیران جنگی ،نحوه بصرف شهرها ،بنریب مساجد و اماکن مذهبی ،فراخروان
برای عیوگیری از اببا دیگر کشورها و آموزش نظامی از طریق فیای دیجیتال ،همگی جزئی
از کارکردهای رسان های اربباطی برای گروههای افراطی بوده است .البت باید این نکتر را هرم
در نظر داشت ک استتاده ایدئولوژیک از ابزارهای سمعی و بصری منتص ب گروههرای درگیرر
در صحن نبرد نیست؛ در این راستا اقدام مجل فرانسوی «شارلی ابدو»( )12در چرا بصراویری
موهن از پیامبر اسالم و پیشتر از آن نیز چا بصاویری مشاب در یکی از روزنام های دانمرارک
نشان دهنده این واقعیت است ک استتاده از رسان ها میبواند در هر کجای دنیا بررای بحریرک
اذهان عمومی و یا بروی عقاید افراطگرایان مورد استتاده قرار بگیرد.
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این نکت را هم باید عنوان نمود ک بعیاً استتاده از شبک های اربباطی در بروی خشونت
و یا ب نمایش گذاشتن فتوحات و قلع و قمع مردم ،خود میبواند ب عنوان سندی مستحکم در
اثبات جنایات صورت گرفت از سوی گروههای افراطی (یا بروریستی و حتی طرز عمل دولتهرا
در مناصمات مسلحان ) بوس محاکم کیتری مورد استناد قرار بگیرد)13( .با ایرن حرال ،اجرازه
فعالیت ب رسان های بحریک کننده ب اقدامات خشونت بار و یا منعکس کننده عقاید افراطری،
میبایست از سوی دولتها ممنو اعالم شود .در ایرن راسرتا ،بوسرل بر بهانر هرایی همچرون
«خصوصی بودن رسان ها»« ،آزادی بیان»« ،عدم دخالت دولت در بدوین خ مشی رسان های
جمعی» امری پذیرفت نیست )14( .این مواو مورد بوج سازمان ملل نیز قررار گرفتر اسرت،
چرا ک وقتی ک ماده 1منشور یکری از اهرداف بنیرادین خرود را مبرارزه برا اقردامات «نراقض
صل »( )11اعالم نموده است ،ن بنها دولتها بلک سایر بازیگران حقوق بینالملل نیز مکلرف بر
ببعیت از آن هستند .در این زمین مجمع عمومی و شورای امنیت با ب امروز ب صدور چندین
قطعنام مبادرت نمودهاند ک روی ای در زمینر مقابلر برا رسران هرای «نراقض صرل » و نیرز
مسئولیت دولتها برای نظارت بر رسان های جمعی ب وجود آورده است .در این اربباط مجمرع
عمومی در قطعنام شماره  26( 86/176مارس  ،)2013از دولتهرا مریخواهرد برا از انتشرار
مطالب «بحریک کننده» علی گروههای مذهبی ،نژادی ،زبانی و سیاسی جلروگیری نماینرد .در
این اربباط دولتها ن بنها وظیت جلوگیری از انتشار مطالب «بحریرک برانگیرز» و «خشرونت
افزا» را بر عهده دارند ،بلک باید بالش نمایند با محتروای برنامر هرای رسران هرای جمعری در
راستای «احترام ب حقوق بشر» و «بروی بسام » و «همزیستی مسالمتآمیز» گام بردارد.

()18

سازمان ملل با جرم انگاری «بیانی های بنترآمیز» ک شاخص های اصرلی آن «بحریرک
ب اقدامات خشونتآمیرز»« ،انتشرار مطالرب و یرا بصراویر مرروج خشرونت»« ،ببلیرغ علیر
گروه های قومی و نژادی و مذهبی» ،بوده سعی نموده است علریرغرم مشرکالت موجرود در
زمین بعریف «بیانهای بنترآمیز» ،با آن ب مقابل بپردازد .با اینک بیانهای بنترآمیز طیرف
وسیعی از مواوعات را در بر میگیررد و بعراریف دقیرق و جهانشرمولی در مرورد آن وجرود
ندارد ،ولی «دادگاه اروپایی حقوق بشر» بوانست است ب نحو شایست ای در چنردین پرونرده
در مورد طیف وسیعی از بیانی های بنترآمیز روی سازی کند.

