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 تحلیل ارتباط متقابل نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

 m.darvish275@gmail.comصفی اله درویش -1

 sayeedislami@hotmail.comدکتر سعید اسالمی -2

 کارشناس ارشد علوم سیاسی-1

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس-2

 

 

 چکیده: 

بویژه حقوق بشر و حقوق   نقض حقوق بین الملل،اصول مطرح شده در منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر    

،لذا حکمیت های که الگو ها وکنش های عه به سمت خشونت را محکوم می کندتالشهای معطوف به توسو بشردوستانه 

رفتاری آنها منجر به نقض مبانی حقوق بشر گردد،نتیجه آن چیزی جز گسترش تروریسم نخواهد بود. بنابر این می توان گفت 

رش تروریسم ارتباط وجود دارد. پرسش محوری پژوهش حاضر آن است که چگونه الگو ها و که بین نقض حقوق بشر و گست

فرضیه اصلی بر این نکته تاکید می تروریسم می گردد.؟ کنش های رفتاری حاکمیت ها در نقض حقوق بشر منجر به ترویج

شر زمینه را برای بدیل های مدرنیته که یته با وارد کردن آسیب های خود بر مبانی  حقوق بالگو های موجود بر مدرنکند که 

الگو های معطوف به بنیاد گرایی و رادیکال است، فراهم می کند. طبیعی است که نتیجه این دگردیسی چیزی جز ترویج 

 تروریسم نباشد.

 حقوق بشر،نقض حقوق بشر،تروریسم،مدرنیته،مدرنیسم انتقادی،داعش.کلید واژگان: 
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 مقدمه:

در پرتو اهداف و اصول مطرح شده در منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر،ضمن یادآوری قطعنامه های این مجمع 

باید میان ملت ها  روابط نکاتی را مد نظر قرار می دهد و آن اینکه : 111/12؛ 1791اکتبر  22مورخ  2222به شماره های 

ابری حقوق و حق تعیین سرنوشت، تقویت صلح جهانی، نیل به همکاری بین المللی در پایه احترام به اصل بر بردوستانه و 

بین المللی در رابطه با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بشریت، و به منظور ترویج و تشویق احترام به  جهت حل مشکالت 

زبان، مذهب ، باورهای سیاسی، ریشه های  حقوق بشر و آزادی های بنیادی برای همه بشر صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسیت،

ملی و اجتماعی، مالکیت، تولد و دیگر تعلقات؛اعمال غیرتساهل آمیز، افراط گرایی توام با خشونت، از جمله خشونت فرقه ای و 

ود، و تروریسم در اشکال مختلف آن در سراسر جهان که جان افراد بیگناه را می گیرد وباعث ویرانی وآواره شدن مردم می ش

 قرار دارد، باشد.ز هر انگیزه ای که در پس آن ضمن رد هرگونه استفاده از خشونت صرف نظر ا

 بر موارد دیگری نیز تاکید می کند و آن اینکه: ل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشراهداف و اصول مطرح شده در منشور مل 

و حقوق بین الملل بویژه در زمینه خود داری از توسل به  بر تعهد بین المللی همه دولت ها براساس منشور ملل متحد (1 

تهدید و یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی و استقالل سیاسی هر دولتی و به هر شکلی که با اهداف ملل متحد در 

 د؛تعارض باشد، و حل اختالفات بین الملل به روش های مسالمت آمیز و برپایه منشور ملل متحد تأکید می ورز

بویژه   هدف قرار دادن غیرنظامیان شامل زنان و کودکان از جمله توسط افراط گرایان خشن را بعنوان نقض حقوق بین الملل(2

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه وهمچنین، تالش آنها برای ممانعت و منحرف ساختن خواست عمومی برای اصالحات سیاسی، 

اعتدال وتوسعه همه جانبه در جوامع مختلف و نیز منحرف کردن تالشهای معطوف به توسعه به سمت خشونت را محکوم می 

 کند؛

کن فرهنگی از جمله تخریب عامدانه آثار باستانی را به عنوان نوعی نقض حقوق بین حمالت به اماکن مذهبی و مقدس و اما (1

 الملل بویژه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه محکوم می نماید؛

از کلیه دولتهای عضو می خواهد که برای مقابله با افراط گرایی خشن در همه اشکال و ظواهر آن و نیز خشونتهای فرقه ای  (2

وند و رهبران جوامع را برای تالش جهت ترویج گفتگو در میان جوامع خود درمورد عوامل افراط گرایی توام با با هم متحد ش

دولت ها،   خشونت و تبعیض و اتخاذ استراتژی هایی برای مقابله با این عوامل تشویق و در همان حال، تأکید می نماید که

های مذهبی و رسانه ها نقش مهمی در زمینه اشاعه بردباری و احترام به سازمان های منطقه ای، سازمان های غیر دولتی، نهاد

 تنوع مذهبی و فرهنگی ایفا می نمایند؛

بر این نکته مهم تأکید می ورزد که دولتها قویًا همه اشکال خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از تمسک به هرگونه رسم، (2

تعهدات خود نسبت به از بین بردن چنین خشونتهایی که در اعالمیه رفع  سنت و مالحظات مذهبی برای خودداری از عمل به

 خشونت علیه زنان ذکر شده اند، خودداری می کنند؛
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همه دولتها و سازمانهای بین المللی را به ترویج آگاهی همگانی و روشن سازی افکار عمومی نسبت به مخاطرات ناشی از (2

کند، خواستار تجدید عهد آنها و اقدامشان در جهت حمایت از اشاعه بردباری و  عدم بردباری و خشونتهای فرقه ای تشویق

حقوق بشر شده و آنها را به بذل توجه مستمر نسبت به اهمیت همکاری متقابل، تفاهم و گفتگو در راستای اطمینان نسبت به 

 ترویج اعتدال و بردباری و احترام به حقوق بشر دعوت می کند؛

عضو می خواهد که در مبارزه با افراط گرایی توامل با خشونت به همه اشکال حقوق بشر و آزادیهای  از همه دولتهای (9

اساسی و حاکمیت قانون احترام گذاشته و از آن پشتیبانی نمایند و از همه اقدامات محلی، ملی و منطقه ای و بین المللی در 

م، بردباری و اقدامات غیرخشونت آمیز از جمله از طریق برنامه ها این زمینه و در همکاری با جوامع مدنی در جهت اشاعه تفاه

و مؤسسات فعال در زمینه آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطاات و اطالعات، تقویت نهادهای دموکراتیک، فرآیندهای توسعه ای 

ها در درون و در  جامع و مطمئن، حذف همه اشکال عدم برباری و خشونت، ریشه کنی فقر و بی سوادی و کاهش نابرابری

 میان ملت ها به منظور پوشش همگانی، حمایت کنند؛

بر اهمیت حیاتی آموزش که مشتمل است بر آموزش حقوق بشر بعنوان موثرترین عامل ارتقای بردباری در جلوگیری از  (8

گو و همکاری تاکید می به حیات و ترویج رویه عدم خشونت، اعتدال، گفت گسترش افراط گرایی بوسیله ترویج مستمر احترام 

نماید و نیز همه کشورها، آژانسهای تخصصی وابسته به ملل متحد و سازمانهای بین دولتی و غیردولتی را ترغیب می نماید که 

فعاالنه به این تالشها از طریق تاکید بر آموزش مدنی، آموزش مهارتهای ضروری برای زندگی و نیز اصول و رویه های 

 سطوح رسمی ، غیررسمی و نیز آموزش همگانی کمک کنند؛دمکراتیک در تمامی 

ارتقای مشارکت در بین بخشهای مختلف هر جامعه را برای مقابله با افراط گرایی توام با خشونت، از جمله بوسیله تقویت (7

 پیوند میان بخشهای جامعه و نیز تاکید بر منافع و پیوستگی های مشترکشان توصیه می کند؛

می خواهد که از اشاعه اطالعات درخصوص بردباری و احترام متقابل حمایت کنند و بر اهمیت امکان کمک از  از کشورها (11 

سوی رسانه ها ، فناوریهای مدرن همانند اینترنت جهت ارتقای احترام به تمامی حقوق بشر و نیز جهت توسعه مفاهمه بهتر 

برد بردباری و احترام متقابل و استحکام بیشتر و مردود دانستن میان تمامی مذاهب، اعتقادات، فرهنگها و مردمان در پیش

 افراط گرایی توامل با خشونت تاکید می نماید.

نقش مثبت اعمال حق آزادی بیان ، بویژه بوسیله رسانه ها و فناوری مدرن همانند اینترنت و نیز احترام کامل به آزادی  (11

در مبارزه با نژادپرستی، تبعیض افراطی، بیگانه هراسی و نابردباری های مرتبط با جستجوی اطالعات، دریافت و یا انتقال آن را 

 آن را به رسمیت شناخته و نیاز به احترام به استقالل رسانه ها را مورد تاکید قرار می دهد؛

محکوم می  هرگونه ترویج تنفر ملی، نژادی و یا مذهبی را که موجب بروز تبعیض، دشمنی و یا خشونت بشود، بشدت (12

 نماید.
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غیردولتی و دیگر صاحبان منافع ذیربط را   تمامی کشورهای عضو نظام ملل متحد، سازمانهای منطقه ای و سازمانهای (11

 دعوت می نماید که درجهت تحقق اهداف این قطعنامه بشکل مناسب تالش نمایند.

ش نسبت به چگونگی اجرای قطعنامه حاضر آگاه از دبیرکل درخواست می نماید که مجمع عمومی را در نشست هفتادم (12

نموده و طرق و وسایلی را پیشنهاد نمایدکه بواسطه آنها نظام ملل متحد و دبیرخانه بتوانند به کشورهای عضو براساس 

درخواستشان و نیز درچارچوب بودجه موجود کمک نمایند تا زمینه الزم برای افزایش آگاهی عمومی درخصوص خطرات 

 1ی ها و افزایش درک عمومی و عدم خشونت فراهم شود.نابردبار

 

 بخش اول: مبانی نظری و تئوریک

توضیح رویداد های جهانی وپیش بینی آیندده آن اسدت. تئدوری هدای  ، تبیین ومهمترین کار کرد نظریه های علوم سیاسی    

جدید برای تبیین حوداث جهدان مدی  مختلف همواره در حال منطبق کردن خود با شرایط، حذف یا افزودن فرض های کمکی

باشند. در این میان گاه ممکن است رویدادی همزمان بر اساس چند نظریه قابل تبیین  باشد. طبعا درباره معنا،ضروت وجایگداه 

تاریخی وعلت بنیادی پدیده های سیاسی در بین اندیشمندان اختالف نظر اساسی وجود دارد. بده ویدژه بحدث علیدت تحدوالت 

مدرنیسم انتقدادی بدرای مدرنیته و الگوی نظری ی و پایان ناپذیر علم سیاست است.پیدایش انقالب ها از مباحث قدیمسیاسی و

 کارایی دارد. تحلیل ارتباط متقابل نقض حقوق بشر و گسترش تروریسمتبیین  پژوهشی چون: 

 

 گفتار اول:تبیین الگوی نظری مدرنیته

گفته می شود که مدرنیته دورانی است که از قرن پدانزدهم یعندی از رنسدانس گفت که  در باب رویکرد نظری مدرنیته باید     

شروع و با عبور از دوره خردورزی و عصر روشنگری در قرن نوزدهم معنا و مفهوم تازه ای به دست مدی آورد. در واقدع اندیشده 

ل گرفت. در چندین شدرایطی، خددا محدوری مدرنیته در پی تقابل نظر اندیشمتدان غربی با آموزه های کلیسایی مسیحیت شک

قرون وسطی به انسان محوری انجامید و پیروی و تبعیت از آموزه های کلیسا جای خویش را به عقالنیت بده ویدژه عقدل خدود 

بنیاد داد. منطق صوری ارسطویی دوران قرون وسطی با عقل استقرایی جایگزین شد و علدم بده مثابده تنهدا روش رسدیدن بده 

 2.تیابی به دانش، مطرح گردید.یعنی اینکه حقیقت جویی به واقعیت گرایی مدرنیته رسیدحقیقت و دس

 

ش ها و افکار و اندیشه ها دانسدت کده عناصدر اصدلی تشدکیل دهندده و یدا رزبر این اساس می توان مدرنیته را نظامی از ا      

کلید تجلیات انسان معاصر تلقی می شدود و دوم انسدان مهمترین بنیادهای جهان بینی آن دو چیز است. اول: عقل که معیار و 

آزاد مدرن و رها شده از قید و بند های کلسیا که به گفته رنه دکارت در مرکز کائنات قرار می گیرد و سدرور و مالدک طبیعدت 

بت های ذهندی و می شود. انسان مدرن با تکیه بر معیار سنجشگر عقل خود بنیاد و شیوه نگرش خود به جهان از بند جزم ها، 

                                                 
 .1331اعالمیه منشور ملل متحد در باره حقوق بشر،سامانه الکترونیکی گنجینه،تهران، - 1
 .01گفتگو،شماره  (.مدرنیته:ازمفهوم تا واقعیت،تهران،مجله0831جهانبگلو،رامین) - 2
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مراجع اقتدارات کهن رهایی یافت و به جای اجبار به تقلید تعبدانه از سنت، توانایی و اختیدار نقدادی همده امدور و تفحد  در 

پدیده ها را به دست آورد. با حضور فیلسوفان خرد ورزی چون امانوئل کانت و هگل در دو قرن هیجددهم و ندوزدهم در عرصده 

نقد جزمیت راسیونالیسم و تاکید بر ضرورت وحدت دیالیتیک میان عین و ذهدن، اعتبدار انتقدادی  مجادالت سیاسی و نظری و

ده ها افزایش یافت. این سنت اندیشه انتقادی در قرون بعدی با کارل مارکس فیلسدوف مداده گدرای یانسان مدرن در ارزیابی پد

 1.یان و پیروان مکتب فرانکفورت تداوم و متحول گردیدآلمان و متفکران نظریه انتقادی و اجتماعی معاصر علی الخصوص بان

 

که در  گفته می شود هستار اجتماعی پیچیده ایبه از دیدگاه هستی شناسانه یا آنتولوژیکال آنچه مدرنیته نامیده می شود،     

هم شدکل  گسترش یافته ودر جریان این سیر تطوری هم حوزه تاثیر آن  تطور یافته و یک محدوده زمانی ومکانی،ظهور کرده و

از جنبه هستی شناسی پدیداری،مدرنیته در مقام یک هستار یا  صورت های متنوع تری از آن به منصه ظهور رسیده است. ها و

یک سیستم پیچیده،محصول و نتیجه رسیدن جامعه اروپا به آستانه خاصی از تنوع و پیچیدگی در شبکه روابط میان کنشگران 

 2.ست که کنشگران در آن به شناخت قضایا از هستی و ایفای نقش کرده اندو زیست بومی بوده ا

 

از منظر معرفت شناسی مفهوم مدرنیته بر ساخته ای نظری است برای معنا بخشیدن وتفسیر توده ی پیچیده ای از رویداد      

ون همه جا را در بدر گرفتده اسدت.این ها وحوادث و وقایع که در ظرف زمانی و مکانی خاصی ظهور یافت و دامنه تاثیراتش تاکن

رویداد ها محصول تعامل کنشگران با یکدیگر و با محیط و اجزا مادی و نهاد های بر ساخته موجود در آن و نیز بدا محصدوالتی 

   3است که به جهان تعلق دارند.

