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 توانمند سازی زنان در برابر تروریسم

 یسمانه باران

 کارشناس ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهدیشهر

samanehbarani1397@gmail.com 

 مجتبی غفاری
  شهریدانشگاه آزاد واحد مهد یعلم اتیعضو ه

dr.ghafari32@gmail.com 
 چکیده 

همزمان با رشد جوامع صنعت، تكنولوژي و راهكار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با آوردن زیان هاي معنوي در کنار زیان هاي 

ود. الزمه ي یك سیاست جنایی کارآمد در مادي ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نم

نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان هاي وارده بر آنان از رهگذر وقوع جرم است. هر جرم خسارت هاي خاص خود 

خسارت هاي مادي، معنوي،  را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی عالوه بر آثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد

روحی و روانی فراوانی بر قربانیان خود می گردند، با وجود خالء هاي بی شماري در مسیر قانون گذاري جبران خسارت قربانیان اینگونه 

ر، زنان هستند. ترو یقربان يهاگروه نیرتریپذبیاز آس یكیجرایم و چگونگی و نحوه ي استیفاي حقوق بزه یددگان این جنایات وجود دارد. 

 سمیکه در اثر ترور یزنان شرفته،یجوامع پ یجهان، حت شتریدر ببازگردند.  يعاد یتوانمند شده و به زندگ دیبا سمیزنان بازمانده از ترور

واده را بر خان ياقتصاد تیکه مردان مسوول یسو در جوامع گریبرخوردارند از د یادامه زندگ يبرا ياند، از شانس کمترمعلول شده ای ماریب

زنان  شود،یکه بر ضد زنان اعمال م یضاتیتبع لیدل هاست و ب رگذاریتمام خانواده تاث يمردان رو تیمعلول ایعهده دارند، کشته شدن 

  .نندیبینسبت به مردان م يشتریترور، صدمات ب یقربان

 ترور، تروریسم، توانمند سازي، زنان : یدیکل کلمات

 مقدمه
و  يبردبار شیرا شكل داده و افزا یو اجتماع یخانوادگ يدهد که هنجارها یامكان را م نیاخل خانواده به آنان ازنان در د ینقش سنت"

 سمیکه ترور ردیمدنظر قرار گ دیمطلب با نیا سمیمقابله با ترور يها استیدر س. را رواج دهند زیآم رخشونتیغ یو مدن یاسیتعامل س

نشده بر زنان  ینیب شیو پ یها به تبعات منف استیس نیحاصل شود که ا نانیاطم یستیبا زیو ن دهد یقرار م ریچگونه زنان را تحت تاث

آن به  ياست که ابتدا و انتها ارینبرد تمام ع ۀصحن كی ست،یجبهه و چند جبهه ن كیامروز منحصر به  يها يریدرگ ".منجر نگردد

 .دیآ یبه نظر نم نیعمالً هرگز چن یافزارها ظاهراً محدود است، ول باشد. استفاده از روش ها و جنگ یم یخاک يکره ا نیا ۀگستر

 يناخواسته و قهر يامدهایاست که پ یبه زانو درآوردن دشمن، تنها روش يبرا رانگریروش خونبار و و كیروش است،  كیشك ترور  بدون

گردد، هرچند که  یم لیاز مردم تحم یبر گروه یاندوه و اگر ندینش یبه بار م يشود و اگر فاجعه ا یحادث م یبه دنبال دارد. اگر مرگ

که آالم  ياست. به طور دهیگرد داریب يوجدان ها ۀباعث دلهر نیهم وجود ندارد و هم يزیها نباشد، اما راه گر ستیترور ییجزء اهداف نها

 داشته است. یرا در پ ییاز ترور باعث تأثّر فراوان شده و عكس العمل ها یناش

 سمیترور یلغو الف. مفهوم
است که مفهوم  دهیعق نیبر ا یاسیدانشنامه س ۀسندینو ( 4831) گلدوزیان، .ندیهراس، خوف و وحشت را گو اد،یدر لغت ترس ز ترور

 يحكومت ها برا یقانون ریو غ زیخشونت آم ي: به کارهااستیاست و در س یهراس و هراس افكن يترور در زبان فرانسه به معنا يلغو

