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Abstract 
Terrorism is a phenomenon that our contemporary world is facing in a complex 
way, and despite extensive efforts to combat it, it will not be possible to eliminate 
or seriously control it in the near future. In the aftermath of 9/11, bush’s team and 
the conservatives ruling the White house devised a strategy based on a pre-
emptive war on terrorism and this policy has continued in the first two decades 
of the serious century in the white house. In this article, using the descriptive-
analytical method and the activities of the professor’s book and related news. We 
examine the history of component law and its rules, the evolution of international 
criminal law, new terrorism, and finally the modeling of this counterterrorism 
approach. (to enmity, the wests specific view of Islam, unilateralism, dual 
standards, and the struggle to develop American hegemony) and its effects and 
results (failure to pay attention to the root of terrorism, the denial of criminal 
responsibility of American citizens, the occurrence of catastrophes, and 
collective responsibility, the increase of political and social restrictions and 
government violence and the resulting disproportion between crime and 
punishment), will be doomed to failure in any case. 
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 چکیده
 تالش  علیرغم  و  شده   آن  گرفتار  ایپیچیده  شکل  به  ما  معاصر  جهان  که  است  ایپدیده   تروریسم
 از  بعد.  رودنمی  نزدیک  آینده  در  آن  جدی  کنترل  یا   حذف  امکان  پدیده،  این  با  مبارزه  برای  گسترده

  مبتنی  استراتژی طراحی به سفید کاخ بر  حاکم کاراننومحافظه و پسر بوش  تیم سپتامبر، ۱۱ حادثه
  جدید   قرن  آغازین  دهه  دو  طول   در  سیاست  این  و  پرداختند  تروریسم  علیه  » پیشگیرانه  جنگ«  بر
 مطالعه   و  تحلیلی-توصیفی  روش  از  استفاده  با  ما  نوشتار  این  در.  است  داشته  استمرار  سفید  کاخ  در

  این   به  و  ایمداده  قرار  بررسی  مورد  را  تروریسم  با  مبارزه  راهبرد  این  مربوطه،  اخبار  و  اسناد  کتب،
  سازی،  دشمن  به  نیاز(  پیشگیرانه  جنگ   مختصات  به  باتوجه  استراتژی   این  که  ایمرسیده  نتیجه

  هژمونی   توسعه  برای  تالش  و  دوگانه   استاندارد  گرایی،  یکجانبه  اسالم،  به  غرب  خاص  دیدگاه
  آمریکایی،   اتباع  کیفری  مسئولیت  رد  تروریسم،  ریشه  به  توجه  عدم(  آن  نتایج  و  آثار  و)  آمریکایی

 های خشونت   و  اجتماعی  و  سیاسی  هایمحدودیت   افزایش  جمعی،   مسئولیت  و   فجایع  رخداد
  افزایش  به  منجر  کند،   پیدا  استمرار   آمریکا  گرایانهیکجانبه  سیاستهای  با  که  صورتی  در)  حکومتی

  به  محکوم  صورت  این  در  و  شده   جزایی  عرصه  در  المللبین  حقوق  جدید  دستاوردهای  با  شکاف
 .بود خواهد شکست

 کلیدواژه ها: 
 تروریسم، پیشگیرانه، جنگ
  جزای حقوق پسر، بوش
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 مقدمه ١
ساختار   پایان  و  سابق  شوروی  فروپاشی  از  پس 

عرصه  بر  حاکم  بین دوقطبی  واپسین  ی  در  الملل 
ی قرن بیستم، ایاالت متحده که در رأس نظام  دهه 

به   را  پیروز قرار داشت، تمام تالش و مساعی خود 
توسعه با  تا  گرفت  دامنهکار  سیاست ی  های  ی 

نظام   دنیا،  نقاط  اقصی  به  خویش  هژمونیک 
به کل جهان  تک را  بر رهبری خویش  قطبی مبتنی 

گرایی و  رغم آنکه میل به چندجانبهتحمیل کند. علی 
الملل این آرزو را با چالش مواجه  ی حقوق بین توسعه

حادثهمی ولی  برای    ۱۱ی  کرد،  را  زمینه  سپتامبر 
ردی که برای  یابی به این هدف مهیا کرد و راهبدست 

جنگ   «استراتژی  گردید  اتخاذ  آن  به  رسیدن 
پیشگیرانه   جنگ  بود.  تروریسم»  علیه  پیشگیرانه 

پسر بوش  جرج  تیم  و    ۲۰۰۱-۲۰۰۹(  ١توسط  م) 
نومحافظه سده همکاران  اوایل  در  جدید  کارش  ی 

سیاست   در  تنها  نه  راهبرد  این  و  گرفت  شکل 
جمهوری دولت  ترامپهای    م)،   ۲۰۱۷-۲۰۲۱(  ٢خواه 

دمکرات  خارجی  در سیاست  حتی  مانند  بلکه  هایی 
یافت (مصلی   ۲۰۰۹-۲۰۱۷(  ٣اوباما ادامه  نیز  نژاد،  م) 
به  ۷۰-۸۲:  ۱۳۸۸ حمله  در  راهبرد  این  نتایج   .(

افغانستان و سپس عراق، سرنوشت نهایی آن را با  
ی دوم  رو ساخت که حتی در وقایع دهه ابهاماتی روبه 

اق و سوریه و به  قرن بیستم و پیدایش داعش در عر 
ی سوم این قرن و  قدرت رسیدن طالبان در آغاز دهه

) قابل  ٤دوران ریاست جمهوری جدید آمریکا (بایدن 
 مشاهده است. 

 ی پژوهشپیشینه ٢
ی زیر به طور مشخص به  محققان ضمن دو مقاله

 اند:بررسی این موضوع پرداخته

فالح -الف و  مقالهقاسمیان  در  «استراتژی  نژاد  ی 
جنگ پیشگیرانه ایاالت متحده آمریکا علیه عراق در  

)، ضمن عدم توجه به تفاوت میان  ۱۳۸۷بوته نقد» (

 
1 George W. Bush 
2 Trump 

اتخاذ   پیشگیرانه»،  «جنگ  با  پیشدستانه»  «جنگ 
ساز تحول در  این راهبرد توسط بوش پسر را زمینه

ی خاورمیانه و خیج الملل و منطقهی نظام بین عرصه 
اند و از پیامدهای آن به «نقش حقوق  دانسته فارس  

گرفتن نقش شورای امنیت سازمان  الملل، نادیده بین
گرایی، عدم اهمیت به ثبات  ملل متحد، رد چند جانبه 

بی بین عدم  الملل،  و  حاکمیت  اصول  به  توجهی 
بین  نظام  اساسی  قواعد  عنوان  به  الملل  مداخله 

تالفی  اقدامات  غیرضروری  تحریک  ی  ویانهجمدرن، 
تروریست  سوی  از  کشورهای  نامتناسب  و  ها 

از   آن  نقد  به  مبنا  این  بر  و  اشاره   «... و  متخاصم 
اقتصادی  جنبه و  سیاسی  نظامی،  حقوقی،  های 

 پرداختند؛ 

مقالهمصلی -ب در  در  نژاد  پیشپیرانه  «جنگ  ی 
) قائل به این شده که  ۱۳۸۸المللی اوباما» (ابتکار بین 

پیشدستان  «جنگ  جای  استراتژی  اوباما  زمان  در  ه» 
خود را به استراتژی «جنگ پیشگیرانه» داده و جالب  

برعهده  استراتژی  تغییر  این  اعالم  که  معاون  آن  ی 
رئیس  (رئیس وقت  بایدن  جو  یعنی  جمهور  جمهور 

ی  فعلی ایاالت متحده) بوده است. این تغییر نشانه 
های نظامی و امنیتی آمریکا  تغییر ماهیت سیاست 

دفاعی به رویکرد جلوگیری دانسته شده و   از رویکرد 
این   به  ساختاری  رئالیسم  رهیافت  از  استفاده  با 
منطقه،   در  ثبات  «ایجاد  راستای  در  راهبرد  تغییر 

گرایی در مقابله  المللی و چندجانبههای بین همکاری 
با تهدیدات از طریق فرآیندهای دفاعی» توجه شده  

 است.

 چهارچوب نظری ٣
داده  رخ   ایدادن و  درحال رخ   عیقا از و  یسازنقش مدل 

برا  گذشته  آ  یدر  به  درحق  ندهینگاه    قت یو 
مقاله    نی . در استین  دهیپوش  یبر کس   یپژوه ندهیآ

  ی آورو با جمع   یفتوصی-یل یبا استفاده از روش تحل
کتاب  منابع  از  اخبار    ،یاخانهاطالعات  و  اسناد 

پس   عی اوق  بررسی دقیقتا با   شودی مربوطه تالش م 

3 Obama 
4 Biden 
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تحت  پس از آن  که    یسپتامبر و جنگ   ۱۱  یحادثه از  
پ «جنگ  آمر  رانه»یشگیعنوان    ی اندازراه  کا یتوسط 

آ ا   یندهیشد،  با    ن ینافرجام  مقابله  در  راهبرد 
ً   سمی ترور فاصله  مخصوصا بعد  از  از  آن  گرفتن 

بشر  یدستاوردها حوزه  یمهم  جزا  یدر    ی حقوق 
دم  ع  ت ی ) و درنهایالمللن یو ب  ی خلمدون (در بعد دا

این کشور درجهت    راهبرد  ا ب  اکشوره   امکان همراهی 
با تروریسم آن  هم به شکل گزینشی، مورد    مقابله 

تحلیل قرار گیرد. در این تلقی با بررسی مختصات و  
مقوله ویژگی  قالب  در  پیشگیرانه  جنگ  های  های 

دشمن  به  «اسالم«نیاز  ستیزی»، سازی»، 
و  جانبه«یک  دوگانه»  ی «توسعه گرایی»، «معیارهای 

جنگ   این  نتایج  و  آثار  تحلیل  به  هژمونی»، 
قواعد حقوق  علی  نقض  در  آن  پیامدهای  الخصوص 

«کنارگذاشتن  کیفری»،  مسؤولیت  («رد  جزا 
فردی و گرایش به مسؤولیت جمعی» و    تیولؤمس

شده   پرداخته  مجازات»)  و  جرم  بین  تناسب  «عدم 
شود مبنای بررسی  طور که مشاهده می است. همان 

ن مقاله، نقد این دکترین از منظر حقوقی است  در ای 
و ضمن آن با بررسی نتایج و آثار حقوقی این راهبرد،  

شود که اصرار بر این استراتژی عالوه  نشان داده می 
بر نقض آشکار دستاوردهای حقوقی بشر از منظر 

نتیجه درنهایت  فاصله جزایی،  افزایش  جز  ی  ای 
انی تعبیه شده  المللی از معیارهای انسی بین صحنه

الملل نخواهد داشت، مگر آنکه  در حقوق جزای بین 
شده خودتعریف  ضوابط  و  از  معیارها  آمریکایی  ی 

اصول   و  معیارها  و  گذاشته شود  کنار  چنین جنگی 
 مترقی حقوق جزا بر آن حاکم شود. 

جنگ پیشگیرانه علیه  ٤
 تروریسم

فرصت را برای تغییر   ۲۰۰۱ی یازدهم سپتامبر  حادثه
استراتژی سردرگم ایاالت متحده پس از پایان نظام  

جمهور  دوقطبی فراهم آورد. بعد از این حادثه، رئیس 
این   قبلی  استراتژی  در  را  تغییر  سه  متحده  ایاالت 
سرد   جنگ  دوران  در  قرن  نیم  حدود  که  کشور، 

عبارت بودند  کالسیک ثابت مانده بود، ایجاد کرد که  
 از:  

 های ثابت؛ کاهش اعتبار قراردادها و سازمان-الف

 اقدامات پیشگیرانه؛-ب

عنوان  ارائه -ج به  تحمیلی  دموکراسی  مدل  ی 
- ۱۳۸۵(تایم،    ی تروریسم در خاورمیانهحل مسألهراه
 ). ۱: ب

از   بود که نمایش کاخ سفید  این حادثه  از  پس 
نگ با  عنوان «آغاز ج  «محراب کلیسای جامع» تحت 

بوش پسر در نطق خود در   تروریسم» شروع شد. 
برای   اعتباری  تا  کرد  سعی  کلیسا  این 

جمهوری بحث برانگیزش» و البته سیاست  «ریاست 
ما    یفه ی«وظ  خارجی خود، کسب کند آنجا که گفت:

کامالً آشکار است: پاسخ به حمالت    خ یدر مقابل تار 
 ). ۱۵  :۱۳۸۲ س،ی(وال از چنگ شر» ییو رها

ر سند راهبری امنیت ملی، یک سال پس از  انتشا
تغییر  به  توجه  «با  بود که  بدین جهت  این حادثه، 

کارهای  بایست راه الملل، آمریکا می ماهیت نظام بین 
جدیدی را برای مقابله با تهدیدات امنیتی خویش»  

ی جنگ بیابد. دوران «استراتژی بازدارندگی» با خاتمه 
ات نامتقارن»،  سرد سپری شده بود و ظهور «تهدید

ای برای گرایش به «استراتژی دفاع پیشگیرانه»  زمینه
از   بنیادین  «پیشگیری  برمبنای  این سند  در  گردید. 