      

وترقی انسدان بدوده اسدت.در حقیقدت  از منظر روش شناسی مساهمت مدرنیته، بهره گیری آن از عقل نقاد به منظور تعالی    

عقل نقاد را باید موتور محرک انسان در ادوار بعد از قرون وسطی دانست. به این ترتیب بهره گیری از توانایی های عقل نقاد بده 

صدیرت و انسان بلوغ یافته و در مسیر پختگی قدم نهاده عصر روشنگری این امکان را می داد تا به گونه ای نظام مند و از روی ب

اگاهی نه تنها به کاوش در پدیدار های مادی و طبیعی اطراف خود بپردازد که برای نخستین بار به تامل مرتبه دومی در باره بر 

 ساخته های خویش اقدام کند. 

 

، برای بدین ترتیب از رهگذر جهشی که با ورود به عصر روشنگری و در سیر تطوری مدرنیته برای انسان اروپایی حاصل شد     

اولین بار در تاریخ تطور آدمی نه تنها رشد معرفت مرتبه اول از شتابی چشمگیر بر خوردار شد که معرفدت هدای مرتبده دوم و 

باالتر یعنی معرفت نسبت به معرفت نیز ظهور و بروز یافتند و رو به رشد نهادند. معرفت های مرتبه بداالتر از جملده بده انسدان 

                                                 
 (.مدرنیته واندیشه های انتقادی،تهران،نشر مرکز،چاپ اول.0838احمدی،بابک) - 1

 همان. - 2
(.جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی،ترجمه حسین بشیریه،تهران،مرکز بازشناسی اسالم وایران،چاپ 0831بومر،فرانکلین لوفان) - 3

 اول.
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همان حال که خود در درون وضع و حال مدرن قرار داشت،به ارزیابی نقادانه موقعیت خدود وسدنجش مدرن امکان دادند تا در 

 1امکانات آتی بپردازد.

 

که از عقل نقداد حاصدل مدی ابعاد هستی شناسانه،معرفت شناسانه و روش شناسانه مدرنیته  یکی از مهمترین نتایج و فواید     

امور سیاسی جامعه و مآالً توسعه سیاسی اسدت.هرچند  نظامی کارآمد برای مدیریت گردد،توجه به اهمیت دموکراسی به عنوان

این نظام کارآمد نیازمند تکمیل و اصالح و مراقبت و صیانت دائم است. ارتباط میان دموکراسی و عقل نقاد ندوعی ارتبداط هدم 

شدن عقل نقاد می تواندد زمینده هدای مناسدب افزاست. در فضا های دموکراتیک امکان رشد عقل نقاد پدید می آید و توانمند 

 2.برای صیانت از نظم دموکراتیک  را کشف کند

 

دیوید ایستون و سیمور مارتین لیپست زایش فکر،درک موسدع از مدرنیتده و دموکراسدی را از فدرآورده هدای مدرنیتده بده      

تواند ضمن توسعه افق هدا و نگدرش هدای فدرد بده او حساب آورده اند.به باور ایستون و لیپست،تولید فکر ناشی از مدرنیته می 

توانایی الزم را برای درک هنجار های مدارای سیاسی دهد و انسان را قادر سازد که در موقع انتخاب از منطدق بهدره و از رشدد 

 1.عناصر و نیرو های ضد دموکراسی جلوگیری نماید.به باور آنان این شرایط می تواند به امر توسعه کمک نماید

 

 گفتار دوم: تبیین الگوی نظری مدرنیسم انتقادی

نظریه مدرنیسم انتقادی در شکل محدود آن به دیدگاه های مارکسیستی و نظریه وابستگی اطالق می شدود،لکن بده طدور      

 کلی شامل طیف گسترده ای از رشته های شالوده گرایی و ضد شالوده گرایی ودر عین حال توصیفی است برای درک حکومدت

مداری بین المللی.در عرصه روابط بین الملل رهیافت انتقادی در واکنش به سلطه دیدگاه های نو واقع گرایدی ونئدو لیبرالیسدم 

بود که با وجود تفاوت های ظاهری آنها،هر دو مبتنی بر پروژه روشنگری استوار بودند،یعنی اعتقداد بده آزاد سدازی انسدانیت از 

 2نش علمی که این خود اساس مدرنیته به شمار می رفت.طریق خرد وکاربرد معقوالنه دا

 

مدرنیسم انتقادی به صورت نقدی بر نظام های قدرت سرمایه داری است. مدرنیسم انتقادی نسبت به هر گونه الیت یا نخبده    

اد بوده و بیشدتر در لده و جز اینها بی اعتم اعم از نخبگان کار آفرین،بوروکراتیک،علمی،روشنفکری،نژادی،جغرافیایی،پدرساالرانه

خواسته ها ودیدگاه های مردم ستمدیده از هر نوع،اعم از جنبش های اجتماعی کشاورزان،سازمان های بدومی و محلی،سدازمان 

های زنان، جنبش های کار گری و جز اینهاست. در حقیقت شعار مدرنیسم انتقادی ایدن اسدت کده بایدد از همده چیدز انتقداد 

 2تبدیل نمود، پیشنهاد را نقد کرد ولی در عین حال باید کاری انجام داد. کرد،نقد را به پیشنهاد

 

                                                 
 (،پیشین.0831جهانبگلو،رامین) - 1

 (.پیامد های مدرنیته،ترجمه محسن ثالثی،تهران،نشر مرکز،چاپ اول.7711گیدنز،آنتونی) - 2

3 - Eston.D and Lipset.S.M.(1953)The Political System,Party Systems and Voter Alignment:Cross- National 

Perspectives. 
 .133-134،صص1311ن الملل) نظریه ها و رویکرد ها(،تهران،سمت،قوام،عبدالعلی ، روابط بی - 4
 .235همان،ص - 5
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مدرنیسم انتقادی ضمن تمرکز بر مسئله توسعه برای تغییر شکل آن،چندین ایده را مورد توجه قرار می دهدد کده عبارتندد      

 1افراطی. از: نقد مدرنیته سرمایه داری، توسعه اخالقی، جنبش های جدید اجتماعی و دموکراسی

 

مدرنیسم انتقادی در باره نقد سرمایه داری می گوید که سرمایه داری مرکب از یک جامعه طبقاتی پدرساالرانه است کده در     

آن اقلیتی صاحب ابزار تولید بوده که جهت و مختصات توسعه را تعیین می کندد. ایندک پدس از تقریبداً دو قرن،سدرمایه داری 

به محیط زیست طبیعی وارد کرده  و بدین ترتیب توسعه ای که در چهارچوب مدرنیته  زیادی نیز ضمن ایجاد رفاه آسیب های

تعریف شده است، با تناقضات بسیار زیادی روبه رو می باشد. به گونه ای که عمالً خود به صورت یک نوع جریدان ضدد توسدعه 

 تبدیل شده است.

 

جداگانه ای دارد. در این راستا، در ارتباط با توسعه اخالقی اینکه چده چیدزی مدرنیسم انتقادی در ارتباط با توسعه اخالقی نقد 

می باشد. پسا ساختار گرایی مفهدوم  را و چگونه باید تولید کرد تا بتوان دو میلیارد انسان فقیر را از فقر نجات داد حائز اهمیت 

قالب یک واقعیت مادی محرومیت وسیع و مطلق مدی یک مفهوم نا رسا ناق  ونه در  فقر را بر ساخته ای اجتماعی و به صورت

پندارد. چنین گرایشی عمالً از یک نوع پشتوانه اخالقی بر خوردار اسدت کده در آن بده شدرایط فرهنگی،سداده زیسدتی،کرامت 

بده  انسانی و جنبه های معنوی توجه می شود. ولی اگر مفهوم فقر از لحاظ مادی در ارتباط با مسائل معیشتی و قدوت الیمدوت

عنوان یک واقعیت کلی در نظر گرفته شود، در این صورت پشتیبانی اخالقی پست مدرن شکل بدی رحمانده ای بده خدود مدی 

 2گیرد.

 

مدرنیسم انتقادی در باره ظهور جنبش های نوین اجتماعی بر این عقیده است که  ظهور جنبش های ندوین اجتمداعی در       

ی محدود نهاد های صنفی و نیز نهاد هایی مانند احدزاب سیاسدی پدا بده عرصده وجدود واکنش به وجود نارسائیها و ظرفیت ها

گذاشتند. به همین دلیل جنبش های مذکور، مستقل از اتحادیه های کار گری سنتی و یا احزاب سیاسی سازمان یافته اندد. بدر 

های محلدی، سدازمان هدای زندان، کمیتده  این اساس، با اشکال گوناگونی از سازمان های غیر دولتی بر خورد می کنیم: انجمن

های حقوق بشر، ائتالف هایی برای دفاع از منافع و سنت های ناحیه ای، ایجاد گروه های خود یار در میان افراد فقیر و بیکدار و 

گاه جدیدد جز اینها. برخی از نظریه پردازان افراطی به دنبال کشف پتانسیل هایی در چهارچوب نهاد های مذکور برای ایجاد پای

قدرت سیاسی جهت انجام اقدامات مستقیم و ایجاد دگرگونی های اجتماعی و مردمی هستند. ایجاد پیوند میان جندبش هدای 

قدیم و جدید می تواند هدف های اخالقی،انتقادی، و سیاسی را که بده ورای مسدائل محلدی کشدیده شدده و وارد عرصده هدای 

اید. این موضوع از این جهدت حدائز اهمیدت اسدت کده بسدیاری از جندبش هدای منطقه ای و جهانی شده است،بهتر تامین نم

 1،اهمیت وتوان خود را از دست می دهند.اجتماعی که از حمایت های بیرونی برخوردار نیستند

 

 مدرنیسم انتقادی در باره دموکراسی منطق دیگری را پیش می کشد. در این راستا در رابطه با دموکراسی افراطدی بایدد خداطر

نشان کرد که بر این اساس، مردم باید بر کلیه منافع و اداره آنهدا نظدارت داشدته ونهداد هدای خدود را سدازمان دهندد. از ایدن 

                                                 
 همان. - 1
 236همان.ص - 2
 237همان.ص - 3
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منظر،تنها از طریق دموکراسی مستقیم می توان به توسعه دست یافت،زیرا دموکراسی لیبرال که مبتنی بر نمایندگی می باشد، 

، بنابر این مردم، زندگی کردن در یک شرایط دموکراتیک را احساس نمی کنند. بر این به علت آنکه مستقیم و مشارکتی نیست

اساس، در یک جامعه واقعی مساوات گرای دموکراتیک،کلیه اعضای آن باید بر تمام نهداد هدای زنددگی اجتمداعی، اقتصدادی و 

 سیاسی به صورت مشارکت کنندگان برابر و بالواسطه کنترل داشته باشند.

 

 تعاریف و مفاهیم مربوط به حقوق بشر و تروریسمم: بخش دو

 اندیشه حقوق بشرگفتار اول:

ها متداثر از نقدش های حقوق طبیعی، حقوق بشر همانقدر قدمت دارد که خود بشدریت. پدیش از آنکده انسدانطبق آموزش    

جامعه، مذهب، اقتصاد و دولت در حقوق طبیعی خود محدود شوند، حقوق بشر وجود داشته است. بدینسان حقوق بشدر امدری 

ی دور نهفته است امری است نسبتا تازه و های فکری آن در گذشتهیشهاست مادرزادی.اعالم رسمی حقوق بشر علیرغم اینکه ر

تر این است که تعریف و استنباط از حقوق بشر بحث انگیز و اختالف پرور است چه رسد به این که حقانیت جدید. واقعیت مهم

بلکده قبدل از هدر چیدز بمثابده سان حقوق بشر نه بعنوان یک قانون طبیعی، آن بطور عام به رسمیت شناخته شده باشد. بدین

امری تاریخی، چیزی رشدیابنده، متحول و آسیب پذیر قابل درک است. ازینرو باید تکامل تاریخی آن را نیز در نظدر داشدت. در 

شدود، های فرهنگی باختر و آمریکدای شدمالی انداختده میدرک تکامل تاریخی آن اگر نظر جستجوگرانه به ویژه به سوی حوزه

ها باشد. اما با پیشرفت پیروزمندانه تمدن غرب ایده حقوق بشر که در باختر امر همراه با کم بها دادن به دیگر فرهنگنباید این 

 1تکامل یافته، در سطح جهان گسترش یافت.

 

 

 

 

 :تاریخچه مفهوم حقوق بشرگفتار دوم:

برخی بر این باورند که مفهوم حقوق بشر ریشه در دوران باستان دارد. ودر تمامی یا اکثر فرهنگ های جهدانی مدی تدوان        

آن را یافت. این ادعا معموالً حقوق موضوعی را با حقوق فردی در هم می آمیزد.ایده هایی همچون: عدالت یا شرافت انسدانی در 

ند. در عین حال ایده مربوط به حقوق فردی و موضوعی چندان معمدول نبدوده و در نتیجده بسیاری از فرهنگ ها یافت می شو

بیشتر چالش بر انگیز بوده است.برخی اندیشمندان خاطر نشان کرده اند که تا پیش از اواخر قرون میانه،اثری از حقوق افراد بده 

سیاسی اهمیت پیددا نکدرد. در عدین حدال،مفهوم  چشم نمی خورد. همچنین حقوق افراد تا قرن هیجدهم در انگلیس به لحاظ

حقوق شهر وندان در اندیشه های یونان و رم باستان یافت شده است.مفهوم مدرن حقوق بشر از آن دسدته حقدوق طبیعدی بدر 

گرفته شده است که در اواخر قرون میانه در اروپا رواج یافت. این مفهوم در کشمکش های سیاسی قرن هیجدهم در انگلیس به 

شکلی بر جسته نمایان شد. حقوق طبیعی از قانون طبیعی بر گرفته شده و با تکیه بر استدالل منطقی درک مدی شدوند. ایدده 

حقوق طبیعی به واسطه انقالب های آمریکا و فرانسه در اواخر قرن هیجدهم به دنیدای سیاسدت راه یافدت. ایدن ایدده در قدرن 

ر می شد که سرشتی غیر علمی دارد و نظم وسامان اجتماعی را متزلزل می کندد. نوزدهم گیرایی خود را از دست داد،زیرا تصو

                                                 
 .15،ص1331کریمی،داوود،اندیشه حقوق بشری،سامانه الترونیکی پژوهه،تهران، - 1
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بدر مفهوم حقوق بشر این حقوق طبیعی را دو باره زنده کرد، بدون آنکه لزوماً فلسفه قانون طبیعی شدالوده آن را بپدذیرد.عالوه 

منشدور  اولدین»که بده عندوان  منشور حقوق بشر کوروش بزرگتاریخچه مفهوم حقوق بشر گفته شده است که  این در تبیین

بدا .شدودداری مینگاه موزه بریتانیا اکنون در بود وقرار داده شده بابل های شهرشود، در پایهدر جهان شناخته می« بشر حقوق

الملل ایفا کدرده اسدت. سدازمان ملدل بدا توسدعه ، آن سازمان نقش مهمی در زمینه حقوق بشر بینسازمان ملل متحد تشکیل

 1المللی بشردوستانه را توسعه داده است.های بینها، گفتمانقی و زیرمجموعهنهادهای حقو

 

 مفهوم های کنونی حقوق بشر گفتار سوم:

مفهوم مسلط حقوق بشر در دنیای امروز  از ریشه های آن در لیبرالیسم غرب بر گرفته شدده اسدت،یعنی فلسدفه ای کده        

آزادی فردی را در اولویت خود گذاشته است. حقوق بشر حقوق افراد است. اغلب چنین گفته می شود که مفهدوم فدرد گرایانده 

ش های ویژه ای که این مفهوم برای فرد در نظر می گیرد،در فرهندگ هدای غیدر حقوق بشر یعنی جدا شدن آن از انسان و ارز

خاطر نشان می کند که افراد  1722غربی بیگانه است. البته همه حقوق بشر،حقوق فردی نسیت. هر دو میثاق بین المللی سال 

حق فردی یا جمعدی و یدا هدر دو از حق تعیین سر نوشت خود بهره مند هستند. حق دستیابی به توسعه ممکن است از مقوله 

باشد. کشور های غربی مفهوم قویاً فرد گرایانه ای را از حقوق بشر در نظر می گیرند،در حالی که کشور های در حال توسعه بده 

 2برداشت جمع گرایانه تری از این مفهوم رسیده اند.

