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 چکیده

فظ نهاد مسئول ح ترینیعنوان عالبه سازمان ملل متحد، یتامن یکه شورا رژیمی به بررسی مقاله ینا

، تاس ایجاد کرده میسترور علیه جانبهبه مبارزه همه یدهمنظور شکلبه ،المللیینب یتصلح و امن

 با موضوع یهادر قطعنامه که است یالتیتشک-یو ادار یاز دو جزء ماهومتشکل این رژیم  .پردازدمی

 ،«یسمترور یفچالش تعر. »تجلی پیدا کرده است 9212قطعنامه  یژهوبه یتامن یشورا یسممقابله با ترور

 هایمیتحر یاجرا» ،«یسماز ترور یبانیمنع پشت» ،«یسمسرکوب ترور برای یها به همکارالزام دولت»

جزء  یاصول اختصاص« انگاری و تعقیب کیفری تـروریسمجرم»و  «یتامن یشورا یشده از سووضع

ن و آ یرخانهدب ییاجرا یریتو مد یتامن یشورا یسممقابله با ترور یتههستند. کم یمرژ ینا یماهو

 ای یکائومانند ا المللیینب ینهادها یرو سا یاقدام مال یژهکه در قالب گروه و ییساختارها ،ینهمچن

له با مقاب المللیینب یمرژ یالتیتشک -یجزء ادار دهند،یند و به شورا گزارش ماشده یجادا ینترپلا

 . هستند یسمترور
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 مقدمه
 سمیترور ینکه. در مورد ااستجهان امروز  یاساس یهااز مسائل و چالش یکی، یسمترور و ترور

 گیرد،یقرار م یفرهنگ ی ومذهب ی،اقتصاد ی،اجتماع یتی،امن یاسی،س یهااز مقوله یککدام  یلذ

و  ییتامن یهادر حوزه یسمکه ترور اتی. اما آثار و تبعمنتشر شده است یآثار و متون متعدد

مقابله با  یچگونگ»جمله  تا مسائل مربوط به آن از شودیموجب م کند،یم یجادا یاسیس

 یاسیس ینهادها هاییتو فعال یفو در چارچوب وظا یتیدر زمره امور حساس امن «یسمترور

 ملهاز ج یاسیس هاییدهپد یراما از سا ست،ا یاسیس اییدهپد یسم. تروریردقرار گ یتیو امن

 و یلمورد تحل یاستکه در علم س یکیچر یاتعملو  جنگ ی،راهزن انقالب، شورش، کودتا،

اشد. ب هایدهپد ینا یجههمراه و نت تواندیم ینکهمتفاوت است. ضمن ا گیرند،یقرار م یبررس

 یاسیبه اهداف س ،و ترس بارعا یجادا یقدارد از طر یهمراه با خشونت است و سع یسمترور

از کشورها  یاریبس یاسیس یاتدر ادب یسم(. ترور9291 یری،ظه و یرحی)ف یابدخود دست 

 یکیبه  3009سپتامبر  یازدهماما پس از حادثه  ،مطرح بوده یمهم یتیعنوان موضوع امنهمواره به

  (.99: 9291 ی،خان)عبداهلل تشده اس یلتبد المللییندر حوزه ب یتامن یهامسئله ینتراز مهم

سپتامبر در قطعنامه شماره  یازدهروز پس از حمالت  یکسازمان ملل متحد تنها  یتامن یشورا

واقعه،  نیدانسته است. پس از ا المللیینب یتصلح و امن یهعل یدعنوان تهدرا به یسمترور 9261

 یزه جمعمبار در راستای یرگذایاستو س یسمبه مواجهه با ترور یمصورت مستقبه یتامن یشورا

تا  یجتدرصورت مستمر و بهروند به ین(. ا9216 یبی،کرد )قر یداورود پ یسمترور یهعل المللیینب

در قطعنامه شماره  یتامن یسال شورا ینکه در اطوری به کرد؛ یخود را ط یصعود یرس 3092سال 

 یتامن نسبت به صلح و سابقهیو ب یجهان یدتهد»را  یستیترور یهاو سازمان یسمخود، ترور 3321

 ی(. نگاهSecurity Council Resolution 2249, 20 November 2015) آوردیشمار مهب «المللیینب

 یقکه شورا از طر دهدینشان م 3009سال  یانیپا یهااز ماه یتامن یماهانه شورا کارهایبه دستور

را  یسمترور یهکشورها عل یجمع و یمبارزه فرد یاصول و چارچوب اساس ،صادره یهاقطعنامه

 کرده است. یجادشدن آن را اییاجرا یالزم برا یو سازوکارها یمترس

 تیامناین است که مواجهه شورای  است، عبارت ازدر پی پاسخ به آن  مقالهی که این سؤال

د؟ پیامدهای کارکردی دار آثار وچه ملل متحد با موضوع مقابله با تروریسم چگونه بوده و  سازمان
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منیت مقابله با تروریسم و حفظ صلح و ا منظوربهشورای امنیت  نویسندگان مقاله، هیفرضبر اساس 

ی مقابله با تروریسم کرده و المللنیبی خود اقدام به ایجاد رژیم هاقطعنامهاز رهگذر  ،یالمللنیب

 ست.برای کشورها آورالزامارائه قواعد و تکالیف  ،ویژگی، اثر و پیامد کارکردی این رژیم نیترمهم

 

 المللیینب هاییمرژنظری؛  چارچوب الف.
ای از شــناخت مجموعهآید، ها و مطالعات به دســت میآنچه از طریق بررســی ،در این پژوهش

های اجرایی هســـتند که شـــورای امنیت ســـازمان ملل متحد از رهگذر قواعد، الزامات و رویه

مقابله با تروریسم وضع کرده است. اما چگونه  منظوربهها، اقدامات و تصـمیمات خود  قطعنامه

للی مقـابلـه با   المعلمی تبیین کرد و الگوی رژیم بین نظر ازهـا را  توان این قواعـد و رویـه  می

ــندگان این مقاله،     ــیح داد؟ به نظر نویس ــازمان ملل متحد را توض ــورای امنیت س ــم ش تروریس

ــورای امنیت با موضــوع مناســب ترین چارچوب نظری برای تبیین قواعد و مقررات مواجهه ش

ــم، نظریه رژیم ــط افرادی مانند اوران یانگ های بینمقابله با تروریس ــت که توس و  9المللی اس

چارچوب نظری بحث، ابتدا به مطالعه و  عنوانبهتدوین و ارائه شده است. لذا  3فن کراسنراسـت 

 پردازیم.بررسی این نظریه می

 هایرویه و هنجارها تلویحی، یا صــریح قواعد اصــول، از ایمجموعه ،المللیبین رژیم

 هم با یمشخص موضوع حول المللیبین بازیگران توقعات ،آنواسطه به که اسـت  گیریتصـمیم 

المللی های بین. رژیم(Krasner, 1983: 2)شود می برآورده هاآن هایخواسته و پیدا کرده تالقی

ص و اهداف مشخ کردنالمللی برای برآوردهرا باید ساختارهایی در نظر گرفت که بازیگران بین

ــاالمللی به فعالیتهای بینرژیم ،روکنند. از اینمعینی تأســـیس می ی های مرتبط با منافع اعضـ

ــت  یانگاوران . الملل تعلق دارندنظـام بین   وانتیم المللیینب هاییمدر تمام رژکه معتقد اسـ

را مشــاهده کرد.  یینحول موضــوع مشــخص و مع« هاو انتظارات آن یگرانرفتار باز ییهمگرا»

ــد همگرااوقات مو یگاه یمقررات رفتار یجادا ــودیم یگرانباز ینانتظارات ب ییجب رشـ  شـ

(Krasner, 1983: 2)  ــمت ا یلمللاینب یمهر انـدازه رژ  ،یگرد ی. بـه عبـارت مقررات  یجادبه سـ

                                                                                                   
1. Oran R. Young 

2. Stephen Krasner 
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آن و  یانتظارات اعضــا ینب ییهمگرا ،یزانمشـخص و منسـجم حرکت کند، به همان م   یرفتار

است که در  ینخواهد شد. نکته مهم ا یشـتر ب یمتحقق اهداف رژ یبرا «یهمکار»بروز عنصـر  

ــتگیپ« انتظارات ییهمگرا»و  «یمقررات رفتار» یـان م ،المللیینب یمرژ  ینو ا اردوجود د یوسـ

 .شودیم 9یرفتار یشده و استانداردهاینهنهاد یرفتارها یریگباعث شکل

ــت که   های بینرژیم ــتند. این بدان معنی اس ــر هس ــاخته و پرداخته دســت بش م رژیالمللی س

ظهور و افول هر رژیم  برای فهمرود، بلکه آید و از بین نمیوجود نمی خود بـه المللی خودبـه بین

ــتجوی عواملی بود که بر این فرایند تاثیرگذارند. در این چارچوب  بین  ،المللی، بـایـد در پی جسـ

ــت بین   اغلبالمللی های بینرژیم ــکالت مربوط به زیس ــخ به مش ــورهدر پاس جاد یا االمللی کش