()17
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پر واا است ،جرم انگاری بیانهای بنترآمیز در قروانین داخلری ،مریبوانرد بر یکری از
راههای بأثیرگذار در مقابل با خشونت و افراطگرایی ببدیل شود .برخی از کشورها بعد از وقرو
جنب جهانی دوم و برخی دیگر بعد از وقو نسل کشی رواندا اقدام ب جرم انگراری بیرانهرای
بنترآمیز کردهاند .در این میان ب نظر میرسد بالشهای صورت گرفت در عرصر برینالمللری
نسبت ب سطوح ملی ،قدری گستردهبر بوده است)Scott Maravilla,2009:13( )16( .
 -4-1-3اعمال مادودیت تجاری و تاری تسحیاات گروههای درگیر در جنگ

یکی از اقدامات متیدی ک میبواند از بشدید خشونتها و استمرار جنب جلوگیری کند،
قطع رواب بجاری با گروههای درگیر در جنب است .ب عبارت دیگر زمانی ک گروهی مسل با
بوسل ب خشونت و ابزار نظامی ،سعی در کسب هدفی دارد و هر آین بدون پایبندی ب مقررات
حقوق بشر و بشردوستان  ،اقدام ب کشرتار غیرنظامیران و ایجراد نقرضهرای فراحش بعهردات
پذیرفت بینالمللی میکند ،ممانعت از دستیابی این گروه ب منابع مالی ،یکی از راههایی اسرت
ک میبواند در پایان خشونتها ،برأثیر بسرزایی داشرت باشرد(shilan, Noell, op.cit.,161).

مقول ایجاد «محدودیت مالی» برای گروهها و یا دولتهای درگیر در جنب ،از مباحث پردامن
و متشتت در صحن سازمان ملل است .13بر این اساس ،سازمان ملل با احسراس ایرن خرالء در
مجموع اقدامات خود در زمین «پیشگیری» از خشونتها ،در سالهای اخیر چندین نوبت بر
نقش «ایجاد محدودیتهای مالی» در بقلیل خشونتها بأکید داشت اسرت .ایرن مهرم هرم در
قطعنام های شورای امنیت و هم در قطعنام های مجمع عمومی قابل مشاهده است.