 

 :فلسفه حقوق بشرگفتار چهارم:

کشد. رویکردهای نظری پردازد و محتوای آن را به نقد میفلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می     

متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشدر، بده بخشدی از انتظدارات جامعده اسدت. یکدی از 

سدفی یدا دیندی حاصل اندیشه حقوق طبیعی است کده از دالیدل مختلدف فل های غرب در مورد حقوق بشر،ترین فلسفهقدیمی

کندد و اخدالق نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقدوق بشدر، رفتدار اخالقدی را تعیدین می

جامعه حقوق بشر به عنوان یک  (دیوید هیومکند )نظریه اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می

، توضیح داده شده است. سدایر ماکس وبراز تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از  شناختی

های اقتصدادی کنند، در ازای امنیت و مزیتعبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول میها دراین زمینه تئوری

شدوند. نظریده مندافع و نظریده تدالش نامیدده می.دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که راولزآورند مانند نظریه که به دست می

                                                 
حقوق و علوم سیاسی دانشکاه تهران، ها، انتشارات دانشکده ها و رویهشریفی طرازکوهی، حسین حقوق بشر، نظریه - 1

 .125،ص5831

لو، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی رونا ک. م. اسمیت، قواعد حقوق بین المللی بشر، ترجمه فاطمه کیهان - 2

 . 612،ص5833دانشگاه تهران، چاپ اول 
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کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکده نظریده تدالش بدر نظریه منافع، استدالل می

 1بخشد.اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می

 بندی حقوق بشر:طبقهگفتار پنجم

المللدی، بندی کرد. رایدج تدرین آن در سدطح بینهای مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقهتوان به گونهحقوق بشر را می     

رهنگی تقسیم بندی کرده اسدت. است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ف بندیطبقهای از شیوه

میثداق و در  (UDHR) اعالمیده جهدانی حقدوق بشدرحقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تدا سدی از 

از  28تدا  22باشد. حقوق اقتصادی، اجتمداعی و فرهنگدی منددرج در مدواد می (ICCPR) المللی حقوق مدنی و سیاسیبین

 2. (ICESCR)است المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بیناعالمیه جهانی حقوق بشر و در 

 اعالمیه جهانی حقوق بشرگفتار ششم:

جندگ دودی در پاسدخ بده جنایدات ، تا ح1728در سال مجمع عمومی سازمان ملل متحداعالمیه جهانی حقوق بشر توسط     

اجدرا بدود، امدا هدم  هایی غیر الزام آور و فاقد ضدمانت، به تصویب رسید. اگر چه اعالمیه جهانی حقوق بشر قطعنامهجهانی دوم

الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است.اعالمیه جهانی حقوق بشر مصدرانه اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین

خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتمداعی، تدالش کنندد و از کشورهای عضو می

کردندد المللی تدالش میهای بیناعالمیه باشد.ن حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان مینماید که ایتاکید می

گدذاری کنندد کده در آن برای اینکه به طور قانونی در راستای محددود کدردن دولدت گدام بردارندد و سیسدتم جدیددی را پایه

 :1728د. مطابق مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال شهروندان و دولت متقابالً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشن

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضدای خدانواده بشدری اسداس آزادی، عددالت و صدلح در جهدان 

 1است.

رئدیس  فدرانکلین دالندو روزولدت، بیدوه النور روزولدت .منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود      

به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعالمیه جهانی حقدوق  1729ایاالت متحده، ریاست این کمیسیون را در سال  جمهوری

بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجدام پذیرفتده اسدت. وی از طدرف بسدیاری از صداحب 

شناخته شده است. اعضای کمیسیون بالفاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از  قرن بیستمنظران به عنوان با نفوذ ترین زن 

حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یدک چدارچوب بدرای 

جان پیتدر  بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعالمیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت.اعالمیه جهانی حقوق 

انه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضدو هیدات مددیره کمیسدیون و استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخ هامفری

                                                 

 .26،ص5833د، چاپ اول پاییز حقوق بشر در جهان معاصر، کمیسیون حقوق بشر اسالمی، انتشارات آیین احم - 1

 
 همان. - 2
 1،ص1331گنجینه معارف،اعالمیه حقوق بشر جهانی،تهران، - 3
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http://www.sid.ir
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ای و اولین پیش نویس اعالمیده بدرای مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه تهیه کنندهکمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی 

های مختلف را ایفا نمود هامفری ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفهکمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خالل بحث

های ملی و چگدونگی سداختار اسدناد بودندد، آنچده در اعالمیده مسئول بسیاری از پژوهش رنه کاسینبه همراه وکیل فرانسوی 

ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصدول حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه

ه اول خود بود. که با حقوق مربوط بده افدراد جدایگزین شدد حقدوق افدراد در اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماد

سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  حقوق عمومیارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، 

هامفری  سیاسی است.و  نظم اجتماعیها وظایف و و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینه محدودیت

همانطور که در بندد سدوم از مقدمده اعالمیده  و کاسین در اعالمیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود.

 منعکس شده است: 1728جهانی حقوق بشر، سال 

ادگری و ستمکاری نباشد، به پاسدداری از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بید    

 حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

 

را  الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زنددگیشپروفسور حقوق مدنی و متخص  در حقوق بین رنه کاسین     

خواندند. در سال وی را پدر یتیمان فرانسه می 1721وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه 

جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعالمیه جهانی حقوق بشدر دریافدت نمدود. قسدمتی از اعالمیده  1728

هدا و المللی حقوق بشر از جمله نماینددگانی از همده قارهای از کارشناسان بینط کمیتهجهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توس

و شدامل عنداوینی چدون حقدوق مددنی،  .طراحی و نوشته شده بود ما گاندیمهاتهمه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند 

در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر  شد.سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

ای کشورهای مختلف به اتفداق اند. این اصل توسط هریک از اعضای مرتبط با یکدیگر فهرست شدهاست و تمام انواع آن به گونه

، عربسدتان سدعودی، لهستان، چکسلواکی، جمهوری سوسیالیستی بالروس شوروی :آرا به تصویب رسید. )اعضا عبارت بودند از

بدا ایدن حدال  (یوگسدالوی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیسدتی، اتحاد جنوب آفریقا، وری سوسیالیستی اوکراین شورویجمه

 1بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.

 :اعالمیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از

 (میثاق حقوق مدنی وسیاسی1

ن سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خدود (میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیی2

 برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.شود.بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا شروع می

ی تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسد    

و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختالف نظر بر سدر اینکده کددام شداخه پایده اساسدی 

و  حقوق اقتصدادیبحث بر سر این مسئله بود که  .دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده استحقوق بشر را تشکیل می

                                                 
 1،ص1331گنجینه معارف،اعالمیه حقوق بشر جهانی،تهران، - 1
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.sid.ir
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باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسدان بدودن از آن اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می

ماعی به میزان ثروت و در دسترس بدودن مندابع مدالی بسدتگی شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتمند میبهره

گدردد. در پذیرفتده شدده در جامعده مدرتبط می و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی حقوق اجتماعیدارند. عالوه بر این 

باشند. همچنین دیگدر های جسمی و روانی( میحالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کامالً منطبق با طبیعت انسان )توانایی

وجدود  ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجمداعبحث

ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقدوق اقتصدادی و اجتمداعی، بدا ابزارهدای 

 1باشند.مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کامالً متفاوت می

 

ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شدوروی این بحث     

هردو میثداق  .بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود کشورهای در حال توسعهو تعدادی از 

 موافقان امضای آن، در معاهدده اجمداع و اکثریدت کدافی را بدسدت دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. وبه کشورها اجازه می

نیاوردند.اعالمیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مدورد اجدرا قدرار داد و هدردو بخدش 

و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشدر تنهدا در صدورتی موفقیدت  قوق مدنیححقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 

 2.های آن رعایت گرددحاصل خواهد نمود که تمامی بخش

 

مدافعان نظریه غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مددنی و        

باشدند. و از جملده ها و رویکردهای کامالً متفداوتی در پدرداختن بده موضدوع میرند و لذا نیازمند روشسیاسی اساساً تفاوت دا

 های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:ویژگی

امعده (پوزیتیو )حقوق اثباتی( بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد ج1

شود و دولت تنهدا بایدد مند میشوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره

 از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.

شکل تامین منبع (محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به م2

 خورد.بر می

 سازی نیاز دارند.ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیادهبندی و پیشروی مرحله(محتاج زمان1

گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کدافی بده جامعده ارائده (این حقوق مبهم و غیرقابل اندازه2

 باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.ر بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن میشده است یا باید به مقدا

 ود ندارد.ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وج اجماع(2

                                                 
 .1،ص1331گنجینه معارف،اعالمیه حقوق بشر جهانی،تهران، - 1
 همان. - 2
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://www.sid.ir
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 باشند.می سرمایه داری(این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق 2

 توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.نقض آن نمی باشند چرا که در مورد ارایه یا(این حقوق غیرقابل داوری می9

 .باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد(آرمان گرایانه می8

 :های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند ازبه همین ترتیب ویژگی

صرفاً باید بده محافظدت از ایدن  ها قانونی وضع کند و(نگاتیو )حقوق غیر اثباتی( به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن1

 .حقوق بپردازد که نقض نگردند

 .(هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند2

 .تواند آن را ارایه دهد(فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بالفاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می1

 .کرد گیریو اندازه قضاوتتوان آنها را ی(دقیق هستند چرا که به آسانی م2

 .(غیر نظری و غیر سیاسی هستند2

 .باشند(کاپیتالیست )حقوق سرمایه داری( می2

 .باشند(قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می9

 .باشند و آرمان گرایانه نیستندقانونی واقعی می (حقوق8

هدایی ارایده کدرد کده در بنددی فدوق، مثالتوان برای هر دو شاخه طبقهاولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می

ن، محدودیت مندابع هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودبه عنوان مثال به خصوص در زمینه .گنجندبندی فوق نمیطبقه

 1و مبهم بودن.

 مبحث هشتم: نسل های حقوق بشری

ارائه شده است، حقوق بشر را بده سده نسدل  ،کارل واساکبندی که توسط در تقسیم بندی حقوق بشر،نوع دیگری از طبقه     

کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربدوط بده زنددگی و مشدارکت سیاسدی اسدت. یتقسیم م

شود. حقوق نسل سوم: حقوق حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می

بنددی حقدوق گیدرد. فدارغ از ایدن طبقهست را دربرمیجمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زی

گیدرد بندی در تقابل با نظریه غیرقابل تفکیک بدودن قدرار میمربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه

                                                 
 .1،ص1331،گنجینه معارف،اعالمیه حقوق بشر جهانی،تهران - 1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.sid.ir
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ه باشدند. توانند بده طدور مسدتقل و فدارغ از بقیده آنهدا وجدود داشدتکند که برخی از حقوق میچراکه به طور ضمنی بیان می

 کند:استدالل می فیلیپ آلستونکارشناس حقوق بشر 

ها را نباید مورد بدی تدوجهی قدرار داد و یک از آنهای حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچاگر هریک از شاخصه

این مسئله بسیار مهم است.او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:هر گونه اولیت بندی نبایدد 

آشکار حقوق شود.اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصدولی موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض 

هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این  غیرقابل تفویضحقوقی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.بعضی از حقوق بشر، 

 1هستند. طبیعت انسانو سلب ناشدنی از  حقوق اساسیمعنا است که این 

 از حقوق بشر المللیحفاظت بینگفتار هفتم:

های اساسی و بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی    

ارائه و ایجاد مبنا و بنیدادی بدرای یدک  منشور سازمان ملل متحدپایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد 

شدر الملل و تالش در زمینه حفاظدت از حقدوق بشدر اسدت. از آن زمدان بده بعدد، حقدوق بسیستم کامل و جامع از حقوق بین

 ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.ای از قرادادها، عهدنامهالمللی، توسط مجموعه به هم پیوستهبین

المللدی اسدت.در مقدمده آن لدزوم متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین منشور سازمان مللمفاد      

پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک 

های اقتصدادی، اجتمداعی، فرهنگدی یدا المللی که دارای جنبدهر زمینه حل مشکالت بینالمللی دمنشور، بر لزوم همکاری بین

رای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی ب بشردوستانه

 نماید که:منشور تبیین می 22ماده  زبان یا مدهب تاکید شده است.