ــوند می  3نهادهای ،المللیهای بینپیرامون اینکه رژیم ،و از این نظر Young, 1982): 277-(297ش

مهمی که  سؤال .(Keohane,1982: 325-355)ای وجود دارد توافق گسترده ،الملل هستندنظام بین

ــکالت  ،ی وجود داردالمللنیبی هامیرژدر ارتباط با ایجاد  ــت که آیا همه مش ی المللنیباین اس

 پاسخ این سوال ؟شودیم هاآن فصـل ی برای حل و المللنیبی رژیم ریگشـکل موجود منجر به 

اد ی کشورها موفق به ایجالمللنیبچرا در رابطه با برخی از مشکالت فراملی و   منفی اسـت. اما 

به  ؟ پاسخشودینماما در مورد برخی دیگر از مشکالت چنین موفقیتی حاصل  ،شـوند یمرژیم 

ــؤالاین  ــبت به روابط   سـ ــیار زیادی به نوع نگاه نسـ ــبات آن  المللنیبتـا حدود بسـ و مناسـ

 ؛کنندیم دیتأکی المللنیبی هامیرژی ریگشکلعموماً بر نقش قدرت در  گرایانواقع. گرددیمباز

 هماهنگی بین منافع بازیگران تمرکز دارند.  ریتأثبر  هابرالیلدر حالی که 

ــول پرداخترأهم ،در مجموع ــکــل فراملی، تعــامالت  نیی در مورد قواعــد و اصـ بــه مشـ

و  ی مرتبط با حل مشکلهاتیفعال و قطعیت در مناسباتعدم تالش برای کاهش، وسـته یپهمبه

ــعوامل توفیق در  نیترمهم ،کیفیـت اتحـادهای فراملی   ــتی المللنیبی هامیرژ سیتأسـ  ندهسـ

(Young, 2009). توان شناسایی کرد که در های متنوعی را میرژیم، المللیدر عرصه بین هامروز

ــده  حوزه ــوعی متعـددی ایجاد شـ المللی جزء های بینرژیم توان گفت کهمیاند و هـای موضـ

 . هستند. کنونیالملل ناپذیر نظام بینجدایی

                                                                                                   
1. Behavioral Standards 

2. Institutions  
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 یالمللنیبی هامیرژ دهندهلیتشکاجزاء . 1

ــته ویژگی ــیبینهای رژیم برجس ــتهآن بودنالمللی، چندبخش  ینکها المللی برایبین رژیم. اس

 ستد ،اندکرده مقرر آن دهندگانتشکیل که اهدافی به و باشد داشـته  را الزم کارکردهای بتواند

 ک سو،از ی المللیهای بینرژیم اینکه اعتبار به. باشـد  برخوردار الزم اجزای از باید الجرم یابد،

 را هاییارگان و نهادها سوی دیگر، از و هسـتند  قواعد و هارویه اصـول،  از ایمجموعه شـامل 

ــکیل خود مقررات مجموعه کردنعملی برای ــتمل بر ها راآن توانمی اند،داده تش  دو جزء مش

  .تشکیالتی دانست -و اداری ماهوی

 

 یالمللنیبی هامیرژجزء ماهوی . 1-1

 .دهدمی شکل آن به که اسـت  مقرراتی و قواعد اصـول،  مجموعه المللی،بین رژیم ماهوی جزء

 سویی و سمت چه المللی درهای بینرژیم کنندمی مشخص که قواعدی هستند مجموعه هانیا

توان به المللی را میهای بینجزء ماهوی رژیم .کنندمی دنبال را اهدافی یا هدف چه و حرکت

ی هامیرژمیان تمام در  ،اصــول عمومیدو دســته اصــول عمومی و اختصــاصــی تقســیم کرد.  

ی المللنیبهر رژیم  فردمنحصربهی هایژگیواز  ،هستند و اصول اختصاصیمشـتر    ،یالمللنیب

از  دنعبارت هستند، المللی حاکمهای بینرژیم بر معموالً که عمومی اصل هشت .ندیآیمشمار به

 :(99: 9292قاسمی، )

ــول غ یکی کشووورها: یو برابر یمل یتحاکم ــم یرقابلاز اص ــچش  ،المللیننظام ب یپوش

ت که اس یکشورها منبعث از نظم یتیحاکم یو برابر کشـورها اسـت. اصل برابر   یمل یتحاکم

 یادامه دارد. اصل برابر یزشده و تا امروز ن یجادا یوستفال یموجب قراردادهابه 9629در سـال  

 و یریگدر شکل کندیم یجاباسـت که ا  یآثار و تبعات یدارا ی،مل یتکشـورها و اصـل حاکم  

 یــتآثــار عبــارتنــد از حق حفظ تمــام ین. ایردمورد توجــه قرار گ المللیینب یمهر رژ ینتکو

 .یحقوق یو حق برابر یاسیحق استقالل س ینی،سرزم

که بعد از  المللینحاکم بر نظام ب یاز اصــول اســاســ   یکی ها:سوورنوشووت ملت  یینتع

به شکل  9160اصل در سال  ینهاست. اسرنوشت ملت یینشده، اصل تعحاصل  ییاستعمارزدا

 «اسـتقالل به کشــورها و مردم تحت استعمار  یاعطا یانیهب»تحت عنوان  9292شـماره   قطعنامه
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 General Assemblyقرار گرفت ) یدو تأک ییدمتحد مورد تأ للسازمان م یتوسـط مجمع عموم 

Resolution 1514, 14 December 1960.) 

نظام  یادیناز اصـــول بن یکیاصـــل  ینا کشووورها: یو خارج یمداخله در امور داخلعدم 

 یارجو خ یحق ندارد در امور داخل المللیینکشور و نهاد ب یچاست و بر اساس آن، ه یاییوستفال

حت اصل ت یناز ا «یپولکووسک یر د»است، دخالت کند.   یمستقل یتحاکم یکه دارا یکشـور 

(. Pulkowski, 2014: 27نام برده است ) المللیینب یافق یباتترت یریگشکل لاز اصـو  یکیعنوان 

ــل عدم یگر،د یبـه عبـارت   ــ نیازهاییشاز پ یکی یکدیگر، یمداخله در امور داخلاصـ ــاسـ  یاسـ

 است. المللیینب یهاو سازمان هایمرژ یسو تأس المللیینروابط ب یریگشکل

زور را وجود ندارد که توســـل به  المللیینب ســـازمان یا یمرژ یچه زور:عدم توسووب به 

کرده باشد؛ چون اصل عدم توسل به زور،  بینییشعنوان روش تحقق اصـول و اهداف خود پ به

 یقواعد معمول اعتبار، باالتر از همه ینو به ا شــودیمحســوب م المللییناز قواعد آمره ب یکی

قوق است که در ح یازور، مسئلهدارد. جنگ و توسل به قرار داشـته و بر آنها تسلط   المللیینب

 (.292: 9219 یگدلی،ب یائیشده است )ض یممعاصر مورد توجه قرارگرفته و تحر المللینب

 هاییمهمه رژ یماهو یاز اصول عموم یگرد یکی المللیینب یهمکار :المللیینب یهمکار

 المللیینب در عرصــه یمرژ یریگلاصــوالً شــک ی،اســت. بدون وجود عنصــر همکار المللیینب

 :9291 ی،خاندر نوســان اســت )عبداهلل یتا هماهنگ یاز همکار ها،یم. نقش رژیســتمتصــور ن

 .آیدیبه شمار م المللیینب هاییمرژ یلتشک یعنصر الزم برا اقلحد ی،( و همکار296

ه ب الملل،ینبا گســترش و توســعه مقررات حقوق باختالفات:  یزآموفصوول مسووالمتحل

کشـورها قرار داده شده و از   یزآموفصـل مسـالمت  اصـل بر حل  ی،تکامل یندیفرا یو ط یجتدر

نوان عوفصــل اختالفات بهاصــل حل یزن المللیینب هاییم. در رژشــودیم یززور پرهتوســل به 

 .شودیمطرح م یماهو جزء یاز اصول عموم یکی

 

 المللیینب هاییمرژ یالتیتشک -یجزء ادار. 1-6

ــکیالتی  -جزء اداری ،المللیهای بینرژیم از بخش دومین ســت. برخورداری رژیم از آنهاتش

 مفهوماز گاهی تا جایی که  ؛شـــودیمشـــدن آن ســـاختار اداری و تشـــکیالتی موجب نهادینه
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ستفاده ا المللنیبشده در ادبیات روابط ی نهادینهالمللنیبی هامیرژی جابه «یالمللنیبنهادهای »

در حقیقت سازمان اجرایی  ،تشـکیالتی  -جزء اداری .(Martin and Simmons, 2012) شـود یم

های و کارویژه شدهی است. این سازمان معموالً از یک یا چند نهاد دائمی تشکیل المللنیبرژیم 

ــی را بر عهده دارد. جزء اداری  ــخص ــکیالتی رژیم -مش  ی معموالً از دو بخشالمللنیبهای تش

