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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 preemptive 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 descriptiveanalytical 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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ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﻋﺒﺎس

ﺗﻘﻮاﺋﯽ* 1

 1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﻻﻫﯿﺤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﯾﺮان
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ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:

 ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:

 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۴۰۱

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 ١٤آﺑﺎن ١٤٠١

ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺷﺪه و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼش

ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪی آن در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽرود .ﺑﻌﺪ از

ﺣﺎدﺛﻪ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﯿﻢ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ و ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻃﻮل دو دﻫﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ
در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺘﺐ ،اﺳﻨﺎد و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ )ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺎزی،

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

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:

ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ،

ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ،ﺣﻘﻮق ﺟﺰای

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ۱۱ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ.

* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ

رﺧﺪاد ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

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

آدرس :اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﻻﻫﯿﺤﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه

آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،اﯾﺮان

اﯾﻤﯿﻞtaghvaee.abbas@yahoo.com :
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 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ

»ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﺎﻧﻪ« ﺑﺎ »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« ،اﺗﺨﺎذ

ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻋﺮﺻﻪی ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺞ

دﻫﻪی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در رأس ﻧﻈﺎم

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪی داﻣﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻋﺪم

دوﻗﻄﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در واﭘﺴﯿﻦ

ﻓﺎرس داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﻪ »ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮق

ﭘﯿﺮوز ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،رد ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﺪم اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت

ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ،ﻧﻈﺎم

ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ و

ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮی ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺣﺎدﺛﻪی  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

ﺗﮏﻗﻄﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻫﺒﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﻦ آرزو را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد و راﻫﺒﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای

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

ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺟﺮج ﺑﻮش ﭘﺴﺮ  ۲۰۰۱-۲۰۰۹) ١م( و

ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎرش در اواﯾﻞ ﺳﺪهی ﺟﺪﯾﺪ

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه

ﺗﺮاﻣﭗ ٢

) ۲۰۱۷-۲۰۲۱م(،

ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دﻣﮑﺮاتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

اوﺑﺎﻣﺎ  ۲۰۰۹-۲۰۱۷) ٣م( ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ )ﻣﺼﻠﯽﻧﮋاد،

 .(۷۰-۸۲ :۱۳۸۸ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﻋﺮاق ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را ﺑﺎ

اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ روﺑﻪرو ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در وﻗﺎﯾﻊ دﻫﻪی دوم

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ داﻋﺶ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﻪ

ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن در آﻏﺎز دﻫﻪی ﺳﻮم اﯾﻦ ﻗﺮن و

دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﺎﯾﺪن  (٤ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪرن ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪی

ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ و  «...اﺷﺎره و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن از
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛

ب-ﻣﺼﻠﯽﻧﮋاد در ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﭙﯿﺮاﻧﻪ در

اﺑﺘﮑﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اوﺑﺎﻣﺎ« ) (۱۳۸۸ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﺎﻧﻪ« در زﻣﺎن اوﺑﺎﻣﺎ ﺟﺎی

ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« داده و ﺟﺎﻟﺐ
آن ﮐﻪ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻋﻬﺪهی ﻣﻌﺎون
وﻗﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن )رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر

ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

از روﯾﮑﺮد دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﺒﺮد در راﺳﺘﺎی »اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ،

ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ« ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

 ٣ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی

 ٢ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺿﻤﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ:

اﻟﻒ-ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن و ﻓﻼحﻧﮋاد در ﻣﻘﺎﻟﻪی »اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق در

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

George W. Bush
Trump
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اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ را زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤﻮل در

ﻧﻘﺶ ﻣﺪلﺳﺎزی از وﻗﺎﯾﻊ درﺣﺎل رخدادن و ﯾﺎ رخداده
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و درﺣﻘﯿﻘﺖ

آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری

اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای ،اﺳﻨﺎد و اﺧﺒﺎر

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ

1
2

ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ .ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

Obama
Biden

3
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از ﺣﺎدﺛﻪی  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﺤﺖ

ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ

ﺷﺪ ،آﯾﻨﺪهی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم اﯾﻦ راﻫﺒﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً از ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ آن از

اﻟﻒ-ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ؛

ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ راهاﻧﺪازی

از:

ب-اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ؛

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺸﺮی در ﺣﻮزهی ﺣﻘﻮق ﺟﺰای

ﻣﺪون )در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر درﺟﻬﺖ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ،ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺎت و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی

»ﻧﯿﺎز

ﺑﻪ

دﺷﻤﻦﺳﺎزی«،

»اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰی«،

»ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ«» ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ« و »ﺗﻮﺳﻌﻪی

ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ« ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق

ﺟﺰا

)»رد

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ

ﮐﯿﻔﺮی«،

»ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮدی و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ« و
»ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات«( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮرﺳﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﻘﺪ اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ

و ﺿﻤﻦ آن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد،

ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻼوه

ﺑﺮ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮ از ﻣﻨﻈﺮ

ﺟﺰاﯾﯽ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﺻﺤﻨﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه

در ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﻮدﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از

ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺻﻮل

ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد.

 ٤ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﺣﺎدﺛﻪی ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۱ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ

ج-اراﺋﻪی ﻣﺪل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

راهﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺗﺎﯾﻢ-۱۳۸۵ ،

ب.(۱ :

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از

»ﻣﺤﺮاب ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد در
ﮐﻠﯿﺴﺎ

اﯾﻦ

ﺳﻌﯽ

ﮐﺮد

اﻋﺘﺒﺎری

ﺗﺎ

ﺑﺮای

»رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰش« و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ،ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻼ ً آﺷﮑﺎر اﺳﺖ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت
و رﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮓ ﺷﺮ« )واﻟﯿﺲ.(۱۵ :۱۳۸۲ ،
اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از

اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راهﮐﺎرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ«
ﺑﯿﺎﺑﺪ .دوران »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ« ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪی ﺟﻨﮓ

ﺳﺮد ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻇﻬﻮر »ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن«،

زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ«

ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی »ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از
ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن ﺗﻬﺪﯾﺪات

اﻣﻨﯿﺘﯽ«

ﻋﻠﯿﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ،

ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺗﺮوﯾﺞ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮال–
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮل و ﻧﻮرمﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ

ﻧﻈﯿﺮ »اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ

ﺣﻘﻮق

ﺑﺸﺮ،

ﮔﺴﺘﺮش

ﺑﺎزار

آزاد

و

اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﺎ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮاردادن »ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ،از

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺮدرﮔﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﺎم

ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران در ﭘﺮﺗﻮ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ

را »اﻣﻨﯿﺖزده« ﻧﻤﻮده و ﺑﻮش را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی

دوﻗﻄﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر

»ﺧﻄﺮﺳﺎزیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ« ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد

ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞ از

ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری
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در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﯾﺸﻪی ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد« )ﻇﺮﯾﻒ،

» ٥٫٢دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎص ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﻼم«

»ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﮐﺎﻧﻮن ﺧﻄﺮ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﻏﺮب ﻧﺸﺎن

 .(۱۲ :۱۳۸۴ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ

در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

ﺧﻼف واﻗﻊ »ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن

داده ﺷﺪه و در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده،

اﺻﻠﯽ ﺑﻦﻻدن» ،ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﯾﮑﯽ از

اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪی در اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﺮب ﺗﺒﻠﯿﻎ و

ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﻈﻔﺮﭘﻮر،

ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﻠﻂ آن ﭼﻨﺎن در ﭼﻨﯿﻦ

ﻋﺮاق ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آزادﺳﺎزی ﮐﻮﯾﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮاﻃﯽ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 .(۱۲ :۱۳۸۵ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دو ﺗﻬﺎﺟﻢ ،ﺣﻤﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﻠﺮ » ١آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻈﻢ

ﺟﻮاﻣﻌﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﻼم ﻣﻌﺎدل

)اﻧﺤﺮاف از ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻧﮕﺎه ﻏﺮب۱۲ :۱۳۸۵ ،؛

ﮐﻬﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺑﻮد )اﺳﻠﺮ(۵۱ :۱۳۸۰ ،؛ اﻣﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺌﻮری ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮور،

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ،دورهی

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ.(۱۳۸۵ ،

ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﺟﺪﯾﺪی در راﺳﺘﺎی ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ

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

۱۲ :۱۳۸۵؛ ﻧﺸﺴﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﺑﺮای

» ٥٫٣ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ«

اﺟﺮای ﻣﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ »دﻓﺎع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪاوم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼﻓﯽ از

 ٥ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ،در اﯾﻦ

ﻗﺴﻤﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪی اﯾﺎﻻت

ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﻣﯽﺗﻮان درﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮارد زﯾﺮ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد:

ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻖ

دﻓﺎع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﺻﻮرت

ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ

ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﺪ،

ﺿﻤﻦ

ﺷﮑﺴﺘﻪﺷﺪن اﺋﺘﻼف ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن

» ٥٫١ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺷﻤﻦﺳﺎزی«

ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﭘﺎﯾﺎن دوران

ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮق ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ،

ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺧﻄﻮط

۱۸ :۱۳۸۲؛ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻗﺪرت۸ :۱۳۸۵ ،؛

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی« اﯾﻔﺎ

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه

ﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ
دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ )اﺳﻠﺮ۲۱۱ :۱۳۸۰ ،؛ ﭘﺮوژهی

دﺷﻤﻦﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮب۱ :۱۳۸۴ ،؛
ﮐﺎﻣﯿﻨﺴﮑﯽ.(۱۷ :۱۳۸۲ ،

اﺳﺘﺮﯾﻨﺪﺑﺮگ(۱۳۸۵ ،؛ ﻟﺬا ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ

» ٥٫٤ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ«

ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮرﮔﻨﺘﺎ  ،٢ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ

ﺟﻬﺎن ،آنﭼﻨﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﺋﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻮرﮔﻨﺘﺎ،
.(۴۱۹-۴۱۷ :۱۳۷۴

ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ٣

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ

در ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻏﺮب ﺑﺎ ﻋﺮاق ]در راﺑﻄﻪ

ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﮐﻮﯾﺖ[ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻨﯽ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
Esler
Morgenthau
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ﻧﻮﻋﯽ »دودوزه ﺑﺎزی ﻏﺮب« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی

»اﻣﭙﺮاﺗﻮری« اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﭼﭗ و ﺳﭙﺲ

اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل دﻧﯿﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،دﻧﯿﺎی

ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ،واژهی

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان

ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر در ﻣﻮرد

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻮزف ﻧﺎی  ١ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای

ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﺘﻔﺎوت«

)ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن،

:۱۳۷۲

.(۱۲

ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر(،

ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

در روزﻧﺎﻣﻪی واﺷﻨﮕﺘﻦﭘﺴﺖ ﺑﻪ راﯾﺞﺷﺪن اﯾﻦ واژه در

ﺗﺒﻌﯿﺖ از »اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ« ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

اﺳﺖ ﮐﻪ »از زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻂ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر

ﺛﺎﺑﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ

واژهی اﻣﭙﺮاﺗﻮری از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﺮ

» ٥٫٥ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ و

ت
ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ« .واﻟﯿﺲ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎر ِ
ﻧﺎی ،ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺣﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ

)واﻟﯿﺲ .(۱۵ :۱۳۸۲ ،ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران در ﺳﺎﯾﻪی اﯾﻦ

ﻇﻬﻮر اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ«

ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ

و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت

اﻣﭙﺮاﺗﻮری و ﭘﯿﮕﯿﺮی »ﻧﻈﻢ دﻟﺨﻮاه« ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮط ﺗﻮﺳﻂ واﻟﯿﺲ در »اﻟﻬﯿﺎت ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪی

اﯾﻦ ﺧﻮد از ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﻣﺘﺤﺪه دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮش ﺑﻪ

ﺗﺴﻠﻂ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﺑﻮش« ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )واﻟﯿﺲ.(۱۵ :۱۳۸۲ ،

اروﭘﺎﺳﺖ )ﻇﺮﯾﻒ.(۱۲ :۱۳۸۴ ،

»اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

 ٥٫٦آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ

ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮش ﻫﻤﻮاره

ﯾﮑﯽ از »اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد« ذﮐﺮ و در ﺳﺨﻨﺎن روزاﻧﻪی
او ﻣﮑﺮرا ً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ

)اﻷﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﯽ .(۱۲ :۱۳۸۵ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺮدهی اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز و
ﻏﺮور ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎی

ﻗﺒﻞﺗﺮ از آن ﻧﻈﯿﺮ »ﺟﻨﮓ دوم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﺤﺮان
ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺗﺤﻮﻻت ﯾﻮﮔﺴﻼوی« ،ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران را ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ »اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ،

ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎﺧﺘﻦ ارزشﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻄﺮه را

ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ« ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﻓﻐﺎﻧﯽ.(۱۲ :۱۳۸۰ ،

ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ،آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ
ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ

ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ

ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ آنﻫﺎ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﺟﺎم ﭼﻨﯿﻦ

ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را در

ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.

» ٥٫٧ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺮورﯾﺴﻢ«

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪی ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﯿﺶ از

 ۵۰۰ﻣﺤﻘﻖ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎرت  ٢ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ ،٣

اﺳﺘﯿﻮن

ﺟﻮﻧﺰ ٤

ﻓﯿﺰﯾﮏدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺮﯾﮑﻬﺎم ﯾﺎﻧﮓ  ،٥ﺟﯿﻤﺰ

ﻓﺘﺰر ٦

اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪی

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﻪﺳﻮﺗﺎ  ،٧ﺟﺮدی وود  ٨اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
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ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و دﯾﮕﺮان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮی

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی آن ﺗﺎ اﻧﺪازهی

ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل

از ﻧﺤﻮهی ادارهی ﮐﺸﻮر ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ و

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )ﺣﺎدﺛﻪی  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از ﻣﻨﻈﺮی دﯾﮕﺮ،

ﺑﻪ

ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﻔﺠﺮ

ﺑﻮش ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ

ﺣﺎﻟﺖ

ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن

»رژﯾﻢﻫﺎی

ﺑﺪ«

ﻣﻨﺠﺮ

ﮐﻪ

ﻗﺪرت در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺳﮑﻨﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر

ﺑﻦ ٢

ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ« .از ﻧﻈﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع ﻟﺒﻨﺎن و آوارهﮐﺮدن

.(۱۳۸۵

»ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ

ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻﻌﻮدی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﺶ ﺑﺎ

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را ﮐﺸﺖ .(۱ :۱۳۸۲ ،ﺗﻮﻧﯽ

از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮش و ﺑﻠﺮ در ﻗﺒﺎل ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ

وی ﻻزﻣﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ و درﮔﯿﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪ ،داﺷﺘﻦ

ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب

دﺷﻤﻦ در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ »وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮدد

دﺷﻤﻨﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ

ﻧﺪارد« و ﭼﻮن »دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﮓ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد و
دﺷﻤﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ او ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر

اﺑﺪی اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« .وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻣﺮوزه ﻣﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ

»ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎﻋﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
»ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ،
.(۱۳۸۵

ﺑﺮاﻧﻠﯽ ٣

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی
ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد .وی در ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻧﻈﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،درﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺗﻌﻤﺪا ً ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺎن

ﺧﻮد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﺳﺮﻣﯽدﻫﺪ« )ﮐﺎﻣﯿﻨﺴﮑﯽ.(۱۷ :۱۳۸۲ ،

ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﮐﺸﻮری ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ »ﻣﻮﻟﺪان ﺗﺮورﯾﺴﻢ«

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪی اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن )و
ﺑﻌﺪﻫﺎ داﻋﺶ( ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﮑﻞ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﻪ در ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﺮﺣﺪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »إﻋﻤﺎل ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

دوﻟﺖ ﻣﺠﺎزاتﻧﺸﺪه ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪه و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﺷﻮرا )ﻋﻠﯿﻪ آن( دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ

اﻗﺪاﻣﺎت آن ﺑﺎﺷﺪ« )ﺑﺮاﻧﻠﯽ.(۲۰۸ :۱۳۸۳ ،

ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺮﮐﺰ

ﭘﺮوژهی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﺣﺒﺲ« واﺷﻨﮕﺘﻦ ،آﻣﺎرﻫﺎ

ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و روﺣﯿﺎت ﺧﺸﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﻋﻨﻮان »ﻧﻄﻔﻪی ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻣﺮوزی« از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﮑﻞ

 .(۱۴۲-۱۴۱ :۱۳۸۰ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ

و ﻫﺪف ﺗﺮور درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﺪهﺗﺮی در اﯾﻦ

ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮔﺸﺖ .ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ

ﮔﺮﻓﺖ و »ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪی ﺧﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺮورﯾﺴﻢ
راﺳﺘﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ« )ﻏﻔﺎری .(۸ :۱۳۸۵ ،ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ »ﺗﺮور

Kaminski
Tony Benn
3
Branly
1

2

13

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
»ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن ﺑﺎﺗﻼق ﺗﺮور« ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ )آﻗﺎی ﺑﻮش،

ﮐﺎﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ١

ﻣﻌﺘﻘﺪ

اﺳﺖ

زﯾﺎدی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ« .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ

ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و ﭘﺮﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )اﺳﻠﺮ،

ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺎرﭼﻠﻮ

ﭘﺎﻣﯿﻮ ٤

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻧﮑﺴﻮس  ،٥در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﻢ

Marcello Pamio
Nexus

ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ .ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

4
5

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۷ﺗﺎ .۲۹

»ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺒﺎﯾﻦ«  ١اﺛﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮر  ٢ﮐﺎرﮔﺮدان

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا

اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﻪی »ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ« ﺑﻪ

ﻣﻌﺮوف اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ دو
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ« .ﺑﺎ

وﺳﯿﻠﻪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪﯾﺪا ً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮس ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ

ﻣﺮدم را »ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن را اﻣﻦﺗﺮ ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ

»داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﻫﻦ
ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه »اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ« را ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ

آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻫﻢذات
ﭘﻨﺪاری ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ .(۱۳۸۱ ،ﮐﻨﺖ اس.