الملل براساس احتدرام بده اصدل آمیز و دوستانه بینباتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت     

 حد امور زیر را تشویق خواهد کرد:تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل مت

 الف( باال بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی،

 المللی فرهنگی و آموزشی،ها و همکاری بینالمللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنب(حل مسائل بین

 های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.موثر حقوق بشر و آزادیج( احترام جهانی و 

شدوند کده همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت باالیی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیده اعضدا متعهدد می      

اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارندد. رعایدت و  درهمکاری با سازمان ملل متحد 22برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 

اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عندوان یدک تعهدد حقدوقی بدرای اعضدای 

ق به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بدر حقدو شود.سازمان ملل متحد محسوب می

قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصدی بدرای قدوانین آن 

                                                 

های سیدفاطمی، سید محمد قاری حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول و دوم، انتشارات مؤسسه مطالعات پژوهش - 1

 . 47،ص5833حقوقی شهردانش، چاپ دوم 
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%A2%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%A2%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://www.sid.ir
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وجود ندارد،با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیدت حقدوق 

آن در چارچوب سازمان ملل متحد پدیش بیندی کدرد و منشدور سدازمان ملدل توان از روی اهمیت بشر در صحنه جهانی را می

هدای سدازی و اجرایدی سدازی ارگانها، پیادهها، عهدنامدهتوان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعالمیهمتحد را می

منشدور سدازمان ملدل ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود.حقدوقی کده توسدط ها و گزارشسازمان ملل متحد، کمیته

اعالمیده جهدانی المللی حقدوق بشدر اسدت مانندد های بینشده در اعالمیهشود حقوق مدون و تعریف متحد از آنها حمایت می

 .المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بینو  المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین، حقوق بشر

 

المللدی حقدوق اقتصدادی، اجتمداعی و میثداق بینو  (ICCPR) المللی حقوق مدنی و سیاسدیمیثاق بین 1722در سال      

، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق منددرج سازمان ملل متحددر   (ICESCR)فرهنگی

در اعالمیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شددند. از آن زمدان بده بعدد 

اند. آنها به طور کلی به عنوان اسدناد حقدوق بشدر شدناخته شدده المللی ارائه شدهمعاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین

المللی حقوق اقتصدادی، المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بیناست. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین

 :ازای عبارتند اند مانند معاهدات هفت هستهاجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده

 االجرا شد.الزم 1727به تصویب رسید و در سال  1722که در سال  همه اشکال تبعیض نژادیکنوانسیون رفع (1

 االجرا شد.الزم 1781به تصویب رسید و در سال  1797که در سال  کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(2

 االجرا شد.الزم 1782به تصویب رسید و در سال  1782که در سال  متحد علیه شکنجهکنوانسیون سازمان ملل (1

 االجرا شد.الزم 1787به تصویب رسید و در سال  1787که در سال  انسیون حقوق کودککنو(2

 االجرا شد.الزم 2118به تصویب رسید و در سال  2112که در سال  ای معلولیتکنوانسیون حقوق افراد دار(2

به تصویب رسدید و در سدال  1771که در سال  شانالمللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانوادهکنوانسیون بین(2

 1االجرا شد.الزم 2111

 حقوق اساسی در پارادایم حقوق بشر گفتار هشتم:

حدق برخدورداری از  ،داریمنع برده ،شکنجه منع،مبتنی بر حقوقی چون: حق زندگی حقوق اساسی در پارادایم حقوق بشر      

 می باشد. حق نگه داشتن و حمل سالح و حق مباحثه ،آزادی فکر، عقیده و مذهب ،آزادی بیان ،یک محاکمه منصفانه

 اول:حق زندگیبند 

                                                 
 .145،ص1377ی آن،ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر نی،  جانسون، گلن، اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه - 1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B9_%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.sid.ir


 

16 

 

 :المللی حقوق مدنی و سیاسیمطابق ماده شش میثاق بین

تدوان بایدد بده موجدب قدانون حمایدت بشدود. هدیچ فدردی را نمی( حق زندگی از حقوق ذاتی شخ  انسان است. این حدق 1

 خودسرانه )بدون مجوز( از زندگی محروم کرد.

تدرین جنایدات طبدق قدانون ( در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جدائز نیسدت، مگدر در مدورد مهم2

ها راجع بده جلدوگیری و مجدازات جدرم این میثاق و کنوانسیون هم نباید با مقرراتاالجراء در زمان ارتکاب جنایت، که آنالزم

صدادر از دادگداه  حکم قطعین مجازات جائز نیست مگر به موجب )ژنوساید(  منافات داشته باشد. اجرای ایکشتار دسته جمعی

 صالح.

یدک از مقدررات ایدن باشد چنین معهود اسدت کده هیچ کشتار دسته جمعی( در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم 1

ت کنوانسدیون یک از الزامداتی کده بده موجدب مقدررادارد که به هیچ نحو از هیچهای طرف این میثاق را مجاز نمیماده، دولت

 جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی )ژنوساید( تقبل شده انحراف ورزند.

یا عفو فردی یدا تخفیدف  عفو عمومی .( هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید2

 مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.

 شود و در مورد زنان باردار، قابل اجرا نیست.( حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی2

های طرف این میثاق قابل اسدتناد ات اعدام از طرف هر یک از دولتیک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغا مجاز( هیچ2

 نیست.

از کشورها خواسته تا مجازات  سازمان ملل متحدبه گفته بسیاری از فعاالن حقوق بشر مجازات اعدام ناقض حق حیات است.    

 1اند.اخالقی سازمان ملل توجهی نشان نداده گونه که باید و شاید به فشار سیاسی واعدام را لغو کنند.ولی کشورها آن

 دوم:منع شکنجهبند

سدت. های بازجویی، مجازات، اجبار و تحت فشار قراردادن فرد استفاده شده ابه عنوان یکی از روش شکنجهدر طول تاریخ از    

های مشابه دولت برای تحمیل شکنجه بدر دیگدران داشدته باشدند های دیگر نیز ممکن است انگیزهعالوه بر دولت، افراد یا گروه

قدرن توانند از دالیل شنکنجه باشد. شدکنجه در افتد میها اتفاق میدر قتلافراد مانند مواردی که  سادیستیهمچنین تمایالت 

ن داخلی بسیاری از کشورها ممنوع شد. شکنجه به عنوان یکی از موارد المللی و قوانیتوسط بسیاری از قوانین بین بیست و یکم

نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است و ماده پنج اعالمیه جهانی حقوق بشدر سدازمان ملدل متحدد آن را غیرقابدل قبدول و 

                                                 
 .51،ص1331پوالدی،محسن،بایسه های حقوق اساسی در پارادایم حقوق بشر،سامانه الکترونیکی مطالعات حقوق بشر،تهران، - 1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://www.sid.ir
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رسماً موافقت کردند که با ممنوعیت شکنجه در مورد زندانیان و  ژنوممنوع اعالم کرد. امضا کنندگان کنوانسیون سوم و چهارم 

 1کشور ممنوع شد. 129شکنجه توسط کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل متحد با تصویب 

هستند به دور از مدوازین اخدالق و عدرف المللی اجماع دارند در مورد اینکه شکنجه و بد رفتاری اعمالی قوانین ملی و بین      

هایی که نظارت بر سوءاستفاده از حقدوق المللی، سازمانهای بینبا این وجود کنوانسیون معمول در اجتماع و باید ممنوع شوند.

هدایی از اسدتفاده گسدترده گزارش المللدی بدازپروری قربانیدان شدکنجهشورای بین، المللسازمان عفو بینبشر )به عنوان مثال 

دولت در جهان عمدل  81زند که حداقل تخمین می المللسازمان عفو بین دهند.کشورها در مناطق زیادی از جهان را ارائه می

 2کنند.دهند و برخی از آنها هم آشکارا این کار را میشکنجه را انجام می

 

 داریسوم:منع بردهبند

المللی به رسمیت شناخته شده در جهدان اسدت. و چنانچده در مداده چهدارم ها از حقوق بینو آزادی برده برده داریمنع       

نگاه داشدت؛ بدرده داری و تجدارت بدرده بایدد در کس را نباید در بیگاری بردگی اعالمیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است:هیچ

 12تمامی اشکال آن ممنوع گردد.با این وجود آمار تعداد بردگان امروزه، باالتر از هر دوره تاریخی دیگری اسدت.این تعدداد کده 

بدوده و  جنوب آسدیاهایشان هستند. که عمدتاً در باشند که برده بدهیگزارش شده است اکثراً کسانی می میلیون 29میلیون،تا 

در درجه اول متوجه  قاچاق انسان کند.ها ادامه پیدا میباشند، که گاهی این بردگی تا نسلهای وام دهندگانشان میاسیر بدهی

رده داری امریکدایی، ضدد بدهایی مانند گروه ضدد بدردههای جنسی و تجارت سکس است.گروهزنان و کودکان برای سوءاستفاده

داری تدالش داری همچنان برای رهایی جهدان از بدردهداری و جامعه ضد بردهالمللی، آزادی بردگان، انجمن ضد بردهداری بین

 1کنند.می

 چهارم:حق برخورداری از یک محاکمه منصفانهبند 

مسدتقل و بدی  محکمدهک هر انسانی حق دارد که در شرایط مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علندی توسدط ید       

 مند گردد.طرف جهت پیگیری حقوق و تعهدات خود یا برای دفاع از هر اتهام جزایی که به او وارد شده است بهره

المللدی حقدوق بشدر بده از مناطق و بده عندوان یکدی از ابزارهدای بین حق برخورداری از یک محکمه منصفانه در بسیاری      

المللدی حقدوق بشدر، ترین موضوعات حقوق بشر است، که همه اسناد بینرسمیت شناخته شده است. این حق، یکی از گسترده

نی و مکدانی در ایدن مدورد های زبابا این وجود تفاوت اند. و بیش از هر ماده دیگری به آن توجه شده است.آن را تقدیس نموده

هدف از این حق اطمینان از برقراری مناسدب  حقوق بشر این موضوع را به طور گسترده و در شرایط یکسان تعریف کرده است.

 عدالت است. حداقل حقوقی که در یک محاکمه عادالنه در دعاوی مدنی و کیفری باید رعایت شود عبارتند از:

 طرف،صالح، مستقل و بی دادگاه( حق برخورداری از 1

                                                 
 همان. - 1
 همان. - 2
 .71،ص1331پوالدی،محسن،بایسه های حقوق اساسی در پارادایم حقوق بشر،سامانه الکترونیکی مطالعات حقوق بشر،تهران، - 3
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 ( حق برخورداری از یک جلسه عمومی،2

 ( حق برخورداری از زمان معقول در محاکمه،1

 مدافع، وکیل( حق داشتن 2

 1( حق تفسیر.2

 پنجم:آزادی بیانبند

اسدت. ضدمن اینکده آزادی بیدان در معندای عدام خدود، شدامل مدوارد  سانسورآزادی بیان به معنی صحبت آزادانه و بدون     

های مختلف اظهار نظر و جستجوی اطالعدات بددون در نظدر تری از حرف زدن آزادانه همچون دریافت اطالعات و ایدهگسترده

حدق مطلدق نیسدت هایی دارد و یدک شدود. حدق آزدی بیدان در هدر کشدوری محددودیتگرفتن معیاری خاص بدرای آن می

غیره. حق آزادی بیان به عنوان یدک حدق ، نشر اکاذیب، تحریک به ارتکاب جرم و تهمت، افتراهایی مانند ممنوعیت محدودیت

المللی حقوق مددنی و سیاسدی بده المللی حقوق بشر و میثاق بیناعالمیه جهانی حقوق بشر، در قوانین بین 17انسانی در ماده 

 المللی حقوق مدنی و سیاسی:رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده نوزدهم میثاق بین

 .ایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار دادتوان به مناسبت عق( هیچکس را نمی1

( هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفح  و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل، بدون توجده بده 2

 باشد.سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می

های های خاصی است و لذا ممکن است تدابع محددودیتاین ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت 2حقوق مذکور در بند  ( اعمال1

 معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:

 الف( احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.

 ب(حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی.

 

 ششم:آزادی فکر، عقیده و مذهببند 

مند شدود، ایدن حدق شدامل مدواردی چدون آزادی تغییدر هر انسانی محق است که از آزادی اندیشه و عقیده و مذهب بهره     

های خدود های دیگر به صورت خصوصی یا عمومی و انجام عبادتمذهب یا عقیده و آزادی در داشتن دین به تنهایی یا در گروه

 المللی حقوق مدنی و سیاسی:میثاق بین 18شود.مطابق ماده یو غیره م

                                                 
 .36،ص1331های حقوق اساسی در پارادایم حقوق بشر،سامانه الکترونیکی مطالعات حقوق بشر،تهران،پوالدی،محسن،بایسه  - 1
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(هر کس حق آزادی فکر، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خدود، 1

ر عبدادات و اجدرای همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفدا د

 باشد.آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می

کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات بده انتخداب خدودش لطمده (هیچ2

 وارد آورد.

به موجب قانون پیش بیندی شدده و هایی نمود، مگر آنچه منحصراً توان تابع محدودیت(آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی1

 های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.برای حمایت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادی

شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش های طرف این میثاق متعهد می(دولت2

 .ان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارندمذهبی و اخالقی کودک

های اساسی آزادی مدذهب اسدت. نیز یکی از بخش ارتداد آزادی ترک یک مذهب و یا جدا شدن از یک گروه مذهبی به نام     

اعالمیه حقوق بشر آن را تحت پوشش قرار  18که ماده  کردن مذهب، یا دنبال نکردن مذهب به طور کلی،همچنین حق عوض 

هایی را سازماندهی کرده است، برای حمایت و محاظت از کمپین المللسازمان عفو بینهای حقوق بشر از جمله داده است.گروه

ها را زمدانی کده آن را تواند این آزادیاند.قانون میکسانی که به دالیل عقیدتی، فکری، سیاسی و هنری دستگیر یا زندانی شده

 1ها و مصرف داروهایا برخی جراحی سقط جنینبا مثالً زمینه سالمت و پزشکی بداند محدود کند مانند ممنوعیت  در تضاد

 

 هفتم:حق مباحثه بند

های فنداوری، پزشدکی، تواند بر روی حقوق موجود را تداثیر گدذار باشدد. پیشدرفترویدادها و امکانات و حوادث جدید می       

 2فلسفه و دائماً وضع موجود از تفکر بشر را به چالش بکشد.

 هشتم:حق نگه داشتن و حمل سالح بند

، ماکیداولی، جدان الک، سیسرو، ارسطوهای فلسفی و سیاسی افرادی مانند دفاع از حق نگه داشتن و حمل سالح در نوشته      

 حقوق عرفییا  کامن الها است آنها سال سیستم حقوقیدر کشورهایی که  انگلیسی و دیگران شرح داده شده است. حزب ویگ

دت مدیدی بود که وجود داشت و این حق حتی قبل از طرح در حقوق اساسی بشدر بده است حق نگه داشتن یا حمل اسلحه م

 1رسمیت شناخته شده بود.

 

                                                 
 .63،ص1331پوالدی،محسن،بایسه های حقوق اساسی در پارادایم حقوق بشر،سامانه الکترونیکی مطالعات حقوق بشر،تهران، - 1
 همان. - 2
 همان. - 3
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 مفهوم تروریسمگفتار نهم: 

ترور به معنی ترس ووحشت زیاد است،وحشت فوق العاده ای که در اثر اقدام خشونت آمیز وقتل وخونریزی برای رسدیدن       

به اهداف سیاسی از سوی فرد یا حزب وگروه خاصی صورت می پدذیرد وهددف آن ایجداد رعدب ووحشت،نشدان دادن شدهامت 

ترور معموال از سوی فرد یا گروهی صورت می گیدرد کده از 1قابل است.واعتبار وپایداری اقدام کنندگان وتضعیف روحیه طرف م

توان وامکانات برابر برای درگیری رویارو برخوردار نیست وهم از این جهت که پنهانی وغافلگیرانه صورت می گیرد،خالف عدرف 

 1انسانی ارزیابی می شود.

 

 پیدایش تروریسمگفتار دهم:

قرن شانزدهم وبا پیدایش دولت ملی در اروپدا ظداهر شدد وبدا انقدالب فرانسده رواج بیشدتری ترور به مفهوم معاصر آن از        

یافت.در دوره ای از انقالب فرانسه ژاکوبن ها در مجلس،حکومت چند ساله ای بر پا نموده اند که این دوره به دوره ترور معروف 

جبهده مخالفدان از انسدجام وتشدکل آنهدا جلدوگیری گردید.ژاکوبن ها سعی داشتند با حذف فیزیکی وایجاد رعب ووحشت در 

نمایند.از این پس تروریستها توسط دولت ها مخالفین را در دیگر کشور ها هم تعقیب نموده اندد ولدذا تروریسدم دولتدی وبدین 

وی آن شاهد شکل گیری سازمان های جهانی تروریسم بوده ایم که بسیاری از دولت هدا ر 1721المللی هم به راه افتاد در دهه

سرمایه گذاری نموده ودر واقع پدیده شوم تروریسم در قرن بیستم پدیده ای دولتی بدود کده دولدت هدا خدود هددایت،آموزش 

وتامین مالی آن را به عهده داشتند وبه همین خاطر هنوز هم برخی اندیشمندان در خصوص وجود تضداد واقعدی میدان دولتهدا 

 2وتروریسم تردید دارند.