()80

اعمال محدودیت هرای مرالی و قطرع روابر بجراری برا گرروههرای درگیرر در جنرب،
راهکاریست ک سازمان ملل متحد ،با پایان جنب سرد بیشتر در مورد آن ابحاد داشت است.
با اینک منشور ملل متحد صراحتاً بر اساس بند  1ماده  11بر مجمرع عمرومی صرالحیت و
اختیار میدهد با اصول کلی همکاری برای حتظ صل و امنیت برینالمللری از جملر اصرول
حاکم برر «خلرع سرالح»( )81و بنظریم بسرلیحات را مرورد رسریدگی قررار دهرد و احتمرا ً
بوصی هایی در مورد آن بنماید؛ ولی قطعنام های سازمان ملل خصوصاً در زمین جنبهرا و
درگیریهای صورت گرفت در قاره آفریقا نشان میدهد ،این وظیت بعد از پایان جنب سررد،
ب واقعیت نزدیک شده و ب صورت عملی نمود پیدا کرده است.
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رابط بین خلع سالح و ایجاد محدودیتهای بجاری برای گرروههرای درگیرر ،رابطر ای دو
سوی است .ب این متهوم ک اعمال محدودیتهای بجاری بررای گرروههرای درگیرر مریبوانرد از
دستیابی آنها ب سالح و ادوات نظامی مورد نیاز برای ادام جنب جلوگیری کند ،.دولرتهرای در
حال مناصم  ،شورشیان و حتی گروههای بروریستی با بسل بر بنشی از منابع طبیعری موجرود
در مناطق بحت بسل خود و با استتاده از جمعیت غیرنظامی ک در درگیریها ب اسارت گرفتر
شدهاند ،اقدام ب بهرهبرداری و بجارت آن ب منظور بأمین هزین هرای نظرامی مرینماینرد .سرود
سرشار این بجارت بعیاً ب اندازهای است ک میبواند موجب افزایش نیروهرای رزمری و اسرتندام
رزمنده از دیگر نواحی شود .در یکی از موارد گروه «ابحاد ملی برای استقالل کامل آنگرو »( )82برا
بسل بر معادن الماس آن کشور ،مابین سالهای  1332با  ،1336سا ن درآمدی بریش از 700
میلیون د ر داشت است )shilan, Noell, op.cit.,164( .استنراج منابع طبیعری و فرروش ارزان
قیمت آن ،راهکاریست ک بسیاری از گروههای بروریسرتی بررای کسرب در آمرد بر آن متوسرل
میشوند .بنابر یکی از گزارشات ارائ شده در سال  ،2001بسیاری از گروههای بروریستی بررجی
میدهند دارائی و ثروتهای خود را ب «فلزات گرانبها» ببردیل کننرد ،چررا کر اسرتتاده از پرول
خطرات بالقوهای همچون «سهولت شناسایی» را برای آنان در پی دارد)Ibid.,165( .
قاچاق مواد معدنی ،فلزات گرانبها ،نتت و هرچ ک قابل فروش باشد ،یکری از راههرای
عمده کسب درآمد برای گروههای مذکور محسوب میشود .درجریان جنربهرای بر وقرو
پیوست در «سیرالئون»« ،کنگو»« ،رواندا»« ،آنگو »« ،کامبوج» و دیگر کشورها ،بسریاری از
ناظران معتقد بودند ،بنها عامرل طرو نی شردن جنرب و اسرتمرار خشرونتهرا ،دسترسری
گروههای درگیر ب منابع الماس و چوب بوده اسرت ( .)Ibid.,164ایرن موارو مرورد اقررار
دادگاه ویژه سیرالئون نیز قرار گرفت است .دادستانی دادگاه سیرالئون قویاً معتقد برود سرود
سرشار قاچاق الماس مهم برین عامل بروز جنب در این کشور است ک بعد از شررو جنرب
هم ب یکی از عوامل بشدید کننده آن ببدیل شده است« .شعب استیناف»( )83دادگراه ویرژه
سیرالئون با پذیرش اینک مهمبرین هدف گروه های درگیر ،بسل بر معادن الماس آن کشور
بوده است ،هم صدا با «کمیسیون سازش و حقیقتیاب سیرالئون»( )84اعالم کرد ک سهولت
قاچاق منابع طبیعی از مناطق جنگی ب کشورهای خارجی ،و عدم ایجاد محردودیت در ایرن
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بجارت ،یکی از عوامل بروز خشونت در سیرالئون بوده است .در این زمین قطعنامر شرماره
 1308سال  2000شورای امنیت()81و قطعنامر شرماره  11/18مجمرع عمرومی()88درهمران
سال ،از منابع طبیعی در دسترس گروههای درگیر با عنروان «هیرزم جنرب»( )87یراد کررده
است .نکت جالببر اینک «هیئت متنصصان بررسی استنراج غیر قانونی منابع معردنی»

()86

ک در کنگو مستقر است ،در یکی از گزارشهای خود عنوان کرده است ک بنها عامل بوجی
حیور طو نی مدت نیروهای نظامی خارجی در کنگو ،فق بالش برای دستیابی ب معادن و
منابع طبیعی این کشور بوده است.