آمریکا،  به علیه  امنیتی»  تهدیدات  وجودآمدن 
آرمان  «ترویج  لیبرال سیاست  با  مرتبط  – های 

های غربی  دموکراسی» با مبنا قرارگرفتن اصول و نورم 
نهادها  «ایجاد  وضعیت  نظیر  ارتقای  دموکراتیک،  ی 

اقتصاد   و  آزاد  بازار  گسترش  بشر،  حقوق 
سیاست  سرمایه ترتیب  بدین  گردید.  مطرح  داری» 

خارجی ایاالت متحده در دوران پس از جنگ سرد با  
از   تروریسم»،  «گسترش  قراردادن  توجه  مورد 

نومحافظه و  یافت  نجات  پرتو  سردرگمی  در  کاران 
المللی  ستند فضای بین های امنیتی» توان «خطرسازی

گری  زده» نموده و بوش را به سمت نظامی را «امنیت
از   قبل  دوران  به  بازگشتی  روند  این  دهند.  سوق 

کاری  کلینتون و نشانگر آن بود که «سنت محافظه
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ریشه  متحده  ایاالت  دارد» در  عمیقی  (ظریف،    ی 
به افغانستان آغاز عملی سیاست    ). حمله۱۲:  ۱۳۸۴

ه» بود. پس از این حمله با معرفی  «جنگ پیشگیران
خالف واقع «صدام حسین» به عنوان یکی از حامیان  

بن  از  اصلی  یکی  تروریسم»  علیه  «جنگ  الدن، 
نیز قرار گرفتبهانه  به عراق  (مظفرپور،    های حمله 

ی آمریکا به  ). قبل از این دو تهاجم، حمله۱۲:  ۱۳۸۵
در   که  کویت  آزادسازی  عنوان  تحت  حقیقت  عراق 

متحدانش   و  کشور  این  تجاری  منافع  تأمین  برای 
اسلر تعبیر  به  گرفت،  نظم    ١صورت  جنگ  «آخرین 

)؛ اما با آغاز حمله  ۵۱: ۱۳۸۰کهن جهانی» بود (اسلر، 
تهدید   و  عراق  اشغال  سپس  و  افغانستان  به 

ی کشورهایی نظیر ایران، سوریه و کره شمالی، دوره 
ید جهانی، با  دهی نظام جدجدیدی در راستای شکل

راهبرد «جنگ   با  و  آمریکایی  قراردادن هژمونی  مبنا 
 پیشگیرانه»، آغاز گردیده بود. 

 مختصات جنگ پیشگیرانه ٥
بررسی  به  توجه  به با  این  عملهای  در  آمده، 

ویژگی  پیشگیرانه قسمت  جنگ  مهم  ایاالت  های  ی 
را می  توان درقالب موارد زیر  متحده علیه تروریسم 

 اد:مورد توجه قرار د

 سازی» «نیاز به دشمن  ٥٫١
جماه  یفروپاش با   دوران  شورو  ریاتحاد  پایان  و  ی 

خطوط   در  متحده  ایاالت  سرد،  جنگ  کالسیک 
کننده  سیاست خارجی خود به دنبال عاملی هدایت 

بود که نقشی مشابه «اتحادیه جماهیر شوروی» ایفا  
گروه  فعالیت  و  برای  کند  را  زمینه  تروریستی  های 

این   احتمالی  لیست  صدر  در  مسلمانان  قرارگرفتن 
(اسلر،   ساخت  فراهم  پروژه ۲۱۱:  ۱۳۸۰دشمنان  ی  ؛ 

سازمان دشمن  غرب،  سازی  اطالعاتی  ؛  ۱:  ۱۳۸۴های 
 ).۱۷: ۱۳۸۲کامینسکی،  

 
1 Esler 
2 Morgenthau 

 «دیدگاه خاص غرب به اسالم»  ٥٫٢
یک   عنوان  به  مسلمانان  و  اسالم  دیدگاه،  این  در 

برای   دائمی  تهدید  منبع  و  خطر  نشان  کانون  غرب 
سایه در  و  شده  گسترده،  داده  تبلیغاتی  ی 

و  اسالم تبلیغ  افکارعمومی غرب  هراسی شدیدی در 
شود. این دیدگاه غلط آن چنان در چنین  تلقین می 

معادل   اسالم  اغلب  که  دوانده  ریشه  جوامعی 
تروریسم و بالطبع مسلمانان نیز به عنوان افرادی با  

شوند  نگاشته می دیدگاه افراطی و عموماً تروریست ا
غرب،   نگاه  در  حقیقت  از  ؛  ۱۲:  ۱۳۸۵(انحراف 

ترور،  محدودیت  با  جنگ  تئوری  در  اجتماعی  های 
اتحادیه ۱۲:  ۱۳۸۵ امنیتی  نشست  برای  ؛  اروپا  ی 

 ). ۱۳۸۵مقابله با تروریسم،  

 جانبه گرایی»  «یک  ٥٫٣
تواند  اجرای مداوم سیاست «دفاع پیشگیرانه» نمی 

تحد، ایجاد ائتالفی از  با حمایت مداوم سازمان ملل م
چندین کشور و حمایت افکار عمومی جهانی همراه  

یک  به  محکوم  ناچار  به  و  است.  جانبه باشد  گرایی 
حقیقت آن است که آمریکا به تنهایی برای خود حق  

است قائل  پیشگیرانه  با    یوقت و    دفاع  نبرد  که 
ضمن    دایپ  جانبهک یصورت    سمی ترور کند، 

و پراکنده شدن    سم یترور  هیشدن ائتالف علشکسته
مبارزه به سمت هدف    ان یدر جهان، جر  هاست ی ترور

(چامسکی،    ابد یی سوق م   ی قرارگرفتن دشمنان شخص
؛  ۸:  ۱۳۸۵؛ سوءاستفاده آمریکا از قدرت،  ۱۸:  ۱۳۸۲

یک۱۳۸۵استریندبرگ،   لذا  موجب  جانبه)؛  گرایی 
 شود.یه تروریسم می فراموشی هدف اصلی مبارزه عل

 «معیارهای دوگانه»  ٥٫٤
، منافع ایاالت متحده در سرتاسر  ٢به تعبیر مورگنتا

گیرد که مثالً  چنان طیف وسیعی را دربر می جهان، آن 
تواند جزئی از آن باشد (مورگنتا، حقوق بشر فقط می 

نیز با اشاره به اینکه   ٣). هانتینگتون ۴۱۷-۴۱۹: ۱۳۷۴
در رابطه  [فتار غرب با عراق در نظر مسلمانان، نوع ر 

در مقایسه با بوسنی و اسرائیل    ]ی کویتبا مسأله 

3 Huntington 
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می  تلقی  غرب»  بازی  «دودوزه  معتقد  نوعی  شود، 
ها، دنیای  است که «به هرحال دنیای برخورد تمدن 

کشورهای   برای  مردم  است:  دوگانه  معیارهای 
گیرند و برای دیگران  خویشاوند یک معیار به کار می

متفاوت»   ). ۱۲:  ۱۳۷۲(هانتینگتون،    معیار 
  ه یعل  رانه یشگیمتحده در جنگ پ  االتیا  ی هااستیس

کشور    ن یا  ی خارج   استیبه طور خاص و س  سمی ترور
هژمون بسط  به    ی جهت  منجر  عام  طور  به  خود 

کشور    نی دوگانه» شده و ا  ی از «استانداردها  تیتبع
س  تواند ی نم مع  یخارج  استیدر  براساس    ار یخود 

 .رفتار کند یثابت

ی هژمونی و  «تالش برای توسعه  ٥٫٥
 ظهور امپراتوری آمریکایی» 
های مذهبی  استراتژی جنگ با تروریسم، هم با انگیزه 

و هم به نام حقوق بشر و دموکراسی توسط ایاالت  
می  دنبال  انگیزهمتحده  به  شود.  بوش  مذهبی  های 

ی  طور مبسوط توسط والیس در «الهیات خودساخته 
).  ۱۵:  ۱۳۸۲مورد نقد قرارگرفته است (والیس،  بوش»  

همواره   بوش  که  هستیم  آن  شاهد  دیگر  ازطرف 
«استقرار دموکراسی در کشورهای عربی» را به عنوان  

ی  های خود» ذکر و در سخنان روزانهیکی از «اولویت 
او مکرراً این موضوع «بهترین وسیله برای مقابله با  

می افراط  معرفی  تروریسم»  و  است  گرایی  شده 
العربی،   پرده ۱۲:  ۱۳۸۵(األعالم  اولین  استراتژی ).  ی 
المللی با حمله به افغانستان آغاز و  تغییر نظام بین 

بحران  مدیریت  و  پیروزی  این  از  حاصل  های  غرور 
بحران  قبل آن نظیر «جنگ دوم خلیج فارس،  از  تر 

کاران را به  بالکان و تحوالت یوگسالوی»، نومحافظه 
رس نتیجه  برای  این  مناسب  زمان  «اکنون  که  اند 

آمریکا،   نفوذ  و  حضور  بیشتر  هرچه  گسترش 
های غربی، تسویه حساب نهایی  ساختن ارزشجهانی 

همه  را  با  سیطره  این  که  کشورهایی  و  نیروها  ی 
 ). ۱۲:  ۱۳۸۰پذیرند» فرارسیده است (فغانی، نمی 

 
1 Joseph Nye 
2 Kevin Barrett 
3 University of Wisconsin 
4 Steven Jones 

تهاجمی   خارجی  استراتژی  اثر  بر  و  تدریج  به 
وطراحی  به  نومحافظهسیلهشده  واژه ی  ی  کاران، 

سپس   و  چپ  منتقدان  توسط  ابتدا  «امپراتوری» 
کار در مورد  های سیاسی محافظهتوسط خود چهره 

هژمونی آمریکا (البته برعکس گروه قبلی با افتخار)،  
ای ضمن مقاله   ١مورد استفاده قرار گرفت. جوزف نای 

در  شدن این واژه  پست به رایج ی واشنگتن در روزنامه
مورد سیاست خارجی بوش پسر اشاره کرده و معتقد  
ملتی چنین   هیچ  روم  امپراتوری  زمان  «از  که  است 
باالتر از دیگران نمودار نشده است. مسلماً بار دیگر  

بر  واژه و  آمده  بیرون  از مخفیگاه خود  امپراتوری  ی 
ها افتاده است». والیس با ذکر این عبارِت  سر زبان 

ی جهانیان حتی آمریکاییان  همه نای، تأکید دارد که  
بپردازند   امپراتوری  این  با  مخالفت  به  باید  نیز 

ی این  کاران در سایه . نومحافظه)۱۵:  ۱۳۸۲(والیس،  
دنبال   به  خود،  دلخواه»  «نظم  پیگیری  و  امپراتوری 
تسلط انحصاری بر منابع نفتی خاورمیانه هستند و  

آم میان  برانگیز  اختالف  موارد  از  خود  و  این  ریکا 
 ).۱۲:  ۱۳۸۴اروپاست (ظریف،  

 گیرانه آثار و نتایج جنگ پیش  ٥٫٦
بررسی  به ضمن  جنگ  عملهای  نتایج  و  آثار  آمده، 

ی ایاالت متحده علیه تروریسم با عنایت  گیرانهپیش 
که   داشت  خواهد  آثاری  و  نتایج  آن،  مختصات  به 

آن  دقیق  پیش تبیین  در  چنین  ها  فرجام  بینی 
مؤثر  جنگ ویژگی هایی  این  ما  بود.  در  خواهد  را  ها 

 ایم.قالب عناوین زیر مورد توجه قرار داده 

 «عدم توجه به منشأ تروریسم»  ٥٫٧
از حادثه  از  پنج سال بعد  یازدهم سپتامبر، بیش  ی 

برجسته  ۵۰۰ دانشمند  و  متحده  محقق  ایاالت  ی 
بارت کوین  ویسکانسین   ٢نظیر  دانشگاه  ، ٣محقق 

جونز  برجستهفیزیک  ٤استیون  دانشگاه  دان  ی 
یانگ  فتزر٥بریکهام  جیمز  بازنشسته   ٦،  ی استاد 
مینه وود ٧سوتادانشگاه  جردی  مهندسی    ٨،  استاد 

5 Brigham Young University 
6 James Fetzer 
7 University of minnesota 
8 Jared Wood 
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برج  که  اعالم کردند  و دیگران  های دوقلوی  مکانیک 
منفجر   متحده  ایاالت  دولت  توسط  نیویورک  شهر 
شده و بدین ترتیب، ضمن تثبیت موقعیت متزلزل  

ه برای حمله به کشورهای اسالمی فراهم  بوش، زمین
سپتامبر از منظری دیگر،    ۱۱ی  گردیده است (حادثه 

کامینسکی ۱۳۸۵ که    ١).  است  معتقد 
مراکز  «هدایت  و سایر  پنتاگون  در  القاعده  کنندگان 

همین  و  دارند  سکنی  واشنگتن  در  طور  قدرت 
با   ساکنینش  که  صعودی  عربستان  در  قصرهایی 

آمریکا در ارتباطند». از نظر    های بزرگ تجاریشرکت 
الزمه داشتن  وی  تهدید،  و  درگیری  و  خشونت  ی 

غیرقابل  این  دشمنی  مطلوبیت  و  است  دستگیری 
خارجی   «وجود  درواقع  که  است  همین  در  دشمن 

ندازد و  خواهد جنگ راه بیا ندارد» و چون «دولت می 
طور  افتد، پس جنگ به دشمن هرگز به چنگ او نمی 

ابد». وی در رابطه با منشأ تروریسم  یابدی ادامه می 
معتقد است که «امروزه ما انواع و اقسام فریادهای  

می  تروریسم  خطر  مورد  در  اگر  کودکانه  اما  شنویم 
درخواهیم   بیاندازیم،  تاریخ  وقایع  به  اجمالی  نظری 
همان   دست  به  تعمداً  خطرات  این  اکثر  که  یافت 

شده  خلق  فریاد  کشوری  موردشان  در  که  اند 
 ). ۱۷:  ۱۳۸۲دهد» (کامینسکی، یسرم

برای تجزیه و تحلیل سخنان کامینسکی باید به  
جریانی اشاره نمود که از آن به «مولدان تروریسم»  

کرده  شبکه تعبیر  (و  اند.  طالبان  گروه  و  القاعده  ی 
شکل   متحده  ایاالت  حمایت  تحت  داعش)  بعدها 

در کوه  که  افغانستان  گرفتند. طالبان  های سرحدی 
ی ایاالت متحده در  کن شده بودند، پس از حملهسا

جهان پراکنده شدند و روحیات خشن آنان نیز توسط  
آمریکا به اسالم منتسب گشت. تروریسم مولد به  

ی تروریسم امروزی» از همین جا شکل  عنوان «نطفه 
ی خطی میان تروریسم  گرفت و «سبب شد تا رابطه

ری در این  تو هدف ترور درهم ریخته و روابط پیچده 
ی دیگری  ). نکته ۸:  ۱۳۸۵وجود آید» (غفاری،  راستا به

که باید به آن توجه داشت آن است که هرچند «ترور  
 

1 Kaminski 
2 Tony Benn 
3 Branly 

اما سرچشمه جهانی عمل می  اندازه کند،  تا  آن  ی ی 
زیادی داخلی است». به همین دلیل فقر یا نارضایتی  