 

ر در هرحال خشن ترین ومدرن ترین نوع تروری بود که تا کنون به وقوع پیوسته است وبه رغدم چرایدی هدا سپتامب11حوادث 

سدپتامبر ونمدایش 11وچگونگی هایی که هم چنان باقی مانده،به نقطه عطفی در روابط بین الملل تبددیل شدده اسدت.حوادث 

اقدامات گروه هم فکری کوچک وتنها نشان داد کده بداری  ناتوانی نماد های قدرت سیاسی،اقتصادی ونظامی اول جهان در برابر

به هرجهت این ابزار از اختیار آفریندگانش خارج شده است وسازمانهای وسلسله مراتب آن ابعاد جهانی یافته واز شدکل وسدطح 

 1،محلی ومنطقه ای فراتر رفته است.داخلی

 

 گونه شناسی تروریسم ورویکردهای نظریگفتار یازدهم:

 به لحاظ گونه شناسی تروریسم در سطح هدف وسطح عامل واقدام قابل بررسی است.       

 الف(ترریسم از حیث هدف

 توسل به ترورر از حیث هدف دوگونه است:

                                                 
دانشاانامه ".همچنااین ر. . بااه داریااوی  شااوری،02،ص22،ماهنامااه نگاااه، شااماره"منیاات جهااانیتروریسااچ،چالج جدیااد ا"افشااار ساایفی ناا اد، - 1

                                                                                                               .                                                                                                                            93-99،صص0830،تهران،نشرمروارید،چاپ هشتچ،"سیاسی

 .83،ص29،ماهنامه نگاه،شماره"تروریسچ: مفاهیچ،اقدامات ورا ه های برون رفت جمهوری اسالمی ایران از  ن "عبدالحسین  حجت زاده، - 2
 همان. - 3
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که در تالش برای کسب هویت ملی یا قومی علیه یک دولت است وبه یک نقطه جغرافیایی خاصی محددود  :تروریسم قومی:1

می باشد،مثل اتا در اسپانیا،یا جبهه آزادیبخش ایرلند شمالی.نکته قابل توجه در باب تروریسم قدومی آن اسدت کده مشدکل آن 

 می تواند با اندکی تساهل فرهنگی حل شود.

: که خواهان تغییر نظم یک جامعه بر اساس باورها خود و محدود به یدک نقطده جغرافیدایی خاصدی ک:تروریسم ایدئولوژی2

نیست،مثل تضادهای چپ وراست در صحنه های سیاسی. نکته قابل توجه در باب این گونه تروریسم آن است کده اهدداف دراز 

 1مدت تری دارد وحتی با استفاده از زور وخشونت نیز از بین نمی رود.

 

 تروریسم از حیث عامل وسطح اقدامفتار دوازدهم:گ

 تروریسم از حیث عامل وسطح اقدام در سطوح زیر قابل بررسی است:

 که در آن تروریستها در داخل کشور خود علیه دولت عمل می کنند.:تروریسم محلی: 1

 د.که در آن دولت ها با توسل به رعب ووحشت،شهر وندان خود را می کشن:تروریسم دولتی: 2

 : که در آن گروه ها با پشیبانی دولت ها دست به ترور می زنند.:تروریسم بین المللی3

 که در طی آن تروریستها از ملیت های مختلفی در سطح جهانی عمل می کنند.:تروریسم فراملی: 4

به صورت فراملدی تروریسم معاصر محدود به گستره کشور،محل،منطقه یا قاره خاصی نیست،بلکه :تروریسم مدرن ومعاصر:5

وفرامنطقه ای عمل می کند.آنچه تروریسم مدرن را چنین ترسناک جلوه می دهد دامنه وپیامدهای اقدامات تروریسدتی اسدت. 

تروریستها مدرن بیشتر از اقتدار کاریزماتیک ارزشی رهبران متاثر میشوند.تحلیل های آماری صورت گرفته در مورد تشدکیالت 

دهد که گروه های موجود از مذهب الهام می گیرند.چنین گروه هایی سیستم های ارزشی متفاوتی تروریستی موجود نشان می 

دارند وخشونت وضرب وجرح خود را توجیه می کنند وروز به روز بر وابستگی ها وگرایش های مذهبی گدروه هدای تروریسدتی 

جمله حمله شیمایی به ژاپدن بدا اسدتفاده از گداز افزوده میشود.باید یاد آور شد که حمالت خشونت بار چندین سال گذشته از 

سارین،بمب گذاری در ساختمان فدرال اوکال هماسیتی وحمالت انجام گرفته علیه ساختمان تجدارت جهانی،ریشده ای مدذهب 

 2دارند.

 

 

 

 

 

 تروریسمالگوهای رادیکالیسم و آلتر ناتیو و بدیل های مدرنیته برای گسترش بخش سوم: 

 

 عوامل ظهور جنبش های اسالمیعلل و گفتار اول:

                                                 
 .20،ص030و032،اطالعات سیاسی واقتصادی،شماره"ملیات تروریستی وسیاست های مداخله گرایانه  مریکارابطه ع"حسین هرسیج، - 1
 .068،ص0830دیپلماسی وتروریسچ بین الملل،فصلنامه سیاست خارجی،سال شانزدهچ،شماره یک،بهار"اسعد اردالن، - 2
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گسترش موج اسالم گرایی و ظهور گروه های سیاسی اسالمی بی گمان یکی از مهمترین تحوالت سیاسدی و اجتمداعی در       

خاورمیانه ربع آخر قرن بیستم بوده است.در این راستا تالش های پیرامون تبیین پدیدده اسدالم گرایدی معاصدر چده در غالدب 

این گفتمان تنها در پی ریشه یابی عوامل ظهور گسترش موج گدرایش هدای  گفتمان نوگرایی و چه در چار چوب های خارج از

سیاسی مذهبی در خاورمیانه بوده اند. یکی از دبایل عمده تسلط این گرایش نظری را شاید بتوان در این نکته مهدم ذکدر کدرد 

بیشدتر کشدور هدای  1781که رشد اسالم سیاسی در منطقه که با انقالب اسالمی ایران شتاب گرفت و طدی سدال هدای دهده 

خاورمیانه را در نوردید،برای دنیای غرب ناشناخته بود و محافل دانشگاهی و سیاسی آن سامان را کنجکاو کرد تا به ریشه یدابی 

ظهور این پدیده بپردازند.به هر تقدیر، در باره علل وعوامل ظهور جنبش های اسالمی معاصر،تالش هدایی صدورت گرفدت و در 

و یا بنیادگرایی اسالمی نوعی جندبش اجتمداعی   21از آنجا که جنبش های اسالمی قرن یی مفصل بندی گردید.قالب مولفه ها

  با رنگ و ماهیت دینی  به حساب می آیند، دراین قسمت چند نظریه خاص مربوط به جنبشهای اجتماعی ارائه می گردد.

 

های بایست به تفاوتاند، لذا میهایی غیرغربیپدیده های اسالمی در ماهیت خوداین نکته در خور اهمیت است که جنبش      

این رو بدرخالف برخدی  تواند وجود داشته باشد، توجه کرد. ازهای جمعی در غرب و در شرق میو حرکت ذاتی که بین اقدامات

های مبتنی بدر تحدوالت اجتمداعی غدرب بدر جوامدع اسدالمی هسدتند، نظریه صدد تطبیق ها  درکه بدون توجه به این تفاوت

هدا را نیدز در نظدر هدای آنتفداوت ها،های جدید اجتماعی و اسالمی و کشف شباهتضمن مقایسه دو پدیده جنبش بایستمی

حسدابگرانه، تجدیددحیات  در رابطه بدا جنبشدهای اسدالمی نظریده هدایی چدون: نظریده اقددام جمعی،نظریده انتخداب گرفت.

اسالمی،استراتژی مدرنیسم،استراتژی اسالمی،نظریه ادواری،نظریه هرایر دکمیجان و نظریه احمد خورشدید از اهمیدت بسدزایی 

 که به تفکیک مورد ارزیابی قرار می گیرند. برخوردارند

 

 (collective Action Theory)الف( نظریه اقدام جمعی

درامریکا و فرانسه پیدا شد. عده ای بر آن شدند کده  1728این نظریه بدنبال اعتراضات گسترده دانشجویی و جوانان در      

علل مشارکت جوانان درجنبشهای اجتماعی و درگیر شدن آنها در اقدام جمعی خشونت بار را تبیدین کنندد. ایدن نظریده از 

حث شد. اساس نظر رابرت تددگر بدر  عنوان چرا انسانها شورش می کنند؟  سوی رابرت تد گر مطرح شد و درکتاب او تحت

محرومیت نسبی استوار بود. به نظر او محرومیت نسبی زمانی بوجود می آید کده میدان انتظدارات افدراد و تدوان آنهدا بدرای 

برآوردن انتظدارات خدود ) چده رسیدن به این انتظارات و برآوردن آنها تناسب وجود نداشته باشد.یعنی زمانی که افراد برای 

سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( دارای توان کافی نباشند، احساس محرومیت نسدبی مدی کنندد. ایدن محرومیدت 

نسبی باعث احساس سرخوردگی و توسل به خشونت  می شود و اقدام سیاسی و شرکت افراد در اقدامات جمعی و خشدونت 

مسالمت آمیز بودن اقدام جمعی و یاخشونت بار بودن آن بستگی به عوامدل متعددد دیگدر دارد. بار را بدنبال می آورد. البته 

نارضایتی افراد از نظام اجتماعی و سیاسی بخاطر عدم نفوذ اجتماعی آنها و محرومیت اقتصادی آنها اسدت.منتقدان بده ایدن 

ان جزو طبقات محروم نیستند و بطور مثدال نظریه می گویند که همه شرکت کنندگان دراعتراضات اجتماعی مثل دانشجوی

مشارکت در جنبش آزادی زنان از سوی زنان متنفذی صورت می گرفت که از نظر اقتصادی در محرومیت بسر نمدی بردندد. 
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بطور کلی طبقات متوسط بیشتر از طبقات محروم در جنبشهای اجتماعی شدرکت میکنندد. یکدی ازمنتقددان میگویدد کده 

 1اندکی از علل پیوستن به جنبشهای اجتماعی اعتراض آمیز است.محرومیت نسبی درصد 

 (Rational Choice Theory)ب( نظریه انتخاب حسابگرانه

بر اساس این نظریه انقالبات یا دیگر انواع اقدام جمعی و یا مشارکت مردم در جنبش های اجتماعی بخداطر احسداس     

اعی صورت نمی گیرد. دلیل عمده شرکت افراد در اقددامات جمعدی و روانی محرومیت نسبی یا نگرانی برای اهداف اجتم

جنبش های اجتماعی امید به کسب سود بیشتر و انگیزه های سود جویانه است. شرکت افراد در فعالیدت هدای سیاسدی 

جمعدی  نیز به همین دلیل است. منکور اولسون نظریه پرداز اصلی در این مورد بدوده اسدت. بگفتده او افدراد در اقددامات

بدیش از زیدان آن باشدد. پدس مندافع شخصدی انگیدزه اصدلی  گسترده شرکت نمی کنند مگر اینکه سود این مشدارکت 

مشارکت افراد در احزاب و جنبش های اجتماعی و انقالبی است. انحراف از این مدل ، زمانی صورت می گیدرد کده زور و 

ریه می گویند که طرفداران این نظریه بیشتر اقتصداددانهای سرکوب و قیدو بندهای خارجی در کار باشد.منتقدان این نظ

سیاسی هستند و اینها نمی توانند توضیح دهند که چرا افراد گاه در جندبش هدایی شدرکت مدی کنندد کده مندافع آنهدا 

بگرانه ( رابرآورده نمی کندو مشارکت در آنها از نظر مادی به زیان آنها نیز هست. بنظر منتقدان این نظریه ) انتخاب حسا

مسئله ماجراجویی افرادو یاسود جمعی را تبیین نمی کند. اهداف بیشتر جنبش های اجتماعی جدید نظیر جنبش هدای 

زنان و محیط زیست خیر جمعی است تا سود شخصی. اکثر جنبش های اجتماعی جدید مندافع شخصدی بدرای شدرکت 

دهد که اهداف ایدئولوژی جمعی بر محاسبات متکی بر  کنندگان به دنبال نمی آورند. تحقیقات تجربی و عملی نشان می

 2منافع و سود شخصی برتری دارد.

 ( نظریه تجدید حیات اسالمی ج

محقدق از رهبدران جماعدت اسدالمی واحمد خورشدید نظریه پرداز اصلی تجدید حیات اسالمی احمد خورشید است.      

اسدتعمار و عملکدرد آن در جهدان اسدالم، ظهدور  اخیدر بدا های اسدالمی در دو سددهپاکستانی با تمرکز بر تقابل جنبش

جندبش هدای اسدالمی قدرن   خورشید احمد طدی مقالده ای داند.به استعمار می های اسالمی را محصول واکنشجنبش

استعمار چهدار نتیجده عمدده بدر   بیست را به نفوذ استعمار در جهان اسالم ربط می دهد. به گفته خورشید احمد سلطه

 المی در بر داشت :جوامع اس

همه وجوه زندگی مسلمانان غیرمذهبی شد و پایه های   : در اثر سلطه استعمار و نفوذ آن الف(غیر مذهبی کردن جامعه 

 معنوی جامعه روبه سستی نهاد.

                                                 
ز نگاه شود به حمید احمدی: آینده جنبش های اسالمی در حمید،احمدی، سیمنار جنبش های اسالمی، جنبش های اسالمی معاصر ونی - 1

 .1313خاورمیانه: طرح یک چارچوب نظری،مرکز مطالعات خاورمیانه،
 هنان. - 2
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در جوامدع اسدالمی تحدت اسدتعمار نهادهدای :سدلطه الگدوی غربدی و وابسدته شددن کشدورهای اسدالمی بده غدرب ب(

 و اقتصادی جدید براساس تجربه غرب خلق شد که با نهادهای سنتی درتضاد بودند.سیاسی،اجتماعی 

ظهور گروهی از نخبگان  بر محور نهادهای آموزشی سنتی و نهادهای آموزشی نوین که به قطب بندی کردن آموزش ج (

مع اسالمی ایجاد شدد. یدک : بر اساس نفوذ استعمار دو نوع آموزش در جواجدید که با مردم بومی بیگانه بودند منجر شد

نوع آموزش ملهم از غرب در برابر آموزش سنتی و مذهبی بوجود آمد.جامعه به دو گروه نخبگدان مددرن تحصدیل کدرده 

 جدید و رهبری سنتی قدیم تقسیم شد.

در نفدوذ اسدتعمار ، : بحران رهبری ناشی از زوال رهبری سنتی جوامع اسالمی و تحمیدل رهبدری سیاسدی از خدارجد ( 

بطور سیستماتیک ضعیف شد و از بین رفت و نوعی رهبری سیاسی خارجی به جامعده اسدالمی تحمیدل   رهبری سنتی

گردید. این رهبری، طرفدار غرب و از مردم خود بیگانه بود. بنظر شیخ احمد جامعه اسالمی در برابر این نفوذ اسدتعمار و 

داد. برای نجات از این بحران و حل ایدن مشدکل چنددین سلطه آن و عقب ماندگی و انحطاط جامعه عکس العمل نشان 

 استراتژی مطرح شد.