 ق(4141)مجلسی، شود. یترور گفته م امخالفان خود و ترساندن آن ه یسرکوب

 بیتخر ،يهمچون قتل، بمب گذار زیکلمه دست زدن به اعمال خشونت آم قیدق يترور به معنا: »سدینو یم يسریعبدالوهاب الم دکتر

سلطه در آمده و به خدمت گرفته  ریبه ز ایمنطقه است که تا از آن جا بروند  كیدر دل ساکنان  يزیهدف همچون ترس انگ كی يبرا

وحشت  جادیقتل و ا ،یترور به آدم کش»که:  میخوان یم ییجزا نیفرهنگ اصطالحات و عناو تابدر ک نیهمچن (4831)سلیمی،  «شوند

 (4831)ناصرزاده قمی، .«ندیگو
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و برانداختن حكومت و در دست گرفتن  یاسیس يبه هدف ها لین يمردم برا انیخوف و وحشت، در م جادیا ،یبه مفهوم آدم کش سمیترور

 يو انواع مكتب ها سم،یاولیماک سم،یفاش یاصل ياز ابزارها سمیاست که مورد نظر باشد. ترور يگریآن به گروه د ضیتفو ایزمام امور دولت 

نكرده  يدر برابر آن معادل ساز يکلمه ا یفارسمعادل ندارد و هنوز فرهنگستان زبان  یواژه در زبان فارس نیضمناً ا) باشد. یمشابه م

 (4831 ،یناصرزاده قم)است.

الفَتْك: رکوب ما هَمَّ من االُمور آمده است:  نیآن چن حی، در توضلسان العربدانند. در کتاب  یرا عدل ترور م «فتك»لفظ  یدر زبان عرب اما

ء  يالفَاتِك: )الجَر باشد. و یم لیآن متما يانسان به سو عتیکه اهتمام بر انجام آن دارد و طب ي؛ مسلط شدن بر امورالنفسُ هیودَعَتْ إل

باشد.  یم ریدل اریشخص بس ياست که به معنا «فُتّاک»کلمه  نی. جمع او الجمع الفُتَّاک. ندیرا گو ریو دل زیباک، خونر ی، شخص بالصَّدْرِ(

انتهز » یعنیباشند.  یمعنا م كیهمه به ، فِتْكاً وو فَتَك بالرجل فَتْكاً و فُتْكاً باک.  یگستاخ و ب ر،یباجرأت و دل يدمر یعنی :رجل فاتِكو 

 ح مُجاهَرۀً؛هو القتل أو الجر: لیو قمجروح نمود.  ایفرصت را از او گرفت، از غفلت او سوءاستفاده کرده او را کشت،  «منه غِرَّۀ فقتله أَو جرحه

 باشد. یم یکردن علن روحکشتن و مج يبه معنا «فتك»است که  نیا دگاهید كی یعنی

 ریالزب ی: أَنّ رجالً أتثیو منه الحد. ندیگو «فاتك»بكشد، او را  بیفر ای رنگیرا با ن يکه مرد یو هر کس ؛من قتل رجالً غاراً، فهو فاتك وکل

: دیپرس ریزب كشم؟ب تیالسالم را برا هیعل یعل یخواه یآمد و گفت: م ریزب شیپ يآمده که مرد یثیدر حد اً؟یقتل لك علفقال له: أال أ

منع کرده  ی: رسول خدا از کشتن ناگهانرگفتیکنم. زب یبه او حمله م یآن مرد گفت: ناگهان[[page 249]]کشت؟  یچگونه او را خواه

 شود. یکار را مرتكب نم نیاست، مؤمن ا یشتن ناگهانمانع ک مانیاست و فرمود: ا

له أَن  ینبغیأعطاه أماناً قبل ذلك، ولكن  كنیو إن لم  قتله،یف هیعل شُدُّی یالرجل صاحبه وهو غارٌّ غافل حت یأتی: الفَتْك أن دیأبو عب قال

 تخورده و غافل است( آورده تا به او سخ بیکه فر یحال شخص همراه خود را )در ياست که مرد نی: فتك ادیگو یم دیابوعب ؛ذلك علمهی