()83

نکت پایانی ک میبایست ب آن پرداخت این است کر  ،صررف برالش یرک و یرا چنرد
دولت در برقراری محدودیتهای مالی برای گروههای درگیر در جنرب ،برا زمرانی کر ایرن
مواو در سط بینالمللی قانونگذاری نشده و دولت ها بعهدی حقوقی در قبال آن نداشت
باشند ،نمیبواند موفقیتآمیز باشد .بر این اساس ،عالوه بر دولتها ،سازمانهای بینالمللی و
حتی سازمانهای غیردولتی و افراد میبایست از دادوستد برا گرروههرای مسرتقر در منراطق
درگیر خودداری نمایند .در این میان شورای امنیت سازمان ملل ،با بأکید بر اختیارات خرود
بر اساس فصل هتتم منشور ملل می بواند بر بحرریم کا هرای صرادرابی از منراطق درگیرر
مبادرت نماید .اقدامی ک شورا در مورد گروه بروریستی «داعرش» انجرام داد نشران داد کر
ایجاد محدودیتهای مالی در صوربی ک دولتها هم با آن همراه باشند ،میبواند در بیعیف
و بحلیل قدرت نظامی گروههای درگیر کمک نماید.

()70

 -4-2تالش برای ارتقای جایگاه و منزلت حقوق بشر در سطح داخح و بینالمحح
آنگون ک در مباحث گذشت نیز مطرح شد ،حقوق بشرر و رعایرت مروازین آن جایگراه
ویژه ای در میان اسناد حقوقی بین المللی دارد .منشور سازمان ملل متحد ،میثاقین ،اعالمیر
جهانی حقوق بشر و سند بأسیس بسیاری سازمانهای بینالمللی منطق ای همگی بأکیردی
زاید الوصف بر رعایت مقرررات حقروق بشرری دارنرد .گنجانردن مقرررات حقروق بشرری در
مجموع قوانین داخلی دولت ها و الزام بر اجررای آن از سروی بمرامی نهادهرای حقروقی و
سیاسی علیالنصوص نهادهای قیایی میبواند ب عنوان مهمبرین عامل بأثیرگذار در بقلیرل
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افراط گرایی داشت باشد .همزاد پنداری با مهاجرین گریزان از جنرب و خشرونت ،شناسرایی
جایگاه و کرامت زنان در جامع و پاسداشرت اقلیرت جامعر  ،نشران از بسرام و همزیسرتی
مسالمتآمیز دولتها خواهد بود .رعایت حقوق بشر ب عنوان استانداردی از زنردگی انسرانی،
ب دلیل برآورده کردن بنشی از انتظارات معقول انسانی ،نقط اطمینان و رقت قلبری بررای
پایمال نشدن انسان هاست .افراد انسرانی در سریر بکامرل اجتمراعی خرود بر جرای جنرب
ستیزی ،بمایل روز افزون ب نظم و ثبات و آرامش بینالمللی پیردا مریکننرد کر در آن بر
خاطر وابستگیهای مادی و معنوی مشترک ،خود را اعیای یک جامع بینالمللی برا منرافع
عالی مشترک محسوب میکنند .منسوب ب «سیسرون» است ک بشر برای عدالت و بقروی
ب وجود آمده و طبیعت و فطرت او حکم میکند ک در روابر متقابرل بر یکردیگر کمرک
کنند و دوستی ورزند .یعنی برخالف هابز ،ک فق برر سرر حسرابگری هرای خودپرسرتان و
سودجویان بشر پافشاری میکند ،عوامل مؤثر گوناگون دیگری نیز در رفتار انسرانهرا وجرود
دارد .در حقیقت اغلب مردم ب اصولی پایبندند و معتقدند ک باید حقوق همنرو خرویش را
محترم شمارند .در این اربباط اقدامات منتعت طلبان دولتها در عرص بینالمللری ،همرواره
موجب گسست این پیوند عمیق میران انسرانهرا شرده اسرت .برر ایرن اسراس ،احتررام بر
فرهنب های ملی و بکریم حقوق شناخت شده انسانها آنگون ک در ماده  8قطعنام جهران
علی خشونت و افراطگرایی نیز مرنعکس گردیرده اسرت ،ملجرایی بررای در امران مانردن از
عتریت جنب و افراطگرایی خواهد بود.
 -4-3تالش برای برچیده شد فقر در سطوح مح و بینالمحح
طبق بحقیقابی ک در مورد وقرو خشرونت و جنرب صرورت گرفتر  ،در وهلر اول دو
عامل عمده موجب بروز خشونت و خونریزی بودهاند .این دو عامرل کر بیشرتر در منازعرات
داخلی (درون دولتها) مشهود است ،یکی سرکوب اقلیت از سوی قدرت حاکم بوده کر در
نهایت ب دلیل بزاید فشارها ،اقلیت چرارها ی جرز مقابلر نظرامی برا حکومرت مرکرزی پیردا
نمیکند و دیگری فقر شدید حراکم برر جامعر اسرت )brainard, chollet, 2007:50( .در
مورد وقو خشونتها ب دلیل فقر شدید ،بحقیقات نشان میدهد خشونت و جنرب مشرهود