 تشکیل شده است.« اجرایی»و « گیریتصمیم»مجزای 

که در قالب ســـازمان  المللیینب هاییمدر رژ: یالمللنیبی هامیرژی ریگمیتصوومبخش 

هده دارند. را بر ع گیرییمتصم یفهوظ یارکان مشخص ،اند، طبق اساسنامهشده ینهنهاد المللیینب

 المللیینحکام آژانس ب یشورا ی،اهسـته  یحاتمانند عدم اشـاعه تسـل   المللیینب هاییمدر رژ

زء ج ،یکل طور. بهبه عهده داردرا  گیرییمتصــم  یفهوظ ،یعنوان رکن ســاختاربه ی،اتم یانرژ

 یریتو مد یاست که ضرورت سامانده ییهاحوزه یرندهدربرگ ،المللیینب هاییمرژ یسـاختار 

 شناخته شده است. یتا توسط کارگزاران به رسمهآن

 یهادولت میانمحصول توافقات  المللیینب هاییمرژ: یالمللنیبی هامیرژبخش اجرایی 

 یالمللیناز اصول و قواعد ب یارا مجموعه هایماست که رژ به همین دلیل .هستند یمسـتقل مل 

ــودی. اما مشـــاهده مشـــودیهمگرا م یگرانانتظارات باز ،هاکه حول آن دانندیم  ینکه در ا شـ

 یتخط یزن ،ها توافق حاصـل شده آن یبر رو یحاًکه صـر  یاز مقررات یحت»محور قاعده ینهادها

کردن اصــول و ییاجرا یبرا یوجود سـاختار بنابراین، . (32: 9292ی،)قاســم «گیردیصـورت م 

 یعملکرد هاییژگیبه و یتام یبستگ یزن هایمرژ ییاست. کارا یالزم و ضـرور  ،هایمقواعد رژ

که اراده و  هاســـتیمرژ یاجزا یرهبخش از زنج ینآخر یی،آنها دارد. بخش اجرا ییبخش اجرا

 یتمسئول ی،اتم یانرژ المللیینآژانس ب برای نمونه،. کندیی میاتخاذشـده را اجرا  هاییمتصـم 

 را بر عهده دارد. یاهسته یحاتعدم اشاعه تسل یمرژ« اراده»شدن ییاجرا
 

 المللیینب هاییم. انواع رژ6

 رائها میزان و تمرکز بر موضوع میزان موضوع تمرکز، اسـاس  توان برمی المللی راهای بینرژیم

 و بودنایمذاکره یا تحمیلی (،شوندیمی چهارگانه که در ادامه توضیح داده هانسـل ی )مشـ خط

یم رژهر تواند در شناخت و در  ماهیت بندی میاین دسـته  .کرد بندیدسـته  حوزه جغرافیایی

 المللی مفید باشد.نبی
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 خاص و عام یبا کارکرد موضوع المللیینب هاییمرژ. 6-1

 بر آنها تمرکز میزان اساس بر المللیبین هایرژیم تشخیص شاخص ترینمهم «کارکردی گسـتره »

ــوعی ــت خاص موض ــته به توانمی را المللیبین هایرژیم اعتبار، این به. اس  هایرژیم» دو دس

 یمتقســ «عام موضــوعی کارکرد با المللیبین هایرژیم» و «خاص موضــوعی کارکرد با المللیبین

ــازمان ملل متحد برای نمونه، .کرد ــده بینرژیم عام و نهادینه، س ــتورکارهاالمللی با ش وع ی متندس

 شود.رژیم با کارکرد موضوعی خاص محسوب می ،ایاست و رژیم عدم اشاعه تسلیحات هسته

 (المللیینب هاییمچهارگانه رژ یها)نسل یمشارائه خب یزانم. 6-6

کارکرد  مرور زمان در که به یو تحول یالمللنیب یهامیرژ یریگاز شکل یخیتار یلیاساس تحل بر

و  زیمتما یهایژگیرا با و یالمللنیب یهامیچهار نسل از رژ توانیاست، م شده جادیها اآن

 یهایمعنوان رژو کنسرت اروپا به ینقرن نوزده که کنگره و یابتدادر  .کرد ییفرد شناسامنحصربه

. شدیبزرگ م یهاقدرت ینمناسبات ب یریتمربوط به مدشان شکل گرفتند، کارکرد یهاول المللیینب

 یی،بزرگ اروپا یکشورها یرهبر تحتها، دولت یوحدت تمام» هارژیم ینا یاهداف اصل

قالب بود که از ان ینیامور مختلف اروپا و سرکوب مخالف یمتنظ شاهی،به پاد بخشییتمشروع

 هاییمنسل اول رژ یندهنما توانی(. کنسرت اروپا را م20:9210شناس،)حق گرفتندیفرانسه الهام م

 «یظام پادشاهن ینمقابله با مخالف یرفتار کشورها برا یمتنظ» دانست که عنصر بارز آن المللیینب

 یهامیرژ یدمفهوم کارکر ،یالمللنیشدن روابط بکشورها و برجسته نیگسترش مناسبات ب با است.

 یهامتولد شدند. در کنفرانس یالمللنیب یهامیو تحول شده و نسل دوم رژ رییدچار تغ یالمللنیب

 سیتأسی المللنیبرژیم در شهر الهه هلند برگزار شد،  9101و  9911 یهاصلح الهه که در سال

« هاآن یالمللنیبر رفتار ب ریتأث» ترقیدق یکشورها و به عبارت نیمناسبات ب میتنظ شد که بر روی

 .است «بر رفتار کشورها ریتأث» ،یالمللنیب یهامینسل دوم رژ یبارز کارکرد یژگی. وبودمتمرکز 

ها اول متولد شدند و عنصر بارز آن یجنگ جهان انیبا پا یالمللنیب یهامیسوم رژ نسل

 یامضا جهینت بود. جامعه ملل در یالمللنیبه نظم ب یدهشکل در راستای یمشخص« رفتار زیتجو»

 اما .شد سیتأس  یالدیم 9130و  9191 یهااول، در سال یبعد از جنگ جهان یعهدنامه ورسا

از  ینسل چهارم یریگموجد شکل ،یالمللنیسازمان ب نیرتریعنوان فراگسازمان ملل متحد به

د مانن ییدر خود دارند. امروزه نهادها زیرا ن« عنصر کنترل رفتار»شده که  یالمللنیب یهامیرژ
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( عالوه FATF) یاقدام مال ژهیو گروه و یاتم یانرژ یالمللنی، آژانس بمتحد ملل تیامن یشورا

در  هموارهو  ازندپردیم زین آنها بر رفتار کشورها، به کنترل رفتار یرگذاریو تأث زیتجو م،یبر تنظ

 هستند. و ارائه توصیه و تجویز حال رصد رفتار کشورها

 

 فعال و منفعل هاییمرژ. 6-2

از  یگرانتنها محدود به کشورها نبوده و کنش المللینگران نظام بامروز کنش ی،برخالف تصور سنت

 آیندیشمار مهب المللیینمعادالت و مناسبات ب یرگذارتأث یگرانباز ینترمهم، المللیینب هاییمرژ جمله

(Haggard and Simmons, 1978.) یی هستند که حسب ماهیت خود تنها هامیرژ ،ی منفعلهامیرژ

ی اول تا هانسلعموماً به  هامیرژ گونهنیامحدود هستند.  هاهیروی از اصول، قواعد و امجموعهبه 

و  9169ی هاسالی هاونیکنوانسدر قالب  جادشدهیای هامیرژی تعلق دارند. المللنیبی هامیرژسوم 

 هستند. هارژیم ، از این دستهتنظیم روابط سیاسی و کنسولی کشورها برایمیالدی  9162

 

 و خودجوش یامذاکره ،یلیتحم المللیینب هاییمرژ .6-4

ار ی و خودجوش را برای اولین بامذاکرهی به سه دسته تحمیلی، المللنیبی هامیرژی بندمیتقس

ته گرفی شکلهامیرژ، شودیماوران یانگ انجام داده اسـت. یانگ بسـته به نوع نظمی که ایجاد   

 قدرت چند یا یک طرف از معموالً تحمیلی المللیبین های. رژیمکرده اســترا از هم تفکیک 

های رژیم .(36: 9292قاسمی،) شوندمی تحمیل کشورها سـایر  بر تدریجبه و گرفتهشـکل  بزرگ

ــاس بر، ایمذاکره ــل اس ــایت، اص ــکل هاطرف بین زنیچانه و مذاکره رایزنی، رض  .گیرندمی ش

که در شرایط همگرایی منافع اعضا و  شـود یماطالق  هامیرژی خودجوش به آن دسـته از  هامیرژ

 .(Young, 1982) کنندیمی پیدا المللنیبو حیات  گرفتهشکلفقدان موانع 

 

   المللینب یاستدر س المللیینب هاییم. نقش رژ2
گیری و الملل بسـتگی تامی به شرایط شکل المللی در سـیاسـت و امنیت بین  ی بینهامیرژنقش 

 هایتوان سه نقش را برای رژیمها دارد. بر مبنای متغیر میزان استقالل، میبازیگران مؤسـس آن 