اﺳﺘﺮن ٣

در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز دﺷﺖ« ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ

»ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ و

اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪی ﭘﺨﺶ ﮔﺎز
ﻋﺼﺒﯽ ﺳﺎرﯾﻦ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮوی ﺗﻮﮐﯿﻮ و ﻫﻢ در

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪی اﻧﻔﺠﺎر اوﮐﻼﻫﻤﺎﺳﯿﺘﯽ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ

ﺣﻮادث ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺎز

ﺳﺎرﯾﻦ و ﺗﻬﯿﻪی ﺑﻤﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در

اوﮐﻼﻫﻤﺎﺳﯿﺘﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وارد ﺷﺪه
ﺑﻮد )اﺳﻠﺮ .(۳۲۴-۳۲۵ :۱۳۸۰ ،ﺣﺪود  ۱/۵ﺳﺎل ﭘﺲ

از ﺣﺎدﺛﻪی اوﮐﻼﻫﻤﺎﺳﯿﺘﯽ در آورﯾﻞ  ۱۹۹۵ﮐﻪ ﻃﯽ

آن  ۱۶۸ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﯾﮏ

ﮔﺮوه ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن

ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن« در ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ،اوﻫﺎﯾﻮ و

ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ )اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺿﺪدوﻟﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.(۱۳۷۵ ،
در ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ» ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ

زﻣﯿﻨﻪی

ﭘﺮورش

ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷﺪهاﻧﺪ« .در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻋﺮب

ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ

ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ٤

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎد

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﺐﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت وﯾﮋه ﺑﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ«

)ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ.(۱۲ :۱۳۸۵ ،
دوﻣﯿﻨﯿﮏ

داوﯾﺪ ٥

ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ-

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻏﺘﺸﺎش در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و ﻫﺮجوﻣﺮج در
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ در اﺷﺎﻋﻪی ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس را »ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ« ﻫﺪف

ﻗﺮارﻣﯽدﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ وی اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ

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

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش

آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ٦

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ

اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در اﺟﺘﻤﺎع دهﻫﺰارﻧﻔﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﻬﻞوﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪی

ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ،

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد« ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﺮک

ﺧﺸﻮﻧﺖ«

ﭘﺎﯾﺎن

.(۲ :۱۳۸۵/۶/۲۱

داد

)روزﻧﺎﻣﻪی

اﻃﻼﻋﺎت،

ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ و اﻣﺎرات ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﻐﺮب .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻓﻘﺮ در ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از
Bowling For Columbin
Michael Moore
3
Kenneth S. Stern

Mikhail Gorbachev
Dominic David
6
Associated Press

1

4

2

5
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» ٥٫٨رد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﺷﺨﺎص

را ﺑﺮ روی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«

) .(Wolfers, 1991: 31-33اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻓﺮاد وارد

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ«

رﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد

»ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی

ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ

ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ
از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ »دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ

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

»ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﺑﺮای

ﺣﻤﺎﯾﺖ

از

ﻓﺮد

ﯾﺎ

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ« اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ دارﻧﺪ از

ﺟﻤﻠﻪ آن ﮐﻪ »ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﺑﻠﺪﺳﻮ و ﺑﻮﺳﭽﮏ:۱۳۷۵ ،
.(۴۸۴

از زﻣﺎن ﻗﺮارداد وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ  ۱۶۴۸) ١ﻣﯿﻼدی( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻃﻼق ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮد

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﺪﯾﺪ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ )ﮐﺎﺳﺴﻪ،

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدﻓﺮد

آﺣﺎد ﺑﺸﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ

اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دارا ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ،

اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮت ﻋﻠﻤﯽ
و ادﺑﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ

)ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ و ﻣﺎﻧﺰﺑﺎخ ۵۸ :۱۳۷۲ ،و ﮐﺎﻇﻤﯽ:۱۳۷۲ ،

 .(۳۰۵ﮐﺎﺳﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺿﻌﻒﻫﺎی اﯾﻦ اﯾﺪه ،ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺴﻮط و ﺑﯿﺎن دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد در

ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﺎﺳﺴﻪ:۱۳۷۰ ،

 .(۱۳۲-۱۲۷ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن

ﻣﺎ اﻓﺮاد از دو ﻧﻈﺮ وارد ﻋﺮﺻﻪی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

اﻟﻒ-از ﺟﻨﺒﻪی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ در

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛

ب-از ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ آن در ﻣﺠﺎزات

ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد در

۱۲۷ :۱۳۷۰؛ دوﺋﺮﺗﯽ و ﻓﺎﻟﺘﺰﮔﺮاف۵۵/۱ :۱۳۷۲ ،؛

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺧﻮﯾﺶ

۱۳۷۲:۵۸؛Wolfers, 1991؛ Rynolds, 1981: 186؛

ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺧﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﻘﺘﺪر۴۳ :۱۳۷۳ ،؛ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ و ﻣﺎﻧﺰﺑﺎخ:۱۳۷۲ ،

اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در

ﮐﺎﻇﻤﯽ(۳۵ :۱۳۷۲ ،؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ »اﺻﻞ ﺣﻖ ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ

داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪی

اﻣﺮ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد« اﻟﮕﻮی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ

وﺟﻮد ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮد و اﻧﺘﺰاﻋﯽ

ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن

ﻗﺮارﻣﯽدﻫﺪ )دوﺋﺮﺗﯽ و ﻓﺎﻟﺘﺰﮔﺮاف.(۵۵/۱ :۱۳۷۲ ،

ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺠﯿﻊ و ﺗﻌﺪد ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ

ﺑﻮدن ﻫﯿﺄت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮد را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺧﻮﯾﺶ

اﻓﺰوده ﺷﺪ )ﮐﺎﺳﺴﻪ .(۳۲۷ :۱۳۷۰ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ

وﻟﻔﺮز ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ

دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ،اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ

ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺑﻨﺪ ب.پ ﻣﺎدهی  ۵۵و ﻣﺎدهی

ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﯾﻦ »ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد

Peace of Westphalia
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ﻋﺮﺻﻪی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮق

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﺣﺎد ﺑﺸﺮ در ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ
 ۵۶ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ و ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺎدهی  ۱۳ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم و ﺑﻨﺪ ۲

1
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ﻣﺎدهی  ۶۲ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ )ﻧﺎﺻﺮزاده،

ﺟﻨﮓ« از »ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ« ،اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی رؤﺳﺎی

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در  ۱۰دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۸ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﺑﻌﺪی

ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖﻫﺎی

 :۱۳۷۲از ص  ۳۱۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮد و ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻧﮑﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ

ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورد؛ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ

ﻧﻘﺪی ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ )ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ۴۳ :۱۳۴۲ ،و .(۱۵۱

اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻧﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﺤﺎﮐﻢ

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق

»ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺪرج

ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ اﻣﻀﺎی »ﻗﺮارداد راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻻزماﻻﺟﺮا ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ
در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮف و ﯾﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ« )ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﯾﻨﮕﺠﻪ .(۶۸ :۱۳۷۳ ،از دﻫﻪ

 ۶۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ

اﺗﺒﺎﻋﺸﺎن« اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﯿﺰ
ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ )ژﻧﻮﺳﺎﯾﺪ( و ﻣﺠﺎزات آن« در ۹

دﺳﺎﻣﺒﺮ ) ۱۹۴۸ﻧﺎﺻﺮزاده ،(۵۸۷ :۱۳۷۲ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن

ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن در
ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ«

ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻋﻢ از ﺣﻘﻮق

)ﮐﺎﺳﺴﻪ (۳۵۹ :۱۳۷۰ ،و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »ﻣﻨﻊ

ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﯾﻨﮕﺠﻪ .(۱۱۷ :۱۳۷۳ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ

)ﻧﺎﺻﺮزاده (۹۵ :۱۳۷۲ ،ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻋﻤﻮﻣﯽ در  ۱۶دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۶۶ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺰء ﭼﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﻖ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﺴﺎوی

 .(۵۹۷ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺻﺮبﻫﺎ در ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ،

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان وﺿﻊ ﺷﺪه«،

»ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﻣﺠﻤﻊ

روﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ در

و ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﯾﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ« ﻣﺼﻮب  ۳۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۱۹۷۳

ﺗﺎﺑﻌﺎن و ﻣﮑﻠﻔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ.