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در اغلب کشورهای آفریقایی از جمل جمهوری دموکرابیک کنگرو ،روانردا ،سرودان ،اوگانردا،
موزامبیک و سایر کشورهای این منطق جارافیایی ،فقر شدید حراکم برر ایرن جوامرع بروده
است .از آنجایی ک در چنین کشورهایی ،دولت نیز مانند شهروندان آن کشور با فقر دست و
پنج نرم میکند ،در مواجه با ناآرامیها و اغتشاشات ،ب شدت آسریبپرذیر اسرت .برالش
برای استندام در گروههای درگیر در جنب از سوی افراد فقیرر ،یکری از عوامرل گسرترش و
بشدید خشونت در دولرتهرای درگیرر برا فقرر اسرت .بصراحب منرابع طبیعری ،بسرل برر
شاهراه های حیابی از جمل رودخان های قابل بزانزیرت و فعالیرت در قاچراق مرواد منردر و
اعیای بدن قربانیان ،همگی با هدف دستیابی ب ثروت صورت میگیرد.
در اربباط با بقلیل فقر در میان کشرورها ،بسریاری از کمرکهرای اقتصرادی خرارجی در
بنشهایی همچون آموزش و یا بهداشت سرمای گذاری میشوند .این سرمای گذاری اغلب بلند
مدت است و با حصول نتیج زمانبر میباشد .در مواجه آنی و اقدام سریع در مقابل خشرونت
ناشی از فقر ،چنین سرمای گذاریهایی ناکارآمد هستند .بر این اساس ،ب نظر میرسد یکری از
مهمبرین اقدامابی ک میبواند در بقلیل خشونت و یا بروز جنب مؤثر باشد ،بالش دولرتهرا و
سازمانهای بینالمللی برای ریش کن کردن فقر در سطوح ملی و بینالمللی است.
نتیجهگیری
باید عنوان کرد ک قطعنام جهان علی خشونت و افراطگرایی بأکیدی ویژه بر اربقرای
فرهنب گتتگو و مذاکره بوأم با افزایش روحی بردباری و احتررام متقابرل در برین دولرتهرا
دارد .دکترین دولت جمهوری اسالمی ایران از بدو بأسیس ،عردم حمایرت از کراربرد زور در
عرص بین المللی بوده است .با اینک کشورمان از نظر بروان نظرامی ،کشروری پیشررو بلقری
می شود و ب راحتی بوان دفع هر نو بهدیدی را دارد ،ولری در دکتررین برینالمللری خرود،
هی گاه از هی قدربی در منازعات بینالمللی حمایت ننموده است .بجرب جنب بحمیلی بر
خوبی نشان داد ک عدم رعایت بیطرفی در مناصمات مسلحان از سوی کشورها ،مریبوانرد
ب بعمیق خشونت بیانجامد .بر این اساس عدم حمایرت از گرروههرای درگیرر و نیرز بحرریم
بسلیحابی طرفین ،همواره مورد بوج دولت جمهوری اسالمی ایران بروده اسرت .برر اسراس
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طرح دکترین جمهوری اسالمی ک در قطعنام جهان علیر خشرونت و افرراطگرایری ببلرور
یافت است؛ با این رویکرد انتقادی ب سازمان ملل می نگرد ک سازمان ملل ب چر دلیرل در
پیشگیری از خشونت ها موفق عمل ننموده است؟ بر طرور کلری مریبروان نگراه جمهروری
اسالمی ایران ب خشونتها و افراط گریها را نگاهی «پیشگیران » دانسرت .هردف اصرلی و
اساسی از طرح قطعنام "جهران علیر خشرونت و افرراطگرایری" ،بأکیرد برر پیشرگیری از
آبشافروزی و گسترش خشونت ر با فراهم کردن مقردمات آن کر در قالرب مرواد قطعنامر
مزبور منعکس شده است ر میباشد .ارائ قطعنام جهان علی خشونت و افراطگرایی با حرد
چشمگیری با موج ایران هراسی مقابل نمود ک این مواو در اثنای مقال مورد بررسی قرار
گرفت .در عرص بین المللی هدف این قطعنام ک با اجما مورد بصویب قرار گرفرت ،نشران
دادن عدم بوج دولتها و نهادهای بینالمللی ب بحث پیشگیری از خشونتهرا بروده اسرت.
ورود دیر هنگام سازمان ملل جهت بقلیل خشونت ها از یک سو و ورود با ابزارهایی همچرون
بوسل ب قوه قهری ک خود موجب بروز خشونت و افراطگرایی است ،از مسائلی است ک بر
نظر میرسد در نظری طراح این قطعنام مورد بوج بوده است.
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ب بجهیز نظامی دولتهای سوری  ،لیبی ،عراق و مصر میپرداخت .در این اربباط ر.ک:
Pierre, Andrew J. (1982), The Global Politics of Arms Sales, Princeton:
Princeton University Press, USA, pp.8-9

