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چكیده:

مبانی اعتقادی اسالم ،در آیات و روایات ،ترور و اعمال تروریستی را به صراحت یا
تلویحاً محکوم کرده و در قرآن کریم نيز (آیة  23سورة مائده) این بحث به صراحت
بيان شده است .اسالم ضمن محکومکردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش،
ميان جنبشهای آزادیبخش ملی و ضد اشغالگری با تروریسم ،تمایز قائل میشود.
حمایت از مردم مظلوم فلسطين در برابر جنایات اسرائيل ،مصداق بارز این مسئله است؛
در حالی که دنيای غرب ،اعمال این حق مشروع را اقدامات تروریستی خوانده و
تبليغات منفی زیادی در این زمينه انجام میدهد .در چنين وضعيتی جایگاه سازمان
همکاری اسالمی به عنوان یك نهاد فراگير بين المللی اسالمی بسيار حساس است .با
توجه به اینکه سازمان همکاری اسالمی به عنوان یك نهاد رسمی بينالمللی میتواند
تبيينکننده مواضع رسمی دولتهای اسالمی به صورت مشترک باشد ،مطالعة مواضع
این سازمان در قبال بحث تروریسم ،کمکی به ارائة تصویری کلی از نگرش جهان
اسالم در قبال این پدیده است .سؤال محوری ما در این مقاله مواضع سازمان همکاری
اسالمی در قبال پدیده تروریسم است و سؤال فرعی نيز توجه به ادبيات فقهی اسالمی
میباشد .در این مقاله ،شاخصهای اصلی مبارزه با تروریسم که در اسناد سازمان
همکاری اسالمی مندرج است ،به ویژه کنوانسيون مبارزه با تروریسم ،مورد بحث قرار
گرفته است.
کلیدواژهها  :تروریسم ،سازمان همکاری اسالمی ،سازمان ملل متحد ،جهان اسالم.

(س)

( . 1نویسنده مسئول) دانشيار دانشگاه بين المللی امام خمينی
(س)

 . 3دانش آموخته ارشد دانشگاه بين المللی امام خمينی

Email:bozorg_majid@yahoo.com
Email:Khademian_a2000@yahoo.com
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مقدمه
پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و پایان جنگ سرد ،فلسفه همگرایی و اتحادیههای سياسی،
نظامی ،اقتصادی و فرهنگی در غرب ،معنای قبلی خود یعنی مقابله با افزونطلبیهای دنيای شرق و
کمونيست را از دست داد .آمریکا و متحدان سنّتیاش نيز ،برای گریز از این خأل فلسفی و حفظ
اتحادیهها و همگراییهای پيشين به دنبال دستاویز جدیدی میگشتند .در این زمان با طرح ایده برخورد
تمدنهای هانتينگتون ،اسالم و تمدن اسالمی ،هدف تبليغات منفی غرب و آمریکا قرار گرفت .همچنين
تحت تأثير نظریه جنگ تمدنها ،لبه تيز جنگ با تروریسم به سوی جهان اسالم نشانه رفت .پس از
وقوع حمالت  11سپتامبر در آمریکا ،دنيای اسالم مورد شدیدترین اتهامات قرار گرفت و به بهانه مبارزه
با پدیده تروریسم ،دو کشور اسالمی افغانستان ( )3001و عراق ( )3002به اشغال نيروهای غربی و
آمریکایی در آمدند.
مبانی اعتقادی اسالم به صراحت یا تلویحاً ،در آیات و روایات ترور و اعمال تروریستی را محکوم
کرده است .قرآن کریم تصریح کرده است که «اگر شخصی جان دیگری را نجات دهد ،مثل این است
که جان همه انسانها را نجات داده است و اگر فردی را به قتل برساند مانند این است که تمامی انسانها
را کشته است» (مائده.)23 :
اسالم ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش ،ميان جنبشهای آزادیبخش
ملی و ضد اشغالگری ،با تروریسم تمایز قائل می شود .حمایت از مردم مظلوم فلسطين در برابر جنایات
اسرائيل ،مصداق بارز همين مسئله است؛ در حالی که دنيای غرب ،اعمال این حق مشروع و مبارزه با
اشغال را اقدامات تروریستی خوانده و تبليغات منفی زیادی در این زمينه انجام میدهد .در این چنين
وضعيتی جایگاه سازمان همکاری اسالمی به عنوان یك نهاد فراگير بينالمللی اسالمی بسيار حساس
است .با عنایت به اینکه سازمان همکاری اسالمی به عنوان یك نهاد رسمی بين المللی میتواند
تبيينکننده مواضع رسمی دولتهای اسالمی به صورت مشترک باشد ،مطالعه مواضع این سازمان با
موضوع تروریسم ،کمکی است به ارائه تصویر کلی از نگرش جهان اسالم در قبال این پدیده .سؤال
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با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران از جمله قطبهای مهم سياستگذاری در سازمان همکاری
اسالمی است؛ این بررسی میتواند در تدوین سياستهای جمهوری اسالمی ایران ،در قبال پدیده
تروریسم بين المللی مؤثر باشد .ضمن اینکه ایران میتواند مواضع سازمان را بيش از پيش در راستای
مواضع خاص خود سوق دهد.

محکوميت تروريسم در ادبيات فقهي اسالمي
اسالم همانند هر نظام حقوقی دیگر ،خشونت قانونی در قالب مجازات برای جرایم یا دفاع مشروع را
تجویز میکند؛ اما خشونت غيرقانونی و خودسرانه را ناروا دانسته و تحت عنوانهای گوناگون از جمله:
محاربه ،فتك ،غدر ،اغتيال و ارهاب ،با آن مقابله نموده است.

 .1محاربه
محاربه از ماده حرب به معنای جنگ است و در اصطالح فقهای اسالمی به معنای اسلحه کشيدن در
ميان مردم به قصد ایجاد ترس ،وحشت و ارعاب (خواه در خشکی ،دریا ،شب ،روز ،و  ) ...است.
«المحارب :هو کلّ من جرّد سالحه أو جهّزه إلخافة الناس و إرادة اإلفساد فی األرض؛ فی برّ کان
أو فی بحر ،فی مصر أو غيره ،ليالً أو نهاراً» (نجفى )435: 1233،در فقه سياسی ،سالح برکشيدن و سلب
امنيت و آسایش از مردمان با ایجاد خوف و وحشت ،از جرایم مهمی است که مستوجب حدّ است.
محاربه یکی از اعمال تهدیدآميزی است که مرتکب آن مستحق اعدام است .در قرآن کریم،
دستور برخورد قاطعانه با آن چنين آمده است« :جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی األَرْضِ
فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِالفٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ األَرْضِ ََلِكَ لَهُمْ خِزْی فِی

پديده تروريسم

عنوان سؤال فرعی توجه به ادبيات فقهی اسالمی پيشبينی شده است.

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

محوری ما در این مقاله پيرامون ،مواضع سازمان همکاری اسالمی در قبال پدیده تروریسم است و به
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الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِی اآلخِرَةِ عَذَاب عَظِيم» (مائده .)22 :در این آیه که مجازات شدید اعدام و تبعيد برای
محارب مشخص شده ،موضوع و هدف ارعاب و تهدید به صراحت َکر شده و به جز کيفر دنيایی،
وعده مجازات دردناکتر اخروی نيز داده شده است.

فقها و اندیشمندان اسالمی تعاریف گوناگونی برای محاربه َکر نمودهاند که عناصر اساسی
مشترک آنها همان چيزی است که امروزه از آن با نام «ترور» یاد میشود و عبارتند از :

 .1سالح کشيدن و توسّل به خشونت غير قانونی (عنصر مادی جرم)؛
 .3ایجاد رعب و وحشت در مردم (عنصر مادی جرم)؛
 .2براندازی نظام و حکومت یا اختالل در آن.
شيخ طوسی در تعریف «محارب» میفرماید:
«محارب» کسی است که سالح برکشد و از تبهکاران باشد ،خواه در شهر باشد یا
خارج از شهر ،در سرزمينهای اسالمی باشد یا غير اسالمی ،در شب باشد یا روز (شيخ