 گفت. یبهتر بود به او م ینداده باشد، ول نیگرفته و بكشد، هرچند که قبالً به او تأم

 سمیترور یمفهوم اصطالح 
لغت . در ندیگو ستیقتل ترورنوع  نیا ۀو به فاعل و انجام دهند ردیشود که با سالح صورت گ یگفته م یاسیاصطالحاً به قتل س سمیترور

، مستقر بود. و در زبان 4731تا  4738بود که در فرانسه از سال  ینوشته که اصل حكومت وحشت و فشار، اصول حكومت دهخدا ۀنام

 (4831)امام خمینی، و ترور دفاع گردد یاسیس يشود که در آن از قتل ها یاطالق م یاصل بهکلمه  نیا یفارس

 ایحكومت ها  انیم یآن توافق فیاست که بر سر تعر یاصطالح سمیآور شده که ترور ادیبه صراحت  آکسفورد یاسیوم سعلفرهنگ  در

 یفرا دولت يرود تا غالباً اقدامات گروه ها یبه کار م یمنف يریگوناگون به تعب يها وهیبه ش باًیوجود ندارد، اما تقر یگران دانشگاه لیتحل

 زیاقدامات ماکو ریآرمان گسترده مقبول نظ كیاقدامات به خاطر  نیکند. اما اگر ا فیجان افراد را توص هیعل یاسیس ۀزیبا انگ ختهخود سا

 نیجانش يمعموالً اجتناب شده و اصطالح دوستانه تر سمیاز کاربرد اصطالح ترور رد،یفرانسه صورت بگ شیحكومت و يثبات ساز یب يبرا

 (2831)  قطبی، شود. یآن م

رعب و  جادیکشورها و ا یاسیشود که با هدف مقابله با نظام س یاطالق م ییاست که به اعمال جنا یمكتب خشونت و آدم کش :سمیترور

 شود افتهیارتكاب  یستیترور يعامه مردم، توسط گروه ها ایو  نیمع يگروه ها ایوحشت در اشخاص 

نمونه اصطالح  ي. برایفرو دولت گرانیرود تا باز یکردار حكومت ها به کار مدر رابطه با  یاصطالح مذموم گاه كیبه عنوان  سمیترور اما

 ایآن، بر ضد مخالفان  ریو نظا یآلمان شرق یسیالس ،یگشتاپو، کا. گ. ب رینظ یرسم يبه تكرار در مورد اقدامات گروه ها «یترور دولت»

عمل  فیتوص يدولت، غالباً برا یبانیمورد پشت سمِیاصطالح تروررود.  یهموطنان خود آن ها به کار م ایشهروندان  ای یقوم ياه تیاقل

مستقل  يکشورها ریبه مرتكبان اقدامات خشونت بار در سا میمستق ریکمك غ ای میمستق یگوناگون در سازمانده يحكومت ها

 (.4813.)دیلیپاک، است

  سمیترور یریو تفس یمفهوم فقه 

 لیباشد. اما در کتاب حدود ذ یم یغرب بلكه ست،ین یواژه اسالم نیمطرح نشده است، چون ا« رترو»تحت عنوان  یبحث یفقه اسالم در

 شنامالسالم د همیو آله و سلم و ائمه عل هیاهلل عل یاسالم صل امبریبه پ یالسالم آمده است که اگر کس همیو األئمه عل یعنوان ساب النب

 پردازم. یخود به آن م يناسزاگو احكام مختلف دارد که در جا تواند دشنام دهنده را بكشد. کشتن یدهد، شنونده م
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ببرند و او را بكشند. خواه با سالح  ورشی یبه کس غفلتاًکه  نیا یعنیآمده است، فتك « امر»بر وزن « فَتك»واژه در فقه تحت عنوان  نیا

فتك است. و ترور با قتل  قیترور از مصاد یعنیعم از ترور باشد. رسد که فتك ا ینباشد. به نظر م ایباشد  یاسینباشد، در امور س ایباشد 

نامعلوم برده او را به قتل رساند. پس در واقع  يدهد و به جا بیرا فر یآن است که کس لهیغ يدارد. چون معنا يشتریمناسبت ب «لهیغ»