 .34بنش بحقیقات کنگره آمریکا در گزارش خود ب کنگرره در سرال  ،1330فرروش بسرلیحات در
دو ران جنب سرد ب کشورهای خاورمیان و آفریقایی را ب اندازهای زیاد بوصیف کرد ک این احتمال
را میداد با چندین ده این کشورها بینیاز از خرید مجدد بسلیحات نظرامی باشرند .برا ایرن حرال
نوآوریهای شرکتها ی خصوصی در بولید بسلیحات نوین ،همچنان برا اشرتیاق و رغبرت برخری از
کشورها همراه بوده است.در این گزارش بر حمایت از شرکتهای خصوصی در بولید بسلیحات نوین
بأکید شده است.در این اربباط ایرا ت متحرده امریکرا در سرال  2011برا اختصراص  41درصرد از
بازارهای بسلیحابی بینالمللی ب خود ،بیش از  18میلیارد د ر موافقرتنامر فرروش بسرلیحات برا
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کشورهای درحال بوسع منعقد نموده است.در این زمین بنگرید ب :
Richard F. Grimmett, Paul K.Kerr.(2012), "Conventional Arms Transfers to
Developing Nations, 2004-2011".See:
)https://www.fas.org/sgp/crs/weapons/R42678.pdf (Visited on 28 February 2015
35
. Stoh,Rachel.Grillot,Suzette.Op.cit.,p.32

برای مطالع بیشتر در مورد رویکرد اعیای شورای امنیت در قبال مسئل خلع سالح عراق بنگرید ب :
احمدی ،کورش ،)1363( .شورا ی امنیرت سرازمان ملرل و مسرئل خلرع سرالح عراق.بهرران ،دفترر
مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارج  ،چا اول
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دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور ب اعیا ،یا ب شورای امنیت یا ب هر دو بوصی هایی بنماید.
 24 .37دولت دیگر نیز ب این قطعنام رأی ممتنع دادند.
38

. A/62/278
). the Economic Community of West African States (ECOWAS
40
. See: the Chinese and Russian statements in the UN Press Release,
'International Arms Trade Treaty Aim of Draft Resolution', (26 October 2006),
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accessed 23 february 2015.
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 .43بند 1ماده  16میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در زمین آزادی مذهب اشعار میدارد :هر
هر کس آزادی فکر ،وجدان و مذهب دارد.این حق شامل داشتن و یاقبول یک مرذهب یرا معتقردات
ب انتناب خود ،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود ،خواه فردی و یرا جمعری ،آشرکار یرا
غیرعلنی و آزادی در عبادات و اجرای آداب و اعمال و بعلیمات مذهبی میباشد.