 

 :به باور احمد خورشید،در واکنش به این پدیده استعماری سه استراتژی پدید آمده است

ای توسدعه بندای، طرفداران این استراتژی پیروی و تقلید جوامدع اسدالمی از غدرب را بدج: استراتژی مدرنیسم( نوگرایی و 1

طرفداران این استراتژی مدعی بودند که زمانه عدوض شدده اسدت و بایدد ارزشدهای تکنولدوژی و دانند.صادی و اجتماعی میاقت

 نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قدرت سلطه گر را گرفت و جامعه را به پیشرفت رساند.

می بودند که تنها راه چاره را باز گشت کامدل بده اسال و هنجارهای هاها گروهی از افراد پای بند سنتاین ( مقاومت حفاظتی:2

آوردهدای های جدید و دستپیشرفت ها انعطافی در مقابلدانستند. آننوگرایی و رد پیشرفتهای غربی می اسالم و نفی هر گونه

 کردند.رد می جدید بشری نداشته و همگی را به نام اسالم

دسدت آوردهدای جدیدد بشدری رفتدار  افراد در برابر تمدن غدرب واین : یا استراتژی اسالمی تجدید حیات اسالمی (1

ها خواستار بازگشت و احیداء اسدالم شناسند. آنمنفی غرب را از هم باز می اند، لذا ابعاد مثبت وگزینشی در پیش گرفته

یدادی از مدردم به نظر عده ز 1برگردد. خواهد به پیام اولیه اسالمعنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی هستند که می به

علل این اوضاع و احوا ل دوری جستن از اسالم است. در این رابطه دو گروه ظهور کردند. گروه نخست دارای یک موضدع 

سنتی بودند و معتقد بودند که سنن اسالمی را باید حفظ کرد و تغییدری در آن ایجداد نکدرد. آنهدا هدیچ گونده بددعت و 

ه پیروی از ارزشهای غربی بودند. بنابراین دوری جستن ازمظاهر تمدن جدیدد و تغییری را نمی پذیرفتند و مخالف هرگون

تاکید بر حفظ سنت ها هدف اصلی انها بود. گروه دوم معتقد بودند که حفظ سنت های گذشته کدافی نیسدت و پاسدخی 

ایگزین ( ارائده داد. به تهدیدهای موجود نمی دهد. باید ابتدا ماهیت تمدن غرب را درک کدرد و بجدای آن الترنداتیو ) جد

                                                 
1 - Cohen, J.L, Strategy Identity: New Theoreticol Paradigms Contemporary Soial Moremenst, Social Resrarch, 

52: 663 - 716. 
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پاسخ به تمدن غرب باید جامع و مثبت باشد. پس از شناخت تمدن غرب . اسالم رابده عندوان اسداس تمددن و فرهندگ 

جدید ارائه کرد. بدین منظور الزم است به پیام اولیه اسالم رجوع کرد ه و ارتباط آن با عصر کنونی راپیدا کندیم. جندبش 

گروه است. بنابراین جنبش های اسدالمی یدک عکدس العمدل صدرف در برابدر حکومدت های اسالمی جدید ناشی از این 

استعماری نیست، بلکه باید آنرا در چارچوب آمال مثبت امت اسالمی برای بدست آوردن چیزی دانست که سدلطه غدرب 

 1آنرا از بین برد.

 (Theory Cyclical)د( نظریه ادواری

در کتاب جنبشهای اسالمی در جهان عرب مطرح شده است. او نظریه خود را بر این نظریه از سوی هرایر دکمجیان       

 اساس ترکیب نظریات اسالم گرایان و تجربه جوامع اسالمی با نظریه های جامعه شناسی غرب استوار ساخته است.

تبیدین بنیدادگرایی در چارچوب نظری دکمجیان تحت عنوان نظریه ادواری در  کتاب اسالم در انقدالب آمدده اسدت.او بدا       

اسالمی بر آمده اسدت. او ایدن  هایهای مختلف در قالب مدل دوری خود در صدد تحلیل جنبشجهان عرب به استخدام نظریه

بدر  دهد. او خود بر دیدگاهی بومی و اسالمی تأکید دارد که متکدیانجام می های نظری مختلفکار را با ترکیب کردن چارچوب

دیدگاههای تئوری اجتماعی غربی در این رابطه از جمله  های نظریه پردازان اسالمی است. اما در نهایتشتهالهیات و تاریخ و نو

بدا اسدتفاده از  مندد و پیدامبر گونده مداکس وبدر راشخصیت و رهبر مذهبی، و مفهوم قدرت رهبری فره نظارت اریکسون درباره

 2.افزایدهای مقدس پل ریکر به این دیدگاه بومی مینوشته

دانند،اشداره مدی کندد. اجتماعی را منشأ افزایش تعهد مذهبی می های مارکس و دورکیم که محرومیتدکمجیان به دیدگاه     

تحلیل جای گاه بحران اسدالمی  این که بخواهد اهمیت علت اجتماعی و اقتصادی را انکار کند، قصد دارد برای این کتاب بدون

دهد. با وجود این بر بحران روحیه، بحران هویت و فرهنگ و بحران مشروعیت  ارائه عدیتر و چند بمعاصر، یک چارچوب جامع

مزیت این روش مفهومی را در ایدن امدر داشدته  مدیریت نخبگان، ضعف نظامی و تضاد طبقاتی تأکید گذاشته است.او خود سوء

دکمجیان درصدد ارائده 1آمیزد. خود در هم می با مأل اندیشی اسالم گرایان از محیط بحران های غربی بحران رااست که نظریه

های اسدالمی دارد که جنبشدو مفهوم سقوط و رستاخیز، اذعان می یک الگوی دوری برای منظور خود است. وی با استفاده از

ورت دوری ها به ضرتکرار بحران های سقوط بوده است و این بافرآیند دیالکتیکی واکنشهای مسلمانان به دوران در واقع در یک

 یابی تاریخی پرداختده و مصدادیق متعدددی را ازهای اسالمی به ریشهدوری جنبش کند. او برای اثبات ادعای الگوبازگشت می

کند که از زبدان پیدامبر)ص( نیز اشاره می دهد. او بدین منظور، به حدیث معروف سنی رأس ماةاین سقوط و بازگشت نشان می

هر چند تالش نظری .نمایدسال فردی از امت من برانگیخته شده و دین مرا تجدید می نا هر صدنقل شده است و فرمودند: هما

های نظریه غربدی را در جامعده اسدالمی پیداده کندد. برخی از مؤلفه کنددکمجیان حایز اهمیت است. اما در نهایت او سعی می

تطبیدق آن بدر مدورد اسدالمی کدامالً  دیالکتیکی دانست کهتوان نظریه تضاد طبقاتی مارکسیتی و ها را میتألیف ترین اینمهم

در  کنند. اواّلً: از رابطه طبقداتی کدار ، سدرمایهاز ماهیت حرکت اسالمی غفلت می ها به نحویشفاف نیست. در واقع هر دو این

گرایانه از هر دو طبقده مذهبی، در یک حرکت اسالم  هایجامعه اسالمی تقابل جدی را به وجود نیاورده است و به دلیل انگیزه

                                                 
 همان.  1
 .116، ص 2های اجتماعی و تحلیل گفتمان، در گفتمان، ش محمدهادی سمتی، جنبش - 2
 
 .11، ص 1372، 2های اسالمی در جهان غرب، حمید احمدی، تهران، انتشارات کیهان، ج هرایر دکمجیان، اسالم در انقالب جنبش - 3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

26 

 

های اسدالمی، بدا ها است و هیچ گونه توضیح دهندگی خاصی را در موردجنبشتطبیق بر تمامی جریان حضور دارند. ثانیا: قابل

دکمجیان از توجه به چیستی خود حرکت اسالمی و ابعاد فرهنگی ارزشدی  هایدهد. مضافا دیدگاهها، ارائه نمیویژگی خاص آن

 1.اسالمی را تعیین کنند توانند نوع و شدت حرکتدهد کدامین عوامل میه و هم چنین توضیح نمیماند آن غافل

 

 

 های اسالمی در نگاه احمد موثقیچیستی جنبش گفتار دوم:

بنددی هدای اسدالمی را تقسدیمهمانند خورشید احمد جندبش «های اسالمی معاصرجنبش»سید احمد موثقی نیز در کتاب    

کندد. مدوثقی مدی به جریان پیروی از غرب که آن را به دو شاخه غربگرایی و غربزدگدی نیدز تقسدیم ضمن اشاره کرده است. او

احیداء سدنت اسدالمی هسدتند بده دو شداخه بنیدادگرایی و  جریانات اسالم گرا را در واکنش به مسئله اسدتعمار کده در صددد

باشدد کده ویژگدی عمدده آن مدی مقاومت حفاظتی خورشید احمد نماید. بنیادگرایی متناظر با استراتژیمی رادیکالیسم تقسیم

است. در نزد چنین گروهی عقل به عنوان یک ابزار شناختی حجیدت  های اسالمی و مخالفت با  هرگونه نوآوریتصلب بر سنت

مدذهب اهدل جریدان را تدا  هدای ایدنشود. هر چند موثقی، ریشهبر سیره سلف و ظواهر کتاب و سنت بسنده می ندارد و صرفا

هدای کند، اما مصداق بارز آن را جریان وهابیاین قیم جوزی دنبال می حدیث و به ویژه افرادی چون احمد حنبل، ابن تیمیه و

رادیکالیسم اسالمی، تاحدی به دست آوردهای جدید انعطداف  داند.جریانهای محمد بن عبدالوهاب در دوره معاصر میسلفی و

نیدز در سدنت معتزلده و  های این جریانباشد. ریشهها با سنت و میراث اسالمی میدر صدد آن حجیت عقل داشته و با پذیرش

افرادی چون سیدجمال الدین اسدآبادی است،هر چند خورشید احمد و  های اطالفیعدلیه دنبال شده و مصداق بارز آن حرکت

هدا ایدن تقسدیم بنددی رسدداما به نظر می 2اند،ردهنوعی به هویت خیزش و احیاء اسالمی اشاره ک سید احمد موثقی، هر دو به

مانندد.برای توضیح چرا و چگونگی ظهور یک جنبش اسدالمی بداز مدی های اسالمی باقی مانده و ازصرفا در مقام معرفی حرکت

 منددی راو نظدام بایست چارچوب نظدری منسدجمای اجتماعی میچیستی یک جنبش اسالمی بر مثابه پدیده تبیین ماهیت و

هدای مطدرح شدده در تواندد از توضدیح ویژگدیجریانات اسالمی نمدی بندیبرای تبیین آن به استخدام گرفت. ولی این تقسیم

بیندیم کده هرایر دکمجیدان، مدی رفته و به تبیین پدیده جنبش اسالمی بپردازد و از این رو در مقایسه با کار بندی فراترتقسیم

ای اجتماعی مورد تبیین باشد و در آن جنبش اسالمی، چون پدیدهپیچیده می مند ودکمجیان دارای یک چارچوب نظری نظام

 1گرفته است. قرار

 

 

                                                 
1 - Donatella della Porta and Marid Diani, Social Morements: an Introdction, (Dxford: Blackwell Publishers, 

1999). 
 .111ـ  33، صص 1374های اسالمی معاصر، تهران، سمت، سید احمد موثقی، جنبش - 2
 
 .116، ص 2های اجتماعی و تحللی گفتمانی: در گفتمان، ش محمدهادی سمتی، جنبش - 3
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 و اسالم سیاسیهای احیای دینی جنبشگفتار سوم: 

 

های پایانی قرن بیستم هستند. در بسیاری از کشورها، سازی از مهمترین تحوالت دههاحیاگری دینی و فرآیند دمکراتیک    

های سیاسی دمکراتیک شده و در برخی کشورها نیز این دو فرایند در گیری نظامای احیای دینی موجب تقویت شکلهجنبش

اند. در جهان اسالم، این مسائل به سبب قوت احیاگری اسالمی و وسعت دامنه خواست برای تعارض با یکدیگر قرار گرفته

شوند. انقالب اسالمی ایران که در سال تری مطرح میت بیشهای سیاسی، با شدت و حدمشارکت وسیع همگانی در عرصه

های مردمی در مقابل یک حکومت اقتدارگرای مدرنیست در ربع رژیم پهلوی را مضمحل کرد، یکی از نخستین انقالب 1797

آن که به بعد از  «FIS»های اسالمی دیگری موسوم به جبهه نجات اسالمیجنیش 1771آخر قرن بیستم بود. در اوایل دهه 

الجزایر را به چالش کشید و حکومت را ناگزیر از پذیرش «FLN» شکلی دراماتیک رژیم اقتدارگرای جبهه آزادی بخش ملی

های اسالمی، یکی از مسائل مهمی که چهره عمومی سیاست انتخابات آزاد کرد، به شدت سرکوب شد. در بسیاری از سرزمین

 1های سیاسی دمکراتیک است.احیاگری اسالمی و توسعهنظامرا ترسیم کرده، رابطه میان قدرت 

         

های تر و فعالیتها و رهبران سیاسی به احساسات عمومی برای مشارکت سیاسی وسیعدر سراسر جهان اسالم، حکومت     

های سیاسی تحت فشارند تا میان سرکوب و مشارکت همگانی گسترده دهند. حاکمان و رژیمهای اسالمی پاسخ میجنبش

یکی را انتخابات کنند، با تذکر این نکته که اگر در انتخاباتشان دچار اشتباه شوند ممکن است قدرت را از دست بدهند، 

ی خود را با شرایط جدید در الجزایر گرفتار آن شدند. صاحبان قدرت اگر نتوانند با سرعت کاف FLNسرنوشتی که شاه ایران و 

انطباق دهند، ممکن است ناگزیر از ترک قدرت شوند؛ و اگر دست به ایجاد فضای فضای بازسیاسی هم بزنند، با خطر شکست 

ها نیز با دو گزینه اصلی و سرنوشت ساز مواجه هستند: های اسالمی و رهبران آندر انتخابات مواجه خواهند شد. جنبش

-های اسالمی و غیر اسالمی که به دنبال توسعه فرایند دمکراتیکبار. همه گروهقر، یا مخالف خشونتانطباق با حکومت مست

گر منازعات شان تصمیم بگیرند. چنین تصمیماتی نمایانسازی هستند ناگزیرند در خصوص موثرترین ابزارهای نیل به اهداف

های پیچیده با یکدیگر در تعامل ای  مردمی مخالف به شیوههقدرتی است که به واسطه آن رژیم مستقر و انواع مختلف جنبش

های قرن پانزدهم هجری و خواهند بود. رقابت، همکاری و منازعه وجود عمده زندگی سیاسی مسلمانان را در نخستین سال

 2دهد.های قرن بیستم میالدی تشکیل میواپسین سال

 

های اسالمی معاصر، اسالم هم دین شود. در ادبیات جنبشطرح میم«دین و سیاست»سیاست اسالمی در قالب ترکیب        

اند، با تذکر است و هم دولت. بسیاری از متفکران اسالمی و غیر اسالمی از اسالم در مقام سبکی جامع برای زندگی سخن گفته