گرایی و  ی کشور، زمینه را برای افراط ی ادارهاز نحوه 
کند. در این  های گانگستری فراهم می شبکه   گسترش

«رژیم  نابودکردن  به  حالت  منجر  بد»  های 
«خشکاندن باتالق ترور» نخواهد گردید (آقای بوش،  

را کشت،  نمی  ). تونی  ۱:  ۱۳۸۲شود همه مردم دنیا 
ی انگلیسی، ضمن انتقاد  مدار باسابقه سیاست   ٢بن 

خاورمیانه، معتقد های بوش و بلر در قبال  از سیاست 
بی  مردم  کشتار  که  آواره است  و  لبنان  کردن  دفاع 

غرب   جانب  از  اسرائیل،  توسط  فلسطین  مردم 
ترین  شود، ولی کوچک «سیاست دفاعی» قلمداد می 

خطری که متوجه چند نفر در کشورهای غربی گردد  
می  نامیده  بی «تروریسم»  (سیاست  شرمانه،  شود 

برانلی ۱۳۸۵ که   ٣).  است  با    معتقد  برخورد  عدم 
می  محسوب  استراتژیک  دوستان  که  شوند  کسانی 

موجب گسترش اعمال خشونت، آن هم با ظاهری  
می  امکان  مشروع  که  حالتی  در  مخصوصاً  شود؛ 

گیری از سازمان ملل سلب شود. وی در تحلیل  موضع 
های پایانی  الملل در سال خود از موقعیت حقوق بین 

«إعمال  که  است  معتقد  بیستم،  گزینشی    قرن 
دولت مجازات علیه  امنیت  شورای  که  های  هایی 

زور می  به  این می متوسل  به  شود که  شوند، منجر 
نشده ترغیب شده و استدالل کند که  دولت مجازات

مشروعیت   دلیل  آن)  (علیه  شورا  واکنش  عدم 
 ). ۲۰۸: ۱۳۸۳اقدامات آن باشد» (برانلی، 

آمده توسط «مرکز  عملبه ی تحقیق  برطبق نتیجه 
محکومیتپروژه  آمارها  ی  واشنگتن،  حبس»  های 

ساختاری   از  متحده  ایاالت  که  است  آن  نشانگر 
(اسلر، تبعیض است  برخوردار  پرخشونت  و  آمیز 

ی طبیعی نارضایتی، تشدید  نتیجه ).  ۱۴۲-۱۴۱:  ۱۳۸۰
گروه  تشکیل  و  است.  خشونت  نظامی  شبه  های 

پامیو  س  ٤مارچلو  سایت  منتقد  یک  سردبیر  و  ینما 
، در مورد فیلم  ٥ی نکسوس اینترنتی و خبرنگار نشریه 

4 Marcello Pamio 
5 Nexus 
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کلمباین»  برای  مور   ١«بولینگ  مایکل  کارگردان    ٢اثر 
اشاره می  امریکایی،  با  معروف  فیلم  این  در  که  کند 

ی میزان خشونت در ایاالت متحده و کانادا  مقایسه 
و  نشان داده شده که تفاوت میزان خشونت در این د
رسانه  تأثیر  تحت  و  چشمگیر  بسیار  ها  کشور 

ایاالت  می در  جمعی  ارتباط  وسایل  چراکه  باشد؛ 
و   عمومی  ترس  افزایش  به  منجر  شدیداً  متحده 

ترتیب ذهن  «دامن بدین  و  تروریسم» شده  به  زدن 
کند  کنند». او تأکید می مردم را «برای جنگ آماده می 

رسانه مر که  «اطالعات  متحده  ایاالت  در  به  ها  بوط 
کنند یا آنکه  جنگ و تروریسم» را یا اصالً پخش نمی 

ذات  دهند (هم آن را به صورت تحریف شده ارائه می 
 ٣). کنت اس. استرن۱۳۸۱پنداری خشونت و امنیت،  

در اثر خود به نام «نیرویی بر فراز دشت» به تحلیل  
خصمانه«جنبش شبههای  و  ی  پرداخته  نظامی» 

ی پخش گاز  رابطه با حادثه کند که هم در  اذعان می 
در   هم  و  توکیو  متروی  ایستگاه  در  سارین  عصبی 

ی انفجار اوکالهماسیتی، قبل از این  رابطه با حادثه 
تهیه  چگونگی  مورد  در  اطالعاتی  گاز  حوادث،  ی 

تهیه  و  آن سارین  مشابه  بمبی  در  ی  که  چه 
اوکالهماسیتی منفجر گردید، در اینترنت وارد شده  

سال پس    ۵/۱). حدود  ۳۲۴-۳۲۵:  ۱۳۸۰بود (اسلر،  
که طی    ۱۹۹۵ی اوکالهماسیتی در آوریل   از حادثه

یک    ۱۶۸آن   اعضای  از  تن  هفت  تن کشته شدند، 
شبه  «شبهگروه  نام  با  دولتی  ضد  نظامیان  نظامی 

و   اوهایو  ویرجینیا،  ایالت  سه  در  کوهستان» 
شبه   گروه  یک  (اعضای  شدند  دستگیر  پنسیلوانیا 

).  ۱۳۷۵آمریکا دستگیر شدند،    نظامی ضددولتی در 
در خارج از ایاالت متحده نیز، «کشورهای ثروتمند به  

بین زمینه تروریسم  پرورش  تبدیل  ی  المللی 
های تحت تعقیب  اند». در فهرست تروریست شده

عرب   ثروتمند  کشورهای  از  افرادی  اسامی  بیشتر 
خورد تا  نظیر عربستان، کویت و امارات به چشم می 

نظ نتیجهکشورهایی  مغرب.  و  الجزایر  این  یر  ی 
این  از    مقایسه  بسیاری  تعداد  در  «فقر  که  است 

 
1 Bowling For Columbin   
2 Michael Moore 
3 Kenneth S. Stern 

نمی  موجب  اسالمی  این کشورها  کشورهای  تا  شود 
جو را دنبال کنند». با  ی ستیزهایدئولوژی بنیادگرایانه 

های تروریسم  این وجود فقر به عنوان یکی از ریشه 
مسلح» به  ی «مرد  ای برای کرایه که مخصوصاً زمینه

گروه وسیله است.  ی  مطرح  است،  تروریستی  های 
گورباچف  اتحاد    ٤میخائیل  سابق  جمهور  رئیس 

جماهیر شوروی در این رابطه معتقد است که «ما  
می  خوبی  بمب به  که  به  دانیم  ویژه  عملیات  و  ها 

سازند، زیرا ما باید با فقر  تر نمی تنهایی جهان را امن 
مبا به  است  تروریسم  مادر  برخیزیم»  که  رزه 

 ).۱۲: ۱۳۸۵(گورباچف، 

داوید  طوالنی   ٥دومینیک  از  به  برخی  شدن 
المللی به عنوان منشأ تروریسم توجه  مناقشات بین

بن می وی  نظر  به  اسرائیلکند.  خونین  - بست 
هرج  و  سومالی  در  اغتشاش  در  فلسطین،  ومرج 

ی تروریسم  آسیای مرکزی هرکدام به شکلی در اشاعه
اند که  کلی از تروریسم را ایجاد کرده و ش  مؤثر بوده 

وحشتناکی» هدف   «به طرز  را  مقدس  اماکن  حتی 
کند که در این حالت  دهد و البته وی اقرار می قرارمی

عربی   کشورهای  پایتخت  به  بیشتر  نهایی  «هدف 
(داوید،   نیویورک»  به  تا  است  ).  ۳۰:  ۱۳۸۲نزدیک 

آسوشیتدپرس گزارش  وقت  رئیس   ٦طبق  جمهور 
هزارنفری مسلمانان  سخنانی در اجتماع ده   ایران طی

چهل  در  آمریکا  ساالنهشمال  کنفرانس  ی  وسومین 
ی اسالمی در شیکاگو، تأکید کرد که «درحالی  جامعه

می  مبارزه  تروریسم  با  است  مدعی  آمریکا  کند، که 
می سیاست اجرا  را  تشدید  هایی  باعث  که  کند 

ید  شود»، لذا با دهی خشونت می تروریسم و سازمان 
«سیاست به  تروریسم  با  مقابله  محرک  برای  های 

(روزنامه داد  پایان  اطالعات،  خشونت»  ی 
۲۱/۶/۱۳۸۵ :۲ .( 

4 Mikhail Gorbachev 
5 Dominic David 
6 Associated Press 
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 سپتامبر   ۱۱ی دکترین جنگ پیشگیرانه علیه تروریسم برمبنای سیاست بوش پسر در پسا سازی آینده مدل .  عباس تقوائی

   
«رد مسؤولیت کیفری اشخاص   ٥٫٨

 آمریکایی» 
بین  حقوق  افراد  رشد  اینکه  برای  را  زمینه  الملل 

الملل» شوند فراهم کرده و توجه  «موضوع حقوق بین 
شتاب بخشیده است.  به حقوق بشر نیز به این روند  

دیدگاهعلی  تفاوت  نظیر  مشکالت  برخی  های  رغم 
توان مدعی  فلسفی نسبت به حقوق بشر، امروزه می

شد که «توجه جدی به وضعیت افراد به عنوان جزئی  
عنوان تنها  الملل بر اندیشه «دولت به از حقوق بین 

است»   تفوق  حال  در  حقوقی»،  نظام  این  موضوع 
حال مخالفان  )؛ با این ۱۰۳:  ۱۳۷۵(بلدسو و بوسچک،  

مالحظه   یا  فرد  از  حمایت  برای  «مداخله 
استدالل  از  بشردوستانه»  دارند  امر  این  برای  هایی 

مداخله  «چنین  که  آن  می جمله  به صورت  ای  تواند 
منافع  بهانه  جای  به  ملی  منافع  پیگیری  برای  ای 

بوسچک،   و  (بلدسو  باشد»  :  ۱۳۷۵بشردوستانه 
۴۸۴  .( 

میالدی) تا زمانی    ۱۶۴۸(  ١داد وستفالی از زمان قرار 
فرد                      بود،  کرده  حفظ  را  خود  اطالق  حاکمیت  که 

الملل  ی روابط بین توانست موضوعیتی در عرصهنمی 
داشته باشد، ولی امروزه محققان افراد را به عنوان  

نموده  عرصه  این  وارد  جدید  (کاسسه،  بازیگران  اند 
و ۱۲۷:  ۱۳۷۰ دوئرتی  ؛  ۱/۵۵:  ۱۳۷۲فالتزگراف،    ؛ 

مانزباخ،  ۴۳:  ۱۳۷۳مقتدر،   و  هاپکینز  :  ۱۳۷۲؛ 
؛   Rynolds, 1981: 186؛Wolfers, 1991؛ ۱۳۷۲:۵۸
البته هنوز نیز خیلی ۳۵:  ۱۳۷۲کاظمی،   با این  )؛  ها 

المللی محسوب شده و موضوع  امر که فرد بازیگر بین 
بین  مخالف حقوق  آید،  شمار  به  این  الملل  با  اند. 

ل انتزاعی  وجود  با تأکید بر فرد و  یبرالیسم کالسیک 
بودن هیأت اجتماعی، فرد را در مرکز توجهات خویش  

(قرارمی فالتزگراف،    ی دوئرتدهد  .  )۱/۵۵:  ۱۳۷۲و 
ولفرز ضمن اعتقاد به آنکه هنوز زمان مناسب برای  

المللی در مقابل  نگرش به فرد به عنوان بازیگر بین 
اذع نرسیده،  فرا  که هم  ان می دیدگاه کالسیک  کند 

دیدگاه کالسیک و هم دیدگاه نوین «باید توجه خود  

 
1 Peace of Westphalia   

را بر روی نوع بشر به عنوان بازیگر بیشتر نمایند»  
)Wolfers, 1991: 31-33 گوییم افراد وارد  ). اینکه می

بین عرصه  روابط  توجه حقوق  ی  مورد  و  الملل شده 
اند، به این معنا است که فردفرد  الملل قرارگرفتهبین

اند، نه آنکه  حاد بشری در این راستا اهمیت یافتهآ
سیاسی،   نقش  بودن  دارا  سبب  به  خاصی،  افراد 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی یا شهرت علمی  
در   که  است  اشتباهی  این  و  باشند  ادبی مدنظر  و 

نظریه  بیشتر  قابل  نظر  است  پردازان  مشاهده 
مانزباخ،   و  کاظمی،    ۵۸:  ۱۳۷۲(هاپکینز  :  ۱۳۷۲و 

بیان ضعف۳۰۵ کاسسه ضمن  به  ).  ایده،  این  های 
بررسی مبسوط و بیان دالیل اهمیت نقش افراد در  

بین  می صحنه  اشاره  (کاسسه،  المللی  :  ۱۳۷۰کند 
). به هرحال باید توجه داشت که در زمان  ۱۳۲-۱۲۷

عرصه وارد  نظر  دو  از  افراد  بین ما  روابط  الملل ی 
در کنار یکدیگر    اند که به این دو مسأله کمترشده

 توجه شده است:  

جنبه-الف در  از  امر  این  تجلی  که  حمایتی  ی 
 شود؛ حقوق بشر دیده می 

ی مسؤولیت که تجلی آن در مجازات  از جنبه-ب
 مشاهده است.   کاران جنگی قابل جنایت 

در   افراد  از  تجلیات مهم حمایت  از  بشر  حقوق 
خویش  ها بر تابعان  مقابل حاکمیت سرزمینی دولت 

است؛ یعنی چیزی که تا قبل از جنگ جهانی دوم در  
قلمداد می چارچوب صالحیت داخلی دولت  شد. ها 

ملت  حق  «اصل  که  بود  زمان  این  تعیین  در  در  ها 
مطلق   حاکمیت  کالسیک  الگوی  خود»  سرنوشت 

ی  داخلی را به چالش کشید تا اینکه پس از خاتمه 
ه آن  ی «حقوق بشر» نیز بجنگ دوم جهانی، نظریه

). علت اصلی توجه  ۳۲۷:  ۱۳۷۰افزوده شد (کاسسه،  
نقض   موارد  تعدد  و  فجیع  جنایات  اصول  این  به 
این   تجلی  بود.  این جنگ  انسانی در جریان  حقوق 
ملل   منشور  در  بشر  آحاد  بنیادین  به حقوق  توجه 