قطعنامه "جهان علیه خشنونت و افراطگرایی"34 / ...

 .10بند  3ماده  16میثاق فوق در این زمین بصری دارد :آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیبوان
بابع محدودیتهایی نمود مگر آنچ منحصراً ب موجب قانون پریش بینری شرده و بررای حمایرت از
امنیت ،نظم ،سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ارورت داشت باشد.
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این پرونده ،ک در  21نوامبر  1338در مقر دادگاه اروپایی حقوق بشر اروپا رسیدگی شد ،مربوط بر
فیلمی بود ک در آن راهب ای مسیحی ب رفتاری منالف با عتت عمومی میپرداخرت .در حقیقرت
استتاده از نمادهای دینی ب کار رفت در این فیلم موجب شده بود با کشورهای انگلسرتان و ایرلنرد
علی آن در دادگاه اروپایی حقوق بشر ب طرح دعوا بپردازند .برای مطالع بیشتر این پرونده ر.ک:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58080 (Visited on 7
February 2015).

 .12مجل فکاهی «شارلی ابدو» ک در فرانس فعالیت میکند ،ابتدا با انتشار کاریکرابوری از «ابروبکر
بادادی» ،رهبر گروه داعش ،موجب شد با گروههای افراطی هوادار این گروه ب ساختمان آن نشری
حمل کرده و چندین نتر را قتل عام نمایند .بعد از این اقدام ،کاریکابوریستهای مجل مزبرور اقردام
ب انتشار بصاویری موهن از پیامبر اسالم نمودند ک موجب برانگینتر شردن خشرم مسرلمانان در
گوش و کنار جهان شد.
 .13برای مثال با زمانی ک بصاویر و عکسهای زندان بگرام و ابوغریب و نیز گوانتانامو در شبک هرای
خبری منتشر نشده بود ،هی کس از فجایع و شکنج های دهشتناک در این اماکن نظامی برا خبرر
نبود.با این حال بعد از انتشار ایرن بصراویر ،جامعر برینالمللری و کشرورهای بریشرماری علیر آن
مواعگیری کردند با جایی ک کمیت بینالمللی صلیب سر در اکتبر  ،2004برا انتشرار گزارشری،
اقدامات نیروهای ائتالف د ر شکنج زندانیان را نقض آشرکار حقروق بشردوسرتان بلقری نمرود.برای
دیدن جزئیات این گزارش ر.ک:
http://www.derechos.org/nizkor/us/doc/icrc-prisoner-report-feb-2004.pdf
)(visited on 3 Fedruary 2015

 .14با اینک بر اساس ماده  13اعالمی جهانی حقوق بشر «هر کس دارای حق آزادی بیران و عقیرده
است» ولی این حق مطلق نیست.در صوربی ک این آزادی بیان «موجب عردم احتررام بر حقروق و
آزادیهای دیگران شود» و نیز در صوربی «موجب ب خطر افتادن امنیرت ملری یرا نظرم عمرومی و
اخالق حسن » در جامع شود ،نمیبواند مورد استناد قررار بگیررد.در ایرن ارببراط مراده  20میثراق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار میدارد :هر گون دعوت و برغیب ب کین ملی یا نرژادی یرا
مذهبی ک محرک ببعیض یا مناصم یا اعمال زور شود ،ب موجب قانون ممنو است.
 .11بند  1ماده  1منشور
). A/RES/68/178(28 March 2013
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 .17برای مطالع در مورد پروندههای مربب با بیانی های بنترآمیز در دادگاه اروپایی حقوق بشر ن.ک:
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf (visited on 3
)February 2015