 د.باشن یم كیاست که با مفهوم ترور شباهت دارد و از نگاه معنا با هم نزد لهیغ نیا

که به  نیکند و ا ینفوذ م يزیدر چ یاست که به طور پنهان يفساد ي)بر وزن قول( در اصل به معنا« غول»نمونه آمده است که:  ریتفس در

 (4831) مكارم شیرازي، نظر است. نیشود از هم یگفته م "لهیغ "عرب اتیو ترور در ادب یمخف يقتل ها

 ای د،یربا یاو را م يروهایدهد و عقل و ن یدست م «یم» ۀاست که به نوشند یانیطغ ای یغول، مست آمده که تیهدا ریدر تفس نیهمچن

 کشتن در نهان )ترور(. یعنی «الیاغت»مادّه است  نیشود و از هم یکه منجرّ به مرگ م یمرض

 خاستگاه تروریسم

  :آنتونیو کاسسه چهار دلیل در خاستگاه تروریسم برشمرده است

 اي به شدت اقتدار گر و نابرابري هاي عمیق اقتصادي در این کشورهاوجود دولت ه -4

که از مشخصه هاي دوران جنگ سرد بود. « قطب هاي منافع»گسست فرایند، مراکز قدرت در سطح بین المللی و در نتیجه ازدیاد  -1

شترک داشتند، از آنها همانند ابزاري مذهبی ایدئولوژیك م -این مراکز با حمایت از گروه هاي شورشی سایر کشورها که عالقه سیاسی

  .براي پیشبرد سیاست هاي خود استفاده می کردند

ناتوانی جامعه بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد در ارائه پاسخ مناسب به درخواست هاي ملت ها براي کاشه تبعیض ها و  -8

ساز و کارهاي پیشگیرانه براي جلوگیري از فوران منازعات نابرابري هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در سطح بین المللی و نبود 

 اقتصادي و اجتماعی در سطوح ملی و فراملی

تحقق نیافتن اهداف منشور ملل متحد، از جمله دکترین هاي حقوق بشر و ازادي هاي اساسی. به نظر کاسسه، جامعه بین الملل  -1

روش هاي را محكوم می کند که براي تحقق این امال و اهداف مورد برخی انگیزه ها و علل تروریسم را مشروعیت می بخشد، اما 

( کورت والدهایم، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش خود درباره تروریسم در سال 843،  483استفاده قرار می گیرد. )کاسسه، 

وي بیشترین مسئولیت « م سودي نداردبررسی این پدیده پیچیده بدون در نظر گرفتن انگیزه ها و زمینه هاي تروریس»نوشت:  4738

  :گسترش تروریسم را ناشی از دالیل زیر و متوجه دولت هاي بزرگ می داند

  .استفاده از حق وتو در شوراي امنیت و قصور این دولت ها در ایفاي تكالیفی که منشور ملل متحد بر عهده آنها واگذار است -4

رفه آنها باعث شده است که سازمان ملل متحد در ایجاد همكاري بین المللی و توطئه گري دولت هاي بزرگ و جانبداري هاي یك ط -1

  .حل مشكالت جهانی با ناکامی روبه رو شود

غصب حقوق ملت هاي مستضعف، چنان ظلم و محرومیتی بر آنها وارد آورده است که سازمان ملل قادر به جبران آن نیست. سیاست  -8

ع، خاستگاه پدید آمدن تروریسم در عرصه جهانی است. تروریسم از منظر حقوق بین الملل هاي مطرح شده از سوي والدهایم در واق

پدیده اي زشت، غیر قانونی و منفور تلقی می شود و خاستگاه آن میلیتاریسم و دولت هاي اقتدارگرا؛ نابرابري هاي اقتصادي، 

آزادي هاي اساسی انسان؛ و وجود حق وتو و غصب اجتماعی و سیاسی؛ عدم تحقق اهداف منشور ملل متحد، نظیر حقوق بشر و 

حقوق ملت هاي مستضعف است که جامعه جهانی در مبارزه با آن تاکید دارد. هیچ ارتباطی بین تروریسم با مبارزات آزادي بخش 

  .وجود ندارد و این نوع مبارزات، قانونی تلقی می شود و داراي حقوق و تكالیفی در عرصه بین الملل است