طوسی. )030 :1234 ،

همانگونه که مالحظه میشود ،این هنجارشکنی و سالح برکشيدن اختصاص به سرزمينهای
اسالمی ندارد .در کالم شيخ طوسی به صراحت آمده است« :فی بالد شرک کان او فی بالد االسالم».
پس ایجاد جوّ ترس ،رعب ،سالح برکشيدن ،سلب آسایش و امنيت ،حتی در سرزمينهای شرک نيز
در تعریف «محارب» میگنجد .در کالم امام خمينی نيز از اطالق سخن چنين استفاده میشود؛ زیرا
ایشان سالح کشيدن را مختص سرزمينهای اسالمی ندانستهاند ،بلکه قصد ایجاد فساد در زمين (نه لزوماً
در سرزمينهای اسالمی) را مالک جرم «محارب» دانستهاند (امام خمينی  .)881 :1201عنوان «محاربه»
در فقه اسالمی ،بسياری از مصادیق جرمهای تروریستی را (مانند هواپيماربایی ،گروگانگيری،
غارتگری ،آدمربایی ،بمبگذاری و کشتار انسانهای بیگناه) دربرمیگيرد .در عين حال ،صرفاً
اقداماتی را شامل میشود که به قصد ایجاد فساد و به انگيزههای نامشروع باشد؛ چنانکه در آیة شریفة
یاد شده ،محاربه در کنار «افساد فی االرض» َکر شده است و در کالم فقها نيز بدان تصریح شده است؛
شيخ طوسی محارب را تبهکاری میداند که سالح برکشد (شيخ طوسی .)300 :1234
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به معنای کشتن یا مجروح کردن بیگناه است به خواسته نفس و با انگيزههای مادی و امری که با
بیپروایی و تجاهر یا به صورت غافلگيرانه انجام شود (ابن اثير ،بی تا ،ج .)501 :3
بنابراین ،واژه «فتك» در نظر علمای لغت ،دارای ارکان و مقوّماتی است:
الف .اقدامی است از روی ميل و خواست نفسانی و نه بر مبنای قاعده و قانون 1؛
ب .عملی است خودسرانه (ابن منظور 1504 ،ج )502 :10؛
ج .در فتك ،اغراض شخصی نيز دخالت دارد؛
د .همراه با لجاجت و پافشاری است؛
ه  .جرئت داشتن و جری بودن نيز در معنای آن نهفته است؛
در این صورت «فاتك» کسی است که پروایی نسبت به عمل خود ندارد و خود را در برابر آن
مسئول نمیداند .از این رو ،برای او مهم نيست که در برابر اعمالش حجّتی دارد یا نه .به همين دليل ،هر
شخص بیباکی که به کارهای بزرگ دست میزند ،در لغت «فاتك» ناميده میشود.
و .غافلگيری و وقوع قتل در غير رویارویی جنگی (ابن منظور 1504 ،ج .)503 :10
بنابراین «فتك» یعنی کشتن یا مجروح ساختن خودسرانة بیگناه ،بدون مجوّز شرعی ،به خواست
نفس ،با انگيزههای مادی یا شخصی ،همراه با بیپروایی و تجاهر به صورت غافلگيرانه.
بنابراین فاتك یا گروه فتك کسانی هستند که خودسرانه و بدون ضابطه ،برای دستيابی به منافع
شخصی یا گروهی یا مادی ،انسانهای بیگناه را غافلگيرانه و ناجوانمردانه همراه با بیپروایی و تجاهر

 .1چنانکه در القاموس المحيط (ج  )214 :2و در لسان العرب (ج  )503 :3آمده است« :الفتك رکوب ما همّ من
االمور و دعت اليه نفس» و در العين ( )313:درباره فاتك آمده است« :الذى یرتکب ما تدعوه اليه نفسه من
الجنایات».
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در آموزههای اسالمی ،بر اساس روایات« ،فتك» مورد نکوهش و منع قرار گرفته است« .فتك» در لغت
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و بدون مجوز شرعی ،مورد حمله قرار میدهند که در ادبيات سياسی امروز ،از آن به «ترور» و
«تروریست» تعبير میشود.
 .3اغتيال و غيله
یکی دیگر از اقدامات ضد امنيتی که در اسالم حرام و جرم شمرده شده« ،غيله» و «اغتيال» است که
ماهيتی همانند فتك دارد؛ با این تفاوت که در غيله و اغتيال ،عمليات به صورت کمين و فریب انجام
میگيرد ،به گونه ای که مقتول ،فریفته و غافلگير شود و قدرت بر انجام کاری نداشته باشد 1.البته برخی
آن را مرادف «ترور» هم دانستهاند (کوشا .)183 :1283 ،از اینرو ،در تعریف «اغتيال» و «غيله» گفتهاند:
شيوهای که کسی ،دیگری را فریب دهد و در موضعی مخفيانه او را به قتل برساند.
عالمه حلّی در تذکرة الفقهاء گفته است« :اگر کافر در ميدان جنگ گمان برد که مسلمانان قصد
دارند به وی امان دهند ،در حالی که مسلمانان چنين مقصودی نداشته باشند و او با چنين گمانی تسليم
شود ،روا نيست او را غيله کنند و از روی فریب بکشند (عالمه حلی 1515 ،ج .)514 :1
 .4غَدر
«غَدر» یکی از عناوین مجرمانه در جنگ و عبارت است از مکر و حيلهای که در جنگ به کار
میبردند؛ بدین نحو که به افرادی از دشمن امان میدادند تا وارد قلمروشان شوند ،سپس آنها را غافلگير
نموده و به قتل میرساندند .فقهای شيعه به حرمت و عدم جواز «غدر» به کفار تصریح کرده اند .مرحوم
عالمه حلی در این باره میفرماید« :و یحَرِّم الغَدرُ بالکُفّار» (عالمه حلی.)580: 1512،

 . 1در لسان العرب آمده است« :والغيله :ان یخدع الرجل حتى یخرج به الى موضع یخفى فيه امره ثمّ یقتله » (ج
 )502 :10و نيز در الفائق فى غریب الحدیث آمده است« :الفصل بين الفتك والغيله ان الفتك هو ان تهتبل عزته
فتقتله جهارا و الغيلّه ان تکمتن فى موضع فتقتله خفیة» (ج .) 3 :2

0

یجوز التمثيل بالعدو وال الغدر به .صاحب جواهر نيز معتقد است که غدر به کفار جایز نيست؛ این گونه
که پس از امان دادن ،آنان را به قتل برسانيم .ایشان در علت ناروایی غدر به برخی روایات و مالزمات
شرعی استناد نموده اند و از جمله روایتی از امام محمد باقر(ع) که فرمودند« :ما مِن رَجُلٍ آمَنَ رجال علی
دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَها اِلّا جاءَ یَوم القيامه یَحمِل لَواء الغَدَر» .هيچ کس نيست که به دیگری (دشمن) امان دهد و
سپس او را بکشد؛ مگر آنکه روز قيامت پرچم نيرنگ حمل نماید (قاضی ابن براج.)202 :1505 ،
قابل توجه است که غدر در ردیف خيانت به عهد و پيمان ،کشتن ناجوانمردانه و چيزی غير
حيلههای جنگی و تاکتيكهای نظامی است که در حالت اعالم وضعيت جنگی صورت میگيرد و
شيوهای عقالیی برای غلبه بر دشمن است .

 .5ارهاب
این کلمه و مشتقات آن ،در ادبيات قدیم عرب به معنای ترس ،ترساندن و دچار هراس نمودن بوده که
قرآن هم بر همين معنا تأکيد دارد« 1.االرهابی» کسی است که برای برپاداشتن قدرت و سلطه خود به
ترساندن متوسل میشود .در کتاب فرهنگ اصطالحات معاصر« ،ارهاب» به معنای ترساندن ،ایجاد ترس
و وحشت ،تهدید ،ترور ،هشدار مسلحانه ،خشونت ،اِرعاب و تروریسم به کار رفته؛ و نيز «ارهاب
الدولی» به تروریسم دولتی یا بينالمللی؛ «شبکه ارهاب» به باند ترور و «شبکه ترور ارهابی» به تروریست
و تروریستی ترجمه شده است.