ی  و ماده   ۵۵ی  الخصوص بند ب.پ مادهمتحد علی 
  ۲م و بند  فصل چهار   ۱۳ی  ماده   ۱فصل نهم و بند    ۵۶
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 سپتامبر   ۱۱پسر در پسا ی دکترین جنگ پیشگیرانه علیه تروریسم برمبنای سیاست بوش سازی آینده مدل .  تقوائی عباس

فصل دهم قابل مشاهده است (ناصرزاده،    ۶۲ی  ماده
ی جهانی  به بعد). تصویب اعالمیه   ۳۱۵: از ص  ۱۳۷۲

ی عطف بعدی  نقطه   ۱۹۴۸دسامبر    ۱۰حقوق بشر در  
علی  و  بود  روند  این  این  در  مندرج  اصول  آنکه  رغم 

دولت  سوی  از  نه  محاکم  اعالمیه  سوی  از  نه  و  ها 
الزم  تلق حقوقی،  نمی االجرا  امر  ی  این  ولی  شود، 

«بدین معنی نیست که برخی از اصول مهم مندرج  
در اعالمیه به صورت عرف و یا اصول حقوقی عمومی  

). از دهه  ۶۸:  ۱۳۷۳درنیامده است» (میرزایی ینگجه،  
دولت   ۶۰ روابط  بر  ناظر  «قواعد  بعد  با  به  ها 

و شاهد «کنوانسیون  یافت  افزایش  های  اتباعشان» 
ای حمایت از حقوق بشر، اعم از حقوق  متعددی که بر 

ها، حقوق زنان و حقوق کارگران وضع شده»،  اقلیت
ینگجه،    هستیم تصویب  ۱۱۷:  ۱۳۷۳(میرزایی   .(

المللی حقوق مدنی و سیاسی» در مجمع  «میثاق بین
ی عطف بعدی این  نقطه  ۱۹۶۶دسامبر    ۱۶عمومی در  

در   بر ضوابط محاکم قضایی  آن  در  که  است  روند 
تساوی    ارتباط امنیت،  و  آزادی  افراد جامعه، حق  با 

بیان   آزادی  و  مذهب  و  وجدان  و  فکر  آزادی  مردم، 
این میثاق    ۵ی  ماده   ۲تأکید شده و حتی براساس بند  

هر نوع محدودیت یا انحراف از حقوق اساسی بشر  
ی حقوق  آن تأسیس «کمیته  ۲۸ی  مردود و در ماده 

:  ۱۳۷۲اده،  بشر» مورد تأکید قرارگرفته است (ناصرز 
ص    ۳۳ از  کم  ۲۴و  بعد).  اصول  به  از  برخی  کم 

آمره حقوق  اعالمیه «قواعد  به شکل  بشر  ی حقوق 
حقوق  بین «کمیسیون  چنانکه  درآمدند؛  الملل» 
ممنوعیت  بین زور،  به  توسل  ممنوعیت  الملل، 
ممنوعیت  برده  و  دریایی  دزدی  ممنوعیت  داری، 

است»    ی قواعد آمره برشمرده کشی را در زمره نسل 
 ).۶۹: ۱۳۷۳(میرزایی ینگجه،  

بین  حقوق  توجه  دوم  در  شکل  افراد،  به  الملل 
ی موسوم به «منشور نورنبرگ» جلوه نمود  نامهنظام

که در آن افراد به عنوان مسؤول جنایات غیرانسانی  
الملل قرار گرفتند و بدین  خود مورد توجه حقوق بین 

«سابقه نورنبرگ  دادگاه  حقوقی  ترتیب  محکمی  ی 
آورد  وجود  به  جنگی»  جنایات  به  رسیدگی    برای 

). تفکیک «جنایات مبادرت به  ۳۲۴:  ۱۳۷۲(کاظمی،  

ی رؤسای  جنگ» از «جنایات جنگی»، امکان محاکمه 
مسؤولیت   که  درصورتی  آورد؛  فراهم  را  کشور  یک 

های  کنندگان پیش از آن، به پرداخت غرامت حکومت 
).  ۱۵۱و    ۴۳:  ۱۳۴۲شد (ارسنجانی،  نقدی محدود می 

حقوق   تابع  افراد  آنکه  برای  زمینه  ترتیب  بدین 
الملل محسوب شوند، مهیا گردید و به تدریج نیز بین

از   به جلوگیری  راجع  «قرارداد  امضای  نظیر  مواردی 
در  کشتار دسته آن»  و مجازات  (ژنوساید)    ۹جمعی 

)، کنوانسیون  ۵۸۷:  ۱۳۷۲(ناصرزاده،    ۱۹۴۸دسامبر  
«ع  ۱۹۶۸سال   بر  در  مبنی  زمان  مرور  شمول  دم 

غیرانسانی»   جنایات  و  جنگی  جنایات  خصوص 
المللی «منع  ) و کنوانسیون بین ۳۵۹:  ۱۳۷۰(کاسسه،  

  ۱۹۷۳نوامبر    ۳۰و مجازات جنایت آپارتاید» مصوب  
عنوان  ۹۵:  ۱۳۷۲(ناصرزاده،   به  افراد  به  توجه  بر   (

اند.  الملل تکامل بخشیده تابعان و مکلفان حقوق بین 
ده آمریکا جزء چند دولتی بود که با این  ایاالت متح

:  ۱۳۷۵(بلدسو و بوسچک،    کنوانسیون مخالفت کرد 
صرب ۵۹۷ جنایت  دسته ).  کشتار  در  جمعی،  ها 

شورای   که  گردید  موجب  زنان  به  تجاوز  و  شکنجه 
تصمیم    ۸۲۸و    ۸۰۸های  نامهامنیت با تصویب قطع 

بین  «دیوان  یک  ایجاد  جهت  به  کیفری»  المللی 
هنوز  جنایت ی  محاکمه  البته  که  بگیرد  کاران جنگی 

راه درازی برای  فعالیت کامل آن وجود دارد (میرزایی  
المللی»  ). مفهوم «مسؤولیت بین ۱۵۷:  ۱۳۷۳ینگجه،  

نیز در زمان ما دگرگون گردیده و این مسؤولیت که  
ی  ی حقوقی داشت، امروزه جنبهدر ابتدا صرفاً جنبه

مسؤولیت چون  و  است  یافته  المللی  بین   جزایی 
دسته  کشتار  «تجاوز،  نظیر  مواردی  جمعی،  شامل 

سلطه منع  و  سرنوشت  تعیین  حقوق  آزادی  گری، 
به   افراد  لذا  گردید،  زیست»  محیط  حفظ  بشر، 

بین واسطه «جنایات  صلح،  ی  علیه  جنایات  المللی، 
و   محاکمه  جنگی»  جنایت  و  بشریت  علیه  جنایت 

 . )۴۴۸-۴۴۹: ۱۳۷۰شوند (باوند،  مجازات می 

پیدایش   شاهد  امروزه  اینکه  نتیجه 
افراد  «ممنوعیت  با  رابطه  در  حقوقی»  خاص  های 

ها موجب مسؤولیت مستقیم  هستیم که نقض آن 
می  کلمه  آنان  اخص  معنی  به  افراد  «یعنی  شود، 
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توانند در پناه  الملل هستند» و نمی تابعان حقوق بین 
مسؤولیت دولتی خویش از مسؤولیت خود در قبال  

ظیر جرائم جنگی، جرائم علیه صلح و جرائم  اعمالی ن
، شانه  ١کشی یا ژنوساید علیه بشریت در قالب نسل 

). به عبارت  ۱۱۰:  ۱۳۷۵خالی کنند (بلدسو و بوسچک،  
الملل» دیگر امروزه شاهد پیدایش «حقوق جزای بین 

مورد   به سختی  پیش  چندی  تا  که  چیزی  هستیم؛ 
ق جزای  گرفت. رشد حقودانان قرار می پذیرش حقوق 

سایه بین در  دادگاه الملل  تشکیل  ویژه ی  ی  های 
نظیر   مناطق  از  برخی  در  جنگی  جنایات  بررسی 

)  ۱۳۷۷بوسنی و روآندا (ر.ک به : میرمحمدصادقی،  
دائمی   دیوان  یک  ایجاد  جهت  اقدام  سپس  و 

بین بین «دادگاه  عنوان  تحت  کیفری»  المللی  المللی 
ازدهم آوریل  کشور جهان در ی  ۶۰(که بعدها با امضای  

گرفت.    ۲۰۰۲ بیشتری  گردید)، شتاب  تشکیل  عمالً 
جنبه  به  محققان  از  میان  برخی  تعارض  ذاتی  ی 

اشاره   دیوان  این  تشکیل  با  متحده  ایاالت  مواضع 
حقوق کرده  کیسی  لی  مثال  عنوان  به  دان  اند. 

آمریکایی معتقد است که «آمریکا به دلیل تعارضات  
ی نامهکشور و اساس میان اصول قانون اساسی این  

بین  این  دیوان  به  پیوستن  امکان  کیفری،  المللی 
خواهیم  )؛ اما ما می ۱۳۸۲دادگاه را ندارد» (دهقانی،  

جنبه نتیجه به  عنوان  به  تعارض  این  عرضی  ی  های 
استراتژی مبارزه علیه تروریسم، اشاره کنیم: نگرانی  

است که «سربازان و نیروهای نظامی  آمریکا از این  
کشور که بخشی از مأموریت حفظ صلح در یک    این

باشند، براساس ادعاهای  کشور عضو پیمان را دارا می 
می  میزبان،  کشیده  کشور  محاکمه  میز  پای  توانند 
لذا علی ۱۲:  ۱۳۸۲شوند» (دهقانی،   بیل  )؛  آنکه  رغم 

معاهده رئیس   ٢کلینتون آمریکا  سابق  ی جمهور 
رج بوش از  تأسیس این دادگاه را امضا کرده بود، ج

سنای  «ارائه به  معاهده  این  به  مربوط  مدارک  ی 
آمریکا برای تأیید» خودداری و آن را به دلیل امکان  
افسران   و  سربازان  قرارگرفتن  پیگرد  «تحت 
دانست   کشور  این  منافع  با  تعارض  در  آمریکایی»، 

معاهده از  آمریکا  رسمی  طور  به  تأسیس  (امروز  ی 

 
1 Genocide 

) و به  ۱۳۸۱شود،  ج می المللی خار دادگاه جنایات بین 
دیوان   این  از  برای خروج خود  را  زمینه  دلیل  همین 

الزمه کرد.  گسترده آماده  جنگ  جهت  ی  آمریکا  ی 
آمریکایی در   با تروریسم»، حضور سربازان  «مقابله 
نقاط مختلف دنیا بود؛ لذا باید مسؤولیت جزایی از  

می  سلب  افراد  و  این  کاپیتوالسیون  نوعی  و  گردید 
شد. پیگیری ها طراحی می ضایی برای آن مصونیت ق

همین قضیه توسط ایاالت متحده و اصرار این کشور  
بین  «دادگاه  انحالل  که  خطر  با  را  کیفری»  المللی 

  ۱۴۲۲ی  نامهمواجه کرده بود، منجر به تصویب قطع 
شد که مطابق آن «نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی  

به پاسدار صلح سازمان ملل»  نیروهای  مدت    عضو 
دادگاه،   این  قانونی  تعقیب  و  تحقیق  از  سال  یک 

شدند و این مصونیت درحالی شامل اتباع  معاف می
المللی  گردید که این کشور عضو دادگاه بین آمریکا می 

 ).۱۳۸۱کیفری نبود (کرمانی،  

بدون   فرد  از  حمایت  که   است  مسلم  امروزه 
متعرض  محاکمه  فرد  این  حقوق  به  که  کسانی  ی 

ی  امری غیرممکن است و بدین لحاظ جنبهشوند،  می
ترین تجلی  الملل از افراد (که مهم حمایتی حقوق بین 

ی کیفری آن پیوند  آن «حقوق بشر» است)، با جنبه
شود. عدم توجه و اخالل در  خورده و درهم تنیده می 

بین جنبه حقوق  کیفری  جنگ  ی  در  که  الملل، 
اح غیرقابل  تروریسم  علیه  آمریکا  تراز  پیشگیرانه 

الملل را مختل  ی حمایتی حقوق بین باشد، جنبهمی
از  می یکی  مقابل  در  سدی  ترتیب  بدین  و  سازد 

بین  حقوق  اصلی  از  وظایف  حمایت  یعنی  الملل 
 کند.حقوق بشر و ممانعت از نقض آن ایجاد می 

 

«رخداد فجایع و مسؤولیت   ٥٫٩
 جمعی» 

هاست؛  الملل کنترل جنگ ی مهم حقوق بین دغدغه 
تجر  که  به چراکه  داده  نشان  بشریت  تاریخی  ی 

جنگ  در  از  معموالً  بیش  غیرنظامیان  آسیب  ها 
بین است. حقوق  بوده  نموده  نظامیان  الملل سعی 

2 Bill Clinton 
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یابی به  هایی متعدد برای دست ضمن بازکردن کانال 
برای   جنگ  ساختن  پرهزینه  و  کشورها  ملی  منافع 

ی آن ارائه  تأمین این منافع، راهکارهایی برای خاتمه 
آسیب دهد نموده  سعی  همچنانکه  جنگ  ؛  های 

متوجه غیرنظامیان نشده و آسیب نظامیان نیز به  
گیر ی دو جنگ عالم حداقل ممکن کاهش یابد. تجربه 

نیمه  اعمال  در  که  داد  نشان  بیستم  قرن  اول  ی 
مجبورنمودن  جویانه تالفی  «برای  ظاهراً  که  ای 
صورت  طرف مقررات»  رعایت  به  مخاصمه  های 

نمی نقض  تیجه گرفت،  و  شقاوت  «افزایش  جز  ای 
همراه   به  جنگ»  حقوق  اساسی  اصول  شدیدتر 

بوسچک،   و  (بلدسو  است  ).  ۵۹۰:  ۱۳۷۵نداشته 
دغدغه  مورد  در  از  داوید  استفاده  در  «کنترل  ی 

هرگونه   کنترل  «باید  که  است  معتقد  خشونت» 
در  استفاده را  نظامی  نیروی  ابزارهای  از  ممکن  ی 

