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 هچکید

بط ت رواتحوالر آن در ثاو آیسم ورترة پدیدوز، مراعصر در لمللی اجامعۀ بینس حساو مسائل مهم از یکی 

ست. ماهیت اگشته  مُبدّلجهانی و لمللی املی به یک تهدید بیني تهدیداز یسم ورکه ترا ست چرالملل ابین

ست. گرچه ده ایسم نموورمقابله با تراي ماتی براقدم انجاابه را وادار لمللی اجامعۀ بین، ین مسألهاجهانی 

ت مااقداما ، اگرفتهرت یسم صوورترل کنتراي براي یا منطقهو جانبه و دویکجانبه از عم امختلفی ت مااقدا

مناسبترین و ست اناپذیر ب جتناي امرایسم ورترة با پدیدرزه جهت مبادر لتها ي دوکت همهرمشاو همهجانبه 

یسم ورترة با پدیدرزه مباي ستادر راست. املل متحد ن مازین مشکل جهانی سادن احل نمور به منظون مکا

م داده نجاه این پدیدامقابله با دي را در متعدت مااقد، ایسمورتراز ناشی ي خطرهااز گاهی آلمللی با اجامعۀ بین

یسم ورتره ي مختلف پدیدد بعارد امودر یسم ورضدترات معاهدو تصویب قطعنامهها ت، مااقداین ي ایجهست. نتا

ما ، اشتهایسم توفیقی ندورترل از قبورد ستیابی به یک تعریف مودر دست. گرچه جامعۀ جهانی ده ابو

ها به و از آنف تعریرا یستی مختلف ورترل عما، الملیابیني هانمازساب یسم مصوورضدتري هاننسیواکنو

 میباشد.دي سناا -توصیفیرت تحقیق حاضر به صوروش میکنند. د للملی یاایم بیناجران عنو

 

 لمللی.ابین ي هان نسیواکنو، ملل متحدن مازسا، یسمورتر ي:کلیدن گاواژ
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 مقدمه

از دوران پس ه یژوخیر )به اي هههادر دکه د میشوب محسوري نوین بزهکال شکااز المللی ایسم بینورتر

ست. ه المللی شدابیني هانمازساو لتها دم، دومري نی جداموجب نگرو یافته ش گسترر و ظهود( جنگ سر

ه و لمللی تبدیل شداجامعۀ بینز در ساانبحرد و حاي هاهپدیداز یسم به یکی ورترة پدیدوزه مر، اهمچنین

 ست.اگرفته ار لمللی قرابیني هانمازساو لتها ن دوسرلوحۀ مباحث نمایندگاآن در با رزه مبا

رد مو، ستاگرفته ار تأکید قررد ملل متحد مور منشودر که را هایی ارزشمهمترین ، قعدر والملل ایسم بینورتر

ل عمااست. ایسم یک تهدید جهانی ورتردد گونه که مالحظه میگرنهد. بدین ترتیب همادمیار حمله قر

را ساسی ي اهاو آزاديبشر ق حقو، ماکنال و امواتخریب و بایی رپیمااوهي، گیرنگاوگر، یستی نظیر قتلورتر

را وادار لمللی اجامعۀ بین، ین مسئلهاست. ماهیت جهانی ار داده اتحتتأثیر قررا لملل ابط بینده و روانقض کر

یا و نبه جا، دویکجانبهاز عم امختلفی ت مااقداست. گرچه ده ایسم کرورمقابله با تراي ماتی براقدم انجاابه 

با رزه مبادر لتها دوکت تمامی رمشاو همهجانبه ت مااقداما ، اگرفتهرت یسم صوورترل کنتراي براي منطقه

 ست.املل متحد ن مازین مشکل سااحل اي برن مناسبترین مکاو ست اناپذیر ب جتناي امرایسم ورتر

ن یخ مشحورجدید نیست. تاهاي پدید، یسمورتر، ست کهاین د انموره شاآن اکه بایستی به اي همچنین نکته

ي هاق و آزاديحقورا از بشر اد فرده، اسلب یا تهدید کرن را بیگناهات ست که حیاایستی ورماتی تراقداز ا

و ضی ارتمامیت ار داده و خطر قرض معررا در لتها ن دوستانه میادوبط رواست. اساخته وم محرد، ساسی خوا

 ست.ه افکنده ابه مخاطررا لتها دومنیت ا
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 مسئلهن بیا

ن عصر جهانی شددر ست. اگشته  مُبدّلجهانی و لمللی املی به یک تهدید بیني تهدیداز یسم ورعصر ما تردر 

ة ینداند فزدد. رونمیگرر محصواي ملی یا منطقهي هازمردر یگر ، دیستیورترت مااقد، اپیشرفتهي هاوري فناو 