 . 1برای مثال رجوع شود به( :بقره.)50 :

پديده تروريسم

وال الغَدَر بهم وال الغلولُ مِنهم» .قاضی ابن براج به جای واژه «کفّار» واژه «عدو» را آورده است :وال

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

برخی دیگر از فقها با همين مضمون ،به انجام ندادن آن اشاره کرده اند« :وال یجوزُ التمثيلُ بِالکفّار
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مواضع سازمان همکاری اسالمي از منظر اسناد مصوب
مقوله تروریسم و مبارزه با آن در اسناد متعدد سازمان همکاری اسالمی مورد بحث قرار گرفته است که
عبارتند از:
 .1اعالميه مکه مکرمه( ،سومين کنفرانس سران)1181 ،؛
 .3قطعنامه شماره پ ( ،1313ششمين کنفرانس سران در داکار)1111 ،؛
 .2قطعنامه شماره پ –  ،52/0دستورالعمل دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمی در مبارزه با
تروریسم بين المللی (کازابالنکا)1115 ،؛
 .5کنوانسيون سازمان همکاری اسالمی در زمينه مبارزه با تروریسم بين المللی (واگادوگو ،بورکينافاسو،
جوالی )1111؛
 .4بيانيه سازمان همکاری اسالمی در مورد تروریسم بين المللی (دوحه ،اکتبر )3001؛
 .3نشست فوق العاده وزرای خارجه همکاری اسالمی در زمينه تروریسم (کواالالمپورآوریل)3003 ،؛
 .0بيانيه عمومی کنفرانس بين المللی مقابله با تروریسم (ریاض ،فوریه )3004؛
 .8اعالميه ی سومين اجالس فوق العاده سازمان همکاری اسالمی (مکه ،دسامبر)3004؛
 .1قطعنامه شماره پ –  13/22پيرامون مبارزه با تروریسم بين المللی (باکو )3003 ،؛
 .10کنفرانس بين المللی تروریسم :ابعاد ،تهدیدها و راهکارهای مقابله با آن (تونس نوامبر.)3000 ،
البته اسناد دیگری شامل سخنرانیهای دبير کل سازمان کنفرانس اسالمی ،گزارشها و صورت
جلسههای نشستها نيز در این مجموعه قابل بررسی هستند که چکيده و محتوای آنها در اسناد مصوب
تالی آمده است.
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نشست برادری و نوشکوفايي 13-15 ،دسامبر 1994
طی این قطعنامه ،دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمی ،تعهد خود را به اصول اخالقی و ارزشهای
انسانی اعالم میدارند .همچنين با الهام از مذهب عالی تسامحپذیر و اقتباس از سنن و ميراث خود ،که
آنها را به برائت از تمامی اشکال بیعدالتی ،تجاوز و اعمال مغایر با تسامح سوق میدهد ،جدیّت خود
را در مبارزه با تروریسم ابراز میدارند و وجود اجماع بينالمللی در مبارزه با تروریسم را میپذیرند .این
دولتها ،مبارزه با تروریسم را نبرد عليه تمامی اشکال و علل آن میدانند و اقدام خشونتبار عليه زندگی
و اموال مردم بيگناه ،نقص حاکميت دولتها و به مخاطره انداختن حقوق ملل را مصداق عمليات
تروریستی میدانند.
طی همين قطعنامه ،سازمان همکاری اسالمی ،ضرورت تبيين معایير مشخص مبتنی بر حقوق
بينالملل را برای تمایز آشکار ميان تروریسم و مبارزة ملل در آزادیخواهی ملی را یادآور میشود.
در این قطعنامه بر موضوع همکاری اسالمی جهت اتخاَ اقدامات عملی در هر مکان برای کشف و
کنترل تروریسم تأکيد شده است .به موازات آن نيز موضوعاتی مانند حق مشروع و غير قابل انکار حق
تعيين سرنوشت ،استقالل برای تمامی ملل (که تحت سلطه رژیمهای نژاد پرست ،استعماری و اشغالگر
بيگانه هستند) و مبارزه بر حق جنبشهای آزادیخواهی ملی مورد تأکيد قرار گرفته است.
همچنين در این قطعنامه ،مجموعه فعاليتهای تروریستی که به طور مستقيم یا غيرمستقيم از سوی
دولتها تدارک و برنامهریزی میشوند و قصد آنها بیثباتسازی کشورها است و باعث گسترش
خشونت و وحشت میشود ،محکوم میشود.
دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمی طی این قطعنامه ،تالشهای عجوالنهای را که درصدد
محو و نادیده انگاشتن تفاوت اساسی ميان تروریسم و مبارزات مشروع ملل است را محکوم میکنند؛
مبارزات مشروعی که منطبق با اصول حقوق بين الملل ،مقررات و منشور سازمان همکاری اسالمی و

پديده تروريسم

الف .قطعنامه شماره پ ،4214مصوب هفتمين كنفرانس سران اسالمي ،كازابالنکا ،مغرب،

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

بررسي اسناد مصوب سازمان همکاری اسالمي
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سازمان ملل است .همچنين به اقدام برخی از مراکز که مقاصد سياسی تعدادی از کشورهای اسالمی را
پناهگاه تروریستها خواندهاند ،اعتراض میکنند.
این قطعنامه ،به صراحت به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل شماره  1415سال  1130اشاره
میکند که در تضمين حق تعيين سرنوشت و حق استقاللطلبی مللِ تحت استعمار صادر شده است.
در بند اول قطعنامه ،حمایت هفتمين کنفرانس سران اسالمی را از تالش برای برگزاری یك
کنفرانس بينالمللی و با مدیریت سازمان ملل ،جهت تعریف تروریسم و تمایز آن با مبارزات
آزادیخواهانه ملی ،اعالم میدارد و در بند سوم از دولتهای عضو میخواهد تا سازمان ملل را برای
برگزاری کنفرانس مذکور تشویق کنند ). (Res.No.42/7-P.1994
ب .قطعنامه شماره پ ،43/4 -دستورالعمل دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمي در
مبارزه با تروريسم بين المللي ()1994
در این قطعنامه از دبير کل سازمان همکاری اسالمی درخواست شده تا این سند (دستورالعمل) را به
سازمانهای بينالمللی و منطقهای ارسال نماید و برنامه کاری موسوم به «پيگيری» را مدون سازد.
در قسمت مقدمه دستورالعمل دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمی مطابق با اصول مذهب
تسامحگرای اسالمی ،تروریسم را در تمامی اشکال و مظاهرش مردود میدانند و بر رعایت مقررات
منشور سازمان همکاری اسالمی و اهدافش تأکيد میورزند .اهدافی که ایجاد بستر مناسب به منظور
تقویت تعاون و مفاهمه ميان دولتهای عضو ،احترام به حاکميت ،تماميت ارضی ،ثبات و امنيت ملی و
عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را مدّنظر دارد .در این دستورالعمل مسئلة مقابله با تداوم
فعاليتهای تروریستی و از جملة آن ،موارد مرتبط مستقيم و یا غير مستقيم با دولتها مطرح ساخته و
آن را زمينهساز خطر جدی بر عليه صلح ،ثبات و امنيت بينالمللی دانسته است.
این دستورالعمل ضمن تأکيد بر ضرورت تالش برای حذف علل بروز پدیده تروریسم ،مظاهر آن
را که عليه حيات و اموال مردم بيگانه ،نقص حاکميت دولتها و به خطر انداختن حقوق ملل اجرا
میشود ،محکوم میسازد و بر اهميت همکاریهای منطقهای و بينالمللی و مبارزه با آن تأکيد میورزد.
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میگردد.
این دستورالعمل در پاراگراف مستقلی ،عنوانهای حق مشروع و غير قابل انکار حق تعيين سرنوشت
و استقالل ،برای تمام مللی که تحت سلطه رژیمهای نژادپرست ،استعماری و اشغال بيگانه هستند را
مورد تأیيد قرار میدهد و تأکيد ویژهای درخصوص حقانيت مبارزات جنبشهای آزادیخواهانه ملی
ابراز میدارد.
بر اساس دستورالعمل ،دولتهای عضو ،طی شش بند ،روشهای مقابله خود با تروریسم را مشخص
میسازند .در بند اول ،اعالم شده که تروریسم تحت هيچ شرایطی توجيهپذیر نيست و لذا دولتهای
عضو به صراحت تمامی روشها و عمليات تروریستی را بدون مالحظة ریشهها ،علل و اهداف آنها
محکوم میسازند؛ البته بدون اینکه لطمهای به حقوق مشروع مللِ تحت اشغال بيگانه و مبارزه و
استقاللطلبی آنها وارد آید.
بر اساس بند دوم ،دولتهای عضو تعهد جدی خود را به مبارزه با تروریسم و اتخاَ گامهای قاطعانه
دستهجمعی و دو جانبه اعالم میدارند و میکوشند از هرگونه اقدام یا مشارکت در کمك مالی ،تشویق
یا حمایت مستقيم و یا غير مستقيمِ اقدامات تروریستی جلوگيری کنند .اقدامات ضروری برای اینکه
سرزمينهایشان مورد استفاده جهت طراحی ،سازماندهی ،آغاز یا مشارکت در فعاليتهای تروریستی
قرار نگيرد و از ورود ،اقامت فردی یا جمعی ،اعزام نيروی انسانی ،آموزش ،مسلح سازی ،کمك مالی،
جذب نيرو یا تدارک هرگونه امکانات به عوامل تروریست ممانعت به عمل آید .همچنين همکاری ميان
خود در راستای مبارزه با تروریسم ،مجازات و بازداشت عامالن آن در سرزمينهایشان را افزایش دهند
و به مبادله اطالعات َیربط بپردازند.
در بند سوم ،دولتهای عضو تعهد خود را به تضمين حفاظت ،امنيت هيأتهای کنسولی و
دیپلماتيك و پرسنل آنها مطابق با کنوانسيونهای موجود اعالم میدارند.