ــایی کرد بین ــنـاسـ  هایرژیم ،در این حـالت ؛ یالمللنیبی هـا میرژنقش ابزاری . 9: المللی شـ
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ه به سه شــوند کدر نظر گرفته می آنهاعنوان ابزاری برای تأمین منافع ملی اعضـای  المللی بهبین

اســـتفاده ابزاری قرار بگیرد: ابزاری برای نزاع با دیگر بازیگران قدرتمند و  تواند موردطریق می

های ابزاری برای توجیه ســـیاســـت ؛ وابزاری برای فشـــار بر کشـــورها ؛تأمین اهداف و منافع

المللی بین هایرژیم ،در این حالت؛ یالمللنیبی هامیرژکننـده  نقش تعـدیـل  . 3 .طلبـانـه  جـاه 

ــازمان بینکننده مطرح میعنوان عـامل میانجی و تعدیل بـه  ــوند. رژیم یا سـ المللی در نقش شـ

به بحث و « موضـوع مشـخصی  » موردتا اعضـاء بتوانند در   کندمیفراهم را  مکاناین امیانجی، 

المللی در این کسـوت، بازیگر مستقل  بین هایرژیم؛ نقش بازیگر مسـتقل . 2. نظر بپردازندتبادل

ــحنـه  ــمار المللی بهبین درصـ ــوع،  ،. در این حالتدنیآیمشـ ــامل طرح موضـ تمام مراحل شـ

 پذیرند.وهای بیرونی و درونی صورت میصورت مستقل از نیرگیری و اجرا بهتصمیم

 المللی را در چارچوبدر عرصه بین آنکنیم موضوع تروریسم و مقابله با ادامه تالش می در

ورود  المللیچگونه این موضوع به عرصه بین اصـوالً بررسـی کنیم و اینکه  مباحث نظری فوق 

در حوزه  آورامالزهای فراگیر و به یکی از رژیم ،باال نسبتاًو البته با سـرعت   جیتدربهپیدا کرد و 

 المللی بدل شد.موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین

 

 . شورای امنیت ملل متحد و مقابله با تروریسمب

نداشت و  سمیبه موضوع ترور یسازمان ملل متحد در طول جنگ سرد ورود چندان تیامن یشورا

هه د لی. از اواشدمیانجام  یمجمع عموم قیسازمان ملل از طر سمیمقابله با ترور یهاتیاغلب فعال

 تیامن یوراش هیرو گرفت،یانجام م یدولت تیبعضاً با حما که یستیو با گسترش اقدامات ترور 9110

و عدم  ییدر دو خط هوا یگذاربمب یدر پ 9113در سال  تیامن یشورا .کرد رییشروع به تغ زین

 ،تیامن یاعمال کرد. شورا یبیل هیرا عل ییهامیتحر نه،یزم نیدر ا قاتیتحق ندیطرابلس با فرا یهمکار

 گروه .کرد میمصر تحر جمهورسیمبار  رئ یترور حسن یمشارکت در تالش برا لیسودان را به دل

 هامیتحر د.مواجه ش تیامن یشورا یهامیبا تحر 9111دادن به القاعده در سال به خاطر پناه زیطالبان ن

 یهاسال در بی، به ترتپیروی کردند تیامن یاقدامات شورا ازدو کشور  یوقت ،یبیسودان و ل هیعل

 شدنمسدود باعث هرچندطالبان  هیشده علوضع یهامیکردند. تحر دایخاتمه پ 3002و  3009

 د.کنن جادیکابل ا رژیم استیدر س یرییشدند، اما نتوانستند تغ یفراوان یمال یهاییدارا
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که  یحداقل در موارد هامینشان دادند که تحر یبیسودان و ل هیشده علوضع یهامیتحر

از  یرا ناش نیا تحت تحریم، و دولت های اقتصادی و سیاسی زیادی در پی داشته باشندزیان

 سمیترور یدولت حام بامقابله  یبرا یابزار مؤثر توانندیم، بداند سمیخود از ترور تیحما

 سمیاز ترور ییزداتیمشروع تیموجب تقو تیامن یشورا زیاقدامات قهرآم ،نیبر ا عالوه .باشند

نصرف م یعنوان ابزار حکمرانبه سمیکشورها را از توسل به ترور ریشده و ممکن است سا یدولت

کمتر از دهه  اریامروزه قطعاً بس یدولت سمیاز ترور یناش هایدیتهد، 9آقای آینسیدل از نظرکند. 

، ورود اتفاق افتاد سپتامبر 99حمالت که  3009تا سال  .(Einsiedel, 2016) است 9110 ای 9190

ا طبق فصل شور ینا هبود ک یکل هاییهدر قالب توص یسمبه موضوع مقابله با ترور یتامن یشورا

صورت به یسم، موضوع ترورحمالت مذکور. اما بعد از دادیششم منشور ملل متحد ارائه م

 93) 9269در قطعنامه  یتامن یمورد توجه قرار گرفت. شورا یتمنا یدر شورا یدستورکار جد

 ییاساشن المللیینب یتو امن لحص یهعل یدیعنوان تهدرا به یستی( حمالت ترور3009سپتامبر 

و حمالت  یسممقابله با ترور یخود دو روش را برا یاراتو اخت یفکرد و در چارچوب وظا

 کرد. بینییشپ یستیترور

« حق دفاع مشــروع»در قالب حرکات جمعی یا فردی کشــورها و در چارچوب  ،اول وهیشــ

منشــور ملل متحد مورد اشــاره قرار  29شــده و در ماده  الملل شــناختهاســت که در حقوق بین

شــناســایی حق  ،. همچنین(Security Council Resolution 1368, 12 Sep 2001)گرفته اســت 

کشــورها برای مقابله جمعی یا فردی با پدیده تروریســم، چراز ســبزی برای تشــکیل ترتیبات  

ب در چارچو ،شــیوه دومالمللی مقابله با تروریسـم با مشــارکت کشـورهاســت.   ای یا بینمنطقه

 شورای سـم یضـدترور رژیم »ی شـورای امنیت پیگیری شـده و تأسـیس    گذارقاعدهصـالحیت  

از  9269ترین خروجی آن اسـت. شورای امنیت در بند سوم قطعنامه  ترین و مهماصـلی « امنیت

خواهد تا فوراً برای پیگیری و محاکمه عامالن حمالت تروریســـتی )یازدهم همه کشـــورها می

سـپتامبر( با یکدیگر همکاری کنند. هرچند شورا در این بند اشاره به چارچوب و قاعده خاصی  

ــورها نمی  خواهد تا اقدامات المللی میاما در بند چهارم از جامعه بین ،ندکبرای همکـاری کشـ

ای مرتبط هها و عمل به قطعنامهمقابله با تروریسـم با پیوستن به کنوانسیون  راسـتای خود را در 

                                                                                                   
1. Sebastian Von Einsiedel 
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اقدام به تعیین  رأســاًشــورای امنیت  ،در این شــیوه ،ترتیب این مضــاعف کنند. به 9این نهاد

ــازوکاری  ی مرتبط در همین هاقطعنامهو دیگر  9212. قطعنامه کردتروریســم  مقابله با برایس

مقابله با تروریسم  نهیزم در ایرژیم چندوجهی و گسترده، جیتدربهو  اندشده صـادر چارچوب 

ــورای امنیت  9212قطعنامه  ،کلی طوربه. اندنهادهرا بنا  نقطه عطف مهمی در زمینه رویکرد شـ

نسبت به پدیده تروریسم از منظر وضع الزامات جدید ذیل فصل هفتم منشور است که در مورد 

 .میکنیمآن بیشتر صحبت 
 

 یتامن یشورا یسممقابله با ترور یمرژ. 1

ای متشکل از شورای امنیت تصمیم خود را برای ایجاد کمیته 9212در پاراگراف ششم قطعنامه 

دهند، اعالم رصد اقداماتی که کشورها در راستای اجرای مفاد قطعنامه انجام می برایتمام اعضا 

ــت؛ ــی جزء اداری و    کرده اسـ ــمت بررسـ کـه کـارکرد و تکوین این کمیته در ادامه و در قسـ

ها از همه دولت ،. همچنینشودیممنیت تشـریح  تشـکیالتی رژیم مقابله با تروریسـم شـورای ا   

اند مقابله با تروریسم انجام داده در راستایهای خود را در مورد اقداماتی که خواهد گزارشمی

و  9212هایی که کمیته مشخص خواهد کرد، ارائه دهند. قطعنامه روزه و بازه 10در بازه زمانی 

دهنده جزء ماهوی و ســاختاری رژیم ای تشــکیلمبن نیترمهمتوان را می ســمیضــدترورکمیته 

های بعدی شورای امنیت، وظایف شمار آورد. هرچند در قطعنامهشورای امنیت به سمیضدترور

ــده  ســمیضــدتروریی بر عهده رژیم هاژهیکاروو  ــته ش ــورای امنیت گذاش ، اما در ماهیت و 3ش