ید فرهنگ انحصاری جنگ  دست گرفت و خود را از ق
تمام عیار که در دو قرن گذشته بر ما تحمیل شده،  
را   نظامی  قدرت  از  استفاده  موارد  و  ساخت»  آزاد 

 ).     ۱۳:  ۱۳۸۲کاهش داد (داوید،  

کاپوتو  و  ١فیلیپ  دریایی  نیروی  سابق  ناوبان   ،
ایمانی» نویسنده  «اعمال  رمان  که   2ی  است  معتقد 

امری عادی است. به  رخداد فجایع درحالت جنگی،  
و  عقیده «ترس  دائمی  در حالت  که  وی سربازی  ی 

داند «دشمنش  برد و نمی نگرانی و ناامنی» به سر می 
«دریای   در  غرقه  هست؟»،  کجا  در  و  کیست 

شود و در چنین حالتی «حتی بهترین  خصومت» می 
آدمکش  به  مدتی  از  بعد  هم  حرفه سربازان  ای  های 

سربازان طی جنگ با  شوند». از نظر وی  تبدیل می 
می  صمیمی  خیلی  «سربازی  یکدیگر  وقتی  و  شوند 

کم  دهد، آنگاه کم اش را از دست می دوست صمیمی 
می  پیش  جایی  برمی تا  انتقام  درصدد  که  آید»  رود 

سالیس ۱الف:  -۱۳۸۵(تایم،   گری  دوم  ناخدا   .(٣  ،
سابقه  با  که  وکیلی  ویتنام  جنگ  در  شرکت  ی 

در ددوره را  تاون های حقوق جنگ  و    ٤انشگاه جرج 
پوینت  است    ٥وست  معتقد  اتفاقات  گذرانده،  که 

 
1 Philip Caputo 
2 Acts of Faith   
3 Gary Salis 

ها و تعلیم  میدان جنگ گاهی «کامالً مخالف آموزش
تکاوران دریایی» است؛ چراکه «اصل اساسی قانون  

ی نبرد  جنگ این است که کسانی که خارج از صحنه 
قرارگیرند»   هدف  مورد  دانسته  نباید  هرگز  هستند، 

ایاالت  ۱الف:  -۱۳۸۵(تایم،   پیشگیرانه  جنگ  در   .(
متحده علیه تروریسم (و حتی پیش از آن در اواخر  

ی دوم قرن بیست  قرن بیستم و پس از آن در دهه 
و یکم)، شاهد مسائلی هستیم که در مباحث فوق  

گرفته قرار  توجه  درحالی مورد  یعنی  حقوق  اند؛  که 
  الملل، اصل «مسؤولیت شخصی» را مورد توجه بین

می  قرار  جایگاهی  خود  استراتژی  این  در  عمالً  دهد، 
رابطه   این  در  والیس  ندارد.  وجود  اصل  این  برای 
ما   اینکه  بر  مبنی  بوش  «تئولوژی  که  است  معتقد 

برای پوشاندن  خیر هستیم و آن  تنها تالش  ها شر، 
است؛   شده  آن  مرتکب  آمریکا  که  است  جرائمی 

 ار باشد»  جرائمی که باعث شده جهان از آمریکا بیز 

 ). ۱۵: ۱۳۸۲(والیس، 

های لیزری به هیچ  های هوشمند و موشکبمباران
نتوانسته کشتهوجه  آمار  از  غیرنظامی  اند  شدگان 

های وسیع، جهت کاهش  بکاهند. تالش برای بمباران
درگیری شدت  تلفات  بر  نیز،  نظامی  مستقیم  های 

هزار غیرنظامی در جنگ  افزود. حدود سی فجایع می 
خلی به  اول  کویت)  آزادسازی  (یعنی جنگ  فارس  ج 
بمباران واسطه همین  ولی  ی  شدند،  کشته  ها 
های مهمی نظیر سی.اِن.اِن، کمتر تصاویری از  رسانه

جریان   در  گذاشتند.  نمایش  به  انسانی  فجایع  این 
متوجه   آسیب  بیشترین  عمالً  نیز  عراق  تحریم 
غیرنظامیان شد؛ به عنوان نمونه اعالم گردید که بر  

 ر این تحریم، ماهانه به طور متوسط بیش از پنج اث
تغذیه یا  سال عراقی، بر اثر سوء هزار کودک زیر پنج 

هزار کودک عراقی از    ۱۱اند (هر ماه  کمبود دارو مرده 
  ۱۰۶،  ۱۹۹۶آوریل    ۱۸). در  ۱۳۷۴میرند،  سوءتغذیه می 

جو در اردوگاه سازمان ملل در قانا کشته شدند  پناه
آن  میان  در  می   ۵۶،  هاکه  چشم  به  خورد  بچه 

4 Georgetown University 
5 West Point 
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حمایت  این  (بازتاب).  محکومیت  امکان  آمریکا  های 

بین  مجامع  توسط  یک  حادثه  کرد.  مختل  را  المللی 
حادثه از  پس  سپتامبر  سال  یازدهم  در    ۲۰۰۱ی  و 

جریان حمله به افغانستان، حوادث مشابه افزایش  
چشمگیری داشت. توجیه رسمی آمریکا و انگلیس  

ها که در بعضی از موارد منجر به  ن در بمباران افغا
شدن تعداد زیادی از کودکان و زنان (ظاهراً به  کشته 

اقدامات   به  مظنونان  «تحویل  گردید،  اشتباه) 
). هنگامی که  ۱۸:  ۱۳۸۲خرابکارانه» بود (چامسکی،  

در اواخر سال بعد بوش درخواست خود را مبنی بر  
غلب  «برقراری دموکراسی در خاورمیانه» مطرح کرد، ا

صحبت  عربی  با  مطبوعات  رابطه  در  وی  های 
کشورهای   در  دیکتاتوری»  و  تروریسم  «دموکراسی، 

تحت  برای  سرپوشی  را  قراردادن  عربی  الشعاع 
عام در فلسطین اشغالی و پایان    ی توقف قتل مسأله

ایسنا،   و  (رویترز  کردند  قلمداد  عراق  :  ۱۳۸۲اشغال 
۳.( 

ورمیانه  ، کارشناس سابق خا١رپوئل مارک جریت 
در واشنگتن معتقد    AEIدر سیا و عضو دائم سازمان  

است که سردمداران «دموکراسی مدرن غربی» باید  
بیشتر از سایر کشورها از جنگ «شرمنده» باشند؛  

آمریکایی  دست  به  غیرنظامیان  «کشتار  ها»  چراکه 
بسیار تأسف برانگیز بوده و حتی تحت عنوان مقابله  

آشوب  مبارز،  «تندروهای  شبهبا  و  نظامیان»، گران 
(تایم،   نیست  توجیه  وسلی  ۱الف:  -۱۳۸۵قابل   .(

ی سابق  ی ارتش و فرمانده ، ژنرال بازنشسته٢کالرک 
در   غیرنظامیان  کشتار  ماجرای  با  رابطه  در  ناتو 

  پرداخته؛ از جمله هایی  ی عراق، به طرح سؤال حدیثه
افتاده   ی عیوقا  نیچن  ایآ«  نکهیا اتفاق  گذشته  در 

آ ب  ن یا  ا یاست؟  فروپاش  لیتحل  انگریحوادث    ی و 
  نکه یتر ا؟ مهم ستیما ن  ی روهایدر ن  ی ضوابط انتظام

ابوغر زندان  و    ی روهاین  ب ی در  تعهدات  کدام  به  ما 
دوباره    م یتوانی ما م  ا یاند؟ آه بود  بند یپا  ی اصول اخالق

ب  تمان یمحبوب عراق  در  آور ه  را  (تایم،    »؟میدست 
برنده ۱الف:  -۱۳۸۵ که  هنگامی  جایزه  ).  ایرلندی  ی 

 
1 Repoel Mark Jarrett 
2 Wesley Kanne Clark 
 

، از وضعیت کودکان عراقی در این  ۲۰۰۶صلح نوبل  
خواهد بوش را بکشد.  کشور بازدید کرد گفت که می 

«مسؤولیت  نمونه  سمت  به  گرایش  از  دیگر  هایی 
عقب  (یعنی  در  جمعی»  مترقی)  اصل  یک  در  گرد 

قا متحده  ایاالت  استراتژیک  مشاهده    بل متحدان 
است. اسرائیل با ساخت دیوار حائل، که یادآور دیوار  

ی  را از کرانه  ۱۹۴۸های اشغالی  برلین است، سرزمین
باختری جدا کرد و موجب قطع ارتباط میان هفتصد  

های فلسطینی  هزار نفر از اهالی روستاها و شهرک 
ی  مجاور دیوار با دیگر فلسطینیان ساکن در منطقه

باخترکرانه  ژوئن  ی  در  دیوار  این  ساخت  گردید.  ی 
ی رژیم صهیونیستی به  میالدی در کابینه   ۲۰۰۰سال  

  ۲۰۰۲تصویب و در سال    ٣ریاست وقت آریل شارون 
کیلومتر) است،    ۳۵۰عملیات اجرایی آن (که حدود  

متری، دیواری با    ۶آغاز شد. در کنار این دیوار بتونی  
خ تعدادی  و  برق  جریان  با  همراه  خاردار  ندق  سیم 

).  ۱۲:  ۱۳۸۲بزرگ تعبیه و حفر شده است (نیوزویک،  
در   جمعی  مسؤولیت  به  اسرائیل  رویکرد  اوج 

های مبارزان فلسطینی و حمله به  کردن خانه خراب
قابل بود  لبنان  حملهمشاهده  جریان  در    ۳۳ی  . 

اسرائیل به جنوب لبنان، بیش    ۲۰۰۶ی تابستان  روزه
های  ی رسانهکه به نوشتهاز هزار لبنانی کشته شدند  

آن  اغلب  جان  آمریکایی  بودند.  نظامیان  غیر  ها 
، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل «پس از  ٤بولتون 

که شورای حقوق بشر، اسرائیل را در جریان یورش  آن
به لبنان به نقض حریم حقوق بشر متهم کرد، این  

بی  اسرائیل،  به  اعتراض  خاطر  به  را  کفایت  شورا 
). در نوزدهمین روز  ۱۳۸۵(حمایت از جنگ،    دانست»

حمله  (این  لبنان  به  اسرائیل  دومین  ۸۵/ ۸/۵ی   (
انسانی در پناهگاهی در منطقهفاجعه ی قانا در  ی 

متأثر  را  افکار عمومی جهانیان  و  داد  رخ  شهر صور 
ای که در همان ابتدا  کشته  ۵۰نفر از تعداد    ۲۲نمود.  

  ).ودند (بازتاباز زیر آوارها بیرون آمدند، کودک ب 

تر گسترش  «مسؤولیت جمعی» یا به عبارت دقیق 
نتیجه  آن،  به  پیشگیرانه رویکرد  جنگ  طبیعی  ی  ی 

3 Ariel Sharon 
4 John Bolton 
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ایاالت متحده علیه تروریسم است که حتی دامنگیر  
گردیده  گروه نیز  متحده  ایاالت  داخلی  مخالف  های 

«سازمان   کارمندان  عملکرد  نمونه  عنوان  به  است؛ 
اداره  به  وابسته  که  ایاالت  بی.ای.تی.اف»  دارایی  ی 

ی مقر دیویدیان در  متحده هستند و پس از محاصره 
واکوی تگزاس توسط اف.بی.آی، حمله به طرفداران  

فوریه  در  را  کوروش  اجرا    ۱۹۹۳ی  دیوید  و  طراحی 
العاده بحث برانگیز گردید. در این حمله  کردند، فوق 

سا داخل  در  که  کسانی  از  «تمامی  بودند،  ختمان 
جمله فرزندان و کودکان اعضای فرقه کشته شدند»  

های اروپا و  ی سیاست ). مقایسه ۲۶۷:  ۱۳۸۰(اسلر،  
آمریکا در قبال تروریسم نشانگر آن است که «هر  
دو سوی آتالنتیک این پدیده را به عنوان تهدید نظام  

داری غرب در قرن جدید میالدی قبول دارند»  سرمایه
گرایی آمریکا و اروپا در جریان حمله به  و اگرچه هم

قابل  این    افغانستان  که  صورتی  در  ولی  بود؛  تأمل 
الملل» نباشند، اقدامات همراه با «رعایت حقوق بین 

می  متحده  ایاالت  از  اروپا  جدایی  شود  موجب 
 ). ۱۲: ۱۳۸۴(ظریف، 

«افزایش محدودیت و خشونت؛   ٥٫١٠
 عدم تناسب بین جرم و مجازات» 

یش از حد هدف، توجیهی است برای  بزرگ نمودن ب
در   سرد  جنگ  وحشت  آن.  به  رسیدن  راهکارهای 

گلدواتر    ۶۰ی  دهه  باری  که  بود  کاندیدای  ١توجیهی 
هرگونه    ۱۹۶۴جمهوری ایاالت متحده در سال  ریاست 

«تندروی» را در دفاع از آزادی مجاز اعالم کند (اسلر،  
ین  ی تروریسم از ا ). نگاه غرب به مسأله۲۸۴:  ۱۳۸۰

اوایل   در  راستا،  همین  در  نیست.  مستثنی  قاعده 
هسته  ۲۰۰۵سال   تهدید  با  شاهد  مقابله  برای  ای 

، رئیس جمهور وقت  ٢تروریسم توسط ژاک شیراک 
رو های وسیع جهانی روبه فرانسه بودیم که با واکنش 

گردید. تناسب بین جرم و مجازات در چنین بیاناتی  
یسم همچون یک  ریزد. بوش به ترورکامالً درهم می 

ی سرطانی در حال پیشروی که به سرعت باید  غده

 
1 Barry Goldwate 
2 Jacques Chirac 
3 Brzezinski 

نگرد؛ لذا در اعالم راهبرد جدید امنیت  قطع شود، می 
در سال   اینکه    ۲۰۰۲ملی خود  به  اشاره  با  میالدی، 

«دشمنان تمدن، آشکارا و فعاالنه طالب ویرانگرترین  
به توجیه استراتژی  ساالری فن های جهان هستند»، 

پ یا  «بازداشتن  پیشگیری  برای  خود  یشدستی 
خصمانه یعنی  اقدامات  پرداخت؛  دشمنان»  ی 