پديده تروريسم

ملی ،مقابله با تمامی اشکال استعمار ،اشغالگری بيگانه و تبعيض نژادی را بر پایه معایير بينالمللی یادآور

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

همچنين همانند اسناد قبلی ،ضرورت تبيين تفاوت ميان تروریسم و مبارزه ملل برای آزادیخواهی
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بند چهارم به عزم و تعهد دولتهای عضو ،مبنی بر گسترش اطالع رسانی و فعاليتهای رسانهای
برای مقابله با اقدامات تبليغاتی بر ضد اسالم ،از طریق پررنگ سازی تصویر واقعی مذهب شریف اسالم
و ارائه تصویر واقعی گروههای تروریستی ،دوگانگی پيام آنها و خطر آنها برای ثبات و امنيت
دولتهای عضو اشاره دارد.
دستورالعمل در بند پنجم (در برنامههای درسی و آموزشی) سخن از اهميت پيشبينی مباحث
ارزشها ی واالی انسانی ،اصول و اخالق اسالمی که توسل به تروریسم را منع ساخته است ،به ميان
میآورد و در بند پایانی ششم ،تعهد دولتهای عضو را به اجرای مفاد دستورالعمل یادآور میشود
).(Res.No.43/7, 1994
ج .كنوانسيون سازمان همکاری اسالمي در زمينة مبارزه با تروريسم بين الملل ،ژوئيه
1999
این کنوانسيون  53مادهای ،در بيست و ششمين کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای اسالمی بر
اساس قطعنامه پ 41/33به تصویب رسيده است ) .(Annex to Res.No.59/26 Pو به دنبال به حد
نصاب رسيدن دولتهای تصویبکننده آن ،در مجالس قانونگذاری داخلی ،از نوامبر 3003قابليت
اجرا یافته است ) . (Speech of the Secretary-General.5 feb.2005سازمان همکاری اسالمی طی
این کنوانسيون به تفصيل مباحث متنوع مرتبط با تروریسم بين المللی ،نحوة مقابله با آن و روشهای
همکاری ميان دولتهای عضو را مشخص میسازد.
بر اساس مفاد کنوانسيون ،دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمی در پيروی از شریعت
تسامح گرای اسالم ،تمامی اشکال خشونت و تروریسم را به ویژه حالت افراطی آن را مردود میدانند و
خواسته خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر را اعالم میدارند؛ حقوق بشری که مقررات آن بر پایه
اصول حقوق بين الملل و بر همکاری ميان ملل برای برقراری صلح استوار شده است.
دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمی در این کنوانسيون ،پيروی خود را از اصول مذهبی،
اخالقی رفيع احکام شریعت اسالمی و ميراث انسانی امت اسالمی اعالم داشتند و تعهد خود را به منشور
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عضو بر مشروعيت حق ملل در مبارزه عليه اشغالگری بيگانه و استعمار و رژیمهای نژادپرست ،با تمامی
ابزار ،از جمله مبارزات مسلحانه ،برای آزاد سازی سرزمينهای خود و کسب حقوق حقه ،در زمينة حق
تعيين سرنوشت و استقالل که منطبق با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است تأکيد داشته و
اعتقاد خود را مبنی بر اینکه تروریسم ناقض آشکار حقوق بشر است (به ویژه حق آزادی و امنيت)
اعالم کردند.
کنوانسيون در بخش اول در قسمت تعاریف و کليات ،طی ماده اول ،پس از تعریف دولت و طرف
متعاهد به تعریف تروریسم و جرم تروریستی میپردازد .در این رابطه تروریسم به معنی هر اقدام
خشونتبار یا خطرآفرینی که با انگيزه و درصدد طرح جنایت فردی یا دسته جمعی ،وحشتآفرینیِ
عمومی ،مصدوم ساختن و به مخاطره افکندن جان ،شرف ،آزادی ،امنيت و حقوق مردم و در معرض
خطر قرار دادن محيط زیست ،امکانات شهری ،اموال عمومی یا خصوصی ،اشغال اماکن عمومی و
خصوصی ،به خطر انداختن وضعيت منابع ملی یا امکانات بينالمللی ،به خطر انداختن تماميت ارضی،
وحدت سياسی یا حاکميت دولتهای مستقل تعریف شده است.
از منظر کنوانسيون ،جرم تروریستی عبارت است از هرگونه عمل در آغاز کردن ،مشارکت
ورزیدن یا اجرای عمليات تروریستی در هر یك از کشورهای متعاهد ،بر ضد شهروندان و دولتمردان،
تأسيسات یا منافعشان و یا اماکن متعلق به دولتهای خارجی یا شهروندان بيگانه که مقيم دولتهای
متعاهد هستند؛ در صورتی که عمل و جرم مذکور بر طبق قانون داخلی کشور متعاهد قابل مجازات
باشد.
بر اساس بند چهار ،ماده یك ،جرایمی که در کنوانسيونهای دوازدهگانه بينالمللی مرتبط با
فعاليتهای تروریستی آمده ،به استثناء جرایمی که در قانون کشور متعاهد َکر نشده ،یا کنوانسيون

پديده تروريسم

بينالملل و منشور سازمان ملل متحد و قطعنامههای آن سازمان با موضوع تروریسم دانستند .دولتهای

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

سازمان کنفرانس اسالمی ،اهداف و اصول آن ابراز داشتند .همچنين خود را متعهد به اصول حقوق
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مزبور توسط دستگاه قانونگذاری آنها به تصویب نرسيده است ،به عنوان جرم تروریستی تلقی
میگردد1.

بر اساس ماده دوم همين بند ،مبارزة ملل شامل مبارزات مسلحانه بر ضد اشغال بيگانه ،تجاوز،
استعمار و تفوق طلبی که هدفش آزادسازی و کسب حق تعيين سرنوشت مطابق با اصول حقوق
بينالملل است به عنوان جرایم تروریستی تلقی نمیگردند.
بر پایه همين ماده ،جرایم تروریستی به عنوان مصداق جرم سياسی تلقی نمیشوند و جرایم زیر نيز
حتی اگر با مقاصد سياسی انجام شوند به عنوان جرم سياسی محسوب نمیگردند:

. 1کنوانسيونهای دوازدهگانه عبارتند از:
.1

«کنوانسيون هجوم و یا سایر اعمال ارتکابی داخل هواپيما» توکيو1132 ،

.3

«کنوانسيون مقابله با تصرف غيرقانونی هواپيما» الهه1100 ،

.2

«کنوانسيون مقابله با اعمال غير قانونی بر ضد امنيت پروازهای غير نظامی» مونترال1101 ،

.5

«کنوانسيون جلوگيری و مجازات جرایم بر ضد اشخاصی که از مصونيت بين المللی ،از جمله
دیپلماتيك برخوردارند» نيویورک1102 ،

.4

«کنوانسيون بين المللی مقابله با گروگانگيری» نيویورک1101 ،

.3

قانون ملل متحد درباره کنوانسيون دریایی  1188و مقررات مرتبط با آن در زمينه دزدی دریایی

.0

«کنوانسيون حفاظت فيزیکی مواد هستهای» وین1101 ،

.8

«پروتکل مقابله با اعمال غير قانونی خشونت بار در فرودگاهها ،مکمله کنوانسيون مقابله با اعمال غير
قانونی بر ضد امنيت هواپيمایی غير نظامی» ،مونترال 1188