 خاستگاه تروریسم از دیدگاه اسالم
 هنوز تعریف جامع و مانعی از ترور ارائه نشده است تا بتوان به درستی آن را با مفاهیم موجود در فقه تطبیق داد. در فقه مفاهیمی همچون

ی از مخالفت اسالم و قرآن اغتیال، فتك و محاربه وجود دارد که هر چند ممكن است کامال مترادف معناي ترور نباشد، ولی به هر حال حاک

با این افعال ناپسند و افعال مشابه آن است. یكی از اصول مسلم در اسالم حفظ صلح و امنیت است . خداوند سبحان در قرآن می فرمایند: 

این مخالفت ( و اصوال هر کسی با صلح و امنیت و سازش مخالف باشد از نظر اسالم محكوم است. حال 413)سوره نساء آیه « الصلح خیر»

او با هر عنوانی )چه به صورت فتك باشد یا محاربه یا اغتیال( صورت بگیرد تفاوت نیم کند. از مهمترین دالیل محكومیت تروریسم از 

)سوره مائده ، آیه « من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فكانما قتل الناس جمیعا»دیدگاه اسالم این آیه شرفه است که می فرماید: 

( این ایه خطاب به قوم بنی اسرائیل در ارتباط با حادثه کشته شدن هابیل به دست قابیل بیان شده است. این ایه شریفه عالوه بر یك 81
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ضابطه و قاعده، یك مبناي فقهی را نیز مشخص می کند و آن این است که در ادیان الهی، از جمله اسالم، قتل نفس تنها به دو دلیل مجاز 

كی در قصاص و دیگري به عنوان مجازات فساد فی االرض. البته فساد در این ایه به معناي عام بوده و تنها به معناي اخص آن می باشد: ی

که محارب است، نمی باشد. در غیر این صورت قتل نفس نه تنها جایز نیست بلكه در فرهنگ قرآنی معادل با قتل همه نفوس و همه مردم 

متفاوت ترین و صریح ترین آیات قرآنی و دلیل فقها بر اصل حرکت و کرامت انسانی در رعایت حقوق بشري می باشد. این آیه یكی از 

به این معنی که خدا شما را بیهوده و عبث نیافریده است. وقتی از « ان اهلل لم یخلقكم عبثا» انسان هاست. امیرالمومنین )ع( می فرماید:

ان اهلل خلقكم فی حرم و جمع الفتكم و بشر نعمه علیكم و جناح کرامتها و » ریده پاسخ می دهند:ایشان می پرسند چرا خداوند انسان را آف

خداوند شما را در حرم امن خود )مكه( خلق کرد و میان شما الفت و دوستی قرار داد و نعمتس را بر شما «: اسالت لكم جداول نعیما

می شود با این اصل اساسی که مورد توجه اسالم است و آن مسئله صلح و سازش گستراند. بنابراین جنایاتی که در تاریخ بشریت اعمال 

کسی که رد شهر اسلحه بكشد و » است، کامال مغایرت دارد. در روایات اسالمی نیز ترور منع شده است، از امام باقر )ع( نقل شده است:

وقتی در معراج بودم، چیزهایی دیدم. »اکرم )ص( نیز فرمودند: ( و پیامبر77، 8)فراحیدي ، ج ...« کسی را زخمی کند، باید قصاص شود و 

پرسیدم : اینها چیست؟ گفتند: نشانه هاي آخر الزمام است، پرسیدم اخر الزمان چه نشانه هایی دارد؟ خداوند عزوجل فرمود: آخر الزمان 

بد، ترور باال رود، فقهاي هدایتگر اندک و فقهاي وقتی است که علم محو شود و جهل ظاهر گردد، قاریان قرآن زیاد شوند و عمل کاهش یا

( نتیجه اي که از بررسی روایات می توان گرفت آن است که ایمان مانع ترور 133، 21)مجلسی، ج « گمراه و خیانت کار و شعر فراوان شود

قادر نیست کاري انجام دهد. است و مومن ترور نمی کند، یعنی اینكه ایمان ترور را منع می کند، همانند کسی که دستش بسته و 