 .ساختار اولیه مربوطه تغییری ایجاد نشده است
 

 یتامن یشورا یسممقابله با ترور یمرژ یجزء ماهو یاصول اختصاص .1-1

المللی، بخش ماهوی رژیم مقابله های بینعالوه بر اصــول عمومی حاکم بر بخش ماهوی رژیم

 ماهوی برخوردار است. اصولنیز سـری اصـول اختصاصی   با تروریسـم شـورای امنیت از یک  

 اییهقطعنامه از توانمی را متحد ملل ســازمان تامنی شـورای  مقابله با تروریسـم  رژیم بر حاکم

                                                                                                   
 صادر شده است. 9111اکتبر  91شورای امنیت که در  9361. مانند قطعنامه شماره 9

 9212رصد اقداماتی که کشورها در راستای اجرای قطعنامه یا مدیریت اجرایی مقابله با تروریسم برای  CTED. مانند تشکیل 3
 دهند.انجام می
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 سازمان غیرعضو و عضو کشورهای تمامی برای اصولی صورتبه و کرده صـادر  شـورا  این که

شورای امنیت از نقش  9212 قطعنامه ،زمینه این در. کرد اسـتخرا   هسـتند،  آورالزام متحد ملل

 های تروریســتیتروریســم و افراد و گروهمحوری برخوردار بوده و چارچوبی را برای مقابله با 

مقابله  برایای از اصول و قواعد را شورای امنیت مجموعه 9212در قطعنامه  ترسیم کرده است.

ــم و گروه  ــورها علیه تروریس ــور ملل متحد  جمعی کش ــل هفتم منش ــتی ذیل فص های تروریس

اتی که ظارت بر اقدامبه تأسیس کمیته مقابله با تروریسم برای ن ،. همچنینمشـخص کرده است 

شورا  ،دهند، اقدام کرده است. عالوه بر آناجرای الزامات شـورا انجام می  راسـتای ها در دولت

ــماره هاقطعنامهدر  از جملههـای متعدد  در قطعنـامـه    32که به ترتیب در  3233و  3919ی شـ

ی خود را ستیضدترورصادر کرده، اصول و چارچوب رژیم  3096دسامبر  93و  3092سـپتامبر  

تکمیل کرده است. این اصول شامل پرداختن به تعریف تروریسم، پدیده جنگجویان تروریست 

ــت که     بوده و چارچوب همکاری جمعی  آورالزامخـارجی و مجموعـه قواعـد و مقرراتی اسـ

 .اندکردهمقابله با تروریسم را ایجاد  برایی المللنیب

ی مقابله با تروریسم شورای امنیت را المللنیبجزء ماهوی رژیم ، اصل کلی ، پنجدر مجموع

گر وجود است. این اصل بیان« وجود اختالف در تعریف تروریسم»دهند. اصل اول شکل می

در این رابطه است.  مدتیطوالنهای بحث رغمبهاز تروریسم  یدر ارائه تعریف جامع نظراختالف

شناختن حق ملل تحت اشغال برای ذیل عنوان تروریسم و به رسمیت هادولتاقدامات  قراردادن

از  ماعی مورد اجدر دستیابی به تعریف نظراختالفدالیل وجود  نیترمهمبا خشونت  توأممقاومت 

رکوب س در راستایها به همکاری و معاضدت با یکدیگر تروریسم هستند. اصل دوم به الزام دولت

ی مقابله با تروریسم، کشورها ملزم به المللنیبدر چارچوب رژیم  .شودیمتروریسم مربوط 

این همکاری ابعاد متعدد  هرچندمبارزه با تروریسم هستند.  به منظورهمکاری و مشارکت جمعی 

مالی  نیتأمنقطه تمرکز آن جلوگیری از  نیترمهمدارد، اما ... سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و

ارچوب، شورای امنیت سازمان ملل متحد کشورها را از پشتیبانی مستقیم تروریسم است. در این چ

کشورها را ملزم به ایجاد  ،اوالًاز تروریسم منع کرده است. شورا تالش کرده تا  میرمستقیغو 

ز ا هادولتاز قطع حمایت برخی از  ،اًیثانسازوکارهای مناسب برای مبارزه با تروریسم کند و 

 این الزام برای ،ی تروریستی جلوگیری کند. در قالب اصل چهارمهاوهگری المللنیبمصادیق 
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ی تروریستی که هاگروهی شورای امنیت علیه هامیتحرایجاد شده که نسبت به اجرای  هادولت

اد اصل پنجم به دنبال ایج ، متعهد باشند.شودیمی روزرسانبهتوسط این نهاد تهیه و  هاآنلیست 

ستی ی تروریهاگروهتعقیب و مجازات کیفری افراد و  برای هادولترای سازوکار قضایی داخلی ب

 عقیب مناسب را در پی داشته باشد.پیگیری و ت ،ی تروریستیهاتیفعالتا  ؛است

 

 یسماز ترور یفاختالف در تعر .1-1-1

غالب  اینکه در وجود با. حتی دیآیمشمار ی مفهوم مبهمی بهالمللنیباصوالً تروریسم در سطح 

ها و امکانات زیرساختو تخریب  گناهیبی هاانسان مرگ منجر بهاقدامات تروریستی  ،موارد

هارگانه چ جرائمی، تروریسم را در ذیل المللنیباساسنامه دیوان کیفری  کنندگاننیتدو، شودمی

که در قالب ملل (. بیشترین مباحثی 9292پور، )عالی اندندادهتحت صالحیت این دادگاه قرار 

در چارچوب مذاکرات قطعنامه جامع مقابله با  ،متحد در زمینه تعریف تروریسم صورت گرفته

ی ساالنه، همچنان متوقف هابحثبوده که مذاکرات آن با گذشت دو دهه و تداوم  9تروریسم

تن گرفدر نظربا  عمدتاًمانده است. دو موضوع اصلی همواره مانع بوده که البته این دو موضوع 

وریسم تر عنوانبهها اینکه اقدامات دولتاول، با هم مرتبط هستند:  ،موضوع اختالفی فلسطین

اینکه آیا ملل تحت اشغال باید حق مقاومت همراه با استفاده از خشونت  ،شناخته شود و دوم

گیری اراده زیادی بر شکل ریتأث ضمناًمبنای اختالفی بوده که  نیترمهمداشته باشند یا خیر. این 

اینکه تالش شورای امنیت برای  رغمبهجمعی ملل متحد در مبارزه با تروریسم داشته است. 

و پس از حمالت  3009مقابله با تروریسم به سال  برایالمللی دهی به رژیم جمعی بینشکل

 9113گردد و ورود عمده مجمع عمومی ملل متحد به سال متحده بازمییازدهم سپتامبر ایاالت

، تعریف تروریسم هنوز درگیر اختالفاتی است که بیش از ربع قرن مذاکرات شودیممربوط 

 است.  کرده جهینتیبکنوانسیون جامع مقابله با تروریسم را  سینوشیپ

 ؛دهدارائه می« مالی تروریسم نیتأم»تعریف جامعی از  9212شورای امنیت در قطعنامه 

ی مال نیتأمتعریفی که دو سال قبل از آن در مجمع عمومی ملل متحد و ذیل کنوانسیون منع 

تروریسم مورد اجماع قرار گرفته بود. اعضای شورا با اطالع از اختالفاتی که در مورد تعریف 

                                                                                                   
1. Comprehensive Convention on International Terrorism 
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به حوزه تعریف تروریسم ورود نکرده بودند. البته اعضای ملل متحد در  ،تروریسم وجود داشت

به تعریفی رسیده بودند. این تعریف در  9111گذاری تروریستی سال یون مقابله با بمبکنوانس

 ولی عناصر اصلی تعریف تروریسم را با خود دارد ،ی تروریستی استگذاربمبقالب 

(International Convention for Suppression of Terrorist Bombings, 12 Jan 1998) با .