.1

«پروتکل مقابله با اعمال غير قانونی بر ضد امنيت سکوهای ثابت در فالت قاره» رم 1188

« .10کنوانسيون مقابله با اعمال غير قانونی بر ضد امنيت دریانوردی» رم 1188
« .11کنوانسيون بين المللی مقابله با بمب گذاری تروریستی» نيویورک 1110
« .13کنوانسيون عالمت گذاری مواد انفجاری پالستيکی برای اغراض اکتشافی» مونترال 1111
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از مصونيت بينالمللی برخوردارند شامل سفریان ،دیپلماتهای حاضر در کشورهای متعاهد و یا در
کشورهای آکردیته قتل و یا سرقت با عنف عليه افراد و مقامات و یا سرقت از وسایل حمل و نقل
عمومی یا تجهيزات ارتباطات عمومی ،عمليات خرابکاری و نابودسازی اموال عمومی که برای
خدمات عمومی پيشبينی شدهاند حتی اگر متعلق به یك دولت متعاهد دیگر باشد .همچنين جرایم
مرتبط با ساخت قاچاق و یا تملك تسليحات ،مهمات و مواد انفجاری.
بر اساس این ماده ،تمامی اشکال جرایم بينالمللی شامل قاچاق مواد مخدر ،انسان و پولشویی که
به قصد تأمين مالی اهداف تروریستی صورت گيرد به عنوان جرم تروریستی تلقی میشود.
کنوانسيون در بخش دوم ،موضوع همکای دولتهای متعاهد در مبارزه تروریسم را بحث میکند و
ابتدا اقدامات الزم برای مقابله با جرایم تروریستی را برمیشمارد.
بر اساس ماده سوم ،دولتهای متعاهد متعهد میگردند هيچگونه اقدامی در پيشگامی یا مشارکت
در امر سازمان دهی ،تأمين مالی ،تحریك یا حمایت از فعاليتهای تروریستی به صورت مستقيم یا غير
مستقيم به عمل نياورند .بر پایه همين ماده ،دولتهای متعاهد اقدامات َیل را مد نظر قرار خواهند داد:
 اقدامات پيشگيرانه؛ بدین ترتيب که مانع از ارتکاب جرایم تروریستی در سرزمينهایشان گردند،این ممانعت شامل جلوگيری از نفوَ عوامل تروریست ،پناهندگی ،اقامت دادن آنها در سرزمينهایشان
به صورت دسته جمعی یا فردی ،ميزبانی آنها برای آموزش ،مسلحسازی و کمك مالی یا ایجاد
تسهيالت برای آنها شوند.
 همکاری و هماهنگی الزم را با سایر دولتهای متعاهد به ویژه دولتهای همجوار که از جرایمتروریستی مشترک و یا مشابه رنج میبرند به انجام رسانند.
 توسعه و تقویت سيستمهای مرتبط با کنترل و بازرسی در حمل و نقل ،واردات ،صادراتهمچنين موارد بهکارگيری تسليحات ،مهمات و مواد انفجاری ،به عالوه سایر ابزار تهاجم ،کشتار و

پديده تروريسم

رؤسای جمهور ،معاونان رئيسان دولت ،وزراء در هر یك از دولتهای متعاهد ،تعرض به اشخاصی که

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

تعرض به شاهان ،رئيسان دولتهای متعاهد ،همسران ،والدین و فرزندان آنها ،تعرض به وليعهد،
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نابودسازی و همچنين تقویت بازرسیهای ميان مرزی ،نظارتهای گمرکی برای جلوگيری از انتقال
اینگونه مواد از کشور متعاهد به سایر کشورهای متعاهد ،به استثنای مواردی که انتقال مواد مذکور برای
مقاصد قانونی صورت گيرد.
 توسعه و تقویت سيستمهای مرتبط با نگهبانی ،امنيت مرزها ،گذرگاههای هوایی ،دریایی و زمينی تقویت برنامههای تضمين امنيت و حفاظت از اشخاص ،تأسيسات حياتی و تجهيزات حمل و نقلعمومی
 تشدید بيشتر حفاظت و امنيت اشخاص و هيأتهای دیپلماتيك و کنسولی کشورها ،سازمانهایبينالمللی و منطقهای و آکردیته در کشورهای متعاهد
 ارتقاء فعاليتهای اطالعاتی -امنيتی و هماهنگ سازی آنها با اقدامات سایر دولتهای متعاهد درراستای سياستهای اطالعاتی -امنيتی کشور خود؛ با هدف آشکار سازی اهداف گروهها ،سازمانهای
تروریستی و خنثیسازی طرحها و افشای دامنه خطر آنها در قبال امنيت و ثبات کشورها
 تأسيس یك پایگاه اطالعاتی از سوی هر یك از دولتهای متعاهد برای جمعآوری و تحليلدادهها در خصوص عوامل ،گروهها ،سازمانها و جنبشهای تروریستی؛ برای کنترل و بازبينی روند
توسعه پدیده تروریسم و تجربيات موفق در مبارزه با آن .مزید بر آن ،دولت متعاهد این اطالعات را به
روز میسازد و آنها را با مقامات َی صالح سایر کشورهای متعاهد با رعایت محدودیتهای قانونی و
مقررات هر کشور مبادله میکند.
اقدامات مقابله با تروریسم شامل:
 بازداشت عوامل جرایم تروریستی و مجازات آنها ،مطابق با قانون داخلی خود و استرداد آنها،مطابق با مقررات این کنوانسيون و یا کنوانسيونهای موجود ميان دولتها؛
 تضمين حفاظت مؤثر از اشخاصی که در حوزه قضایی ـ کيفریِ جرایم تروریستی کار میکنند بهعالوه شاهدان و بازپرسان؛
 تضمين حفاظت مؤثر از منابع اطالع رسانی و شاهدان جرایم تروریستی؛ -کمك رسانی به قربانيان تروریسم؛
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کنوانسيون در ماده چهار به نحوة همکاری اسالمی ميان دولتهای عضو میپردازد و موارد
همکاری را شامل عنوانهای َیل میداند:
تبادل اطالعات در:
 فعاليتها و جرایم ارتکابی از سوی گروههای تروریستی ،رهبران آنها ،عواملشان ،مقرها،آموزشها ،تجهيزات و منابع ،تأمين مالی انواع تسليحات ،مهمات و مواد انفجاری؛
 وسایل ارتباطی و تبليغات بهکار گرفته شده از سوی گروههای تروریستی ،نحوه عمل آنها،تحرکات رهبران و عوامل و اسناد سفرهای آنها؛
 اطالعرسانی فوری به دولتهای متعاهد َیربط نسبت به هرگونه جرم تروریستی که در سرزمينآنها برنامهریزی شده و هدفش ضربه زدن به منافع آن کشور و شهروندانش میباشد .همچنين گزارش
وقایع مرتبط با جرم ،قربانيان ،خسارات وارده و تمهيدات پيش بينی شده در ارتکاب جرم؛ البته بدون
اینکه به مقتضيات بازپرسی و تحقيقات کشور متعاهد لطمهای وارد سازد؛
 اطالع رسانی برای دستگيری کسانی که متهم به ارتکاب یك جرم تروریستی بر عليه منافع کشورمتعاهد دیگر هستند یا از باب مساعدت ،همدستی و تبانی ،تحریك و کمك مالی در جرم تروریستی
مشارکت دارند.
البته دولتهای متعاهد اقدام الزم را برای رعایت محرمانه بودن اطالعات مبادله شده به عمل
میآورند و مانع از درز این اطالعات به کشورهای غير متعاهد یا سایر دولتهای متعاهد (بدون رضایت
قبلی دولت منبع اطالعات) میشوند.
دولتهای متعاهد متعهد هستند در زمان بازداشت مظنونان فراری یا محکومان به جرایم تروریستی
از سوی یك دولت متعاهد ،کمكهای الزم را در زمينه مراحل تحقيق به آن دولت مطابق مقررات
کشور خود بنمایند.

پديده تروريسم

شهروندان به اطالع رسانی و همکاری در دستگيری عامالن.