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد )ﺑﻠﺪﺳﻮ و ﺑﻮﺳﭽﮏ:۱۳۷۵ ،

ﻣﺮدم ،آزادی ﻓﮑﺮ و وﺟﺪان و ﻣﺬﻫﺐ و آزادی ﺑﯿﺎن

ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای

ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ

ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ »دﯾﻮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮی« ﺟﻬﺖ

ﺑﺸﺮ« ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﺎﺻﺮزاده:۱۳۷۲ ،

راه درازی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن وﺟﻮد دارد )ﻣﯿﺮزاﯾﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎدهی  ۵اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق

ﻣﺮدود و در ﻣﺎدهی  ۲۸آن ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺣﻘﻮق

 ۳۳و از ص  ۲۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( .ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل

اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« درآﻣﺪﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺑﺮدهداری ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دزدی درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ

ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ را در زﻣﺮهی ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ«

)ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﯾﻨﮕﺠﻪ.(۶۹ :۱۳۷۳ ،

ﺷﮑﻞ دوم ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد ،در

ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻮرﻧﺒﺮگ« ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆول ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ

اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ۸۰۸و  ۸۲۸ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز
ﯾﻨﮕﺠﻪ .(۱۵۷ :۱۳۷۳ ،ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ«

ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻣﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﻪ
در اﺑﺘﺪا ﺻﺮﻓﺎ ً ﺟﻨﺒﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺮوزه ﺟﻨﺒﻪی

ﺟﺰاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ »ﺗﺠﺎوز ،ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ،
آزادی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻨﻊ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ،ﺣﻘﻮق

ﺑﺸﺮ ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ« ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﺬا اﻓﺮاد ﺑﻪ

واﺳﻄﻪی »ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﺢ،

ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ« ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و

ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺎوﻧﺪ.(۴۴۸-۴۴۹ :۱۳۷۰ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﯾﻨﮑﻪ

اﻣﺮوزه

ﺷﺎﻫﺪ

ﭘﯿﺪاﯾﺶ

ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﮔﺎه ﻧﻮرﻧﺒﺮگ »ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ

»ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد

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

آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد» ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ« ﺑﻪ وﺟﻮد آورد

ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ .ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
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ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ« و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﻨﺎه

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺧﻮد از اﯾﻦ دﯾﻮان

ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﯾﺎ ژﻧﻮﺳﺎﯾﺪ  ،١ﺷﺎﻧﻪ

»ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ،ﺣﻀﻮر ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در

اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ،ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﺢ و ﺟﺮاﺋﻢ

آﻣﺎده ﮐﺮد .ﻻزﻣﻪی ﺟﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮدهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺖ

ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻠﺪﺳﻮ و ﺑﻮﺳﭽﮏ .(۱۱۰ :۱۳۷۵ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت

ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﺰاﯾﯽ از

ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮرد

ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮی

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی وﯾﮋهی

ﮐﻪ »دادﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮی« را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﺤﻼل

دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ«

ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .رﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰای

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﯿﺮ

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن و
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺻﺮار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪی ۱۴۲۲

ﺑﻮﺳﻨﯽ و روآﻧﺪا )ر.ک ﺑﻪ  :ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ(۱۳۷۷ ،

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن »ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دادﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮی«

ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ دادﮔﺎه،

و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﯾﻮان داﺋﻤﯽ
)ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ۶۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﯾﺎزدﻫﻢ آورﯾﻞ
 ۲۰۰۲ﻋﻤﻼ ً ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ( ،ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی ذاﺗﯽ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن

ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دﯾﻮان اﺷﺎره

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻟﯽ ﮐﯿﺴﯽ ﺣﻘﻮقدان

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت

ﻣﯿﺎن اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪی

دﯾﻮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ

دادﮔﺎه را ﻧﺪارد« )دﻫﻘﺎﻧﯽ(۱۳۸۲ ،؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ

ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪی

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ :ﻧﮕﺮاﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﺮﺑﺎزان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ادﻋﺎﻫﺎی

ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪه

ﺷﻮﻧﺪ« )دﻫﻘﺎﻧﯽ(۱۲ :۱۳۸۲ ،؛ ﻟﺬا ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻞ
ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ٢

»اراﺋﻪی ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ« ﺧﻮدداری و آن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن

»ﺗﺤﺖ

ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« ﺑﻪ ﻣﺪت

ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺒﺎع

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺒﻮد )ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ.(۱۳۸۱ ،

اﻣﺮوزه ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮد ﺑﺪون

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﺮض

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺒﻪی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از اﻓﺮاد )ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ

آن »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« اﺳﺖ( ،ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪی ﮐﯿﻔﺮی آن ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺧﻮرده و درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و اﺧﻼل در
ﺟﻨﺒﻪی ﮐﯿﻔﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاز

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﻪی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﻣﺨﺘﻞ

ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻘﺾ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪهی

ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ دادﮔﺎه را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺟﺮج ﺑﻮش از

ﭘﯿﮕﺮد

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺳﺮﺑﺎزان

و

اﻓﺴﺮان

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ،در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ

)اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﺗﺄﺳﯿﺲ
Genocide
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دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد (۱۳۸۱ ،و ﺑﻪ

1

» ٥٫٩رﺧﺪاد ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﺟﻤﻌﯽ«

دﻏﺪﻏﻪی ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﮓﻫﺎﺳﺖ؛

ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺟﻨﮓﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از

ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده
Bill Clinton

ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ .ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

2

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۷ﺗﺎ .۲۹

ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﮔﺎﻫﯽ »ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﻮزشﻫﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای

ﺗﮑﺎوران درﯾﺎﯾﯽ« اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ »اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن

دﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﻨﮓ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ«

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی دو ﺟﻨﮓ ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ

ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ )و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن در اواﺧﺮ

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪی آن اراﺋﻪ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﺸﺪه و آﺳﯿﺐ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
در ﻧﯿﻤﻪی اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً »ﺑﺮای ﻣﺠﺒﻮرﻧﻤﻮدن
ﻃﺮفﻫﺎی ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات« ﺻﻮرت

ﺟﻨﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺻﺤﻨﻪی ﻧﺒﺮد

)ﺗﺎﯾﻢ-۱۳۸۵ ،اﻟﻒ .(۱ :در ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﯾﺎﻻت

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﭘﺲ از آن در دﻫﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ
و ﯾﮑﻢ( ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﻘﻮق

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ »اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻘﺎوت و ﻧﻘﺾ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،اﺻﻞ »ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ« را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﻤﻼ ً در اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ

داوﯾﺪ در ﻣﻮرد دﻏﺪﻏﻪی »ﮐﻨﺘﺮل در اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﺌﻮﻟﻮژی ﺑﻮش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ

اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻤﮑﻦ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ را در

ﺟﺮاﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪه اﺳﺖ؛

ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﺟﻨﮓ« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻠﺪﺳﻮ و ﺑﻮﺳﭽﮏ.(۵۹۰ :۱۳۷۵ ،

ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺤﺼﺎری ﺟﻨﮓ

ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﮐﻪ در دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه،

آزاد ﺳﺎﺧﺖ« و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ داد )داوﯾﺪ.(۱۳ :۱۳۸۲ ،

ﻓﯿﻠﯿﭗ ﮐﺎﭘﻮﺗﻮ  ،١ﻧﺎوﺑﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ و

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی رﻣﺎن »اﻋﻤﺎل اﯾﻤﺎﻧﯽ« 2ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

رﺧﺪاد ﻓﺠﺎﯾﻊ درﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮕﯽ ،اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﻋﻘﯿﺪهی وی ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ داﺋﻤﯽ »ﺗﺮس و

ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ« ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻤﯽداﻧﺪ »دﺷﻤﻨﺶ
ﮐﯿﺴﺖ و در ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺖ؟« ،ﻏﺮﻗﻪ در »درﯾﺎی

ﺧﺼﻮﻣﺖ« ﻣﯽﺷﻮد و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ »ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ آدﻣﮑﺶﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .از ﻧﻈﺮ وی ﺳﺮﺑﺎزان ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ »ﺳﺮﺑﺎزی

دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽاش را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻢﮐﻢ

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ درﺻﺪد اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ«

)ﺗﺎﯾﻢ-۱۳۸۵ ،اﻟﻒ .(۱ :ﻧﺎﺧﺪا دوم ﮔﺮی ﺳﺎﻟﯿﺲ ،٣

وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﮐﻪ

دورهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﻨﮓ را در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮج ﺗﺎون  ٤و

وﺳﺖ ﭘﻮﯾﻨﺖ  ٥ﮔﺬراﻧﺪه ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت

Philip Caputo
Acts of Faith
3
Gary Salis
1

2

ﺑﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .واﻟﯿﺲ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

ﺧﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و آنﻫﺎ ﺷﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن

ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺰار ﺑﺎﺷﺪ«
)واﻟﯿﺲ.(۱۵ :۱۳۸۲ ،

ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻟﯿﺰری ﺑﻪ ﻫﯿﭻ

وﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی وﺳﯿﻊ ،ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﻠﻔﺎت درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﺷﺪت

ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻣﯽاﻓﺰود .ﺣﺪود ﺳﯽﻫﺰار ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻨﮓ
اول ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ آزادﺳﺎزی ﮐﻮﯾﺖ( ﺑﻪ

واﺳﻄﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯽ.اِن.اِن ،ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از

اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻼ ً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ

اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ

ﻫﺰار ﮐﻮدک زﯾﺮ ﭘﻨﺞﺳﺎل ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﺎ
ﮐﻤﺒﻮد دارو ﻣﺮدهاﻧﺪ )ﻫﺮ ﻣﺎه  ۱۱ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻋﺮاﻗﯽ از

ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .(۱۳۷۴ ،در  ۱۸آورﯾﻞ ۱۰۶ ،۱۹۹۶

ﭘﻨﺎهﺟﻮ در اردوﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻗﺎﻧﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ

ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ۵۶ ،ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد
Georgetown University
West Point

ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ .ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

4
5
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دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۷ﺗﺎ .۲۹

)ﺑﺎزﺗﺎب( .ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ

ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد .ﯾﮏ

ﮐﺸﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮش را ﺑﮑﺸﺪ.

ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪی ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۱و در

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ .ﺗﻮﺟﯿﻪ رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻣﺘﺤﺪان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺟﻤﻌﯽ« )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﺐﮔﺮد در ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺘﺮﻗﯽ( در

در ﺑﻤﺒﺎران اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن )ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﻪ

ﺑﺮﻟﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ  ۱۹۴۸را از ﮐﺮاﻧﻪی

ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ« ﺑﻮد )ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ .(۱۸ :۱۳۸۲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ

اﺷﺘﺒﺎه( ﮔﺮدﯾﺪ» ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت

در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

اﺳﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ ،ﮐﻪ ﯾﺎدآور دﯾﻮار
ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺟﺪا ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺘﺼﺪ

ﻣﺠﺎور دﯾﻮار ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪی

»ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﻏﻠﺐ

ﮐﺮاﻧﻪی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﯾﻮار در ژوﺋﻦ

»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

رﯾﺎﺳﺖ وﻗﺖ آرﯾﻞ

ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺳﺎل ۲۰۰۲

ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﭘﺎﯾﺎن

آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﺘﻮﻧﯽ  ۶ﻣﺘﺮی ،دﯾﻮاری ﺑﺎ

.(۳

ﺑﺰرگ ﺗﻌﺒﯿﻪ و ﺣﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﯿﻮزوﯾﮏ.(۱۲ :۱۳۸۲ ،

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻋﺮﺑﯽ را ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮاردادن

اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ )روﯾﺘﺮز و اﯾﺴﻨﺎ:۱۳۸۲ ،
رﭘﻮﺋﻞ ﻣﺎرک ﺟﺮﯾﺖ  ،١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

در ﺳﯿﺎ و ﻋﻀﻮ داﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎن  AEIدر واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ

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

ﭼﺮاﮐﻪ »ﮐﺸﺘﺎر ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ«

ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺑﺎ »ﺗﻨﺪروﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ،آﺷﻮبﮔﺮان و ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن«،

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ )ﺗﺎﯾﻢ-۱۳۸۵ ،اﻟﻒ .(۱ :وﺳﻠﯽ
ﮐﻼرک  ،٢ژﻧﺮال ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪی ارﺗﺶ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﺎﺑﻖ

ﻧﺎﺗﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در

ﺣﺪﯾﺜﻪی ﻋﺮاق ،ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻨﮑﻪ »آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده

اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ

ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ

در زﻧﺪان اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺗﻌﻬﺪات و

اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دوﺑﺎره

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﻤﺎن را در ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ؟« )ﺗﺎﯾﻢ،

-۱۳۸۵اﻟﻒ .(۱ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪهی اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺟﺎﯾﺰه
Repoel Mark Jarrett
Wesley Kanne Clark
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ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ  ،۲۰۰۶از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در اﯾﻦ

1
2

ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻣﯿﻼدی در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﺎرون ٣

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن )ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( اﺳﺖ،

ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق و ﺗﻌﺪادی ﺧﻨﺪق
اوج روﯾﮑﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ در

ﺧﺮابﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ

ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪی ۳۳

روزهی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۲۰۰۶اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﯿﺶ

از ﻫﺰار ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎن
ﺑﻮﻟﺘﻮن  ،٤ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ »ﭘﺲ از
آنﮐﻪ ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮرش
ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ،اﯾﻦ

ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ
داﻧﺴﺖ« )ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮓ .(۱۳۸۵ ،در ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ روز

اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ) (۸۵/۵/۸دوﻣﯿﻦ

ﻓﺎﺟﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﺎﻧﺎ در

ﺷﻬﺮ ﺻﻮر رخ داد و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ

ﻧﻤﻮد ۲۲ .ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺪاد  ۵۰ﮐﺸﺘﻪای ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا

از زﯾﺮ آوارﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻮدک ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺎزﺗﺎب(.

»ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮش

روﯾﮑﺮد ﺑﻪ آن ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪی
Ariel Sharon
John Bolton
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اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﻣﻨﮕﯿﺮ

ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﻣﯽﻧﮕﺮد؛ ﻟﺬا در اﻋﻼم راﻫﺒﺮد ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه

ﻣﻠﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ

ﺑﯽ.ای.ﺗﯽ.اف« ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ادارهی داراﯾﯽ اﯾﺎﻻت

ﻓﻦﺳﺎﻻریﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ« ،ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی

اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان »ﺳﺎزﻣﺎن

»دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻤﺪن ،آﺷﮑﺎرا و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ وﯾﺮاﻧﮕﺮﺗﺮﯾﻦ

ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻣﻘﺮ دﯾﻮﯾﺪﯾﺎن در

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای »ﺑﺎزداﺷﺘﻦ

دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮروش را در ﻓﻮرﯾﻪی  ۱۹۹۳ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا

ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ »ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری« و ﻣﺠﺎزﺑﻮدن »ﺣﻖ زدن

»ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،از

دﻧﯿﺎ را ﮐﺸﺖ.(۱ :۱۳۸۲ ،

در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی

)اﺳﻠﺮ .(۲۶۷ :۱۳۸۰ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اروﭘﺎ و

در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺻﺮﻓﺎ ً»ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

واﮐﻮی ﺗﮕﺰاس ﺗﻮﺳﻂ اف.ﺑﯽ.آی ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ

ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻗﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ«
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﺮ
دو ﺳﻮی آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎم

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮب در ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ«

و اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ »رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،

ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪاﯾﯽ اروﭘﺎ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﺷﻮد
)ﻇﺮﯾﻒ.(۱۲ :۱۳۸۴ ،

» ٥٫١٠اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ؛

ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات«

ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻫﺪف ،ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای

راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن .وﺣﺸﺖ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در
دﻫﻪی  ۶۰ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎری ﮔﻠﺪواﺗﺮ ١ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای

رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ

»ﺗﻨﺪروی« را در دﻓﺎع از آزادی ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﮐﻨﺪ )اﺳﻠﺮ،

 .(۲۸۴ :۱۳۸۰ﻧﮕﺎه ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺮورﯾﺴﻢ از اﯾﻦ

ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در اواﯾﻞ

ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ژاک ﺷﯿﺮاک  ،٢رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺑﻪرو

ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ً درﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد .ﺑﻮش ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ

ﻏﺪهی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ
Barry Goldwate
Jacques Chirac
3
Brzezinski
1

2

اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪی دﺷﻤﻨﺎن« ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ

ﺿﺮﺑﻪی ﻧﺨﺴﺖ« )آﻗﺎی ﺑﻮش ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ٣

ﺧﻮد ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ارﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ،

ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت

ﺑﺎﺷﺪ؟« ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ:

»اﺗﮑﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ
ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت از اﺗﮑﺎی اﻓﺮاﻃﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهام .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از داﺷﺘﻦ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت در ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺤﺮوم
اﺳﺖ« )ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻗﺪرت.(۷ :۱۳۸۵ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪی داﺧﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﺎرﺟﯽ

آن ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦﻫﺎ اﺻﻞ
ﺑﺪﯾﻬﯽ »ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات« را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .داوﯾﺪ  ٤ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را
ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ »اﺣﺴﺎس آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و

ﺑﺮﺗﺮی در ﻧﻈﺎم آزادی ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪهای

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از

ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺳﻮق دﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی

ﻣﻮﺟﻮد از

ﻣﮏﮐﺎرﺗﯿﺴﻢ ٥

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رأی دادﮔﺎهﻫﺎی

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ

ﺷﻮد« )داوﯾﺪ .(۵۴ :۱۳۸۲ ،ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ
David
McCarthyism
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اﻓﺰاﯾﺶ »اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیﻫﺎی

ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد« ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻄﺢ

ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری و آزادی اﻃﻼﻋﺎت را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ« و

داﺧﻠﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام »اﺟﺎزهی ﮐﻨﮕﺮهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺟﻮاز ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ

داﺧﻠﯽ و ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪی

ﺣﺘﯽ »ﺑﺮای ﺷﻨﻮدﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺠﻮز

دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ« .ﺟﺎﻟﺐ آن

زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ )ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎدهی  ۱۱اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻓﺪرال از ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ

دﺧﺎﻟﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ« ،ﺑﺮای ﻣﺪت

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( و ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش

ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎن و ﻋﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ

)ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی ﺳﻮم ژﻧﻮ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻮرد

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ »ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻓﮑﺮی اﻓﺮاد« ﭘﻠﯿﺲ

و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را
در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ

ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ،ﻃﺮح ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ »،« TIA
5

ﺑﺎ اﺳﺮای ﺟﻨﮕﯽ( و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص و اﻣﺎﮐﻦ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎم ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ

ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی ﭼﻬﺎرم ژﻧﻮ درﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ از

واﮔﺬار ﺷﺪ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﺟﻤﻊآوری ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ )ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد  ۴۸و  ۵۰و ۵۲
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺟﻨﮓ( اﺳﺖ )اﻻﻧﺘﻘﺎد.(۱۲ :۱۳۸۴ ،

اﯾﻨﺎﺳﯿﻮ راﻣﻮﻧﻪ  ،١اﺳﺘﺎد ﺗﺌﻮری ارﺗﺒﺎﻃﺎت در

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎرت ﺗﺎم« ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در

ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ

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

اﺳﺖ .در اﯾﻦ روﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ »ﺑﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ

راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزدارﻧﺪه  «٢ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪی ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را ﭼﮏ و ﺧﻄﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ را ﺗﺨﻤﯿﻦ و »ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﺎن را

ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ رﻧﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ادارهی ﻣﻬﺎﺟﺮت و

وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﯾﻦ روﻧﺪ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻘﻄﻪی اﻧﺘﺨﺎب  «٣ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ »ذﺧﯿﺮهﮐﺮدن

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ« ،وﻟﯽ

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر

ﺷﻮد .ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» .ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ«  ٤اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم

Ignacio Ramone.
CAPPS
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﺣﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،رازداری در

ژﻧﺮال آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن

ﭘﻮﯾﻨﺪﮐﺴﺘﺮ ٦

ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۴۰ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرهی ﻫﺮﯾﮏ از ۲/۶

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ و واﮔﺬاری ﭘﺮدازش
آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ« )راﻣﻮﻧﻪ .(۱۱ :۱۳۸۲ ،روزﻧﺎﻣﻪی

ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ »ﺑﻮش ﺑﻌﺪ از

ﺣﻤﻼت ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮی را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد

ﮐﻪ ﺑﻪ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ »ان.اس.ا« اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ

ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﺪﻫﺎ
ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ

اﻣﻮری اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ« )ﺷﺒﮑﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮ.(۱۳۸۴ ،

آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،اﻗﺪام
ﺑﻮش ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪی ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در روز  ۲۹اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۰۶

) (۸۵/۷/۲۷ﺑﻪ اﻣﻀﺎی وی رﺳﯿﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،

»ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻈﻨﻮنﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،وی را

ﺑﺪون ﻣﺪرک ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ

ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻃﻮل

ﺑﮑﺸﺪ« .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ

ﺧﺸﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻨﮕﺮه و ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮔﺮدﯾﺪ» ،اﺳﺘﻔﺎده از زور و

ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ« )دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن

Patriot Act
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ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ .ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۷ﺗﺎ .۲۹

ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﻟﮑﻪی ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ،
 .(۱۳۸۵ﮐﺎﻣﯿﻨﺴﮑﯽ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ،

ﺣﺮفﺷﻨﻮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺤﺪودﺷﺪن ﺣﯿﻄﻪی آزادی

ﻓﺮدی را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

» ٦ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮم دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ«

ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در

»ﻃﯽ دوران ﺟﻨﮓ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓاﻓﺮوز،
اﻧﮕﯿﺰهی رﻫﺒﺮان ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻄﯿﻊ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﺎ ً
ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮕﯽ داﺋﻤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ
دارد .ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪی آزادی
ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﻨﺪ« )ﮐﺎﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ۱۵ :۱۳۸۲ ،و .(۱۸
اﺑﻌﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ :ﻣﺜﻞ

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در

ﺟﺰﯾﺮهی ﮐﺎراﺋﯿﺐ ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﮐﻮﺑﺎ ،آن ﻫﻢ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻧﻔﺮ

را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ

زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ آنﻫﺎ را
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﮔﺎردﯾﻦ .(۱۸ :۱۳۸۲ ،ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻣﻨﺘﺸﺮهی  ۴ژوﺋﯿﻪی  ۲۰۰۳ﺧﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ

دوﻟﺖ ﺑﻮش را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﺷﺶ ﻣﻈﻨﻮن زﻧﺪان

ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ،ﻣﺤﮑﻮم و »از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﻋﺎدﻻﻧﻪ زﯾﺮ

ﺳﺆال ﺑﺮود ،در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ« )ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﻮش را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .(۱۳۸۲ ،ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻣﺄﻣﻮران

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪانﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ،ﺑﮕﺮام و اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ ﭘﺲ از ﺳﺎل ۲۰۰۱

ﻣﯿﻼدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

روﺑﻪروﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن دﺑﯿﺮ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ

ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ »ﻟﻄﻤﻪی ﺟﺪی ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و

ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ زده اﺳﺖ« )ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن.(۱ :۱۳۸۴ ،
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ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در

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

ﻣﻨﻔﯽ آن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد« .او ﻗﺪرت و
ﻓﺮوﺗﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را زﻣﯿﻨﻪی اﺳﺘﻘﺒﺎل دﻧﯿﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﻏﺮور را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ.

اراﺋﻪی دﮐﺘﺮﯾﻦ »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« و درﮔﯿﺮی در

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

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از

آن ﻣﻨﺎﻇﺮهی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪی ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ،

در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎزدارﻧﺪه

و ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ »ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ«.

ﺟﻮ ﮐﻼﯾﻦ  ١در ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺎﯾﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻧﮑﻪ »ﺑﻮش ﻗﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم را

داده ﺑﻮد«؛ آنﭼﻪ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

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

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،زﯾﺮ ﺳﺆال

ﻣﯽﺑﺮد:

»ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ و ﺳﻮزاﻧﺪن رﯾﺸﻪﻫﺎی آن ﺑﯽآﻧﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ را در
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮد ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎﯾﺮ

1

ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ .ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

22

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۷ﺗﺎ .۲۹

ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،در ﻋﺮاق ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ« )داوﯾﺪ.(۷۷ :۱۳۸۲ ،
ﺣﻤﻠﻪی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ

ﺑﻮش را از ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
داد )ﻓﻐﺎﻧﯽ(۱۲ :۱۳۸۰ ،؛ اﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق،

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺋﺘﻼف ﺳﺎﺑﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

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

ﺧﻮد») ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ازﻃﺮﯾﻖ

اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر«( ،ﺑﻬﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ

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

ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺮور  ۱۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

)آﻗﺎی ﺑﻮش ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را ﮐﺸﺖ:۱۳۸۲ ،

 .(۱ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ژوزف ﻧﺎی  ،١اﺳﺘﺎد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد» ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ» ،ﺑﺎزﻫﻢ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺮاق ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﺪﯾﺪا ً

ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮده اﺳﺖ« )آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ،

:۱۳۸۵

.(۱۲

روزﻧﺎﻣﻪی

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺳﻦﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﺮاﻧﯿﮑﻞ در ﮔﺰارﺷﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻨﮓ
ﻋﺮاق را ﺷﮑﺴﺖ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪ و

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮاق ،ﺣﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺎن

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮش را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان وی ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮐﺮده و اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﯾﺸﻪﻫﺎی

ﺗﺮورﯾﺴﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺷﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ

دﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد راه ﺣﻠﯽ

ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻋﺮاق ،ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛
ﭼﺮاﮐﻪ »ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ رژﯾﻢﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ« )ﺳﻦﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﺮاﻧﯿﮑﻞ.(۱۲ :۱۳۸۵ ،

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

اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل

و ﻗﻠﻮب ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد« .وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺪم

درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ» ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺟﻠﺐ اﻓﮑﺎر

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ

)ﺳﻦﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﺮاﻧﯿﮑﻞ.(۱۲ :۱۳۸۵ ،

راﻧﺪ ﺑﯿﺮز  ٢از ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻗﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق اﺳﺘﻌﻔﺎ داد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن »از ﯾﮏ

ﻓﺮﺻﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ« ،وﻟﯽ ﺑﺎ
ازدﺳﺖ دادن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب

و آﻣﻮزش ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎر

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪرتﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ،از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﺪ )ﺳﻦﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﺮاﻧﯿﮑﻞ،

 (۱۲ :۱۳۸۵و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻃﺎﻟﺒﺎن در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮوج
Joseph Nye
Rand Beers
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1
2

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮﺑﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »ﮐﻮﺑﺎ را دارای

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﻧﺮمﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و

اﺑﺰار ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ﮔﺎردﯾﻦ.(۱۸ :۱۳۸۲ ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ داﻣﻦ

ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را

در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺟﺎی دﻫﺪ ،ﻫﻤﻮاره اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﻤﺎس را ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺳﺎزد«.

اﺳﺘﺮﯾﻦﺑﺮگ ٣در

ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی

آﻣﺮﯾﮑﻦ

ﮐﺎﻧﺰرواﺗﯿﻮ  ،٤ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮﮐﺖ

ﺣﺰبﷲ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ

ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﻋﺮاب و

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰبﷲ و ﺣﻤﺎس دﺷﻤﻦ
Strindberg
The American Conservative

ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻮاﺋﯽ .ﻣﺪلﺳﺎزی آﯾﻨﺪهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ در ﭘﺴﺎ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
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دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۷ﺗﺎ .۲۹

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ

اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ از

ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
 .(۱۳۸۵ﺣﺴﻦ وﯾﺮ

ﯾﻮدا ،١

ﻣﯽﺷﻮد« )اﺳﺘﺮﯾﻨﺪﺑﺮگ،

وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی وﻗﺖ

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

ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﺑﺎن ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﻣﯽوزد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ« )اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻧﺪوﻧﺰی در

ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺟﻬﺎن.(۱۳۸۵ ،

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎن ﻣﯿﺮﺷﺎﯾﻤﺮ  ٢از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و
ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺳﺘﯿﻮن

واﻟﺖ ٣

از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد در

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻻﺑﯽ

ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪروﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﻌﻠﻪورﺷﺪن ﺗﻨﺪروی و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﺪه و واﺷﻨﮕﺘﻦ را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ً اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﺳﻮق

ﻣﯽدﻫﺪ« )ﺷﺒﮑﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ روزﻧﺎﻣﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﻮﻃﻦ.(۱۳۸۵ ،

روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزان ﭼﭽﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺪف ﻗﺮاردادن ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺑﻬﺎم در ﺗﺮﺳﯿﻢ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف آن،

ﮐﺎری ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ )ﭘﺮوژهی دﺷﻤﻦﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮب .(۱ :۱۳۸۴ ،ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی ﮐﺸﻮر
ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« .ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻃﻠﺒﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﻮش ،دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮی در ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﺪیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ« )ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ.(۱۸ :۱۳۸۲ ،

٧

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻋﺪه در ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق ﺟﺰا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﺣﺎﻟﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮش و ﺗﯿﻢ وی ،اﯾﺠﺎد

ﺷﻤﺎرهی  (۱و اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد،

ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻮول آﺑﺰرواﺗﻮر و ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ،

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﯿﻔﺮی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻨﮓ

»ﯾﺄس و اﻏﺘﺸﺎش« و در ﻧﻬﺎﯾﺖ »ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺟﻨﮓ

از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺟﺰای داﺧﻠﯽ و ﺣﻘﻮق

 .(۱۸ :۱۳۸۲اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮاﻫﺪ

ﺣﻤﻼت ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ» ،ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ

داﺷﺖ )ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎرهی  :(۲در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺷﺎﻫﺪ

» .(۱۲ :۱۳۸۵ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ

و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آنﻫﺎﺳﺖ«؛ ﭼﺮاﮐﻪ »ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ

ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﺳﻦﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﺮاﻧﯿﮑﻞ،

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و

ﺑﺴﻂ ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﯽ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در

ﺗﺮﺳﯿﻢ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن

اﺋﺘﻼف ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮور و ﺷﮑﺴﺖ

ﻧﺪارد« و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح

ﺑﺮای ﭘﺎرﺗﯿﺰانﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،ارﺗﺶ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ« ﺑﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ رو

Hasan Vir Yoda
John Joseph Mearsheimer

1
2

Stephen Walt
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ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎره ی ) (١

ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎره ی ) (٢

≠

ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﺣﻘﻮق ﺟﺰا

≠

ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺣﻞ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻣﺸﮑﻞ اﺋﺘﻼف در ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺷﮑﺴﺖ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

اﯾﻦ دوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در زﻣﺎن
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮش ﭘﺴﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎرش در

آن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮری ﻫﻤﭽﻮن
داﻋﺶ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اداﻣﻪی

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در دوران
اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺗﺮاﻣﭗ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺎﯾﺪن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل
در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻟﻒ-ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ

»-آﻗﺎی ﺑﻮش! ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را ﮐﺸﺖ«،

) .(۱۳۸۲اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﯿﻤﻪ  ،۸۲/۵/۲۲ﺷﻤﺎره

ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺟﻬﺎن« ) (۱۳۸۵اﻃﻼﻋﺎت

)(۱۳۸۵

-ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ )» (۱۳۴۲ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ«،

.۲۲۸۴۴

»-آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ

دﯾﮕﺮ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ«

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ

ﻓﺮاﯾﺘﺎک ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺣﻤﺪ ﺳﻤﺎﯾﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت
 ،۸۵/۵/۲۱ﺷﻤﺎرهی .۲۳۶۹۹
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»اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻧﺪوﻧﺰی در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ،۸۵/۶/۲ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۰۹

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ.

اﺳﺘﺮﯾﻨﺪﺑﺮگ ،آﻧﺪراس )» (۱۳۸۵اﺷﺘﺒﺎه دردﻧﺎک دراﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« ،اﻃﻼﻋﺎت
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۸۵/۶/۱۳

)ﻣﻨﺒﻊ :ﮔﺰارش »دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻦ

ﻣﻦ« در ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی آﻣﺮﯾﮑﻦ ﮐﺎﻧﺰرواﺗﯿﻮ(،
ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۱۸

-اﺳﻠﺮ ،ﮔﻮﯾﻦ )» (۱۳۸۰آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺎدرﻓﺘﻪ«

)ﺧﺸﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻠﯽ

آﻗﺎﻣﺤﻤﺪی و ﭘﯿﻤﺎن دﻓﺘﺮی ،ﭼﺎپ اول ،دﻓﺘﺮ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.

–»اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺿﺪدوﻟﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ« ) ،(۱۳۷۵اﻃﻼﻋﺎت،۷۵/۷/۲۱

ﺷﻤﺎره .۲۰۸۷۷

اﻷﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﯽ )» (۱۳۸۵دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻗﺒﺎل ،اﻃﻼﻋﺎت ، ۸۵/۶/۲۰

ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۲۳

»-اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﺗﺄﺳﯿﺲ

دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد«

) (۱۳۸۱اﻃﻼﻋﺎت ) ۸۱/۲/۱۶ﺑﺮاﺑﺮ  ۶ﻣﻪ .(۲۰۰۲
–اﻹﻧﺘﻘﺎد )» (۱۳۸۴ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ

اﺷﻐﺎلﮔﺮی« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻃﻼﻋﺎت
 ،۸۴/۱۲/۲۱ﺷﻤﺎرهی .۲۳۵۸۵

»اﻧﺤﺮاف از ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻧﮕﺎه ﻏﺮب« ) (۱۳۸۵ﻧﮕﺎﻫﯽﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻓﻘﯿﺪ

ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،اﻃﻼﻋﺎت  ،۸۵/۶/۱۹ﺷﻤﺎرهی
.۲۳۷۲۲

ﺑﺎزﺗﺎب )ﺑﯽﺗﺎ( »دوﻣﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻧﺎ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ

ﺟﻨﮓ«:

www.baztab.com

-ﺑﺎوﻧﺪ ،داوود ﻫﺮﻣﯿﺪاس )» (۱۳۷۰ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت
اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ »ﺗﺤﻮل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ« ،ﺑﻪ

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۷ﺗﺎ .۲۹

اﻫﺘﻤﺎم ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎدری ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.

ﺑﺮاﻧﻠﯽ ،اﯾﺎن )» (۱۳۸۳ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در واﭘﺴﯿﻦﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺻﺎﻟﺢ
رﺿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﺑﺎط ،ﭼﺎپ اول ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.

ﺑﻠﺪﺳﻮ ،راﺑﺮت و ﺑﻮﻟﯿﺴﻼو ﺑﻮﺳﭽﮏ )» (۱۳۷۵ﻓﺮﻫﻨﮓﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ
آﻗﺎﯾﯽ ،ﭼﺎپ اول :ﮔﻨﺞ داﻧﺶ.

»ﭘﺮوژهی دﺷﻤﻦﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮب«) (۱۳۸۴ﺑﺨﺶ اول ،اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﯿﻤﻪ
 ،۸۴/۴/۲۳ﺷﻤﺎرهی .۲۳۳۸۹

–ﺗﺎﯾﻢ ) -۱۳۸۵اﻟﻒ( »ﺷﺮم از ﺟﻨﮓ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ
واﻋﻈﯽ،

اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۰۳

ﺿﻤﯿﻤﻪ

،۸۵/۵/۲۵

-ﺗﺎﯾﻢ ) -۱۳۸۵ب( »ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی«،

ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ واﻋﻈﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﯿﻤﻪ
 ،۸۵/۶/۲۱ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۲۴

-ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ،ﻧﻮآم )» (۱۳۸۲دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮس«،

ﺗﺮﺟﻤﻪی ک.ﺻﻔﺎﺋﯽ ،اﯾﺮان  ،۸۲/۸/۱۳ﺳﺎل
ﻧﻬﻢ ،ﺷﻤﺎرهی .۲۶۲۹

»ﺣﺎدﺛﻪی  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از ﻣﻨﻈﺮی دﯾﮕﺮ« )(۱۳۸۵اﻃﻼﻋﺎت  ،۸۵/۶/۲۲ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۰۰

–»ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮓ« ) (۱۳۸۵ﺷﺒﮑﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

روزﻧﺎﻣﻪی اﻃﻼﻋﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت ،۸۵/۷/۲۲

ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۵۱

داوﯾﺪ ،دوﻣﯿﻨﯿﮏ )» (۱۳۸۲ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺲ ازﺣﺎدﺛﻪ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ

ﺳﯿﻒ اﻓﺠﻪای ،ﭼﺎپ اول :دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
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»دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﻟﮑﻪی ﻧﻨﮕﯽﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ« ) (۱۳۸۵ﮐﯿﻬﺎن

 ،۸۵/۷/۲۹ﺷﻤﺎرهی .۱۸۶۴۶
-دوﺋﺮﺗﯽ،

و

ﺟﯿﻤﺰ

ﻓﺎﻟﺘﺰﮔﺮاف،

راﺑﺮت

)(۱۳۷۲

»ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻞ«،

ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﯿﺐ و وﺣﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ،ﺟﻠﺪ
اول ،ﻗﻮﻣﺲ.

دﻫﻘﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ )» (۱۳۸۲دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎلدﯾﻮان

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﮐﯿﻔﺮی«،

اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۲۲۹۹۴اﻟﯽ ) ۲۲۹۹۷اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻬﻤﻦ .(۸۲

راﻣﻮﻧﻪ ،اﯾﻨﺎﺳﯿﻮ )» (۱۳۸۲ﻧﻈﺎرت ﺗﺎم« ،ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ،۸۲/۵/۲۰ﺷﻤﺎرهی .۱۱۳

–روزﻧﺎﻣﻪی اﻃﻼﻋﺎت  ،۸۵/۶/۲۱ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۲۴
روﯾﺘﺮز و اﯾﺴﻨﺎ )» (۱۳۸۲اﻧﺘﻘﺎد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﻮش« ،ﺧﺮاﺳﺎن ،۸۲/۸/۱۸

ﺷﻤﺎرهی .۱۵۷۰۰

–ﺳﻦﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﺮاﻧﯿﮑﻞ )» (۱۳۸۵ﺷﮑﺴﺖ دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﺟﻨﮓ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ«،

اﻃﻼﻋﺎت

۸۵/۶/۱۲

)ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( ،ﺷﻤﺎرهی
.۲۳۷۱۷

»-ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻗﺪرت« ) (۱۳۸۵ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی

زﯾﺒﮕﻨﯿﻮ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ارﮔﺎن

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ،اﯾﺮان  ،۸۵/۲/۳۱ﺳﺎل
دوازدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرهی .۳۴۷۸۰

»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ« ) (۱۳۸۵اﻃﻼﻋﺎت ،۸۵/۵/۳۰ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۰۷

–ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن ،ﺟﺎن )» (۱۳۸۴ﻗﺼﻮر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ؟!«،

ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮﯾﺪون دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت
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ﺿﻤﯿﻤﻪ ۸۴/۴/۲۸

)ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ

آﻧﻼﯾﻦ( ،ﺷﻤﺎرهی .۲۳۳۹۳

–ﺷﺒﮑﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮ )» (۱۳۸۴ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر آزادی

ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ«،
اﻃﻼﻋﺎت .۸۴/۹/۲۹

–ﺷﺒﮑﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻮﻃﻦ )» (۱۳۸۵ﺳﺎﯾﻪی ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ،اﻃﻼﻋﺎت ،۸۵/۵/۱۱

ﺷﻤﺎرهی .۲۳۶۹۲

-ﻇﺮﯾﻒ ،ﻋﻠﯽ )» (۱۳۸۴ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای

ﺣﻮزهی آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه« ،اﻃﻼﻋﺎت
 ،۸۴/۱/۲۷ﺷﻤﺎرهی .۲۳۳۱۶

»ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻮش را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد«) (۱۳۸۲اﻃﻼﻋﺎت  ،۸۲/۴/۱۵ﺷﻤﺎرهی .۲۲۸۱۲

ﻏﻔﺎری ،ﺣﻨﯿﻒ )» (۱۳۸۵ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دردﻧﯿﺎی اﻣﺮوز« ،رﺳﺎﻟﺖ  ،۸۵/۴/۲۷ﺳﺎل

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺷﻤﺎرهی .۵۹۱۵

ﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺣﺠﺖﷲ )» (۱۳۸۰ﻣﺤﻮر ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮش،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و دورﻧﻤﺎی ﺑﺤﺮان«،
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،اﻃﻼﻋﺎت  ،۸۰/۱۲/۲۵ﺷﻤﺎرهی
.۲۲۴۴۳

ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯽ ﻓﻼحﻧﮋاد )» (۱۳۸۷اﺳﺘﺮاﺗﮋیﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ

ﻋﺮاق در ﺑﻮﺗﻪی ﻧﻘﺪ« ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
دورهی  ۱ﺷﻤﺎرهی .۱۰۳-۱۲۰ :۲

-ﮐﺎﺳﺴﻪ ،آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ )» (۱۳۷۰ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻧﺎﻣﺘﺤﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮﯾﺎن،

دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ.
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دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۷ﺗﺎ .۲۹

ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ )» (۱۳۷۲رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ درﺗﺌﻮری و در ﻋﻤﻞ« ،ﻗﻮﻣﺲ.

-ﮐﺎﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﺟﺎن )» (۱۳۸۲دﺷﻤﻦ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺟﻨﮓ

ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آزادی« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺰدا

ﺣﺠﺖاﻟﻠﻬﯽ ،اﯾﺮان  ،۸۲/۸/۱۳ﺳﺎل ﻧﻬﻢ

ﺷﻤﺎرهی .۲۶۲۹

ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ )» (۱۳۷۷ﺣﻘﻮق ﺟﺰایﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت( ،ﭼﺎپ اول:
ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان.

»ﻧﺸﺴﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺗﺮورﯾﺴﻢ« ) (۱۳۸۵اﻃﻼﻋﺎت ،۸۵/۵/۲۶

ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۰۴

-ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ )» (۱۳۸۱ﺗﺒﻌﯿﺾ آﺷﮑﺎر در آﻏﺎز

ﻧﺎﺻﺮزاده ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ) (۱۳۷۲اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،

–ﮔﺎردﯾﻦ )» (۱۳۸۲ﭼﺮا آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﻮﺑﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؟«،

–ﻧﻮول آﺑﺰرواﺗﻮر و ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ )» (۱۳۸۲ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻮی«،

ﮐﺎر« ،اﻃﻼﻋﺎت .۸۱/۴/۲۴

ﺗﺮﺟﻤﻪی

ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ

ﻣﺠﻠﺴﯽ،

 ،۸۲/۸/۱۳ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ،ﺷﻤﺎرهی .۲۶۲۹

اﯾﺮان

ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﻣﺎﺟﺪ(.

اﯾﺮان  ،۸۲/۸/۱۳ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ،ﺷﻤﺎرهی .۲۶۲۹

–واﻟﯿﺲ ،ﺟﯿﻢ )» (۱۳۸۲اﻟﻬﯿﺎت ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪی ﺑﻮش«،

-ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ،ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ )» (۱۳۸۵ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽﻧﻈﻢ

ﺗﺮﺟﻤﻪی آرﻣﻦ ﻧﺮﺳﺴﯿﺎن ،اﯾﺮان ،۸۲/۸/۱۳

»-ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺌﻮری ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮور«

-ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ) (۱۳۸۲دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ ،ﺳﻨﺪ آﺷﮑﺎر ﺗﺠﺎوز

اﺳﺖ« ،اﻃﻼﻋﺎت  ،۸۵/۶/۶ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۱۲

)(۱۳۸۵

اﻃﻼﻋﺎت

۸۵/۶/۱

)ﺧﺒﺮﮔﺰاری

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( ،ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۰۸

ﻣﺼﻠﯽﻧﮋاد ،ﻋﺒﺎس )» (۱۳۸۸ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ دراﺑﺘﮑﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اوﺑﺎﻣﺎ« ،ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ،دورهی
 ۵ﺷﻤﺎرهی .۸۴-۷۰ :۳

ﻣﻈﻔﺮﭘﻮر ،ﻧﻌﻤﺖﷲ )» (۱۳۸۵ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ ازﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮏ« ،اﻃﻼﻋﺎت ) ۸۵/۶/۲ﻣﻨﺒﻊ:

ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ( ،ﺷﻤﺎرهی .۲۳۷۰۹

ﻣﻘﺘﺪر ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ) (۱۳۷۳ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.

ﻣﻮرﮔﻨﺘﺎ ،ﻫﺎﻧﺲ .ﺟﯽ ) (۱۳۷۴ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﻤﯿﺮا ﻣﺸﯿﺮزاده ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.

ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﯾﻨﮕﺠﻪ ،ﺳﻌﯿﺪ ) (۱۳۷۳ﺗﺤﻮل ﻣﻔﻬﻮمﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،دﻓﺘﺮ

ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺷﻤﺎرهی .۲۶۲۹

رژﯾﻢ

ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

ﺑﻪ

ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮﯾﺪون
دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت  ،۸۲/۵/۲۱ﺷﻤﺎرهی
.۲۲۸۴۳

–ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ،رﯾﻤﻮﻧﺪ .ای و رﯾﭽﺎرد ﻣﺎﻧﺰﺑﺎخ )(۱۳۷۲

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در :ﻣﺎﻫﯿﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﺧﺎرﺟﯽ در دﻧﯿﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮔﺮدآوری :ﺟﯿﻤﺰ ﺑﺎرﺑﺮ و

ﻣﺎﯾﮑﻞ اﺳﻤﯿﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ
ﺳﯿﻒ زاده ،ﻗﻮﻣﺲ.

-ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ) (۱۳۷۲روﯾﺎروﯾﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎ،

ﻗﺴﻤﺖ دوم ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺠﺘﺒﯽ اﻣﯿﺮی،
اﻃﻼﻋﺎت  ،۷۲/۵/۳۱ﺷﻤﺎرهی .۱۹۹۸۶

–»ﻫﺮﻣﺎه  ۱۱ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻋﺮاﻗﯽ از ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ

ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ« ) ،(۱۳۷۴اﻃﻼﻋﺎت ، ۷۴/۷/۱۸
ﺷﻤﺎره .۲۰۵۹۸

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
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.۲۹  ﺗﺎ۷  ﺻﻔﺤﺎت.1400  ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن.۱۰  ﺷﻤﺎره.۵ دوره

( ﺟﺎمﺟﻢ۱۳۸۱) «–»ﻫﻢذات ﭘﻨﺪاری ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ
.۷۸۱  ﺷﻤﺎرهی، ﺳﺎل ﺳﻮم،۸۱/۱۰/۲۶
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