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 کانادا: تروریسم و دولت  سیاسی چالش

 ایران  با کانادا روابط موردی مطالعه
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 1رضا موسی زاده

 2محمود گنج بخش

 

  چکیده

 سیاترین مسایل سیحوادث تروریستی از مهم ها با دعاوی قربانیاننحوه برخورد دولت   

 راهبردهای باشد؛می با تروریسم از مدعیان مبارزه کانادا روز است. از آنجا که دولت

ایز ح تروریستی عیوقا گویی به بازماندگانجهت پاسخ در دولتاین  بر حاکم سیاسی

تروریسم؛ با  های حامیبجای برخورد با دولت دولت رسد ایننظر میاهمیت است. به

اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد.  ترینمتهم نمودن دولت ایران در واقع عمده

های افتهی امنیت، به راجع نظریه باری بوزان از استفاده کانادا بااین عمل دولت  در تحلیل

همچون تعریف خاص از  هاییسیاست از گیریبهره با کانادا که دهدمی نشان مقاله این

 قطع ها؛آن ترینبزرگ عنوانبه ایراندولت  تلقی الملل وبین تروریسمحامی دولت 

 یرانا اموال دولت و نهادهای دولتی توقیف و مصونیت سلب ایران؛ با کیپلماتید هرابط

 با بنانل و اشغالی فلسطینهای سرزمین یستیحوادث ترور قربانیان نفعبه کانادا در

 و منیتا یمعما زان در موردبوبا توجه به نظریه  .است نموده همراهی اسرائیل و آمریکا
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به راجع  پیرامون آن عملکرد کانادا سیاسی یهابنتخاا در نهفته تتناقضا و پیچیدگی

تار نوش این در باشد.الملل قابل دفاع نمیسلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین

لیه دولت کانادا عهستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت  اصلی دنبال پاسخ به این پرسشبه

-لیلیتح روش از استفاده با و بوزان بر اساس نظریه باری ایران چیست؟ این بررسی

 .انجام گردید توصیفی

 
 بوزان باری قربانیان تروریسم، کانادا، ،ایران ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه. 1
 انسانی؛ در این مقاله تالشای در حوزه علومرشتهبا توجه به اهمیت مباحث بین   

 هایدولتقضایی کانادا در مورد سلب مصونیت مقررات رایج و رویه  شود،می
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رسی امنیت بر به راجع بوزان باری تروریسم با توجه به نظریهحامی اصطالحبه
ار های حقوقی است. در این نوشتحاضر در صدد تحلیل سیاسی یافته شود. پژوهش

 اهدیدگ اساس خارجی در امنیت کانادا بر گرچالش نیروی عنوان به نقش ایران
 بررسی گردید.  بوزان باری

 هند هواییخطوط مسافربری هواپیمای در روریستیت گذاریبمب حادثه   
 ترینزرگب که جنایتی .باشدمی کانادا ضدتروریستی هایرویه و قوانین ساززمینه

 :Donald, 2014) .استشده  نامیده کانادا تاریخ تروریستی حادثه ترینفجیع و

ای برای طول کشید، اما نتیجه 233۲تا سال  45۹9از سال جریان دادرسی (5
 این در یمظنون اصل(web.archive.org, 2011: 12) کانادا نداشت 

ارتش  اقدامات یبه تالف را حمله نیکه ا بودند کیس افرادی از اقلیتگذاری بمب
نتیجه دادرسی از انتشار  پس (fr.dbpedia.org, 2011: 2) 4دادند.هند انجام 

 به ستیبای» کرد: اعالم هارپر استفان ،فاجعه این سالگرد بیست و پنجمیندر و 
 ایخطاه به همچنین نمود اذعان هواییامنیت و پلیس هوش بارفاجعه هایشکست

 ذاریگبمب به راجع دعوی آن دنبال به که خطاهایی نماییممی اعتراف دادستانی
 یعذرخواهاز بازماندگان قربانیان  در این اظهارات نخست وزیر «خورد.  شکست

دولت مصونیت  قانون پس از آن اصالحیه  (MacCharles,  2010: 1) نمود.
تعیین  45۹9 سال ابتدای آن از اجرای تصویب شد که زمان 2342 سال در

های گردید، تا بازماندگان قربانیان حادثه هوایی آن سال بتوانند علیه دولت
های سلب شکایتی ثبت نگردید. زیرا دولت اما هیچ شکایت کنند. تروریسمحامی

با  نداشتند. همچنین مصونیت شده )ایران و سوریه( هیچ ارتباطی با این پرونده
درگیر است  تروریسمهای حامیها با دولتکانادا در آنسایر مواردی که دولت 