ابله های رژیم مقآن در فعالیت قراردادنتعریفی از تروریسم و مبنا شدن ضرورت ارائه برجسته

شورای  3002اکتبر  9مصوب  9266سرانجام در بند سوم قطعنامه »با تروریسم شورای امنیت 

در  شدهارائهدهد که خیلی به مفهوم امنیت برای اولین بار تعریفی صریح از تروریسم ارائه می

 (. 9210)کدخدایی، « ع تروریسم نزدیک استنویس کنوانسیون جامع منپیش

اقدامات مجرمانه به شمول اقدامات »شورای امنیت گفته شده است:  9266در بند سوم قطعنامه 

به  زدنگیری با هدف دامنها، گروگانرسانی شدید بدنی آنعلیه شهروندان به قصد مرگ یا آسیب

یجاد رعب همگانی یا وادارکردن دولت یا سازمان ترور علیه عموم، گروهی از افراد یا افرادی خاص، ا

ها و شده در کنوانسیونبینیکه در دایره جرائم پیش یالمللی به انجام یا خودداری از انجام اقدامبین

گیرد، تحت هیچ شرایط سیاسی، فلسفی، المللی مرتبط با تروریسم قرار میهای بینپروتکل

 رایبپذیر نیست. همه کشورها ا دیگر شرایط مشابه توجیهایدئولوژیکی، نژادی، اخالقی، مذهبی ی

د، ا مجازات روبرو خواهند شیممانعت و ایجاد اطمینان نسبت به اینکه چنین اقداماتی با تنبیهاتی 

 صورتبهالبته این تعریف  .(Security Council Resolution 1566, 8 Oct 2004)« شوندفراخوانده می

خالصه و کلی است و شاید بتوان گفت که بیشتر تعریفی کالسیک شامل عناصر اصلی تروریسم 

ف اختال هرچند. دهدیمی مصوب در زمینه تروریسم ارجاع هاونیکنوانسبه  ،است و در مورد جزئیات

صادیق عیین م، تهاستدولتبین  نظراختالف بیشتر مایه موردآنچه در این  ،نیست انکارقابلدر تعریف 

 (.9219است که تحت شرایط جاری قابل استانداردسازی نیست )قریبی، 

 

 یسمسرکوب ترور برای یالزام به همکار. 1-1-6

کی ی ،سرکوب تروریسم برایی عضو سازمان ملل متحد برای همکاری با یکدیگر هادولتالزام 

ی اهحوزهشورای امنیت است. این همکاری در  سمیتروردیگر از اصول جزء ماهوی رژیم مقابله با 

 بینی شده است. همکاریمالی، سیاسی و نظامی و سطوح متنوع پیش نیتأممختلف اطالعاتی، 
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یکی از رویکردهای نوین در مبارزه با تروریسم است  ،اطالعاتی نهیزم در ژهیوبهبا یکدیگر  هادولت

الزام  (.9216ی تروریستی است )پورسعید، هاهگروی و فعالیت ریگشکلکه ناظر بر پیشگیری از 

 دیتأکو  اشاره مورد 9212قطعنامه  از جملهی متعدد شورا هاقطعنامهبه همکاری در قالب تعهد در 

تون ی مقابله با تروریسم ملل متحد دارای سه سالمللنیبالزامات رژیم  ،یکل طوربهقرار گرفته است. 

مالی تروریسم و انسداد  نیتأممنع »و « منع اجازه تردد و سفر»، «سالح نیتأممنع »اصلی شامل 

سالح و هم تهیه مقدمات سفر و  نیتأمهم در  چوناست. « و افراد تروریست هاگروهاموال 

دارد، شورای امنیت توجه خاصی به این مقوله داشته  مهمیبسیار مالی نقش  نیتأمجابجایی، عامل 

مالی تروریسم اختصاص دارد. به همین  نیتأمبه موضوع  9212ی و بخش اعظم قطعنامه کلید

الزام شورای  نیتریجدباالترین و  ،مالی تروریسم نیتأمهمکاری بین کشورها برای مقابله با  ،نسبت

 ملل متحد است.  منشورذیل فصل هفتم  هادولتامنیت برای همه 

 ،یننویسندگان این مقاله است و همچنی مقابله با تروریسم که مدنظر المللنیببخش اصلی رژیم 

ی و امنطقههای (، سازمانFATFرویه شورای امنیت و نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی )

 رایب. الزام به همکاری ردیگیمی مقابله با تروریسم، ذیل همین موضوع قرار افرامنطقه هایابتکار

، گروه سو ک. از یردیگیممالی تروریسم قرار  نیتأمذیل همین موضوع  عمدتاًسرکوب تروریسم هم 

 صورتبه و کردهمالی تروریسم وضع  نیتأماستانداردهای دقیقی برای نحوه مقابله با  ،ویژه اقدام مالی

های شورای امنیت در قطعنامه ،کند و از سوی دیگررا روزآمد می هاآنمستمر این استانداردها و تفاسیر 

 ورتصبهترین و جدیدترین قطعنامه شورای امنیت که کند. برجستهیت میخود از این اقدامات حما

ها به الزام دولت به دنبالقرار داده و  توجه موردگروه ویژه اقدام مالی و کارکردهای آن را  ،خاص

متمرکز شورا را پشتیبان  صورتبهاست که  3091مصوب مارس  3263، قطعنامه آنهاسترعایت 

 .(Security Council Resolution 2462, 28 March 2019)دهد الزامات گروه ویژه اقدام مالی قرار می

 برایآوری و کمک مالی جمع»اند تا ها موظف شدهمالی تروریسم، دولت نیتأمدر چارچوب منع 

های یسم توسط اتباع، افراد و مجموعهکمک مالی به ترور»انگاری کرده، از را جرم« مساعدت تروریسم

. کنندها را مسدود ها و حامیان آنو دارایی تروریست آورده عمل ممانعت به« تحت حاکمیت خود

اند از ارائه خدمات به افراد و نهادهای درگیر کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهد شده ،همچنین

 .(Security Council Resolution 1373, 28 Sep 2001)های تروریستی خودداری کنند فعالیت
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یسم رورتی در اصول و قواعد رژیم مقابله با ابرجستهجایگاه  ،ین مالی تروریسمتأممقابله با 

 اشارهی متعدد خود به آن هاقطعنامهتا جایی که شورا در  ؛شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد

ا مقابله ب»ید قرار داده است. بحث تأکو وظایف و تکالیف اعضا را در رابطه با آن مورد  کرده

مجمع عمومی  ،ی دارای اهمیت است که عالوه بر شورای امنیتااندازهبه« ین مالی تروریسمتأم

ن یتأمجلوگیری از  ،سازمان ملل متحد هم در سند راهبرد جامع مقابله با تروریسم ملل متحد

مجمع عمومی همچنین در کنوانسیونی  9روریسم را در صدر اقدامات الزم قرار داده است.مالی ت

مالی تروریسم را مدنظر  نیتأمعضو دارد،  991و در حال حاضر  کردنهایی  9111که در سال 

در مقابله  هادولتهمکاری بین  برایالمللی ابزار حقوقی بین نیترمهم ،قرار داده و این کنوانسیون

 Convention for the Suppression the Financing of) مالی تروریسم است نیتأمبا 

Terrorism, 15 Dec 1997) منبع اصلی وضع  ،و متن کنوانسیون فوق 9212. قطعنامه

 مالی تروریسم هستند. نیتأماستانداردهای گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با 

 

 . منع پشتیبانی از تروریسم1-1-2

رژیم مقابله با تروریسم شورای امنیت از کشورها خواسته تا از پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم تروریسم 

جدای از اشخاص حقیقی و حقوقی »الملل خودداری کنند. بدیهی است که در عرصه روابط بین

 ،کندیم ایجاب شانمنافعیی که جا درنفسه ها نیز فیهای تروریستی، دولتکننده مالی گروهتأمین

 )نظری و« کنندهای تروریستی حمایت میطور مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم و گروهبه

های و پیچیدگی المللنیبمتعدد در روابط  گرانکنشهم با توجه به وجود  اصوالً(. 9216زوارجاللی، 

 غیرعلنی یهاعرصهمختلف در  هایروشاز تروریسم به  هادولتی در این عرصه، حمایت گرکنش

له با های مقابشورای امنیت در چارچوب فعالیت ،. بنابراینشودیمانتساب انجام  رقابلیغ بعضاًو 

ول شورا و نیز حص نظر از« مصادیق تروریسم»رعایت الزامات در برخورد با  به دنبالتروریسم خود 

ی ترستردهگاطمینان از وجود بسترهای قانونی و اجرایی برای مقابله با تروریسم در کشورها در سطح 

ها است.  تردیدی نیست که شورای امنیت و نظام ملل متحد در جایگاه ابردولت نیست که همه دولت

ل یی در قالب منشور ملهاتیظرفمنیت شورای ا البتهرا وادار به انجام یا خودداری از انجام کاری کند. 

                                                                                                   
1. United Nations Global Counter Terrorism Strategy, 2006 
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های اعضای دائم توانمندی ژهیوبهی اعضاء خود هاتیظرفو با کمک  هاآناز  تواندیممتحد دارد که 

 ی خود استفاده کند. هااستیسشورای امنیت برای پیشبرد 

ح تروریسم المللی و نیز قبصلح و امنیت بین برایتهدید تروریسم  با توجه بهبه همین دلیل و 

هیچ دولتی نیست که حداقل در  باًیتقردر ایجاد درد و رنج برای قربانیان و سلب امنیت مردم، 

حمایت  های اعالمی، خود را ملزم به رعایت الزامات مقابله با تروریسم نداند و ادعایسیاست

 از تروریسم داشته باشد.
 