وض، حتی در تمدن اسالمی وجود ندارند. در ع«کلیسا»این نکته که د اسالم سلسله مراتب اداری روحانیون و نهادهای رسمی

های بزرگ اموی و عباسی، ساختارهای غیردولتی با کارویژهای بسیارمهم در زندگی دینی مردم دوره میانه، در عصر امپراتوری

در مقام گروهی متمایز در جامعه اسالمی، و همچنین پدیدار شدن « علما»)به لحاظ عملی و اعتقاداتی( شکل گرفت. ظهور

ترین وقایع دوران صدر اسالم است. بعدها اسالمی که به نوعی مستقل از سلطه حکومت بودند، از جمله مهممذاهب بزرگ فقه 

                                                 
 .17،ص1313ترجمه شجاع احمد وند، تهران، نشر نی، جان، اسپوزیتو، جنبش های اسالمی معاصر)اسالم ودموکراسی(، - 1
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بلکه «کلیسا»عنوان پایه مهمی برای زندگی دینی عمومی مطرح شد. این نهادها و ساختارهای اجتماعی نه نوعیالصفا بهاخوان

 1اند.گرفتهتعارض با نهادهای دولتی قرار میکاماًل مستقل و منفک از حکومت بودند و حتی گاهی در 

      

ترین کشورها تحت های سیاسی در جهان اسالم وجود داشت. برخی از بزرگدر اوایل عصر مدرن، انواع مختلفی از نظام    

ر هندوستان. در های چون عثمانی در اروپا و خاورمیانه، و امپراطوریمغوالن دحاکمیت سالطین بودند؛ فرمانروایان امپراطوری

تری نیز وجود داشت که تحت کردند، و در سراسر جهان اسالمی قلمروهای پادشاهان کوچکایران شیعی، شاهان حکومت می

های مربوط به ها با چالشفارس بود. همه این دولتای خلیجهای قبیلهحاکمیت امرای محلی چون امام یمن و روسای دولت

 2ان مدرن مواجه بودند.تحوالت سیاسی و اجتمماعی دور

          

ها در جهان اسالم، هم پای اسالم را به میان کشید و هم پای سیاست را. با رهبری برخی از حاکمان تحول ساختاری دولت    

های بعد از جنگ طلب نظیر محمد علی در آغاز قرن نوزدهم در مصر و مصطفی کمال اتاتورک در ترکیه در سالبرجسته اصالح

های طلبانه برنامههای سیاسی دچار تحول و دگرگونی شدند. نهادهای مستقر تغییر پیدا کردند و اصالحنی اول، نظامجها

اصالحی خود را بر مبنای تغییرات آمرانه پی گرفتند.رابطه میان اسالم و سیاست یکی از موضوعات اساسی در تغییر و حوالت 

ها، نهادهای مستقر و آداب و رسوم های رفرمیستی نوساز و قدیمیان جنبشدو قرن و نیم اخیر بوده است. تنش اصلی می

کارانه در نتیجه ائتالف میان محافظه 1819پیشامدرن بود. نخستین نوگرای بزرگ در امپراطوری عثمانی، سلیم سوم، در سال 

سر و صداتر گاهی در برابر اصالحات بیکار به نحوی و نیروهای واپسگرا از قدرت کنار گذاشته شد. در مصر نیز علمای محافظه

آموزشی، مخصوصاً در برابر تغییرات در دانشگاه بزرگ اسالمی االزهر مقاومت می کردند. در چنین بستری، تنش آشکار وجود 

شدند، با نمایندگان اسالم سنتی که ایشان را غالبًا داشت  میان نیروهای نوگرا که اغلب به صراحت غربگرا خوانده می

اند، و شناختهشان میگرایان را عموماً به هویت اسالمیکاران و سنتدانتستند. نیز، محافظهشامدرن، یا حتی ضدمدرن میپی

های فعال تجدید تر به سکوالر بودن و نگرش مدرن غربی. جنبشهای نوگرا را بیشطرفداران انطباق با غرب و رفرمیست

 1شدند.کند کردن فرایند مدرنیزاسیون و مخالف مدرنیته محسوب میهایی برای خواه دینی، غالباً تالشحیات

 

های جدیدی بر مبنای تایید و تصدیق مجدد اسالم ظهور کرد. این جنبش ها به لحاظ ساختار و در قرن بیستم جنبش    

می بود. از اولین و های جدید و مهمی از نهادهای اسالهای اسالمی قبلی و نشان دهنده ظهور سبکرویکرد متفاوت از جنبش

در مصر، و  1782البنا در های جدید، اخوان المسلمین و جماعت اسالمی هستند که اولی را حسنهای این گروهترین نمونهمهم

                                                 
1 .Ira M. Lapidus,"the separation of state and Religion in the Development of Early Islamic society", 

International Journal of Middel East studies 6, no. 4(oct. 1975):363-385   

1- Khur&hid Ahmad. " The Nature of The Islamic Resurgence." in John L. Esposito, eJ. Voices of Resurgent Islam 

{New York: Oxford University Presi. 1 983) .pp. 2 18-19. 

 

3 - Charles Tilly. From Mobilization To Revolution (New Haven; Yale University 

Press,1978.p.15. 
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کار های محافظهها نه بخشحامیان این جنبش1در آسیای جنوبی بنیان گذاشتند. 1782دومی را ابواالعلی مودودی در سال 

های مدرن جوامع بودن. آنها به هیچ وجه خواهان بازگشت به کردکان مدرن و شاغالن در بخشب تحصیلجامعه، بلکه اغل

ای کامالً اسالمی شرایط ماقبل مدرن نبودند بلکه هدف آنها استقرار ساختارهایی بود که بتوانند در بطن فرهنگ مدرن به شیوه

 2عمل کند.

 

-المسلمین و جماعت اسالمی هر جند به چشم میاسالمی نوظهور نظیر اخوانهای در طول نیمه اول قرن بیستم، جنبش    

-هایی بود که مدام سکوالرتر میها و برنامهمند نبودند. جریان غالب در اندیشه و عمل سیاسی، نگرشآمدند اما چندان قدرت

در قالب مفاهیم اسالمی هم از منظر های عمده اسالمی بودند، اما های در حال ظهور ناسیونالیستی دارای مولفهشد. جنبش

بندی شود. همین طور در دوره متعاقب جنگ جهانی دوم، زمانی که توانست در قالب اسالمی مفهوممفاهیم، ناسیونالیسم نمی

های اروپایی به استقالل سیاسی نائل شدند، ایدئواوژی اعتراضی و اصالحات اغلب کشورهای اسالمی تحت قیمومیت دولت

 1در قالب رویکردهای دمکراتیک، سوسیالیستی و مارکسیتی غربی شکل گرفت. رادیکال،

 

دولت های مستقل در جوامعی که اکثریت آنان را مسلمانان تشکیل می دادند، به صورت دولت وملت های خود مختار در      

تار هایی را در چارچوب آمدند. نظام های سیاسی چه جمهوری های رادیکال وچه حکومت های سلطنتی محافظه کار، ساخ

این تحول، چار چوب اسالم سیاسی جهان اسالم را در نیمه دوم قرن بیستم  2ایده های دولت وملت مدرن تاسیس کردند.

تعریف کرد. در این دوره فعالیت واحد های سیاسی مسلمانان چه در عرصه سیاست داخلی وچه در عرصه بین المللی دقیقًا در 

لت بود. مسئله اصلی در انتقال به دولت وملت، نحوه انطباق مفاهیم وساختار های اسالم با دوران چار چوب منطق دولت وم

مدرن بود که واقعیت های سیاسی واجتماعی آن متاثر از غرب بودند. این انطباق چند شکل مختلف به خود گرفت. تالش 

ار کسانی چون محمد عبده در مصر واحمد خان در روشنفکران برای نوگرایی اسالم ریشه در تحوالت آخر قرن نوزدهم و آث

هند داشت. در نیمه قرن بیستم نوگرایی اسالمی مبدل به گفتمان دینی غالب در بیش تر کشور های اسالمی شد. این موضوع 

 2پایه فکری انعطاف پذیری برای مفصل بندی یا ایدئولوژی هایی نظیر سوسیالیسم اسالمی فراهم آورد.

 

                                                 
1. Richard p. Mitchell, the society of the muslim brother(new York: oxford university press. 1969; Reprinted 

1993) 

 
2 - Russet J Dalton, Manfred Kuechl'cr. and Wil),,-lm Burlclim, CMIenging the 
Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies (New 
York: Onford University Press. 1990). pp. 8-9. 
 
3 - A.S. Cohan. Theories of Revolution: An Introduction (New York: Nelson: 1975). p. !     56 
4 -Ibid. 

5 - David Sagiv. "Judge Ashmavi and «he Militant Islam in Egypt". Middle Eastern Studies, Vol. n. No. .1 (July 

1992): 5 13-547, 
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،به هنگام شکل گیری لیبی در قالب کشوری مستقل 1721-1722ای نهادی بسیار مهمی نیز اتفاق افتاد. در انطباق ه     

حکومتی سلطنتی به وجود آمد ورهبر سنوسی ها که از صوفیان عالی رتبه بود، پادشاه این دولت وملت نوظهور شد. در سودان 

ه ی طریقه وانصار)پیروان مهدی(، خود را در قالب احزاب سیاسی دو گروه از بزررگترین جماعات اسالمی ریشه دار یعنی ختیم

توده ای سازماندهی کردند وتوانستند به نحو موثری در انتخابات نظام پارلمانی رقابت کنند. انتخاباتی که در زمان استقالل 

درن در بسیاری از نقاط دیگر برگزار شد. این نوع اصالحات وانطباق ساختار ها ومفاهیم موجود اسالمی با م 1722سودان در 

نیز اتفاق افتاد. شخصیت و نقش ویژه اسالم در سیاست این بود که مفاهیم وساختار های اسالمی موجود را با شرایط جدید 

 1انطباق دهد.

 

 2چهارم: ترویج و گسترش تروریسم در قالب گروهگ داعشبخش 

تکفیدری فعدال در منداطق  ترین و تندروترین گدروه حاضر فعال گروه داعش موسوم به)دولت اسالمی شام و عراق(، در حال   

شمار میرود. این سازمان تروریستی با ترکیبی از نیروهای سلفی، وهدابی و بعثدی از حمایدت آشدکار و پنهدان  سوریه و عراق به

ریه، بدا دولدت ایدن برخی از کشورها برخوردار است. گروه تکفیری داعش، ابتدا با شعار حمایت از حقوق مردم اهدل سدنت سدو

های پیاپی از ارتش سوریه، از دست دادن شهرها و نقاط استراتژیک تحدت تصدرف و  کشور وارد جنگ شد اما به دالیل شکست

 های مردمی در کشورهای عراق، افغانستانبا پشتیبانی اطالعاتی و تسلیحاتی برخی از کشدورها، تهداجم گسدترده نتایج انتخابات

 .آغاز و برخی از شهرها و مناطق مهم این کشور را تصرف کردای را علیه کشور عراق 

 

 گفتار اول: شروع عملیات تروریستی گروهک داعش

خرداد( نیروهای شبه نظدامی)داعش( کنتدرل بیشدتر منداطق شدهر موصدل مانندد  21)شب  2112ژوئن  7در واپسین ساعات 

نیروی شبه نظامی و مسلح در مقدر دولتدی اسدتان نیندوا مسدتقر  1111پادگانهای نظامی و فرودگاه را به دست گرفتند. حدود 

های خود را ترک کردند. نوری مالکی نخست وزیدر عدراق در پدی نفر از ساکنین موصل خانه 211111شدند. در پی این حمله 

ه یدک توطئده این تجاوز خواستار عزم ملی مردم برای مقابله با نیروهای داعش شد. نوری مالکی گفت تجاوز بده موصدل نتیجد

هایی که در داخل انجام شد توانستند موصل را اشغال کنند و ها با استفاده از توطئهتروریست»بزرگ است. وی همچنین گفت: 

الدولت االسالمیة فدی العدراق و » داعش یا همان دولت اسالمی عراق و شام.ارتش با قدرت سالح به این مسئله پایان خواهد داد

« داعدش»مل آن است که با جمع حروف اول کلمدات آن در منداطق تحدت سدیطره در سدوریه باختصدار ، این عنوان کا«الشام

هدای تروریسدتی قدرار دارد.  هدای سدلفی و جهدادی اسدت و در زمدره گدروه شود. داعش گروهی مسلح با اندیشده خوانده می

عنوان کردندد و «اسالمی و اجرای شریعتخالفت »های تروریستی خود را بازگشت به  دهندگان داعش هدف از عملیاتسازمان

توان مولود نامبارک تهاجم نظامی ارتش آمریکا و  عراق و سوریه را به مرکز فعالیت و جوالنگاه خود تبدیل نمودند. داعش را می

عندوان  یی، بهنماانگلیس به عراق نامید که با شعار مبارزه با آمریکا تالش کرد با دامن زدن به تبلیغات دروغین مذهبی و مظلوم

اصطالح اسالمی شام و عراق رسدمیت  جایگزین نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق به آمال خود مشروعیت و تاسیس دولت به

                                                 
1 - Ibid. 