 (41۲: 40۹۹ پورسعید،)مرتبط نبودند. گرچه در تعریف تروریسم اختالف است 
کانادا بجای اقدام علیه ایران؛ از داد دولت سیاسی اجازه میاگر مالحظاتولی 
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اقتصادی و فشارهای مالی علیه حامیان واقعی تروریسم جهانی استفاده اهرم
بنابراین رویه کانادا در برخورد با  (Gretchen and Juan, 2015, 2)کرد. می

: 40۹9، )سلیمانیباشدتروریسم می با ایران بمعنی استفاده ابزاری از شعار مبارزه

4۹4).  
دالیل  ترینمهم که عنوان سؤال اصلی؛ درصدد آن استاین پژوهش به   

 تعریف ایران؛ با روابط قطع در کانادا، المللرویکردهای خارج از عرف بین
 ترینبزرگ عنوانبه ایراندولت  تلقی و المللبین تروریسمحامی  دولت از خاص

یران ااین کشور و توقیف اموال دولت  اصالح غیرمتعارف قانون مصونیت ها؛آن
  را روشن نماید؟ مبارزه با تروریسم، به بهانه

 روش از دیمنبهره با نیز و الکترونیکی و مکتوب منابع از استفاده با حاضر اثر
 پرسش خدارد؛ پاس سعی تحلیلی بر اساس نظریه بوزان راجع به امنیت، -توصیفی
 با طهراب در کانادا قضایی اقدامات آینده پایان این نوشتار؛ در ارائه نماید. فوق را
 .استگردیدهبینی پیش ایراندولت  اموال توقیف و مصونیت قانون

 

 پیشین مطالعات و نظری چارچوب. 2
اسی گوناگون سی عوامل تأثیر تحت اقدام حقوقی و قضایی دولت هرکه از آنجا    

 تحلیل به طرهیافتی مرتب از استفاده با بنابراین بایستی گیرد،می شکل و غیر آن
 در هاسیاسی دولت روابط. نمود صورت علمی این وقایع را نقدبه و پرداخته هاآن

این  رداساس براین. گرددمی همراه خاصی پیچیدگی با حقوقی مسائل با تعامل
ادا در کاناقدامات دولت  امنیت، بوزان درخصوص باری نظریه مقاله با استفاده از

 ا موضوعآشنایی ب برای. استرابطه با ایران و در ارتباط با تروریسم تحلیل شده 
 وضوعم با مرتبط اثر چند و خارجی هایدولتمصونیت  حقوقی سلب قاعده ابتدا

 بررسی گردید. تحقیق
 نظری چارچوب .2-4
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باری بوزان با طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردی به مطالعات امنیتی و    
المللی در پیشبرد اهمیت دادن به ابعاد اجتماعی سیاسی امنیت در نظام بین

 مطالعات امنیتی سهیم بوده است. او در شیوه استدالل خود به چهار مبحث امنیت
ای(، ه ساختن بافتار منطقهای )ممتاز دیدن هویت(، مرجع امنیت )برجستجامعه

یا غیر امنیتی دیدن )تبدیل امور امنیتی به امور  ای و امنیتیسطح تحلیل منطقه
ای را یکی از ابعاد ای دارد. بوزان امنیت جامعهسیاسی اجتماعی( توجه ویژه

  (43۱ -439: 4053 نصری،) داند.ملی می گانه امنیتپنج
 تهدید در دیدگاه بوزان بمعنی فقدان ایجامعه ای: امنیتجامعه امنیت الگوی
 بنابراین جامعه( 411: )ب(40۹5 بوزان،) باشد.هویت می محور ای باجامعه

مرجع  هم و است دولت امنیت ابعاد از یکی هم اجتماعی، گروههای مثابهبه
 که باشند مهم ایاندازه به باید اجتماعی آید. البته گروههایامنیت بشمار می

گیرند.گاهی با امنیتی دیدن؛  قرار امنیت 1مرجع  از دولت، مستقل طوربتوانند به
شود و گاهی با امنیتی ندیدن؛ مطلبی از حالت موضوعی بعنوان تهدید مطرح می

با  ایجامعه امنیت (41۹-41۱: )ب(40۹5 بوزان،)تهدید خارج می گردد. 
 و باور احساس کند، گروهی گردد بنابراین هرگاهمحوریت هویت مطرح می

 احساس شود،می دستکاری یا مهار اش انکار،اجتماعی فرهنگی هایرویه

ملی  ای مشابه تهدیداتجامعه تهدیدات همفکرانش و ناامنی می کند. بنظر بوزان
 ای،جامعه هاینابسامانی حل برای ملی تدابیر و همیشه دارند فرایند خاصی

 ساختار به بسته ای،جامعه هر اندیشمندان، دید این دسته از از باشد.مؤثر نمی

دارد  را خود ویژه خارجی تهدیدات و داخلی هایپذیریآسیب خویش، هویتی
 چاشنی با که؛ باشد متفاوتی هایگروه از ترکیبی ملتی مانند کانادا اگر