( بر اساس این روایات، هر گونه کشتن به صورت پنهانی )ترور( شرعا حرام و ممنوع است. اسالم خدعه و نیرنگ را 483، 13)مجلسی، ج

ر فقها، جایز نمی داند، مگر در جنگ.  از نگاه فقها تروریست همان محارب است که رد روش و اهداف بعضا با هم اشتراک دارند. از نظ

محارب کسی است که براي ترسیاندن مردم )ارعاب( اسلحه بكشد، چه در خشكی چه در دریا، چه در شب، چه در روز، چه در شهر، چه »

( به نظر می رسد تا اینجا دو اصل مشترک در حقوق بین الملل و 711، 4)حلی ، ج« دربیرون شهر. این حكم براي مرد و زن یكسان است

  :دارد فقه اسالمی وجود

 اول ( دفاع مشروع و مجاز از حقوق طبیعی انسان
دوم( اینكه ترور اقدامی غیر انسانی و از نگاه وجدان بشري محكوم است. مهم آن است که بتوان میان این دو اصل تمایز قائل شد. دفاع 

  .دفاع از سرزمین و حاکمیت مشروع در فقه اسالمی به رسمیت شناخته شده است و به دو دسته تقسیم می شود: دفاع فردي و

انسان حق دارد از جان، حریم و مالش تا حد توان دفاع و در این زمینه به آسان ترین روش ها » محقق حلی در این زمینه نوشته است: 

با دست کفایت تكیه کند. پس اگر با فریاد کشیدن دفاع محقق می شود به همان اکتفا کند و اگر با فریاد نشود با دست دفاع کند و اگر 

نمی کند با عصا و اگر با عصا کافی نیست با اسلحه می تواند دفاع کند. اگر متجاوز کشته یا مجروم شود خونش هدر می رود؛ چه آزاد باشد 

نصوص مطلق است و در آن از تدریج و »اما صاحب جواهر بر این باور است که « چه بنده و اگر مدافع کشته شد در حكم شهید است

  «ی که فقها ذکر کرده اند خبري نیست. از این رو مدافع می تواند از سرسخت ترین وسایل دفاع در همان مراحل اولیه استفاده کندترتیب

 بند سوم: خاستگاه تروریسم در حقوق بین الملل

  :ی شوددر اینجا با هدف روشن شدن ابعاد تروریسم در حقوق بین الملل به اختصار چند تعریف از تروریسم ارائه م

، در تعریف تروریسم آمده است: آدم کشی؛ قاتل کسی است که با 4733کنوانسیون تروریسم مصوب دسامبر  1در بند یك ماده  -4

توسل به اعمال جنایتكارانه به ایجاد رعب و وحشت در مردم یا دسته جات معین می پردازد. هر گاه کسی عمدت و به طور غیر 

را در اماکن عمومی ، تاسیسات دولتی یا حكومتی، سیستم حمل و نقل عمومی یا در تاسیسات  قانونی یك وسیله انفجاري کشنده

  .زیربنایی جاسازي، منفجر یا شلیك کند، تروریست محسوب می شود

ات تعریف زیر را از تروریسم جهانی ارائه کرد: تروریسم جهانی عبارت از هر گونه عملی 4731کمیسیون حقوق بین الملل نیز در سال  -1

 -که تحت حمایت قرار دارند -خشونت آمیز است که مشتمل بر یك عنصر بین المللی باشد و بر ضد شهروندان بی گناه و غیر نظامی

صورت گیرد. همچنین هر گونه عملی که قوانین و مقررات بین المللی را نقض کند و آرامش و نظم جهانی را بر هم زند و آن را با 

  .سازد اعم از آنكه در دوران صلح یا هنگام جنگ صورت پذیرد در حكم تروریسم بین المللی خواهد بود هرج و مرج و تزلزل مواجه
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در مورد تروریسم بدین شرح است: تروریسم عبارت از خشونت از پیش طراحی شده، با جهت گیري « پل پیالر»آخرین تعریف از  -8

عواملی مخفی است که معموال براي تاثیرگذاري بر مخاطبان به کار سیاسی بر ضد اهداف غیر نظامی از سوي گروه هاي خرد ملی و 

 گرفته می شود.