داری» و مجازبودن «حق زدن  کنارگذاشتن «خویشتن 
نمی ضربه  بوش  (آقای  نخست»  مردم  ی  همه  شود 

ی در مصاحبه   ٣). برژینسکی ۱:  ۱۳۸۲دنیا را کشت،  
ی مردم ارگان حزب کمونیست چین،  خود با روزنامه

مبن پاسخ سؤالی  تهدید  در  احساس  آیا  اینکه  بر  ی 
ی این کشور  تواند توجیهی برای علت عالقه صرفاً «می 

مشکالت   حل  جهت  نظامی  قدرت  از  استفاده  به 
 دهد: باشد؟»، چنین پاسخ می 

حل   جهت  نظامی  قدرت  به  آمریکا  «اتکای 
می  من  مسائل،  باشد.  داشته  متعددی  علل  تواند 

رای استفاده  بسیاری اوقات از اتکای افراطی آمریکا ب
ام. این درحالی است که  از توان نظامی انتقاد کرده 

به   قادر  که  متعددی  شرکای  داشتن  از  آمریکا 
گیری از قدرت در نقاط دوردست باشند، محروم  بهره 

 ). ۷:  ۱۳۸۵(سوءاستفاده آمریکا از قدرت،  است»

علیه  نتیجه آمریکا  پیشگیرانه  جنگ  داخلی  ی 
محدودیت  افزایش  نتیجه ها  تروریسم،  خارجی  و  ی 

ها اصل  ی خشونت بود که هر دوی این آن، توسعه
بدیهی «تناسب میان جرم و مجازات» را به چالش  

داوید می را    ٤کشید.  پدیده  این  ماهرانه  نحوی  به 
می  و  آسیب تبیین  «احساس  که  و  نویسد  پذیری 

ای  کنندهبرتری در نظام آزادی، به یک بدگمانی ویران 
می  که  شده  واکنش تبدیل  به  تواند  را  شدید  های 

مندی از دنبال داشته باشد و کشور را به سوی بهره 
برخی قوانین خاص سوق دهد؛ به طوری که الگوهای  

مک مو از  دادگاه  ٥کارتیسمجود  رأی  تا  های  گرفته 
میهن قانون  راهکارهای  به  متوسل  نظامی  پرستی 

(داوید،   موجب  ۵۴:  ۱۳۸۲شود»  دیدگاه  همین   .(

4 David 
5 McCarthyism   
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آزادی  و  بشر  حقوق  مخالف  «اقدامات  های  افزایش 
سطح   در  آمریکا  توسط  افراد»  عمومی  و  خصوصی 

بین  و سطوح  نمونه داخلی  است.  گردیده  ی المللی 
ی آمریکا به مقامات  ی کنگرهخلی این اقدام «اجازهدا

به   مظنون  که  اشخاصی  بازداشت  برای  دولتی 
دخالت در اقدامات تروریستی هستند»، برای مدت  

ی جهانی  اعالمیه ۱۱ی زمانی نامشخص (مخالف ماده
نمونه  و  بشر)  بین حقوق  پذیرش  ی  عدم  آن  المللی 

ججنگ اسیر  عنوان  به  عرب  و  افغان  نگی  جویان 
ی سوم ژنو در خصوص برخورد  نامه(مخالف موافقت 

با اسرای جنگی) و عدم تمایز میان اشخاص و اماکن  
مواد   با  (مغایر  غیرنظامی  و    ۵۲و    ۵۰و    ۴۸نظامی 

از  نامهموافقت  حفاظت  درخصوص  ژنو  چهارم  ی 
 ).   ۱۲: ۱۳۸۴غیرنظامیان در جنگ) است (االنتقاد،  

رامونه  تئوری  ١ایناسیو  استاد  در  ،  ارتباطات 
به  دانشگاه  تام»  «نظارت  عنوان  تحت  پاریس  های 

سازمان دخالت  وضعیت  در  بررسی  اطالعاتی  های 
های خصوصی مهاجران و مردم آمریکا پرداخته  حریم

این  برای  که  توجیهی  محدودکردن  است.  یعنی  کار 
بیشتر   امنیت  کسب  دارد،  وجود  خصوصی  زندگی 

مربوطه   اطالعات  روند،  این  در  یک  است.  «به 
تصفیه  «سیستم  دستگاه  به  موسوم  اطالعات  ی 

بازدارنده رایانه کنترل  می٢ای  منتقل  این  »  شود». 
کلیه هویت  خطر  سیستم  و  چک  را  مسافرین  ی 

ها را تخمین و «هریک از آنان را  بالقوه هرکدام از آن 
ی مهاجرت و  کند». ادارهبا یک کد رنگی مشخص می 

ی با همکاری  امور خارجه  روند  وزارت  این  در  کدیگر 
مشارکت دارند. اطالعات مربوط به افراد نیز توسط  

» خریداری و به  ٣ی انتخابیک شرکت به نام «نقطه 
آمریکا فروخته می  کردن  شود؛ چراکه «ذخیره دولت 

اطالعات شخصی توسط دولت ممنوع است»، ولی  
کار  تواند مأمور انجام این  یک شرکت خصوصی می 

مربوط به خارجیان است، ولی    های فوقشود. نظارت
«قانون   نیستند.  مستثنی  نیز  آمریکایی  شهروندان 

عدم  ٤پرستی» میهن نظیر  کنترل  از  نوینی    اشکال 
 

1 Ignacio Ramone. 
2 CAPPS 
3 Choice Point 

در   رازداری  خصوصی،  زندگی  «حریم  به  توجه 
برند» و  نگاری و آزادی اطالعات را زیر سؤال می نامه

مجوز   به  نیازی  دیگر  تلفنی  شنودهای  «برای  حتی 
توانند بدون جواز بازرسی به  زجویان می نیست و با

اطالعات شخصی شهروندان دست یابند». جالب آن  
مشی فکری افراد» پلیس  است که جهت تعیین «خط 

ها  خواهد که لیست کتاب ها می خانهفدرال از کتاب 
را  و سایت  اینترنتی مورد استفاده اعضای خود  های 

همه   از  و  بگذارند  سازمان  این  اختیار  در 
« حیرت رمز  اسم  با  پنتاگون  طرح  »،  TIA5انگیزتر، 

یک   به  که  است  اطالعات  بر  تام  نظارت  سیستم 
پویندکستر جان  نام  به  سابقه  با  آمریکایی    ٦ژنرال 

عبارت   و  شد  «جمع واگذار  از  طور  است  به  آوری 
  ۲/ ۶ی هریک از  صفحه اطالعات درباره   ۴۰متوسط  

پردازش  ی زمین و واگذاری  میلیارد نفر ساکن در کره 
(رامونه،   رایانه»  یک  به  روزنامه ۱۱:  ۱۳۸۲آنان  ی ). 

نیویورک تایمز باالخره فاش ساخت که «بوش بعد از  
کرد   امضا  را  فرمانی سری  یازدهم سپتامبر،  حمالت 

داد تا  که به آژانس امنیت ملی «ان.اس.ا» اجازه می 
المللی و پست الکترونیک صدها  مکالمات تلفنی بین 

ر  آمریکا  در  برای چنین  نفر  که  دادگاه  تأیید  بدون  ا 
الملل ی بین اموری الزامی است، کنترل نماید» (شبکه 

).  ۱۳۸۴روزنامه اطالعات به گزارش خبرگزاری رویتر،  
اقدام   محدودیت،  افزایش  در جهت  آخرین حرکت 

ی مظنونان  بوش برای تصویب قانون جدید شکنجه 
روز  بازداشت  در  که  بود    ۲۰۰۶اکتبر    ۲۹شده 

) به امضای وی رسید. براساس این قانون،  ۲۷/۷/۸۵(
خواهند  «سازمان را  حق  این  آمریکا  اطالعاتی  های 

مظنون  محض  به  را  داشت  وی  نفر،  یک  به  شدن 
قبول برای مدت طوالنی دستگیر بدون مدرک قابل  

سال  است  ممکن  و  طول  کنند  بازداشت  این  ها 
موجب   که  قانون  این  براساس  همچنین  بکشد». 

سازم بینان خشم  و  مدنی  نمایندگان  های  و  المللی 
و   زور  از  «استفاده  گردید،  دموکرات  حزب  و  کنگره 

ها قانون  (دموکرات   شکنجه در بازجویی مجاز است»

4 Patriot Act 
5 Total Information Awareness 
6 John Poindexter 
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را لکه آمریکا دانستند،  جدید شکنجه  برای  ی ننگی 
رابطه ۱۳۸۵ کامینسکی  جنگی،  ).  شرایط  میان  ی 
ی آزادی  شنوی شهروندان و محدودشدن حیطهحرف

 کند:  فردی را چنین تبیین می 

افروز،  «طی دوران جنگ، شهروندان کشور جنگ 
برند؛ مبادا که  ی رهبران خود را زیر سؤال نمی انگیزه

به اتهام خیانت اعدام شوند. درنتیجه هر دولتی که  
باشد، منطقاً  و غیرمنتقد  طالب شهروندانی مطیع 
گرایش  دائمی  جنگی  سیاست  گرفتن  پیش  در    به 
دارد. طنزآمیز است که اکثر شهروندان، با اشتیاق از  

می سیاست حمایت  جنگی  آنکه  های  بدون  کنند، 
ی آزادی  متوجه باشند که با این کار تیشه به ریشه

 ).۱۸و  ۱۵: ۱۳۸۲(کامینسکی،  زنند» خود می 

قابل   نیز  قضیه  خارجی  مثل  ابعاد  است:  تأمل 
در   بشر  نقض حقوق  به  نسبت  آمریکا  حساسیت 

کارائیب، علی جزیره  آن ی  وقتی    الخصوص کوبا،  هم 
کنیم این آمریکاست که چندصد نفر  که مشاهده می 

را بدون هیچ اتهامی به مدت چند سال در گوانتانامو  
محاکمه قصد  و  کرده  آن زندانی  غیرعلنی  را  ی  ها 

الملل در  ). عفو بین ۱۸:  ۱۳۸۲داشته است (گاردین،  
منتشره بیانیه تصمیم    ۲۰۰۳  یژوئیه   ۴ی  ی  خود، 

برای محاکمه  را  بوش  زندان  دولت  ی شش مظنون 
که   آمریکا خواست  دولت  «از  و  گوانتانامو، محکوم 

محاکمه  و  عدالت  اصل  آنکه  از  زیر  قبل  عادالنه  ی 
برود، در تصمیم خود برای محاکمه  ی نظامی  سؤال 

الملل بار دیگر  این افراد تجدید نظر کند» (عفو بین 
کر  محکوم  را  سوء  ۱۳۸۲د،  بوش  مأموران  ).  رفتار 

بازرسی  جریان  در  زندان تحقیق  در  که  هایی  هایی 
  ۲۰۰۱نظیر گوانتانامو، بگرام و ابوغریب پس از سال  

واکنش  با  گرفت،  صورت  جهانی  میالدی  های 
اجرایی  روبه امور  تعبیر سیمپسون دبیر  به  و  روشد 

«لطمه  و  بی.بی.سی  متحده  ایاالت  به  جدی  ی 
 ). ۱: ۱۳۸۴ست» (سیمپسون،  متحدانش زده ا

 
1 Joe Kleine 

«شکست محتوم دکترین  ٦
 جنگ پیشگیرانه»

جمهوری  نامزد  عنوان  به  پسر  در  بوش  خواهان 
در   جمهوری  ریاست  انتخابات  تلویزیونی  مناظرات 

بودن بیش از    میالدی، «نسبت به فعال   ۲۰۰۰سال  
اثرات   به  آمریکا هشدار داد و  حد سیاست خارجی 

کرد». او قدرت و    منفی آن در سرتاسر جهان اشاره
زمینه را  آمریکا  و  فروتنی  آمریکا  از  دنیا  استقبال  ی 

دانست.   کشور  این  از  جهانیان  تنفر  عامل  را  غرور 
در  ارائه درگیری  و  پیشگیرانه»  «جنگ  دکترین  ی 

افغانستان و سپس در عراق و تهدید مداوم دشمنان  
کار همراه وی،  احتمالی توسط بوش و تیم نومحافظه

ه سیاست آمریکا طی شش سال پس از  نشان داد ک
مناظره شده  آن  دگرگون  حد  چه  تا  تلویزیونی  ی 

است. ایاالت متحده حتی نتوانست همبستگی افکار  
ی یازدهم سپتامبر، عمومی جهانی را که پس از حادثه

حادثه   این  قربانیان  با  همدردی  احساس  قالب  در 
ایجاد شده بود، حفظ کند و سیاست جنگ بازدارنده  

گرایی این کشور باعث گردید که «حمایت  جانبهک و ی
المللی را از دست بدهد».  ی بین و پشتیبانی جامعه

ی تایم تأکید کرد که  ای در مجلهدر مقاله  ١جو کالین 
رغم آنکه «بوش قول سیاست خارجی مبتنی بر  علی 

تواضع و فروتنی و سیاست داخلی همدلی با مردم را  
ا گرفت «سیاست خارجی  چه جای آن ر داده بود»؛ آن 

مبتنی بر غرور و تکبر و سیاست داخلی بدبینانه و  
). داوید ضمن تأیید  ۱۵: ۱۳۸۲ظالمانه» بود (والیس،  

مبارزه با تروریسم، اعمالی نظیر حمله به افغانستان  
سؤال   زیر  فرآیند،  این  برای  راهکاری  عنوان  به  را 

 برد:  می

همراه   عینی  اقدامات  با  تروریسم  علیه  «مبارزه 
آنکه اعتبار ما را در  های آن بی است و سوزاندن ریشه

نظر   به  قانونی  ببرد،  سؤال  زیر  نگهداری  و  حفظ 
کند که به زانو درآوردن  رسد، ولی کسی باور نمی می

وفصل مشکالت یا پیگیری سایر  افغانستان برای حل 
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در جایی دیگر کافی    مسائل در سومالی، در عراق یا
 ).  ۷۷:  ۱۳۸۲(داوید،  باشد»

محبوبیت  حمله افعانستان  به  پیروزمندانه  ی 
بوش را از قبل از این حادثه به حدود دوبرابر افزایش  

)؛ اما در جریان حمله به عراق،  ۱۲:  ۱۳۸۰داد (فغانی، 
همچنین   و  سابق  ائتالف  نتوانست  متحده  ایاالت 