ندگی در آن زکه زي مرون بدن جهاو جهانی خصوصی د قتصات، اتباطاب ارنقال، اییاهوي هاتمسافرش گستر

یستها با ورترد. گیرار یستها قرورتردة ستفاء اسورد ند مواتوست که مین آورده امغااریطی به اشر، میکنیم

، هندانند تقریباً هرجا که بخوامیتو، مالیي شبکههات و تباطازي و ارمرا فرن همپیمانات از جلب مساعد

ازه، نداز اغلب بیشاحکومتها ي کنشهاواند. ارگذا جرابه و ماندهی کنند زسارا یستی خویش ورترت مااقدا

یستها ورست. گرچه تره اموجب شدرا یستها ورتبحر تررت و مهارو ین و از است امتشتّت و ناهماهنگ 

ند. انگشتهر گرفتااز آن ناشی ، لمللیابیني بندهاو قید در ما ، انددهاپیشرفت کرن، ند جهانی شدروبا م همگا

ت مااقداز ایا شخصی ملت ، لت، دوهیچ منطقه، ندا هشد مُبدّللمللی ایستها به عامالنی بینورجا که تراز آن

از پس و یافت میکنند ح درساله، شدن داده فرماه، یدزش دمورج آخااز یستها ورنمیماند. ترن ها مصوآن

 1991 : 111).، غالیوس میبرند. )پطره نجا پناآبه ، عمل مجرمانهب تکاار

ن ند جهانی شدروبا د را خو، یستها با موفقیتورست که ترایش یافته افزاجهت ، از آن یستیورتري فعالیت ها

ست. همچنین ه املی ماندو تی بخشی ریسم به صوورمساعی ضدترو ها شحالی که تال، در نددادهافق و

، یکژیدئولوي اهاهنگیزاز اصوالً ایستهاورترد، جنگ سري هالسادر ست. اتغییر یافته ، یسمورتري هاهنگیزا

ي یستهاورتروزه مر، انددادمیم نجاامنفعت  جلبر و عتبااکسب اي برد را یم خواها جرآنتأثیر میپذیرفتند. 

تعیین ، هات آنسکوو شته باشند اندم عرضه به عمواي بري ست چیزاممکن ، مذهبیي هايطیگرافراز امتأثر 

 نماید.ار شورا دها ن آنمکاو جا 

ي اجهانی تهدیدهه و پیچیدت هد که تجلّیادتوسعه ي را یستی مؤثرورضدترت مااقدالمللی باید ابیني جامعه

که جهانی ي مقابله با تهدیداي جانبه بردویکجانبه یا حتی ام قداهد. ار دتوجه قررد مورا یستی ورترهی یندافز

زم و ال، لمللیابیني یستهاورساختن ترود محداي لمللی برابیني هماهنگیهاري و کافی نیست. همکا، ستا

 ست.ز انیارد جهانی مودي یکر، روین عرصهدر این است. بنابروري اضر
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مجامع و ها نمازسات مااقده و این پدیدي ایخچهرتا، یسمورتعریف ترم و سی مفهوربه برر ین نوشتادر ا

 هد شد.اخته خوداپره ین پدیدامقابله با ر لمللی به منظوابین

 تحقیقف هد

 ه وین پدیداز اتعریفی جامع ي ئهو ارالمللی ابیني عرصهدر یسم ورترة سی پدیدربرو حاضر نقد ر نوشتاف هد

 میباشد.ه ین پدیدابا رزه مبار گرفته به منظورت لمللی صوابینت مااقدا

 پرسش تحقیق

 ؟ستاگرفته رت لمللی صوابیني عرصهدر یسم ورترة مقابله با پدیدر ماتی به منظواقداچه 1.

 دد؟ماتی میگراقدایسم شامل چه ورترة مفهومی پدیدظ لحااز 2.

 تحقیقروش 

، کتباز عم ده استفارد امنابع موو میباشد اي( )کتابخانهدي سناا -توصیفیرت تحقیق حاضر به صوروش 

تحلیل و تجزیه رد سپس موه و شدآوري جمعا بتداها اريخبرگزو سایتها روي بر رج مطالب مندت و مقاال

 ست.ه امتن تحقیق منعکس شددر تحلیل و تجزیه از پس و گرفته ار قر

 یسمورترم مفهو 1-

ري جمهودر کوبنها ور ژایم ترو رژنسه اکبیر فرب نقالدوران احشت عمومی به د ویجاي ابه معناور ترد واژة بررکا

واژه ین المللی ابیني هانمازسات بیادر ادلی و (Pokempner, 2002).دد. گر-میز با (3-1992)اول 

ر به کا 1939ل سادر عۀ ملل جامب مصو 1یسمورترزات مجاي و جلوگیرن نسیواکنودة اول مار در نخستین با

                                                                   
1 . Convention on the prevention and punishment of Terrorism 