 یتامن یشورا هاییمتحر ی. اجرا1-1-4

ر تشخیص ها، دهای سیاسی و امنیتی دولتبا توجه به گستردگی کاربرد مفهوم تروریسم در عرصه

وجود دارد. از نیروهای  زیادی نظراختالفها و اجرای الزامات مربوط به تروریسم میان دولت

های دولت معموالًطلب، بخش و ضد اشغال خارجی گرفته تا نیروهای شورشی و جداییآزادی

ترجیح  آنهای هاتیفعالو سلب مشروعیت از  آنهاتوجیه مقابله خود با  منظوربهطرف این جریانات 

برخورد  نهاآبا  ،که به مخالفین خود برچسب تروریستی زده و در قالب مقابله با تروریسم دهندیم

نیست.  ریستی دارند،وصف ترو واقعاًهایی که ها با گروه. البته این به معنای عدم برخورد دولتکنند

ها گسترده است. برای اختالف دیدگاه ،منظور این واقعیت است که در حوزه تشخیص مصادیق

 9111المللی باشد، شورای امنیت از سال ای واحد که مدنظر ملل متحد و جامعه بینایجاد رویه

گروه القاعده و افراد  3009از سال  سپسابتدا گروه طالبان و برخی افراد وابسته به این گروه و 

گروه داعش و وابستگان را در فهرست تروریستی شورای امنیت  3092از سال  تاًینهاوابسته و 

ی مقابله با تروریسم و المللنیبدر قالب رژیم  آنچه 9قرار داد. 9361موسوم به فهرست قطعنامه 

 صورتبهکه  شودیمدر این فهرست  های مندر شامل افراد و گروه است،مطالبه شورای امنیت 

ها این الزام را دارند که ضمن گیرد. دولتماهانه روزآمد شده و در دسترس عموم قرار می

های شورای امنیت در مورد ی تحریماجرا مورددر  مستمراًبستر الزم حقوقی و اجرایی، کردن فراهم

 .(9219)قریبی،  کنندش خود را به شورا گزار هایفعالیتو  کرده این فهرست اقدام

                                                                                                   
هایی همچون کما اینکه گروه ؛های وابسته به این سه دسته اصلی هم شدتدریج این فهرست شامل گروه هب. 9

 الشباب، بوکو حرام، خراسان، النصره و سایرین در زمره این فهرست قرار دارند.
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 انگاری و تعقیب کیفری توروریسم. جرم1-1-5

تا ضمن  کردهرژیم مقابله با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد کشورها را ملزم 

مالی آن در نظام داخلی خود، ظرفیت تعقیب کیفری این جرائم را  نیتأمانگاری تروریسم و جرم

اند در قوانین و مقررات داخلی کشورها ملزم و متعهد شده ،. در این چارچوبکنندنیز ایجاد 

ها تدوین یی را برای تعقیب، محاکمه و مجازات تروریستهاهیروخود قوانین، سازوکارها و 

 موردهای ادواری به شورای امنیت در در ارائه گزارش ،هاکنند. عالوه بر مسئولیت دولت

خاص تکالیف  صورتبه( FATFمالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی ) نیتأمانگاری و جرم

کند. چندین توصیه هایی که با این نهاد تعامل دارند، اعمال میویژه و شدیدی را بر همه دولت

 مالی تروریسم و نیتأمبه برخورد با  هادولتگانه این نهاد به موضوع الزام های چهلاز توصیه

مصادیق تروریسم شورای امنیت اختصاص  موردشورای امنیت در  9361نحوه اجرای قطعنامه 

 گیرند.ای در این نهاد مورد ارزیابی قرار میدوره صورتبهها دارد و همه دولت

 

 
 اصول جزء ماهوی رژیم مقابله با تروریسم شورای امنیت. 1نمودار 

اصول جزء ماهوی 
رژیم مقابله با 

تروریسم شورای 
امنیت

وجود اختالف در 
تعریف تروریسم

الزام به همکاری 
برای سرکوب 

تروریسم

انگاری و جرم
تعقیب کیفری 

تروریسم

نکردن از پشتیبانی
تروریسم

های اجرای تحریم
شورای امنیت
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  یتامن یشورا یسممقابله با ترور یمرژ یالتیتشک -ی. جزء ادار6

« سمیرورضدتکمیته »جزء اداری و تشکیالتی رژیم مقابله با تروریسم شورای امنیت از دو رکن 

بیش از بیست قطعنامه شورای  3099دبیرخانه تشکیل شده است. تا سال « مدیریت اجرایی»و 

اند. هها را مشخص کردامنیت به این دو نهاد اشاره مستقیم داشته و چارچوب وظایف و فعالیتی آن

های تروریستی رشد و هستند که فعالیت 3099تا  3092ها مربوط به دوره ریت این قطعنامهاکث

 . (CTED Factsheet, June 2018)اند ی داشتهاسابقهیبگسترش 

 

 1. کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت6-1

ن تحت عنوا یاقدام به تأسیس نهاد ،کردن اصول جزء ماهوی خودمنظور اجراییشورای امنیت به

شورای امنیت ایجاد شده  9212قطعنامه  موجب بهکرده است. این کمیته « سمیضدترورکمیته »

ای را آیین کار داخلی خود، تصمیم گرفته تا کمیته 39 ماده اساس است. شـورای امـنیت بر

 ازنـظارت کنـد و  9212مـتشکل از تـمام اعضای شورا تشکیل دهد تا بـر اجـرای قطعنامه 

بر اساس جدول  ،روز پس از تصویب این قطعنامه 10تـمام کشورها خواسته است که حداکثر تـا 

ـجام ان قـطعنامه اجرای این راستایاقداماتی که در  موردزمانی که کمیته پیشنهاد خواهد کرد، در 

 مسیضدترورکمـیته  ،هـمچنین شـورای امنیت ،در این قطعنامه 3اند، به کمیته گزارش دهند.داده

 9212روز از تصویب قطعنامه  20مأموریت و بـرنامه کاری خـود را ظرف  تا کردهرا موظف 

 گویدیمنشور ملل متحد که م 31بر اساس ماده  یتامن یشورا یسممقابله با ترور یتهکمتهیه کند. 

 «کند یستأس ،خود الزم بداند یفانجام وظا یرا که برا یارکان فرع تواندیم یتامن یشورا»

کارشناس است که هشت نفر  90 شورای امنیت دارای یسمشده است. کمیته مقابله با ترور یجادا

خود ارائه  یستیها در مورد اقدامات ضدترورکه دولت ییهاها وظیفه بررسی گزارشآن از

 (. Eric, 2003را بر عهده دارند ) ،دهندیم

و  یور ادارو دفتر ام یو مساعدت فن یابیدفتر ارز یسم،مقابله با ترور یتهکم ییاجرا یریتمد

 یبررس یفهوظ یتامن یشورا یسمترور امقابله ب یتهکم یلهستند که ذ اییرکمیتهاطالعات، سه ز

                                                                                                   
1. Counter Terrorism Committee (CTC) 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد 9212قطعنامه شماره . 3
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 یبررس یرکمیتهسه ز یناز ا یکاقدامات کشورها را بر عهده دارند. گزارش اعضا ابتدا در هر 

ورجواد، پ و )رنجکش گیردیقرار م یابیمورد ارز یسممقابله با ترور یتهدر کم سپسو  شودیم

 3009سال  9211های شماره دستورکار کمیته ضد تروریسم شورای امنیت در قطعنامه (.9216

 به شرح زیر است:بیان شده است که  3002سال  9226و 

پوشش داده شده  9212هایی که توسط قطعنامه های اجرایی در حوزه. ارتقاء بهترین رویه9

 است؛

 ؛9212اجرای مفاد قطعنامه  نهیزم در. ارائه مساعدت فنی 3

 ی؛ستیضد تروراجرای اقدامات  . دریافت و بررسی گزارش کشورها در مورد2

 دهند.انجام می 9212فاد قطعنامه اجرای م راستای. رصد اقداماتی که اعضا در 2

را نیز بر  9632 وظیفه رصد اجرای مفاد قطعنامه سمیضدترورکمیته  9212در کنار قطعنامه 

برای جلوگیری از اینکه قلمرو را خواهد اقدامات الزم عهده دارد. این قطعنامه از کشورها می

ه یکی دیگر از وظایفی ک ها تبدیل شود، انجام دهند.تروریست پناهگاهبه  شانتیحاکمتحت 

شده، شناسایی و رفع  تعریف 3092سال  3919در قالب قطعنامه  سمیضدتروربرای کمیته 

و انتقال و جابجایی ها و موانعی است که بر سر راه مقابله کشورها علیه پدیده نقل شکاف

وجود دارد. جنگجویان خارجی افرادی هستند که به خار  از  9جنگجویان تروریست خارجی

سازی و اجرای فعالیت ریزی، آمادهدولت محل اقامت یا تابعیت خود سفر کرده و در برنامه

 3092دهند. در سال انجام می موردهای آموزشی در این تروریستی مشارکت کرده یا فعالیت

شد که تهدید جدی در عراق و سوریه تا چهل هزار نفر تخمین زده می ژهیوبهتعداد این افراد 

محل  و کشوربرای صلح و امنیت منطقه و نیز کشور محل اقامت یا تابعیت، کشور محل عبور 

های متعددی برای برخورد با این افراد وجود دارد و دستورالعمل 3شوند.فعالیت محسوب می

های آنان همواره یکی از موضوعات مورد اختالف و خانواده شدهبازداشتپذیرش مجدد افراد 

 ها بوده است.دولت

                                                                                                   
1. Foreign Terrorist Fighters, FTFs 

به نحوه برخورد ملل متحد با این پدیده لطفا رجوع شود به وبسایت زیر  برای دریافت اطالعات بیشتر راجع. 3
 /http://www.unicri.it/topics/counter_terrorism/foreign_fightersمراجعه شود: 
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 1سمیضدترور. مدیریت اجرایی کمیته 6-6

اتخاذ  3002خود در سال  9222موجب قطعنامه  شورای امنیت بهاین رکن بر مبنای تصمیمی که 

رصد  توان افزایششورای امنیت هدف از تشکیل این نهاد را  ،کرد، تشکیل شد. در این قطعنامه

سازی برای و ظرفیت سمیضدترورتوسط کمیته  9212وضعیت اجرای مقررات قطعنامه 

 Security Council Resolution)اهداف قطعنامه اعالم کرده است  در راستایهای الزم همکاری

1535, 26 March 2004) .3212موجب قطعنامه  به 3091آخرین بار در سال  ،دستورکار این نهاد 

طریق  بازدیدهایی را از ،مدیریت اجرایی کمیته مقابله با تروریسم بازبینی و نهایی شده است.