را همراه خ  موافقت  و  سازمان ملل  باشد  ود داشته 
نرم»   «قدرت  دادن  ازدست  با  حمله  این  درنتیجه 

اش برای جلب موافقت دیگر کشورها  خود، («توانایی 
ازطریق   نه  و  داوطلبانه  صورت  به  پیشنهادش  با 
اعمال فشار»)، بهای گزافی پرداخت. در نظرخواهی  

از   پو  کشور دنیا مشخص گردید    ۲۰مرکز پژوهشی 
ی یک سال، حمایت از  که پس از حمله به عراق ط 

درصد کاهش یافته است    ۳۰تا    ۱۰جنگ بر ضد ترور  
:  ۱۳۸۲شود همه مردم دنیا را کشت،  (آقای بوش نمی 

گفته۱ به  نای ).  ژوزف  بین ١ی  روابط  استاد  الملل  ، 
جمهور آمریکا باید توانایی  دانشگاه هاروارد، «رئیس 

داشته باشد قدرت نظامی را با قدرت جلب رضایت  
ترکیب کند»؛ مخصوصاً آنکه در جریان مبارزه  دیگران  

علیه تروریسم، «همه چیز به توانایی در جلب افکار  
روها بستگی دارد». وی سپس به عدم  و قلوب میانه

می  اعتراف  رابطه  این  در  آمریکا  د  کنتوانایی 
 ).     ۱۲: ۱۳۸۵فرانسیسکو کرانیکل،  (سن

بیرز  م  ٢راند  امنیت  شورای  وقت  مقامات  لی  از 
آمریکا، که به خاطر جنگ عراق استعفا داد، معتقد  
است که آمریکا در زمان حمله به افغانستان «از یک  
برخورد   چگونگی  که  بود  برخوردار  واقعی  فرصت 

مسأله  با  با  جهان  ولی  دهد»،  تغییر  را  تروریسم  ی 
ازدست دادن این فرصت، عراق به محلی برای جذب  

تروریست  آموزش  افغو  و  تبدیل  بار  ها  نیز  انستان 
قدرت  خاطر  به  این  دیگر  جنوب  در  طالبان  گرفتن 

فرانسیسکو کرانیکل،  کشور، از کنترل خارج شد (سن
در  ۱۲:  ۱۳۸۵ طالبان  پیروزی  با  او  سخن  این  و   (

سال   در  برژینسکی    ۲۰۲۱افغانستان  شد.  تأیید 
معتقد است که در بهترین حالت ممکن یعنی خروج  

 
1 Joseph Nye 
2 Rand Beers 

عراق، از  آمریکایی  درخواست  آن   نیروهای  به  هم 
که  عراقی  نیست  گریزی  واقعیت  این  از  «بازهم  ها، 

المللی به آمریکا را شدیداً  عملیات عراق، اعتماد بین 
است»  خدشه کرده    گر ی د  یاستیس  کای(آمردار 

آمریکایی  روزنامه  ). ۱۲:  ۱۳۸۵  خواهد،یم ی 
ی جنگ  فرانسیسکو کرانیکل در گزارشی، نتیجه سن

جنگ پیشگیرانه دانسته و    عراق را شکست دکترین 
می  موافقان  تصریح  حتی  عراق،  وضعیت  که  کند 

تبدیل  سیاست به منتقدان وی  را  بوش  های سابق 
ریشه  بردن  «ازبین  نظیر  اهدافی  و  های  کرده 

را برای چند   از طریق کاشتن دموکراسی»  تروریسم 
حلی    دهه به تأخیر انداخته و به دلیل عدم وجود راه 

پایان  چگونگی  سیاست  برای  عراق،  بحران  به  دادن 
خارجی ایاالت متحده دچار سرگردانی گردیده است؛  

که    یی هاست ی داند چگونه با تروری نم   ی کس «   چراکه
نظام  یکشور  چیه قدرت  از  استفاده  با  و    ی ندارند 

خطرناک    یهام یرژ  ا یاند،  نشده   فیضع  زیمتعارف ن
   .)۱۲:  ۱۳۸۵فرانسیسکو کرانیکل،  (سن  کند» د برخور 

این سردرگمی در سیاست خارجی آمریکا در قبال  
قابل   نیز  مخالفش  است.  کشورهای  مشاهده 

برای سرنگونی حکومت  درحالی  به تالش  آمریکا  که 
الملل «کوبا را دارای  پردازد، سازمان عفو بینکوبا می 

ن و  ترین برخورد در مورد مخالفاباالترین فضا و نرم 
می  مخالفت»  (گاردین،  ابزار  ).  ۱۸:  ۱۳۸۲خواند 

کشورهایی نظیر اسرائیل نیز به این سردرگمی دامن  
زنند؛ کمااینکه «سازمان اطالعات ارتش اسرائیل،  می

با این هدف که جنگ اسرائیل علیه دشمنان خود را  
با   مبارزه  در  آمریکا  جهانی  جنگ  چارچوب  در 

اقدام   همواره  دهد،  جای  تحریف  تروریسم  به 
مرتبط   القاعده  گروه  با  را  حماس  تا  کرده  اطالعات 

استرین هفته٣برگ سازد».  آمریکن  نامهدر  ی 
نمونه ٤کانزرواتیو  به  اشاره  ضمن  شرکت  ،  از  هایی 

ارتش  حزب مشترک  ضدتروریستی  عملیات  در  هللا 
می تصریح  سوریه،  و  و  لبنان  «اعراب  که  کند 

می  حزبمسلمانان  که  حدانند  و  دشمن  هللا  ماس 

3 Strindberg 
4 The American Conservative 
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آن  قرارگرفتن  و  نیستند  فهرست  آمریکا  در  ها 
ها از  های آمریکا، تنها باعث افزایش نارضایتی اولویت 

می  تروریسم   علیه  (استریندبرگ،  مبارزه  شود» 
یودا ۱۳۸۵ ویر  حسن  خارجه١).  امور  وزیر  وقت  ،  ی 

و   فلسطین  موضوع  حل  در  «ناتوانی  اندونزی، 
ستی در لبنان» را  عملیات نظامی اخیر رژیم صهیونی

جهان   سطح  در  تروریسم  خطر  افزایش  موجب 
دانسته و معتقد است «زمانی که مشکل فلسطین  
حل شود، بخش اعظم بادی که به بادبان تروریسم  

در  می اندونزی  نگرانی  (ابراز  خوابید»  خواهد  وزد، 
جهان،   در  تروریسم  گسترش  خطر  ).  ۱۳۸۵مورد 

میرشایمر  جان  دانشگاه  ٢پروفسور  و    از  شیکاگو 
والت  استیون  در    ٣پروفسور  هاروارد  دانشگاه  از 

سایه  با  رابطه  در  که  البی  تحقیقاتی  سنگین  ی 
این   به  شد،  انجام  متحده  ایاالت  بر  صهیونیستی 
نتیجه رسیدند که «اسرائیل دیپلماسی آمریکا را در  

روبه مشکل  با  ملل  موجب  سازمان  و  روکرده 
و واشنگتن را  ورشدن تندروی و تروریسم شده  شعله

هایی که اساساً اشتباه است، سوق  به سمت جنگ 
(شبکه می بین دهد»  روزنامهی  به  الملل  اطالعات  ی 

 ). ۱۳۸۵ی الوطن، نقل از روزنامه

ایجاد  نتیجه وی،  تیم  و  بوش  سیاست  اصلی  ی 
«بی  نهایت  در  و  اغتشاش»  و  جنگ  «یأس  اعتباری 

  ، لوموندعلیه تروریسم» بوده است (نوول آبزرواتور و  
گذشت  ۱۸:  ۱۳۸۲ از  پس  که  شاهدیم  امروزه   .(

پیش   از  بیش  «جهان  سپتامبر،  یازدهم  حمالت 
(سن است»  شده  کرانیکل،  خطرناک  فرانسیسکو 

تنها  ۱۲:  ۱۳۸۵ تروریسم  برچسب  «چسباندن   .(
ها و  ای برای خلع مشروعیت از برخی جنبش وسیله

آن قابلیت  مطالبات  «تروریسم  چراکه  هاست»؛ 
وا همگان  ترسیم  برای  تعمیم  قابل  و  عینی  قعیتی 

گونه که ارتش آلمان از این اصطالح  ندارد» و همان 
پارتیزان  می برای  استفاده  فرانسوی  ارتش  های  کرد، 

روسیه نیز همین کلمه را برای مبارزان چچنی به کار  
گیرد. از طرف دیگر هدف قراردادن تروریسم، به  می

ش و  روشن  ترسیم  در  ابهام  همین  آن،  خاطر  فاف 
های  سازی سازمانی دشمنکاری ساده نیست (پروژه 

غرب،   رابطه  ۱:  ۱۳۸۴اطالعاتی  این  در  چامسکی   .(
 نویسد:چنین می 

تروریسم   با  جنگ  دل  در  که  «نبردهایی 
شده برنامه بود.  ریزی  خواهند  طوالنی  اند، 
است:  رئیس گفته  گذشته  سال  آمریکا  جمهور 

آزادی کشور    «ناممکن است بتوان گفت برای تضمین
توان این طور  تا چه زمانی جنگ الزم خواهد بود». می 

هم بیان کرد: «تهدیدات بالقوه نامحدودند و با توجه  
طلبی تیم بوش، دالیل بسیار  به سرکشی و خشونت 

قوی در باور به این امر وجود دارد که این تهدیدات  
 ). ۱۸: ۱۳۸۲(چامسکی،   تر خواهند شد»بازهم جدی 

 گیری نتیجه  ٧
با  نتیجه تروریسم  با  جنگ  اگر  آنکه  نهایی  ی 

حقوق   در  قاعده  ایجاد  سبب  آمریکایی،  معیارهای 
فاصلهبین شود،  کنونی  حقوق  الملل  میان  ی 
می بین افزایش  جزا  حقوق  و  (حالت  الملل  یابد 

الملل بر معیارهای خود،  ) و اگر حقوق بین ۱ی  شماره
داخلی و حقوق  از جمله اصول مترقی حقوق جزای  

جنگ  بین معیارهای  با  باشد،  پایبند  کیفری  الملل 
ناسازگاری خواهد   تروریسم  علیه  آمریکا  پیشگیرانه 

شماره  (حالت  شاهد  ۲ی  داشت  اول  حالت  در   :(
المللی  های بین الملل در حل چالش ناتوانی نظام بین 

در حالت دوم شاهد یک  برای  جانبهو  آمریکا  گرایی 
مپراتوری خویش هستیم که در  طلبی و ابسط سلطه

رفتن   ازبین  جز  چیزی  نهایی  نتیجه  حالت،  دو  هر 
شکست   و  ترور  علیه  جنگ  در  جهانی  ائتالف 

 استراتژی «جنگ پیشگیرانه» بوش نخواهد بود.  

 
 های احتمالی پیش رو حالت 

 
1 Hasan Vir Yoda 
2 John Joseph Mearsheimer 

3 Stephen Walt 
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 ) ٢ی ( حالت شماره                          )                                     ١ی ( حالت شماره 

 

 

این دوری است که استراتژی ایاالت متحده در زمان  
کارش در  گرایی بوش پسر و همکاران نومحافظهافراط 

های  ی جریان آن گرفتار آمده بود و با توجه به ادامه 
تشکل  قالب  در  همچون  تروریستی  نوظهوری  های 

و   ادامهداعش  طالبان،  مجدد  گرفتن  ی  قدرت 

های ایاالت متحده در این خصوص در دوران  سیاست
اوباما، ترامپ و حتی احتماالً بایدن، توجه به این مدل 

برای جامعه تروریسم  ی جهانی مؤثر  در حل بحران 
 خواهد بود.   

 

 منابع
 ی فارس  منابع -الف

نم   یاآق«- دن  شودی بوش!  مردم  کشت  ایهمه  »،  را 
، شماره  ۲۲/۵/۸۲  مه ی). اطالعات ضم۱۳۸۲(

۲۲۸۴۴ . 

)  ۱۳۸۵(  »خواهدی م  گر ید   یاستیس  کایآمر«-
  ی آلمان  ینامهبا هفته  ینسک یبرژ  یمصاحبه

سما  یترجمه   تاک،یفرا اطالعات    ، ییاحمد 
 . ۲۳۶۹۹  ی، شماره۵/۸۵/ ۲۱

نگران «- گسترش  مورد    در   یاندونز  یابراز  خطر 
جهان  سمی ترور ( در  اطالعات  ۱۳۸۵»   (

   .۲۳۷۰۹ ی، شماره ۲/۶/۸۵

(  ، یارسنجان- «۱۳۴۲حسن  »،  هادولت   تیحاکم) 
 . یبیج  یهاسازمان کتاب

(   ندبرگ،یاستر- «۱۳۸۵آندراس  در  )  دردناک  اشتباه 
اطالعات  »کای آمر  یاانهیخاورم  یاستراتژ  ،

جنگ پیشگیرانه بر علیه  حقوق جزا المللحقوق بین
 تروریسم

 حقوق بین الملل

 گرایی آمریکا برای توسعه هژمونی خودیکجانبه المللیهای بینالملل در حل بحرانناتوانی نظام بین

تروریسم و شکست دکترین جنگ مشکل ائتالف در نبرد علیه 
 پیشگیرانه
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دشمن     ۱۳/۶/۸۵ «دشمن  گزارش  (منبع: 
در   )،  ویکانزروات  کنیآمر  ینامههفته من» 

 . ۲۳۷۱۸ یشماره

گو- «۱۳۸۰(   نیاسلر،  بادرفته  ییایرؤ  کا،یآمر)  »  بر 
ا ترجمه  االتی(خشم    ی عل   یمتحده)، 
دفتر  ،  چاپ اول   ،یدفتر  مانیو پ  یآقامحمد

 ی. الملل ن یو ب یاسیمطالعات س

  کا یدر آمر  ی ضددولت  یگروه شبه نظام  کی  «اعضای–
،  ۲۱/۷/۷۵، اطالعات)۱۳۷۵(»  شدند  ریدستگ

 . ۲۰۸۷۷شماره 

العرب- « ۱۳۸۵(   ی األعالم  در    ییکایآمر  یدمکراس) 
موانع  انه،یخاورم و  ترجمه راهکارها   ی»، 
اطالعات    لیاسماع ،    ۲۰/۶/۸۵اقبال، 
 . ۲۳۷۲۳ یشماره

  س یتأس  یاز معاهده   کایآمر  ی «امروز به طور رسم -
جنا م  ی المللن یب  ات یدادگاه    شود» ی خارج 

 ). ۲۰۰۲مه    ۶(برابر    ۱۶/۲/۸۱) اطالعات  ۱۳۸۱(

  ه یبا مبارزه عل  سمی ترور  انیمرز م) «۱۳۸۴اإلنتقاد ( –
اطالعات    ل،یاسماع  یترجمه  »،یگراشغال 

 . ۲۳۵۸۵ ی، شماره ۱۲/۸۴/ ۲۱

  ی ) نگاه۱۳۸۵» (در نگاه غرب  قتیانحراف از حق«-
تحل سع  لیبه    د یفق  یسندهی نو   دیادوارد 

اطالعات   عرب،  شماره۱۹/۶/۸۵جهان    ی ، 
۲۳۷۲۲ . 