 حقوق زنان یخیتار ریمراحل س

مثبت به  ضیزنان و تبع هیعل ضیزنان، منع تبع هیعل ضیاعمال تبع م؛یکن زیمتما میتوانیحقوق زنان سه مرحله را م یخیتار ریدر مورد س

 است.  یقابل تأمل و بررسها برهه نینفع زنان. هرکدام از ا

درجه خود و ناقض تمام حقوق  نیتوسل به خشونت در باالتر سمیاست. ترور یاساس يهايکه ناقض حقوق بشر و آزاد یاقدام سمیترور

 ینقربا سوكیزنان از  ،یستیاست. در اقدامات ترور انیب يو آزاد تیمسافرت، امن ياز شكنجه، آزاد ییرها ات،یاز جمله حقوق ح يبشر

 ییهاهستند. زنان با از دست دادن برادران، همسران، فرزندان و پدران رنج یستیاقدامات ترور میرمستقیغ یقربان سوكیو از  میمستق

حق بر سالمت که  نیدارد؛ از تضم یمختلف يادهایترور در نظام حقوق بشر، بن یزنان قربان يتحمل کنند. توانمندساز دیمضاعف را با

که در جامعه  یانسان تیزنان تا امن یسالمت اجتماع ژهیوو به دهدیترور را تحت پوشش قرار م انیزنان قربان یوانو ر یسالمت جسم

را  یلیبدیمادر و همسر نقش ب كیعنوان به ،یانسان تیامن نیا نیترور در تأم یو زنان قربان کندیخود را باز م يآرام جاآرام یالمللنیب

جبران خسارت )پرداخت غرامت( و  نیچه در مفهوم مز کند؛یم جابیا يحقوق بشر يهانقضحق بر جبران  گرید يخواهند داشت. از سو

حقوق بشر  یالمللنیدر نظام ب یمناسب يادهایترور( باشد، بن یزنان قربان یو اجتماع یشخص يچه در مفهوم موسع جبران )توانمندساز

 زنان فراهم شده است. هیعل ضیاشكال تبع هیرفع کل ونیو کنوانسحقوق زن  هی، اعالم8491 یجهان هیاعالم ژهیوبه

 نتیجه گیری
مورد  يافراد نیکرد: اگر چن حیتصر رد،یقرار گ تیدر اولو دیها به عدالت، باآن یابیدست يترور و تالش برا یزنان قربان يتوانمندساز

ها توجه و در مقابل اگر به سالمت جسم و روان آن دهدیرار مق ریتحت تاث زیرا ن ندهیشان نسل آمشكالت رند،یو کمك قرار نگ تیحما

صبر  يهاها به عنوان اسوهآن میترور، تكر یزنان قربان يتوانمندساز يهااز راه یكی.  از آن سود خواهند برد زین ندهیآ يهالشود، نس یکاف

 نی. اشوندیم یبه عنوان ضدارزش معرف یستیترور يهابل گروهترور به عنوان ارزش و در مقا انیکار، قربان نیو استقامت است. با انجام ا

آن را  نهیترور هز انیو حقوق بشر مخالفند و قربان تیبا صلح، امن هاستیسم است. در واقع تروریمقابله با ترور يبرا یفرهنگ یحلراه

به طور موقت  توانیم ینظام يهابا روش ست.ا يگریبه خشونت و افراط« نه»ترور  انیقربان داشتیگرام لیدل نی. به همپردازندیم

ترور و  یزنان قربان يرا شكست داد. توانمندساز یافراط يدئولوژیا توانیرا متوقف نمود، اما نم یستیو ترور یافراط يهاگسترش گروه

شان نسل مشكالت رند،یرار نگو کمك ق تیمورد حما يافراد نی. اگر چنردیقرار گ تیدر اولو دیها به عدالت باآن یابیدست يتالش برا

از آن سود خواهند  زین ندهیآ يهاشود، نسل یها توجه کافو در مقابل اگر به سالمت جسم و روان آن دهدیقرار م ریتحت تاث زیرا ن ندهیآ

ترور به  انیکار، قربان نینجام اصبر و استقامت است. با ا يهاها به عنوان اسوهآن میترور، تكر یزنان قربان يتوانمندساز يهااز راه یكی .برد