سامانه الکترونیکی ایران باز گو  از صفویبه قلم سید حمزه   کالبدشکافی مساله داعشاین بخش و گفتار های آن  از مقاله ای تحت عنوان  - 2

   تلخیص و اقتباس شده است.
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هدای آمریکدا،  ببخشد. خروج آمریکا از عراق، بحران سوریه، تغییر میدان فعالیت داعش از عراق بده سدوریه و نزدیکدی دیددگاه

 .ر خصوص دولت بشار اسد، فصل مشترکی در روابط این گروه تروریستی با این کشورها گشوداسرائیل و عربستان سعودی د

 

های تشکیل آن به سدال های مسلح برجسته در سوریه و در منطقه است. ریشهترین تشکیالت در بین همه گروهداعش قدیمی 

ضل النزال الخالیله است، تروریسدت بنیدادگرای گردد، زمانی که ابومصعب زرقاوی) نام اصلی وی أحمد فامیالدی باز می2112

به عراق رفت( سرکرده القاعده در عدراق  2112نظامیان راه انداخت و سال اردنیاالصل که در افغانستان اردویی برای تعلیم شبه

رهبری اسدامه  تشکیل داد. زرقاوی که ریاست این گروه را به عهده داشت با القاعده به« جماعت توحید و جهاد»گروهی به نام 

ها از تشکیل یک گدروه نظدامی بدا ندام  میالدی رسانه2112الدن بیعت کرد و نماینده القاعده در این منطقه شد. اواخر سال بن

ها و تشدکیالت بنیدادگرای فعدال در دولت اسالمی عراق به رهبری ابو عمر بغدادی خبر دادند که دربرگیرنده و نماد همه شبکه

عده که در زمان اشغال عراق از سوی آمریکا به عنوان یک گروه جهادی ضد نیروهای آمریکایی مطرح بدود، عراق بود. شبکه القا

نظامی را در عراق تاسیس نماید. موفق شد با جذب تعداد زیادی از جوانان عراقی مخالف حضور آمریکا، قدرتمندترین گروه شبه

« ابدوحمزه مهداجر»قتل رسید و یکی از اعضای ارشد این گروه بنام بدست نظامیان آمریکایی به  2112زرقاوی در سال میالدی

به جهداد اسدالمی مصدر  1782از اعضای حزب اخوان المسلمین بود، سال   رهبری این گروه را بدست گرفت. ابوحمزه که یکی

ا فرا گرفدت. المهداجر میالدی به افغانستان رفت و تحت آموزش نیروهای القاعده، تولید مواد منفجره ر1777پیوست و در سال 

در  2111های مختلفی علیه نیروهای آمریکایی طراحی کرد تا اینکه در آوریل ¬برای توسعه داعش تالش فراوان کرد و عملیات

 .یکی دیگر از فرماندهان ارشد این گروه به قتل رسید« ابوعمر بغدادی»حمله مشترک نیروهای عراقی و آمریکایی همراه با 

 

را به ریاسدت گدروه برگزیدد. « ابوبکر بغدادی»دولت اسالمی عراق پس از گذشت ده روز، تشکیل جلسه داد و شورای مشورتی  

میالدی در یدک خدانواده مدذهبی دارای  1791ابراهیم البدری است در سال عواد بنابوبکر بغدادی که نام اصلی آن ابراهیم بن

لیسدانس و التحصیل دانشگاه اسالمی بغداد است و لیسانس و فوقفارغ دنیا آمد. بغدادی عقیده سلفی تکفیری در شهر سامرا به

آشدنایی کامدل دارد.   دکترایش را در این دانشگاه گرفته است و با فرهنگ اسالم، علوم تداریخ، انسداب، فقده و مباحدث شدرعی

هدای مروز به عنوان قطبدی از قطبهای خود را با تبلیغ و آموزش شروع کرد و بعدها به کار نظامی روی آورد و ابغدادی فعالیت

هدای رود. وی فعالیت شدمار مدی-های دیاله و سامرای عراق بدهپردازان سلفی در استانترین نظریهسلفیه جهادی و از برجسته

وارد فاز نظدامی شدد. « ارتش اهل سنت و جماعت»گروهی کوچک موسوم به   حنبل آغاز کرد وخود را از مسجد امام احمد بن

های های خیابانی با همکاری برخدی از شخصدیتس از طراحی و اجرای چندین عملیات تروریستی و شرکت در جنگبغدادی پ

های گروهی خود را در بغداد، سدامرا  هایش نخستین گروه تکفیری جهادی را تشکیل داد و فعالیت سو با اندیشه بنیادگرا و هم

ومدرج ز تونس، مصر ، یمن و لیبی به سوریه رسید بغدادی از بحران و هرجو دیاله توسعه داد. هنگامی که امواج بهار عربی پس ا

برداری کرد و با شعار یاری اهل سنت سوریه، وارد خاک این کشور شد و مناطق وسدیعی از شدرق آن را اشدغال در سوریه بهره

کامدل از حمایدت کشدورهای  ی النصره و ارتش آزاد و برخوداری¬های تکفیری نظیر جبهه¬کرد و ضمن همکاری با سایر گرو

 .غربی، آمریکا، اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی با دولت و مردم سوریه وارد جنگ شد

 

 زمینه ها و علل تهاجم داعش به عراقگفتار دوم:
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های مسلح داعش به عراق وجود دارد، به اعتقاد برخی از کارشناسدان ریشده تهداجم عوامل متعددی در حمالت اخیر تروریست

های پیاپی رهبران فکری و اتاق فکر این گروه در کشورهای افغانستان، سوریه و عدراق و گروه تکفیری داعش را باید در شکست

 :موارد زیر جستجو کرد

ناکامی ریشه نحله فکری طالبان در افغانستان، طالبان قصد داشت همزمان با خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی تا پایان سدال (1

 .جمهوری اخیر محاسبات آنان را برهم زدمیالدی، قدرت را در افغانستان بدست گیرد، اما نتایج انتخابات ریاستجاری 

 

جمهوری در سدوریه کده بدا های پیاپی در جبهه میدانی و سرافکنگی داعش از یک سدو و نتدایج انتخابدات ریاسدتشکست (2

 .غییر میدان نبرد از سوریه به عراق در دستور کار این گروه قرار گیرداستقبال مردم و انتخاب بشار اسد همراه بود باعث شد ت

 

کفدایتی دولدت، مدردم عدراق بدا  های بیگانه در برهم زدن نظم و امنیت و افزایش نارضایتی و اظهار بی علیرغم تالش دولت (1

 .شرکت در انتخابات مجلس به دولت قانون به رهبری نوری مالکی رای دادند

 

وزیر و تشکیل دولت مرکزی و غفلت از مسدائل امنیتدی، زمینده را بدرای دولت و پارلمان عراق برای انتخاب نخستاختالفات (2

 .های مسلح به این کشور آماده کردتجاوز گروه

 

گرایدان ای( و اسدتفاده از افراط های تروریستی از بازگشت اتباعشان)آدمکشان حرفه نگرانی گسترده کشورهای حامی گروه (2

ای خشن و غیدر انسدانی از اسدالم  برای اعمال اراده آمریکا در برابر خواست و اراده مردم عراق و سوریه ضمن آنکه چهره خشن

 .دهدهای آمریکا را کاهش میها به کشورهای مجری سیاستکند، خطر بازگشت تروریستارائه می

 

عراق، تضعیف شیعیان و حاکمیت عراق، کداهش قددرت ریزی شده عربستان سعودی با هدف تجزیه  برنامه حمایت از پیش (9

 .نفوذ عراق در منطقه، کاهش نقش و نفوذ ایران در عراق و منطقه خاورمیانه

 

 های قومی و مذهبی، تخریب زیرسداخت اندازی جنگ حمایت اطالعاتی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی از داعش با هدف راه(8

 .رود-شمار می کشورهایی که بصورت بالقوه خطری برای اسرائیل بههای اقتصادی، و خروج عراق از جرگه 

 

های امریکا در راستای تشکیل خاورمیانه بزرگ، تجزیه عراق در سه سطح دولت خودمختار کردستان، حاکمیت اهل  سیاست(7

 .تسنن و اهل تشیع، مهار و جلوگیری از گسترش نفوذ روزافزون ایران در خاورمیانه مورد نظر امریکا

 

پس از وقوع انقالب های عربی، کادر مرکزی داعش به رهبری البغدادی، به بررسی تحوالتی پرداختندد کده در نتیجده ایدن (11

که بدا هددف آزادی افدراد  2112در ژوئیه « شکستن دیوارها»انقالب ها در منطقه به وجود خواهد آمد. آنان با طراحی عملیات 

یان مخالف حکومت عراق انجدام شدد موفدق بده جدذب تعدداد زیدادی زنددانی شددند. تکفیری اما در پوشش شعار آزادی زندان

های تسلیحاتی گسترده باعدث شدد داعدش وارد جنگدی  و حمایت  همچنین پیوستن هزاران نفر جنگجو از کشورهای مختلف

د. داعدش بدا اسدتفاده از تمام عیار با ارتش سوریه شده و موقعیت خود را در مناطق شرقی سوریه تا مرزهای عراق تثبیت نماید
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 هدا بده آسدانی بخدش تجربیات جنگی و نیروهای آماده میدان جنگ را از سوریه به عراق منتقل کرد و با توجه به سایر زمینده

 .هایی از عراق را تصرف کرد

 

 

 علل تصرف زودهنگام شهرهای بزرگ عراقگفتار سوم:

 

اند  تصرف زودهنگام شهرهای عراق دالیل متعددی را ذکر کرده کارشناسان برای سقوط زودهنگام خطوط دفاعی ارتش عراق و

 :که به برخی از آنها اشاره میشود

 

برخدی   هدا ونشین با دولت مرکزی و اختالفات سیاسی میدان سدران احدزاب و گروهای در مناطق سنیوجود اختالف ریشه (1

 .نشین عراقهای سیاسی و امنیتی در مناطق سنیشکاف

 

 .ای و اطالعاتی غرب و برخی کشورهای عربی منطقه از داعشمالی و تسلیحاتی و رسانه هایحمایت (2

 

 81یکی از دالیل عقب نشینی سریع نیروهای ارتش عراق در موصل ترکیب جمعیتی ارتدش مسدتقر در موصدل اسدت کده  (1

را ترک کدرده و بده منداطق امدن  درصد آنها از کردها هستند که به محض ورود نیروهای داعش به موصل، این سربازان صحنه

 .اند منطقه اقلیم کردستان عراق رفته

 

های عناصر نظامی بازمانده از زمان صدام و نیز برخی ¬مهمترین عامل موثر در پیشروی داعش، برخوداری این گروه از کمک(2

 .فرماندهان ارتشی غیر وفادار به دولت عراق بودند

 

های از پیش تعیین شده عمدل  دهد که تروریست های تکفیری عضو داعش، بر پایه نقشه حقایق و شواهد میدانی نشان می (2

را بده دسدت بگیرندد و بده کردند. عناصر مسلح تروریست توانستند ظرف مدت کوتاهی کنترل شهر تکریت، زادگاه صددام،  می

ها اشغال شد. این اتفداق دربداره وریستسامرا نیز حمله نمایند. شهر تکریت بدون هیچ گونه درگیری و زد و خوردی از سوی تر

الدین عراق قرار دارندد. در واقدع شهرهای بیجی، الداور، سلیمان بیک و توز خرماتو نیز رخ داد. همه این شهرها در استان صالح

سقوط شهر تکریت، نه به دست عناصر اصلی تکفیری، بلکه از سوی نیروهای مسلحی انجام شده که به حزب بعدث و همچندین 

الدوری، معاون صدام وابستگی دارندد و در زمدان ها به عزتاند. )این گروههای مسلح وابسته به فرقه نقشبندیه تعلق داشتهگروه

 .های گروه داعش، تصاویر صدام و الدوری را برافراشته بودندتصرف تکریت نیز در کنار پرچم

 

هدای جاسوسدی  ام در سداختار ارتدش عدراق و نفدوذ سدرویسمجموعه این عوامل، بر وجود عناصر خیانتکار وابسدته بده صدد 

دهدد کده دلیدل اصدلی زند. از سوی دیگر، این امر نشدان میکشورهای بیگانه در بدنه نیروهای نظامی این کشور مهر تأیید می

مهارت آنها در جنگ های تکفیری و غافلگیری دولت عراق در مواجهه با آنها فقط قدرت تهاجمی و های اولیه تروریستپیشروی

زنندد  های خبری با هدف بزرگ نمایی قدرت داعش آگاهانه و عدهای از عوام ناآگاهانه به آن دامن می¬روانی که برخی از بنگاه

 .نیست
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 نتیجه گیری

بر بین نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم ارتباط وجود دارد. الگو های موجود بر مدرنتیته با وارد کردن آسیب های خود 

مبانی  حقوق بشر زمینه را برای بدیل های مدرنیته که الگو های معطوف به بنیاد گرایی و رادیکال است، فراهم می کند. 

داعش را باید نتیجه ناکار آمدی نظام سرمایه داری و طبیعی است که نتیجه این دگردیسی چیزی جز ترویج تروریسم نباشد.

داعش حاصل رقابت های بلوغ نیافته ی استراتژیک  برای جنبش های مدرنیته است. مدرنیته دانست که به عنوان آلترناتیوی

 .است ناشی از ناکار آمدی نظام سرمایه داری و مبتنی بر مدرنیته  بین قدرت های منطقه ای
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 الف( منابع فارسی

معاصر ونیز نگاه شود به حمید احمدی:  ( سیمنار جنبش های اسالمی، جنبش های اسالمی1333احمدی، حمید)(1

 آینده جنبش های اسالمی در خاورمیانه: طرح یک چارچوب نظری،مرکز مطالعات خاورمیانه.

 (.مدرنیته واندیشه های انتقادی،تهران،نشر مرکز،چاپ اول.1333احمدی،بابک)(2

 شانزدهم،شماره یک،بهار (دیپلماسی وتروریسم بین الملل،فصلنامه سیاست خارجی،سال1331اردالن،اسعد)(3

(، جنبش های اسالمی معاصر)اسالم ودموکراسی(، ترجمه شجاع احمدد وندد، تهدران، 1331اسپوزیتو، جان ال )(4

 نشر نی.

 (،سامانه الکترونیکی گنجینه،تهران.1311اعالمیه منشور ملل متحد در باره حقوق بشر)(5

خ اندیشده رربی،ترجمده حسدین بشدیریه،تهران،مرکز (.جریان های بزرگ در تداری1331بومر،فرانکلین لوفان)(6

 بازشناسی اسالم وایران،چاپ اول.

(بایسه های حقوق اساسی در پارادایم حقوق بشر،سدامانه الکترونیکدی مطالعدات حقدوق 1311پوالدی،محسن)(3

 .1311بشر،تهران،

 ر پوینده، نشر نی.ی آن،ترجمه محمد جعف ( اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه1333جانسون، گلن)(3

 .11(.مدرنیته:ازمفهوم تا واقعیت،تهران،مجله گفتگو،شماره 1331جهانبگلو،رامین)(1

(  تروریسم: مفاهیم،اقدامات ورا ه های برون رفت جمهدوری اسدالمی ایدران از 1333حجت زاده، عبدالحسین)(11

 .41،ماهنامه نگاه،شماره"آن

های اسالمی در جهان ررب، حمید احمدی، تهران، انتشدارات جنبش( اسالم در انقالب 1332دکمجیان، هرایر)(11

 .1332، 2کیهان، ج 

لو، انتشارات دانشکده حقدوق و قواعد حقوق بین المللی بشر، ترجمه فاطمه کیهان (1333)رونا ک. م. اسمیت،(12

 .علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول

 .2تحلیل گفتمان، در گفتمان، ش های اجتماعی و ( جنبش1311سمتی، محمدهادی)(13

حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول و دوم، انتشارات مؤسسه مطالعات  (1333)سیدفاطمی، سید محمد قاری(14

 .1333های حقوقی شهردانش، چاپ دوم پژوهش

. .همچندین ر.ک12،ص42،ماهنامه نگاه، شماره"(تروریسم،چالش جدید امنیت جهانی1331سیفی نژاد،افشار )(15

 ،تهران،نشرمروارید،چاپ هشتم. "دانشنامه سیاسی"به داریوش آشوری،

ها، انتشارات دانشکده حقدوق و علدوم سیاسدی ها و رویهحسین حقوق بشر، نظریه(1335)شریفی طرازکوهی(16

 .دانشکاه تهران

  ایران بازگو ،کالبدشکافی مساله داعش (1313)سید حمزه ،صفوی(13

 ( روابط بین الملل) نظریه ها و رویکرد ها(،تهران،سمت.1333قوام،عبدالعلی)(13

 (،اندیشه حقوق بشری،سامانه الترونیکی پژوهه،تهران.1311کریمی،داوود)(11

 .1311(،تهران،1311گنجینه معارف،اعالمیه حقوق بشر جهانی)(21

Archive of SID

www.SID.ir

http://iranbazgoo.persianblog.ir/post/601/
http://iranbazgoo.persianblog.ir/post/601/
http://www.sid.ir


 

36 

 

 (.پیامد های مدرنیته،ترجمه محسن ثالثی،تهران،نشر مرکز،چاپ اول.1333گیدنز،آنتونی)(21

 .1334های اسالمی معاصر، تهران، سمت، ( جنبش1334موثقی، سید احمد)(22

،اطالعدات سیاسدی "( رابطه عملیات تروریستی وسیاست های مداخله گرایانه آمریکدا1332هرسیج،حسین)(23

 .131و132واقتصادی،شماره
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