و  نقاط ضعف کاهشها و اقدامات کشورها، ارزیابی تالش منظوربهکمیته مقابله با تروریسم 

، سمیرورضدتدر تیم بازدیدکننده مدیریت اجرایی کمیته آورد. مساعدت فنی مورد نیاز به عمل می

ا، ای شامل اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپای و زیرمنطقهالمللی، منطقههای بینکارشناسانی از سازمان

 ضرورت بنا بهالمللی مهاجرت و سایرین (، اینترپل، سازمان بینFATFمالی )گروه ویژه اقدام 

بازدید از حدود  920شورای امنیت تعداد  سمیضدترورکمیته  3099کنند. تا ژوئن شرکت می

ترین توان گفت اصلیمی .(CTED Factsheet, June 2019) کشور عضو انجام داده است 900

آن تأسیس شده، مساعدت و مشورت  برای سمیضدترورای که مدیریت اجرایی کمیته کارویژه

ویژه شورای عمومی و رئیس آن در کمک به رصد اقداماتی تخصصی کمیته مقابله با تروریسم به

یت اجرایی های مدیرترین قسمتدهند. مهمانجام می 9212است که کشورها در اجرای قطعنامه 

 به شرح زیر است: سمیضدترورکمیته 

کارشناس مشغول فعالیت هستند که  30در این اداره : 3الف. دفتر ارزیابی و مساعدت فنی

های تحت پوشش شوند. اعضای این اداره در غالب حوزهدهی میتوسط مدیر اجرایی سازمان

و دیگر مسائل مرتبط با مبارزه  9226و  9211های شورای امنیت، پیوست قطعنامه 9212قطعنامه 

گرفته وظیفه ارزیابی اقدامات صورت ،علیه تروریسم صاحب تخصص و تجربه هستند. این اداره

 المللی را بر عهده دارد.های بیندر مبارزه علیه تروریسم و مساعدت فنی به کشورها و سازمان

                                                                                                   
1. Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) 

2. Assessment and Technical Assistance Office 
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داری و اطالعات، پشتیبانی ترین وظیفه دفتر امور ااصلی :9ب. دفتر امور اداری و اطالعات

مان شورای امنیت ساز سمیضدتروراز مدیریت اجرایی، دفتر ارزیابی و مساعدت فنی و کمیته 

موضوعاتی مانند ثبت و بایگانی اسناد  ،دفتر امور اداری و اطالعات ،کلی طورملل متحد است. به

کار را در دستور سمیضدترورکمیته  هایبندی اطالعات مرتبط با فعالیتآوری و دستهو جمع

اتر تناسب شرایط، دفبه  سمیضدترورخود دارد. عالوه بر این دو دفتر، مدیریت اجرایی کمیته 

 کند.زمان مشخص دایر میموقتی را نیز برای مدت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء ساختاری رژیم مقابله با تروریسم شورای امنیت .6 نمودار

                                                                                                   
1. Information and Administrative Office 

شورای امنیت

کمیته مقابله با تروریسم
CTC

2001سال 1373قطعنامه 

مدیریت اجرایی کمیته مقابله با تروریسم
CTED

2004سال 1535قطعنامه 

دفتر ارزیابی و مساعدت فنی

دفتر امور اداری و اطالعات
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 یریگجهینت
 یریگمیتصم یهاهیهنجارها و رو ،یحیتلو ای حیاز اصول، قواعد صر یامجموعه ،یالمللنیب میرژ

 و کرده یتالق یحول موضوع مشخص یالمللنیب گرانیتوقعات باز ،واسطه آناست که به

نظر گرفت که  در ییساختارها دیرا با یالمللنیب یهامیرژ د.شویها برآورده منآ یهاخواسته

 ،رونیا . ازکنندیم سیتأس ینیاهداف مشخص و معکردن برآورده یبرا یالمللنیب گرانیباز

 میرژ یقتو تعلق دارند. المللنینظام ب یمرتبط با منافع اعضا یهاتیبه فعال یالمللنیب یهامیرژ

 یاعضا انیم یرفتار یاستانداردها دیکه توانست اقدام به تول دیاز بلوز رس یابه مرحله یالمللنیب

ارند، قرار د میکه در دستورکار رژ یمسائل رامونیاعضا پ یهاکنش یعیصورت طبخود کند، به

گران و انتظارات کنش ییهمگرا انیم یوستگیپ خواهد شد. هرچند دستکیو  شکلکی

 یهامیو رژ یکل طور به یاجتماع یفرد نهادهامنحصربه یهایژگیاز و یرفتار یاستانداردها

زمان صورت همگام و هم که هر دو به ستین یبدان معن نیاست، اما ا ژهیصورت وبه یالمللنیب

 ییراگمبروز هکه مورد معتقد است  نیدر ا انگاوران یباشد.  یالزم و ضرور میرژ لیتشک یبرا

 .شودیم یالمللنیب میدر رژ یرفتار یاستانداردها یریگانتظارات موجب شکل انیم

. شوندیمطرح م «یاواسطه ریمتغ»عنوان و هم به« مستقل ریمتغ»عنوان به مه یالمللنیب یهامیرژ

 استیو ابزار مکمل س شده فیدر چهارچوب قدرت تعر ،یاواسطه یرهایدر نقش متغ هامیرژ

تقل ر مسیعنوان متغبه یالمللنیب یهامیرژ ی. اما وقتندیآیبه شمار مکشورها  یتیو امن یخارج

 در هایو ارتقاء سطح همکار شیافزا یبرا ییعنوان مبنا و مجرابه قتیدر حق ،شوندیمطرح م

 یهاتیموجود ،یالمللنیب یهامیرژ ،چارچوب نی. در اشوندیقلمداد م یخاص یموضوع حوزه

 استممکن  و رندیگیشکل م گریکدینظارت بر رفتار  یها براهستند که با کمک دولت یالمللنیب

 . رژیم  مقابله با تروریسم شورای امنیتکنندرا مشروع  گرید یمشروع و برخریرفتارها را غ یبرخ

 از مجموعه اصول، قواعد، ،عنوان نقطه تمرکز اراده کشورها برای مقابله با تروریسمسازمان ملل به

نظم ی به مقابله مدهشکلی در توجهقابلی تشکیل شده و از نقش ریگمیتصمی هاهیروهنجارها و 

ی برخوردار است. این رژیم محصول مستقیم المللنیبعلیه تروریسم در گستره و منسجم 

که از طریق تصمیمات  دیآیمتروریسم به شمار  یگذاری شورای امنیت در حوزه موضوعقاعده

 ایجاد شده است.  3919و  9212، 9361یی مانند هاقطعنامهاین شورا در قالب  آورالزام
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تعریف اقدامات »ند از ا تروریسم شورای امنیت عبارتمجموعه عناصر رژیم مقابله ب

 یهامیتحر یاجرا»، «تروریسم پشتیبانی منع»، «به همکاری با یکدیگر هادولتالزام »، «تروریستی

چارچوب اصلی و  ،این اصول«. تـروریسم  کیفری تعقیب و انگاریجرم»و « تیامن یشورا

نار کند. در کرا ترسیم و مشخص می سمیترورضد اساسی مقابله با تروریسم در قالب رژیم 

اصول جزء ماهوی، رژیم مقابله با تروریسم شورای امنیت از جزء ساختاری نیز برخوردار است 

دهد تا بر حسن اجرای اصول ماهوی نظارت مستمر داشته باشد و در که به رژیم توانایی می

دهای دیگر مانند شورای امنیت های الزم را به اعضاء یا نهاتوصیه و مشورت ،صورت لزوم

های ای از سازمانمرتبط که با مجموعه به همسازمان ملل متحد ارائه دهد. این مجموعه منسجم و 

الملل و سایر نهادهای مرتبط (، پلیس بینFATFالمللی دیگر مانند گروه ویژه اقدام مالی )بین

ی المللرژیم بین» عنوانبهاین مقاله ای است که در المللی انسجام و هماهنگی دارد، پدیدهبین

 و بررسی قرار گرفت.  مطالعه مورد« مقابله با تروریسم
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