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

 -برقراری همکاری مؤثر ،ميان نهادهای َیربط در کشور متعاهد و شهروندان ،برای تشویق
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کنوانسيون همچنين دولتهای متعاهد را به افزایش فعاليتهای اطالع رسانی فرهنگی برای مقابله با
تبليغات ضد اسالمی از طریق ارائه تصویر واقعی تسامحپذیری اسالم و هشدار دادن نسبت به خطر
گروههای تروریستی بر ضد ثبات و امنيت کشورهای اسالمی فرا میخواند و موضوع گنجانيدن
ارزشهای شریف انسانی و مذمت عمل تروریستی در منابع آموزشی مدارس را درخواست میکند.
کنوانسيون در بند پنجم ،ماده چهار ،از تالشهای به عمل آمده در حوزه اندیشه اسالمی که تفکر
مترقی اسالمی مبتنی بر اجتهاد را متمایز میسازد ،حمایت میکند.
کنوانسيون طی مواد  4تا  28به مباحث قضایی میپردازد و عنوانهای جرایم قابل استرداد ،رسيدگی
نيابتی ،همکاری در بازپرسی و تحقيقات قضایی ،تبادل شواهد و اسناد قضایی ،روشهای استرداد ،آئين
دادرسی کيفری جرایم تروریستی و پيش بينی اقدامات امنيتی و حفاظتی از شهود و متخصصان و
خانواده آنها را مورد بحث قرار میدهد ). (Con.Annex to Res.No.59/26/P
د) اعالميه كواالالمپور در زمينه تروريسم بين المللي ،اجالس فوق العاده وزرای امور
خارجه كشورهای عضو كنفرانس اسالمي ،آوريل 2002
به دنبال حوادث  11سپتامبر  3001و ایجاد موجی جهانی بر ضد تروریسم ،سازمان همکاری اسالمی نيز
درصدد تقویت اقدامات خود در مبارزه با تروریسم بينالمللی برآمد .وزرای امور خارجه کشورهای
اسالمی در اجالس فوقالعاده خود از اول تا سوم آوریل  3003در کوآالالمپور مالزی ،اعالميهای را در
هفده بند به تصویب رساندند.
در بند اول اعالميه ،کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ،اراده جمعی خود را به مبارزه با
تروریسم و پاسخگویی به مسائلی که پس از واقعة یازده سپتامبر ،مسلمانان و کشورهای اسالمی را تحت
تاثير قرار داده است اعالم میدارند.
در بند دوم ،اقدامات و اسناد قبلی سازمان همکاری اسالمی ،در موضوع مبارزه با تروریسم مورد
تأکيد مجدد قرار میگيرد.
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به دیگران را ارج مینهد وکشتار انسانهای بی گناه را محکوم میکند.
دولتهای عضو سازمان همکاری اسالمی ،در بند پنجم ،هرگونه تالش برای برقراری ارتباط ميان
اسالم و مسلمانان با تروریسم را مردود میشمارند و اعالم میدارند که پدیده تروریسم اساساً ارتباطی با
مذاهب ،تمدنها و یا مليتها ندارد.
در بند ششم اعالميه ،ابراز میدارد که اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با تروریسم نباید دورنمای قومی
یا مذهبی داشته باشد و اجتماع خاصی را هدف قرار دهد.
شرکت کنندگان در نشست کواالالمپور ،در بند هفتم ،صریحاً تمامی اشکال و مظاهر تروریسم
بين المللی از جمله تروریسم دولتی را بدون توجه به انگيزه عامالن و حتی قربانيان آن محکوم میکنند و
اعالم میدارند که تروریسم یك خطر جدی برای صلح و امنيت بين المللی و نمونهای از نقص آشکار
حقوق بشر است.
سازمان همکاری اسالمی ،در بند هشت اعالميه ،بر موضع اصولی خود در زمينه مشروعيت مقاومت
در قبال تجاوز بيگانه ،مبارزات ملل تحت استعمار یا تحت سلطه ،اشغال بيگانه برای آزادسازی ملی،
حق تعيين سرنوشت در چهارچوب حقوق بين الملل و منشور ملل متحد اصرار میورزد .در این بند
سازمان همکاری اسالمی مجدداً اهميت و فوریت نيل به یك توافق بين المللی برای تعریف تروریسم و
تمایز آن از مبارزات مشروع را یادآور میگردد.
بند نهم ،به اهميت ضرورت رعایت حقوق انسان دوستانه بينالمللی در راستای حمایت از گروههای
انسانی غير نظامی اشاره کرده است.
در بند دهم ،هرگونه تالش برای مرتبط ساختن تروریسم ،به مبارزة مردم فلسطين ،که در راستای
حقوق حقه خود میکوشند و تالش دارند دولت مستقل خود را به مرکزیت حکومت قدس شریف
برپاکنند ،محکوم میکند.

پديده تروريسم

یادآور میشوند؛ اصول و آموزههایی که تعرض و تهاجم را محکوم میسازد و صلح ،تسامح و احترام

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

در بند چهارم ،اعضای امضاء کننده اعالميه ،تعهد مجدد خود را به اصول و آموزههای اسالم
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در بند یازدهم ،سازمان همکاری اسالمی مخالفت خود را ،با هرگونه تالش برای ایجاد رابطه ميان
دولتهای اسالمی یا مقاومت فلسطينی و یا لبنان با تروریسم اعالم میدارد و این مقاومت را مظهری از
مبارزه جهانی با تروریسم تلقی میکند.
بند دوازدهم ،رژیم اسرائيل را به واسطه اقدامات نظامی عليه مردم فلسطين محکوم میکند.
دولتهای عضو کنفرانس اسالمی در بند سيزدهم ،بر اهميت توجه به ریشههای تروریسم بين المللی
تأکيد میکنند و اَعان میدارند که نبرد عليه تروریسم موفق نخواهد شد؛ مگر اینکه محيط رشد آن
شامل اشغالگری بيگانه ،بی عدالتی و ظلم از بين برود.
سازمان همکاری اسالمی در بند چهاردهم اعالميه ،تعهد خود را به اقدام بينالمللی در مبارزه با
تروریسم دولتی مورد تأکيد قرار میدهد.
حاضران اجالس کواالالمپور در بند پانزدهم ،مخالفت خود را با هرگونه عمل یكجانبه که بر ضد
هر کشور اسالمی به بهانه مبارزه با تروریسم بين المللی صورت گيرد را اعالم داشتند .در بند شانزدهم
مجدداً اقدام سازمان ملل برای برگزاری یك کنفرانس بين المللی را ،جهت تدوین پاسخی سازمان یافته
و مشترک جامعه بين المللی ،به مقوله تروریسم را درخواست کردهاند.
شرکت کنندگان در نهایت در بند هفدهم ،بر اساس یك طرح کاری مقرر میدارند تا کميتهای 12نفره
در سطح وزرای دولتهای سازمان همکاری اسالمی تشکيل گردد تا پيگيریهای الزم را در موضوع
مبارزه با تروریسم ميان کشورهای اسالمی به عمل آورد ).(Kuala Lumpur.Dec. April.2002
ه .قطعنامه شماره پ 12/33-پيرامون مبارزه با تروريسم بين المللي ،باكو2002 ،
طی این قطعنامه سازمان همکاری اسالمی با یادآوری مجموعه اسناد مصوب قبلی در مبارزه با
تروریسم ،طی ده بند اصول و روشهای مقابله با تروریسم را مورد یادآوری قرار میدهد.
بند اول قطعنامه تأیيد میکند که پدیده تروریسم ،در تضاد با تمام آموزههای اسالم ،حامی تسامح،
مهر و عدم خشونت است؛ و تفکر اسالمی بدون مالحظه رنگ پوست ،نژاد و مذهب به جبهه مقابله با
تمامی اشکال تجاوز ،و باالتر از همه،کشتار انسانها میپيوندد.
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تروریسم و تمایز آن از مبارزه آزادیخواهانه ملی ملل را خواستار میشود.
قطعنامه در بند چهارم ،تشکيل یك نشست عالی مجمع عمومی سازمان ملل را ،برای تأکيد بر
اجماع بينالمللی ،جهت اتخاَ یك استراتژی منسجم برای مبارزه با پدیده خطرناک تروریسم،
درخواست میکند.
سازمان همکاری اسالمی در بند پنجم ،بار دیگر متذکر میشود که مبارزة مللی که تحت سلطه،
اشغال خارجی و استعمار هستند و مبارزه آنها برای دستيابی به آزادیخواهی ملی ،حق تعيين سرنوشت
است ،به هيچ وجه ماهيت تروریستی ندارد.
در بند ششم از دولتهای اسالمی که هنوز «کنوانسيون سازمان همکاری اسالمی در مبارزه با
تروریسم بين الملل» را در مجالس قانونگذاری خود به تصویب نرساندهاند ،درخواست میشود تا این
اقدام را به انجام رسانند.
قطعنامه در بند هفتم ،به دولتهای عضو اصرار میورزد تا همگام با جامعه بين المللی و همسو با
اصول منشور سازمان و توافقات بين المللی ،مبارزه مداومی را با تروریسم داشته باشند و قطعنامه ملی
شورای امنيت را به اجرا گذارند؛ به ویژه قطعنامه  1202از دولتها میخواهد گزارش اقدامات خود را
در موضوع مبارزه با تروریسم آماده سازند .قطعنامه همچنين از دولتهای اسالمی درخواست میکند تا
حمایت الزم را از قطعنامة صادره از سوی کنفرانس اسالمی مبارزه با تروریسم (که در ریاض فوریه
 3004برگزار شد) به عمل آورند.
بند هشتم نياز به تدوین یك استراتژی جامع ضد تروریسم را از سوی مجمع عمومی سازمان ملل
یادآوری میشود و تأکيد میکند که این استراتژی باید به علل ریشهای تروریسم ،شامل اشغالگری
بيگانه ،انکار حق ملتها به تعيين سرنوشت و بی عدالتیهای سياسی و اقتصادی اجتماعی توجه نماید
).(Res.No.12/33/-P-Azerbaijan-2006

پديده تروريسم

در بند سوم مجدداً برپایی یك کنفرانس بين المللی ،تحت نظارت سازمان ملل ،برای تعریف مفهوم