است. در  سمیمقابله با ترور يبرا یفرهنگ یراه حل نی. اشوندیم یبه عنوان ضدارزش معرف ،یستیترور يهاعنوان ارزش و در مقابل گروه

ترور  انیقربان داشتیگرام لیدل نی. به همپردازندیآن را م نهیترور هز انیو حقوق بشر مخالفند و قربان ت،یبا صلح، امن هاستیواقع ترور

 است. يگریبه خشونت و افراط« نه»

 منابع

 8۵دوره  ۲۴ ی، پژوهش حقوق عموم« یالملل نیب تیاز صلح و امن دیجد ریتفس»(،  8۳۹۳)   وشیدار ،یاشراف

مطالعات  ،«رتریپذ بیه آسبالقواز زنان به عنوان اقشار  ستهیبا يهدا تیحما»(،  8۳۹۴آباد، صادق ،) تیهدا يمسعود و جواد ،يصفر

 8۷شماره  ۶زن، دوره  سیپل

 ۵۷و  ۵۶ يدادگستر یمجله حقوق ،«دگانیبزه د یتحول حقوق جهان»(، 8۳۸۵مهرداد  ) ،یاصل انیجیرا

 ، تهران، انتشارات دادگستر«وچشم اندازها زهای: دستاویدر نگاه حقوق سمیترور يصورت بند»(،  8۳۸۹نادر )  ساعد،

، فصلنامه سیاست جهانی، دوره سوم، "رفتارهاي حمایت گرانه و امنیت انسانی"( ،8141ي، سید جالل الدین و سرخیل، بهنام)فیروزآباد

 2شماره 

 891یفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالم ،«تیدر مفهوم حاکم یسیشدن حقوق بشر و دگرد یالملل نیب»(،  8۳۹8)   نیحس ا،ین یفروغ

 ۲، شماره ۳دوره  ی، مجله فقه و حقوق اسالم«دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتك خورده»(،  8۳۹۰) دهیسپ ،يدیمج ریم
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 شماره يفصلنامه مطالعات راهبرد« ، سمیبه ترور یدگیدر رس یالملل نیب يفریک وانید ییقضا تیصالح»( 8۳۹۰)  مانیپ ان،ینمام

 .۳۲شماره  ،یالملل نیب یگل(، مجله حقوق میابراه رضای، )عل« سمیحقوق بشر و ترور»(، 8۳۸۵هافمن، پل )

 .یناشر المكتب األعلم ،ینی، ترجمه محمد جمعه امسمیترور كا،یافغانستان، آمر، 8118،  نیمحمدحس دیس، فضل اهلل  

 .زانیتهران، نشر م ان،یگلدوز رجیا ،یعموم يحقوق جزا يها ستهیبا، 8119گلدوزیان، ایرج، 

 مؤسسه الوفاء  روت،یب ،، بحاراالنوار، ق.8949، اقر محمد ب،  یمجلس

 ،ینیامام خم یو پژوهش یقم، مؤسسه آموزش ،یعرب یعل نیترجمه حس ، ي، محمد هاداسالم یقیتحق خیتار،8112،  يغرو یوسفی 

8112. 

 .8112 ،يقم، دفتر نشر الهاد ،اصغر  دیس  ،امامت یتجل یقم ۀناظم زاد

 .یعالمه حل ،ۀیاإلماممذهب  یعل ۀیالشرعحكام األ ریتحر

 .،ینیو نشر آثار امام خم میتهران، مؤسسه تنظ ، ،لهیالوس ریتحر، 819امام خمینی، 

 .8112 ه،یانتشارات احمد ،یقطب ي، هاداسالم دگاهیمسأله خشونت از د لیتحل، 8112قطبی، هادي، 

 .يجعفر یانتشارات عل ، نیدحسیس ریم بیسرت ،یاسیس يهاترور ، میرسیدحسین،انیكرنگی

 .یاسالم غاتیقم، مرکز چاپ و نشر سازمان تبل ،عبدالرحمان  ،سمیترور، 8131، عبدالرحمان،  پاکیلید 

  ه،یتهران، دارالكتب االسالم ،نمونه ریتفس ، 8119، ناصر، يرازیمكارم ش
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