.16انتشار مطالب بحریک کننده و نترتانگیز برای نسل کشی «جنایتی جنگی» است .جررم انگراری
بیانهای نترتانگیز  ،برای اولین بار در جریان محاکمرات نرورنبرگ و بر دنبرال ببلیارات گسرترده
نازیها برای ریش کنی یهودیهای اروپا ،صورت گرفت.در سالهای اخیر دادگاه بینالمللی رواندا در
پرونده «داستان علی ناهیمانا» ( )Prosecuter V.Nahimanaجزئیات بیشرتری ازمجرمانر برودن
«بحریک برای جنب و رفتارهای خشونت بار» را مورد بوج قررار داده اسرت.عالوه برر وجرود رویر
قیایی در جرم انگاری بیانی های بنترآمیز ،چنردین کنوانسریون مهرم برینالمللری نیرز بیرانهرای
بنترآمیز و بحریک ب اقدامات خشونت بار را جررم انگراری نمرودهانرد.در ایرن ارببراط مریبروان از
«اعالمی جهانی حقوق بشر»« ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»« ،کنوانسیون برینالمللری
امحاء بمام اشکال ببعیض علی زنان»(ماده  ،)4و «کنوانسیون اروپرایی حقروق بشرر» نرام برد.بررای
مطالع بیشتر در این زمین ر.ک:
Scott Maravilla, Christopher.(2009), "Hate Speech as a War Crime: Public and
Direct Incitement to Genocide in International Law", Tulane Journal of
International and Comprative law,Vol: 17, pp.113-144

.13دلیل این بشتت این است ک رویکرد اعیای سازمان ملل در مورد گرروههرای درگیرر در جنرب
یکسان و همسو نیست .ب عبارت دیگر دولتها ،هر یک بر اساس منافع خاصی با گروههرای درگیرر
رفتار مینمایند.برای نمون در جریان جنبهای داخلی در کنگو در سالهای  1336با  2002کر از
آن ب عنوان «جنب جهانی آفریقا» یاد میکنند ،المراسهرای قاچراق شرده بر وفرور در بازارهرای
کشورهای بلژیک ،اسرائیل ،اسپانیا و هندوستان و ب صورت قانونی خرید و فروش میشد کر نشران
دهنده متتاوت بودن دیدگاه کشورها ب مواو است؛ این درحالیست ک شورای امنیرت پیشرتر در
قطعنام  1304خود ب این نکت اشاره کرده بود ک قاچاق الماس عاملی عمرده در وخامرت اوارا
دولت کنگو بوده است.
 .80برای مطالع در این زمین ب قطعنام های زیر رجو کنید:
S/RES/864(1993),S/RES/1127(1997),S/RES/1296(2009),S/RES/2153(2014),S/
)RES/2160 (2014
61
. Disarmament
62
). National Union for The Total Independence of Angola) UNITA
63
. Appeals Chamber
64
. The Truth and Reconciliation Commission of Sierra Leon
65
). S/RES/1306, (5 July 2000

قطعنامه "جهان علیه خشنونت و افراطگرایی"35 / ...

66

). A/RES/55/56.(29 January 2001
". "The Fuel of War
68
. Special Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources
67

 .83بند  14گزارش شماره  1141مور  18اکتبر  2002در ایرن زمینر بر همکراری شررکتهرای
چندملیتی با گروههای شب نظرامی اشراره دارد .در ایرن گرزارش اشراره شرده اسرت کر برخری از
شرکتهای بزرگ ب منظور دسترسی ب منابع معدنی ،خود ب اجیر کردن نیروهای نظرامی و شرب
نظامی مبادرت مینمایند.
 .70شورای امنیت در پاراگراف  10قطعنام  30(2183ژوئی  ،)2014امن ابراز نگرانی شدید خرود
از دسترسی گروه داعش ب منابع نتتی ،از دولتها و شرکتهای بجاری مریخواهرد برا بر صرورت
مستقیم و یا غیرمستقیم ،از هر نو معامل بجاری با این گروه خودداری نمایند.شورا هشدار میدهد
در صورت عدم اجرای این خواست  ،شرکتها و دولتهای مزبور در لیست بحریمهای شورای امنیت
قرار خواهند گرفتS/RES/2169 (2014) .