(ب - «تای بازتاب  قانا،    ی انسان   یفاجعه  نیدوم)  در 
جهت    رییتغ  یبرا   لیاسرائ  یحربه   نیآخر

     www.baztab.com    »:             جنگ

هرم- داوود  «تغ۱۳۷۰(   داسیباوند،  مفهوم    ریی) 
مقاالت    »،یالمللن یب  تیولؤمس مجموعه 
مفاه  ی بررس  ناریسم  نیاول به   ،م»ی«تحول 

س مطالعات   ،یقادر   ی دعل یاهتمام  دفتر 
 .یالمللن یو ب یاسیس

ب) «۱۳۸۳(  انی ا  ،یبرانل - واپس  المللنیحقوق    ن یدر 
ب  یهاسال  صالح    یترجمه  »،ستمیقرن 
دفتر مطالعات ،  رباط، چاپ اول   شیپ  ییرضا

 ی.المللن یو ب یاسیس

فرهنگ  ) «۱۳۷۵بوسچک (   سالویبلدسو، رابرت و بول-
ب بهمن    یترجمه   »،المللن یحقوق  دکتر 

 . گنج دانش: ، چاپ اول ییآقا

»  غرب  ی اطالعات   ی هاسازمان  یسازدشمن   یپروژه «-
ضم۱۳۸۴( اطالعات  اول،  بخش    مهی) 

 .  ۲۳۳۸۹ ی، شماره ۸۴/ ۴/ ۲۳

فاطمه    یترجمه»،  شرم از جنگالف) «  -۱۳۸۵(  میتا–
ضم  ،یواعظ ،  ۸۵/ ۲۵/۵  مهیاطالعات 

   .۲۳۷۰۳ یشماره

«  -۱۳۸۵(   میتا- ،  »یاستراتژ  رییتغ  یبرا  یفرصت ب) 
واعظ   یترجمه ضمیفاطمه  اطالعات    مه ی، 

 . ۲۳۷۲۴   ی، شماره ۲۱/۶/۸۵

(   ،یچامسک - «۱۳۸۲نوآم  »،  ترس  یبرا  یلیدل) 
ا یک.صفائ   یترجمه سال  ۱۳/۸/۸۲  رانی،   ،

 . ۲۶۲۹ ینهم، شماره 

منظر  ۱۱  یحادثه «- از  )  ۱۳۸۵(  »گرید  یسپتامبر 
 . ۲۳۷۰۰  ی، شماره۲۲/۶/۸۵اطالعات  

جنگ  ت یحما«– ( از  شبکه۱۳۸۵»    المللن یب  ی) 
اطالعات    یروزنامه ،  ۷/۸۵/ ۲۲اطالعات، 
 . ۲۳۷۵۱ یشماره

« ۱۳۸۲(  کینیدوم  د،یداو - امن)  از    تیمفهوم  پس 
ترجمهسپتامبر  ۱۱حادثه   معصومه    ی»، 

اول یاافجه  فیس چاپ  مطالعات    :،  دفتر 
 ی المللن یو ب یاسیس

http://www.baztab.com/
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جد دموکرات «- قانون  لکه  دیها  را    ی ننگ  یشکنجه 
(دانستند  کایآمر  یبرا ک۱۳۸۵»    هان ی ) 
   .۱۸۶۴۶ی ، شماره ۸۵/ ۲۹/۷

(  مز یج  ، یدوئرت- رابرت  فالتزگراف،  )  ۱۳۷۲و 
ب  یهاهینظر« روابط  در   »،الملن یمتعارض 

جلد    ،یبزرگ  دیو وح  ب یط  رضا یعل  یترجمه
 اول، قومس. 

(   ،یدهقان - «۱۳۸۲رضا  قبال    در  کایآمر  یپلماسید ) 
اطالعات    »،یفریک   یالمللن یب  وانی د

  ی ان یپا   ام ی(ا  ۲۲۹۹۷  یال   ۲۲۹۹۴  یهاشماره
 ). ۸۲بهمن 

ا - »، صبح صادق  نظارت تام) «۱۳۸۲(   ویناسیرامونه، 
 . ۱۱۳  ی، شماره۸۲/ ۲۰/۵

 . ۲۳۷۲۴ ی، شماره۸۵/ ۲۱/۶ اطالعات  یروزنامه–

ا  ترزیرو- «۱۳۸۲(   سنای و  خاورم)  به    انهیانتقاد 
خراسان  بوش  ریاخ  ی سخنران  ،«۱۸/۸/۸۲  ،
 . ۱۵۷۰۰ یشماره

  ن یشکست دکتر) «۱۳۸۵(   کلیکران  سکویفرانسسن–
پ    ۸۵/ ۱۲/۶اطالعات  ،  »رانهیشگیجنگ 
شمارهیاسالم  یجمهور   ی(خبرگزار   ی )، 
۲۳۷۱۷ . 

  ی ) مصاحبه۱۳۸۵» (قدرت  از   کایاستفاده آمرسوء «-
مردم ارگان    یبا روزنامه  ی نسک یبرژ  و یبگنیز

، سال  ۸۵/ ۳۱/۲  ران یا  ن، یچ  ست یحزب کمون
 . ۳۴۷۸۰  یدوازدهم، شماره

،  ۸۵/ ۳۰/۵) اطالعات  ۱۳۸۵(  »شرمانهی ب   استیس«-
 . ۲۳۷۰۷ یشماره

(   مپسون، یس– «۱۳۸۴جان  رسانه )  »، ها؟!قصور 
اطالعات    ، یدولتشاه  دون یفر  یترجمه

ب    ۸۴/ ۴/ ۲۸  مهیضم   ی .سی.ب ی(منبع: 
 . ۲۳۳۹۳  ی)، شمارهنیآنال

گزارش    المللن یب  یشبکه– به  اطالعات  روزنامه 
  ی نقض آشکار آزاد) « ۱۳۸۴(  تریرو   یخبرگزار

سو   هایی کا یآمر  یمدن سف  ی از    »،دیکاخ 
 . ۸۴/ ۲۹/۹اطالعات  

از    المللن یب  یشبکه– نقل  به  اطالعات  روزنامه 
) الوطن  «۱۳۸۵روزنامه    ن یسنگ  یهیسا) 

،  ۵/۸۵/ ۱۱اطالعات    »،کای بر آمر  سمی ونیصه
 . ۲۳۶۹۲ یشماره

«۱۳۸۴(   یعل   ف،یظر-   یاانهیخاورم  یهااستیس) 
اطالعات  نگاه  کی در    کیآتالنت  یحوزه  ،«

 . ۲۳۳۱۶ ی، شماره ۸۴/ ۱/ ۲۷

ب«- د   المللن یعفو  کرد  گریبار  محکوم  را  »  بوش 
 . ۲۲۸۱۲  ی، شماره۱۵/۴/۸۲) اطالعات  ۱۳۸۲(

در    سمی ترور  یکالبدشناس) «۱۳۸۵(  فیحن  ، یغفار-
رسالت  امروز  یایدن سال  ۲۷/۴/۸۵»،   ،
 .۵۹۱۵ یشماره  کمیو   ست یب

(حجت   ،یفغان- «۱۳۸۰هللا  ش)  بوش،    یطان یمحور 
دورنما  ی جهان  یهاواکنش »،  بحران  یو 

اطالعات   سوم،  شماره ۱۲/۸۰/ ۲۵بخش    ی، 
۲۲۴۴۳ . 

فالح - علی  و  علی  ( قاسمیان،  «استراتژی ۱۳۸۷نژاد   (
جنگ پیشگیرانه ایاالت متحده آمریکا علیه  

بوته  در  نقد»،  عراق  ،  سیاسی  مطالعاتی 
 . ۱۰۳- ۱۲۰: ۲ی شماره  ۱ی  دوره

  ی در جهان   المللن یحقوق ب) «۱۳۷۰(   ویکاسسه، آنتون-
  ان، یکالنتر  یدکتر مرتض  ی»، ترجمهنامتحد

ب حقوق  خدمات    ی جمهور  المللن یدفتر 
 .یاسالم
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«۱۳۷۲(  اصغری عل   ، یکاظم - ب)  در    المللن یروابط 
 »، قومس. و در عمل یتئور

(  ،ینسک یکام- « ۱۳۸۲جان  جنگ  )  مطلوب،  دشمن 
مزدا    یترجمه  »،یآزاد  هیعل  بر  انیپای ب

ایاللهحجت  نهم  ۱۳/۸/۸۲  رانی ،  سال   ،
 . ۲۶۲۹ یشماره

آشکار در آغاز    ضیتبع) «۱۳۸۱(   نیالدجمال   ، یکرمان -
 . ۴/۸۱/ ۲۴»، اطالعات  کار

«۱۳۸۲(  ن یگارد– آمر)  م   کای چرا  کوبا    »، ترسد؟ی از 
مجلس  یترجمه ایپوراندخت    ران ی ، 

 . ۲۶۲۹ ی، سال نهم، شماره ۸۲/ ۱۳/۸

م- «۱۳۸۵(   لیخائیگورباچف،  جد )   نظمی ب   د یجهان 
 . ۲۳۷۱۲ ی، شماره۶/۶/۸۵»، اطالعات است

»  جنگ با ترور  ی در تئور  ی اجتماع   ی هات یمحدود «-
اطالعات  ۱۳۸۵(   ی (خبرگزار   ۱/۶/۸۵) 

 .۲۳۷۰۸ ی)، شماره یاسالم  یجمهور

( مصلی - عباس  در  ۱۳۸۸نژاد،  پیشگیرانه  «جنگ   (
 ی، دورهژئوپلیتیکالمللی اوباما»،  ابتکار بین 

 . ۸۴- ۷۰: ۳ی  شماره ۵

  بزرگ از   یانهیخاورم) «۱۳۸۵هللا ( مظفرپور، نعمت -
(منبع:    ۲/۶/۸۵اطالعات    »،کی نزد  ی نما

 .۲۳۷۰۹  ی)، شماره کیپلماتیلوموند د 

-) ب  )۱۳۷۳مقتدر، هوشنگ    ،یعموم   المللن یحقوق 
 .    یالمللن یو ب یاسیدفتر مطالعات س

، هاملت   انیم  استیس)  ۱۳۷۴(   ی مورگنتا، هانس. ج-
مطالعات    ،رزادهیمش  را یحم  یترجمه دفتر 

 .یالمللن یو ب یاسیس

مفهوم  )  ۱۳۷۳(  دیسع  نگجه، ی  یی رزایم- تحول 
متحد  تیحاکم ملل  سازمان  دفتر  در   ،

 . یالملل ن یو ب یاسیمطالعات س

«۱۳۷۷(   ن یحس  ، یرمحمدصادقیم- جزا)    ی حقوق 
اول   »المللنیب چاپ  مقاالت)،   : (مجموعه 

 . زانینشر م

امن«- برا  هیاتحاد   یتینشست  با    یاروپا  مقابله 
اطالعات  ۱۳۸۵(   »سمی ترور  (۲۶/۵/۸۵  ،

 . ۲۳۷۰۴ یشماره

،  حقوق بشر  یهاهیاعالم)  ۱۳۷۲ناصرزاده، هوشنگ ( 
 (ماجد). ی جهاد دانشگاه

– ) لوموند  آبزرواتور و    »،ینگاه فرانسو) «۱۳۸۲نوول 
 .۲۶۲۹ ی، سال نهم، شماره۱۳/۸/۸۲  رانیا

»،  بوش یخودساخته  اتیاله) «۱۳۸۲( میج س،یوال–
نرسسی  ترجمه ا انیآرمن  ،  ۱۳/۸/۸۲  رانی ، 

 . ۲۶۲۹ یسال نهم شماره 

تجاوز    واری د)  ۱۳۸۲(   کیوزو ین- آشکار  سند  حائل، 
حر  یست یونیصه  میرژ   ی هام یبه 

  دون یفر  یترجمه  ، یالمللنیب  یشدهشناخته
اطالعات  یدولتشاه  شماره ۲۱/۵/۸۲،    ی، 
۲۲۸۴۳ . 

اموندیر   نز،یهاپک– (   چاردیر   و  ی .  )  ۱۳۷۲مانزباخ 
  ت یماه  :در  المللن یب  است یس  گران یباز
دن   یخارج  یگزاراستیس   ی وابستگ   یایدر 

کشورها گردآورمتقابل  و    مزیج  ی:،  باربر 
  ن یدحسیدکتر س  یترجمه   ت، یاسم  کلیما
 زاده، قومس.  فیس

(  نگتون، یهانت- ، هاتمدن   یی ارو یرو )  ۱۳۷۲ساموئل 
ترجمه  دوم،   ،یریام  یمجتب  یقسمت 

 . ۱۹۹۸۶  ی، شماره ۷۲/ ۳۱/۵اطالعات  

سوء   عراقی   کودک   هزار   ۱۱  «هرماه–   هیتغذاز 
(رندیمیم اطالعات  )۱۳۷۴»   ،۱۸/۷/۷۴    ،

 . ۲۰۵۹۸شماره 
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جم ) جام ۱۳۸۱(  »تیخشونت و امن  ی ذات پندارهم«–
 .  ۷۸۱ یسوم، شماره ، سال ۲۶/۱۰/۸۱
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