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

بند دوم ،برقراری هرگونه ارتباط ميان تروریسم و نژادپرستی ،مذهب و فرهنگ را مردود میداند.
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اجالسها
در کنار این مصوبات ،اجالسهای مهمی نيز به این موضوع پرداختهاند:
اجالس كراچي ()1993
محورهای مهمی با موضوع تروریسم ،در اجالس وزرای امور خارجة کشورهای عضو سازمان
همکاری اسالمی ،در کراچی ،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در َیل به برخی از اختالف نظرهای
کشورهای عضو پرداخته میشود:
برخی از کشورهای عضو معتقد بودند که باید بين تروریسم و حرکتها و جنبشهای مردمی برای
آزادی سرزمين ،تفکيك قائل شد .همچنين باید بين ملیگرایی و مذهب نيز تفاوت قائل شویم؛ چرا که
ممکن است از هر دوی این مفاهيم سوء استفاده شود .هر دوی این مفاهيم در مناطق مختلف مورد سوء
استفاده قرار میگيرند (السيد السليم.)131 :1203،
تهدیدات خارجی به مراتب کمتر از تهدیدات داخلی (منظور از تهدیدات داخلی تهدیداتی است
که از سوی کشورهای عضو سازمان عليه یکدیگر وجود دارد) است .از این رو ،تعدادی از کشورهای
اسالمی برای بیثبات نمودن برخی از کشورهای اسالمی برادر خود ،از حرکتهای تروریستی در این
کشورها حمایت و یا آنها را تشویق و تحریك می نمایند .در چنين شرایطی این کشورها در حقيقت از
اسالم به عنوان پوششی در جهت نيل به اهداف و منافع کوتاه مدت ،مقطعی و مورد نظر خود استفاده
می نمایند (السيد السليم .)131 :1203،
اجالس وزرای امور خارجه کشورهای اسالمی در کراچی ،از کليه کشورهای عضو میخواهد که
به صراحت به مقابلة جدی با تروریسم بين المللی بپردازند .در بخشی از بيانيه پایانی این اجالس تأکيد
شده که الزم است کشورهای اسالمی به مبادله اطالعات در زمينههای دفاعی و امنيت عمومی اقدام
نمایند .آنان می بایست از اسالم حقيقی دفاع کنند و نگذارند که چهره اسالم واقعی به بهانههای واهی
خدشهدار گردد .یکی از تصميمات این اجالس این بود که یك کميته درون دولتی باز ،به منظور
تدوین قوانين مبارزه با تروریسم بين المللی ،تأسيس شود .همچنين ،اجالس مذکور پيشنهاد کرد که
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مبارزه با تروریسم برای ارائه به اجالس آتی وزرای امور خارجه کشورهای اسالمی ،تهيه و جهت بحث
و بررسی به این اجالس ارائه شود .در این پيشنویس میبایست هر نوعی از تروریسم ،محکوم شود.
همچنين کشورهای عضو به مبارزه با آن تشویق و برای مبارزه جهت محو تروریسم با هم همکاری
نمایند .پيش نویس مذکور بر اهميت اطالعات ،وسایل ارتباط جمعی ،رسانههای گروهی برای مقابله با
هر نوع تحریف و برداشت غلط از اسالم ،تأکيد خواهد کرد.
اجالس تهران (دسامبر)1994
هشتمين اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در تهران در دسامبر ( 1110آَر)1203
برگزار گردید .در این اجالس بزرگ و مهم که با شرکت حدود  50رئيس کشور یا رئيس دولت
برگزار شد ،مسائل مختلف جهان اسالم با محور «عزت ،گفتگو و مشارکت» مورد بحث قرار گرفت
(فوزی تویسرکانی .)330 :1200 ،در این اجالس ،سران کشورهای اسالمی  153قطعنامه را به تصویب
رساندند ،که  2قطعنامة آن به طور خاص به تروریسم بين المللی اختصاص دارد .همچنين در یکی از
بندهای بيانيه پایانی این اجالس ،به محکوميت تروریسم پرداخته شد.مصوبات هشتمين اجالس سران
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در تهران ،در خصوص مبارزه با تروریسم شامل سه قطعنامه
به شرح َیل می باشد:
الف .تشكیل یک کنفرانس بین المللی ،تحت نظارت سازمان ملل متحد ،به منظور تعریف تروریسم و
تفكیک آن از مبارزات آزادیبخش

در این قطعنامه ضمن تأکيد بر محکوميت تروریسم در کلية اشکال آن ،به ضرورت تشکيل
همکاری جهت ارائة تعریفی مشخص از تروریسم و تمایز آن از مبارزات رهایی بخش تأکيد شده است
(بلوچی.)41-48 :1208 ،
ب .پیگیری کردارنامة مبارزه با تروریسم بین المللی

پديده تروريسم

مقابله با آن ،تشکيل شود .در همين زمينه می بایست پيشنویس قطعنامهای در خصوص راههای قانونی

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

یك کنفرانس بين المللی ،تحت نظر سازمان ملل متحد ،به منظور شناخت تروریسم و راههای عملی
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در اجالس بيست و یکم وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ،در
کراچی ،قطعنامهای تحت عنوان «تدوین کردارنامه مبارزه با تروریسم بين المللی» به تصویب رسيد .این
کردارنامه درواقع مهمترین مصوبه سازمان همکاری اسالمی در زمينه مبارزه با تروریسم است که در آن
ضمن تأکيد بر مبارزه با تروریسم ،در اشکال مختلف ،عليه مردم بی گناه ،حاکميت و تماميت ارضی،
ثبات و امنيت کشور ،ضرورت همکاریهای بين المللی و منطقهای را به خصوص ميان اعضای سازمان،
در مبارزة مؤثر با تروریسم مورد توجه قرار داده است .همچنين به دنبال اقدامات قبلی ،در این اجالس از
گروه کارشناسان دولتی کشورهای عضو خواسته شده تا در جلسات آتی خود ،راههای تدوین یك
کنوانسيون برای مبارزه با تروریسم بين المللی را مورد بررسی قرار دهند (بلوچی.)41-48 :1208 ،
ج .تقویت همبستگی اسالمی در مبارزه با هواپیما ربایی

در این قطعنامه ضمن مذموم شمردن هواپيماربایی از کليه اعضاء در خواست گردیده به
کنوانسونهای َیربط از جمله کنوانسيون  1132توکيو ،کنوانسيون  1100الهه و کنوانسيون 1101
مونترال بپيوندند (بلوچی.)41-48 :1208 ،
در بند یازدهم بيانيه نهایی اجالس تهران در محکوميت تروریسم بين المللی آمده است کشورهای
عضو سازمان همکاری اسالمی:
تمامی اشکال تروریسم و مظاهر آن را به شدت محکوم میکنند و در عين حال ميان
تروریسم و مبارزه مردم عليه استعمار یا سلطه خارجی یا اشغال بيگانه برای دستيابی به
حق تعيين سرنوشتشان تميز قائل می شوند و تأکيد میکنند که کشتار مردم بی گناه در
اسالم حرام است .به عالوه بر تعهد خود به رعایت اصول کردارنامه سازمان همکاری
اسالمی در مبارزه با تروریسم بين المللی و اراده خود بر افزایش تالشها برای نهایی
کردن معاهدهای در این باب مجدداً تأکيد میکنند و از جامعه بين المللی می خواهند
که از اعطای پناهندگی به تروریستها خودداری کنند و برای مجازات آنان همکاری
کنند و کليه اقدامات الزم را برای پيشگيری یا از بين بردن شبکههای حمایتی که به
هر صورت به تروریسم کمك میکنند به عمل آورند (فوزی تویسرکانی:1200 ،
.)310
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در کنوانسيون سازمان همکاری اسالمی در مبارزه با تروریسم تاکيد کرد

(Statement of Secretary

 .)General. 2007در سی و چهارمين کنفرانس وزرای امور خارجه در  ،3000سازمان اشکال نفرت
پيشگی از اسالم (اسالم هراسی) 1را مصداق تروریسم دانست (.) Arab News. 2007
در سال  ،3008دبيرخانه سازمان طی بيانيهای از اقدام و دستور دولت امریکا ،در پرهيز از ناميدن
گروهها و عوامل تروریستی به عنوان مسلمانان استقبال کرد (. )OIC welcomes US.2008
دبير کل سازمان به طور مستمر موارد اقدامات تروریستی را در سراسر دنيا محکوم کرده است.
برخی از آنها موارد زیر است:
-

گروگانگيری در شمال شرقی نيجریه ()3014/01/13؛

-

حمله به دفتر هفته نامه شارلی ابدو در پاریس ()3014/01/11؛

-

تحرکات تروریستی در مرزهای شمالی پادشاهی سعودی ()3014/01/03؛

-

حمله به دبستان کودکان در پاکستان ()3015/13/13؛

-

کشتن وزیر فلسطين ضياء ابوعين ()3015/13/10؛

-

کشتار صدها نفر در کانو مسجد مرکزی نيجریه ()3015/11/31؛

-

عمليات تروریستی در مونت چامبی در تونس ()3015/00/10؛

-

عمليات تروریستی در کاخ ریاست جمهوری در مگادیشو ()3015/00/01؛

-

حمله تروریستی به پاترول سعودی در مرز یمن یعودی پست وادیه ()3015/00/00؛

-

حمله به کليسای مسيحيان در شمال شرقی نيجریه ()3015/03/20؛

-

عمليات تروریستی در جيبوتی ()3015/04/34؛

-

عمليات تروریستی در ایران ()3012/10/31؛
1 . Islamophobia

پديده تروريسم

تروریسم :ابعاد ،مخاطرات و روشهای مقابله» که در نوامبر  3000در تونس برگزار شد؛ بر مفاد مندرج

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

دبير کل سازمان ،کمال الدین احسان اغلو ،در بيانيه صادره به مناسبت «کنفرانس بين المللی
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-

حمالت تروریستی در عراق؛

-

حمله تروریستی در خط راه آهن مسکو ()3010/02/20؛

-

حمالت مکرر تروریستی در افغانستان (.)http://www.oic-oci.org

کميسيون حقوق بشر سازمان همکاری اسالمی ،برنامه بحث در زمينه مبارزه با افراطگری و عدم
تسامح را در چهار نوامبر  3015در جده اجرا نمود و در این نشست از کشورهای عضو،
برای فعاليت مشترک جهت مقابله با افراطگری و عدم تسامح در جهان دعوت به عمل آورد
(.)OIC Human Rights Commission. 2014
جدول .1مواضع سازمان در قبال تروریسم
محورهای اصلی

نام سند

قطعنامه شماره پ52/0-

 .1محکوميت تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر

کازابالنکا 1115

 .3تأکيد بر ضرورت تبيين تفاوت ميان تروریسم و مبارزات آزادیبخش ملّی
 .2تبيين اقدامات جمعی و دوجانبه اعضا برای مبارزه با تروریسم
 .5تأکيد بر گسترش اطالع رسانی رسانهای برای مقابله با اقدامات تبليغاتی بر
ضد اسالم

کنوانسيون سازمان همکاری

 .1ارائه تعریفی روشن از تروریسم و جرم تروریستی

اسالمی در زمينه مبارزه با

 .3حمایت از عمليات آزادی بخش ملّی

تروریسم بين المللی واگادوگو

 .2تأکيد بر ماهيت تسامح پذیر مکتب اسالم

بورکينافاسو 1111

 .5محکوم کردن تمامی اشکال تروریسم از جمله تروریسم دولتی
 .4تببين اقدامات اعضا در عرصههای امنيتی ،قضایی و اطالعاتی برای مبارزه با
تروریسم

بيانيه دوحه قطر 3001

 .1محکوم کردن اقدامات تروریستی وحشيانه یازدهم سپتامبر 3001آمریکا
 .3مخالفت با هرگونه هدف گيری کشورهای اسالمی تحت عنوان مبارزه با
تروریسم
 .2محکوم کردن تروریسم دولتی اسرائيل
 .5درخواست از سازمان ملل متحد برای تشکيل یك همکاری بين المللی برای
تعریف تروریسم
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 .2تأکيد بر مشروعيت مبارزات آزادیبخش ملی
 .5تأکيد بر اهميت سرکوب عوامل ریشه ای تروریسم
 .4دعوت برای برگزاری یك کنفرانس بين المللی جهت تعریف تروریسم
بيانيه ریاض 3004

پيشنهاد تأسيس یك مرکز بين المللی برای مقابله با تروریسم
تأکيد بر عدم پيوستگی و ارتباط تروریسم با مذهب ،نژاد یا مليت خاص
تأکيد بر تعهد اعضا به قطعنامههای سازمان ملل که مرتبط با تروریسم است
تأکيد بر تقویت اقدامات بين المللی برای ممانعت از دستيابی تروریستها به
سالحهای کشتار جمعی

اعالميه مکه 3004

محکوميت تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر
دعوت برای ایجاد یك مرکز بين المللی ضد تروریسم
تالش برای مقابله با افزایش پدیده اسالم هراسی در دنيا

قطعنامه شماره پ13/22 -

تأکيد بر ماهيت تسامح پذیر مکتب اسالم و ضدیت آن با تروریسم

پيرامون مبارزه با تروریسم

درخواست برای برپایی یك کنفرانس بين المللی تحت نظارت سازمان ملل

بينالمللی باکو 3003

متحد برای تعریف تروریسم
تأکيد بر عدم تروریستی بودن مبارزات ملل برای آزادسازی ملّی و حق تعيين
سرنوشت
تأکيد بر ضرورت توجه به علل ریشه ای بروز پدیده تروریسم
درخواست از دولتهای اسالمی برای تصویب کنوانسيون سازمان همکاری
اسالمی در مجالس قانون گذاری داخلی خود

نتيجه
پس از بررسی مواضع سازمان همکاری اسالمی در قطعنامهها و بيانيههای یادشده ،وجوه اشتراک
فراوانی در اکثر آنان مشاهده شد که اینك به تحليل آنها میپردازیم.

پديده تروريسم

 .3تأکيد بر اصول و آموزههای اسالمی که مخالف کشتار و ترور است

نفي تروريسم در انديشه سياسي اسالم و مواضع سازمان همکاری اسالمي در قبال آن

اعالميه کواالالمپور3003

 .1رد هرگونه ارتباط و پيوستگی بين اسالم و تروریسم
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 . 1در بيشتر قطعنامههای سازمان ،اعضاء با جدا دانستن تروریسم ،از مبارزه ملّتها در راه آزادی
برای رهایی از ظلم ،استعمار و اشغالگری بيگانگان ،بر مشروعيت حق ملل در مبارزه عليه اشغالگری
بيگانه و استعمار و رژیمهای نژادپرست با تمامی ابزار ،از جمله مبارزات مسلحانه برای آزاد سازی
سرزمينهای خود و کسب حقوق حقّه در زمينه حق ،تعيين سرنوشت و استقالل که منطبق با اهداف و
اصول منشور سازمان ملل متحد است؛ تأکيد کردهاند.
بنابراین سازمان همکاری اسالمی از عمليات آزادیبخش حمایت میکند و در مقابل با محکوم
دانستن تمامی اشکال تروریسم ،اعضا را به مبارزه با آن فرا میخواند .تفکر حاکم بر کشورهای غربی
محکوم سازی هرگونه فعاليت خشونت سياسی است .در این تفکر تمایزی ميان مبارزات استقالل طلبانه،
جنبشهای آزادیبخش ،مبارزه با تبعيض نژادی با فعاليتهای کور تروریستی وجود ندارد.
 .3در اکثر قطعنامههای سازمان همکاری اسالمی ،حاضران عالوه بر محکوميت تمامی اشکال
تروریسم ،تروریسم دولتی را یکی از مهمترین و خطرناکترین اشکال تروریسم خوانده و خواستار
برخورد قاطع با این نوع تروریسم ،به ویژه تروریسم دولتی صورتگرفته توسط اسرائيل عليه مردم
فلسطين شدهاند.
 .2اعضای سازمان همکاری اسالمی بر ضرورت ریشهیابی علل وقوع تروریسم و از ميان برداشتن
آنها ،در اسناد و قطعنامههای مختلف ،تأکيد جدی داشتند و موضوع تبعيض نژادی از جمله موارد
ریشهای زمينهساز خشونت سياسی تلقی میگردد.
 .5سازمان همکاری اسالمی هرگونه اقدام تروریستی به نام دین را محکوم میکند و ضمن محکوم
کردن همه اشکال تروریسم ،به جدا کردن حساب آن از تعاليم واالی اسالمی فرا میخواند .این
سازمان ،نسبت دادن اقدامات تروریستی به اسالم و مسلمانان را به شدت محکوم و هرگونه ارتباط بين
اسالم و تروریسم را قاطعانه رد میکند؛ زیرا اسالم را دین رحمت ،مهر و عطوفت میداند .این مسئله در
اکثر اسناد سازمان مورد تأکيد قرار گرفته است.
 .4اعضای سازمان همکاری اسالمی ،بارها و در اجالسهای مختلف با اعالم تعهد به اصول حقوق
بين المللی و منشور سازمان ملل متحد به عالوه قطعنامههای سازمان ملل در موضوع تروریسم ،به نياز به

31

بينالمللی تروریسم :ابعاد ،مخاطرات و روشهای مقابله» که در نوامبر  3000در تونس برگزار شد
تالشی در این راستا بود؛ ولی نياز مذکور هنوز به قوت خود باقی است.
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