 ابراز برابر در آن ملی هویت اند،داده تشکیل را ایتازه گروه ایدئولوژی؛

بود و در  خواهد پذیرآسیب فرهنگی، و نژادی مشابهت و عدم تمایز دوباره
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 بقا صیانت، در صدد دهنده اینگونه کشورهاگروههای تشکیل و همین حال ملتها

 که بینندمی وضوح به و گاهی کنندمی گمان هستند. آنها خود ابراز و

 تهدید دیگر هایگروه عمدی تحرکات و عادی تحوالت مقابل در شانهویت
براساس رویکرد بوزان به امنیت  (454)د(: 40۹۲)بوزان و همکاران،  شود.می

 محصول تعارض هویتی، عالیق بر اصرار و تمایل و گاهی هویت خواهی

 سیاسی نخبگان بعضی مثال عنوانبه است. سیاسی سطح در ویژهبه منافع

 دارند. تأکید هویت آنان احیای ضرورت اقلیتها بر کسب رأی برای
ای، نظریه مجموعه منطقه  تحلیل سطح از عفاد با زان،بو: ایمنطقه امنیت الگوی  

ای امنیت را ارائه نمود. این تئوری در ارتباط با تحوالت آمریکای شمالی منطقه
ظریه دهنده نهای تشکیلدهندگی باالیی برخوردار است. مؤلفهاز قدرت توضیح

های بوزان عبارت است از: ناکافی دیدن سطح تحلیل ملی و جهانی، توجه به الیه
 -قدرت بزرگ -های جهان به ابرقدرت ایا، تقسیم قدرتعینی و فرامادی قض

ای و قدرت ضعیف، محوریت هویت تاریخی و مجاورت جغرافیایی قدرت منطقه
های امنیتی. دولت یگانه بازیگر نیست و امنیت ملی از گیری خوشهدر شکل

عنوان وجه اقتصادی امنیت و استحکامات های دیگری چون تولید ثروت بهمؤلفه
 عنوانو هجومی برای بازدارندگی رقبا و حمایت از شرکا و متحدین به دفاعی

نظر بوزان به (424 -445: 4053 نصری،)وجه نظامی امنیت تشکیل شده است. 
 و زیست محیطی هویتی، اقتصادی، سیاسی، هایحوزه که دولتها در حالی در

 نگیدر جستجوی چگو با یکدیگر دارند، اما همیشه رقابت شدیدی نظامی؛

 میزان و هستند. در بررسی اقدامات دولتها بایستی به نحوه تهدیدات از رهایی

نمود. بوزان  خارجی تمرکز تهدیدات و داخلی هایپذیریآسیب آنها بین تعامل
)بوزان، مردم؛  داند.می ناقص را المللبین امنیت از کانتی و هابزی تفسیرهای

 و حصل به فقط تحلیلگران از بسیاری وی نظربه( 414: 40۹5دولت ها و هراس، 
 در. کنندمی تأکید بازیگران طلبی قدرت بر دیگر بسیاری و دارند توجه همکاری

 و تنوع به مربوط هایبحث تواندمی بهتر آن به توجه و امنیت حال، عین
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 خوشه شش (43۲: 4053 نصری،). کند بندیچارچوب را موجود هایتعارض
 یآمریکا و شمالی آمریکای آفریقا، اروپا، خاورمیانه، آسیا، مناطق در امنیتی
 مشابه منطقه یا خوشه درون در همدیگر با آنها مسائل که دارد وجود جنوبی

 (20: )الف(40۹۱ قهرمانپور، بوزان، ترجمه). باشدمی

 مروری بر مطالعات پیشین .2-2 
 باشد ، کارهای تحقیقیایران میاز آنجا که تنها متضرر از اقدامات کانادا دولت    

توجهی که بطور مستقیم در خصوص موضوع این مقاله باشد؛ در و پژوهشی قابل
ترین هممهای مشابه؛ بنابراین عالوه بر پژوهش است.خارج کشور صورت نگرفته

ترین باشد. عمدهکانادا میدولت  میرس اطالعات دریافتی از منابع مرجع تحقیق
 اند از:این موارد عبارت

 
 منابع انگلیسی الف.

 رتفسی در قانون تصویب زمان در کانادا مجالس هایگزارش مطالعه از آنجا که 
 تهکمی گزارش باشد،می مؤثر کانادادولت  امنیتی رویکرد تحلیل و مقررات

وان امنیتی تحت عن و تروریستیضد اقدامات به مربوط کاناداسنای اختصاصی
این  مطالعه گردید.« روپیش مثبت هایگام: تروریستیتهدید و جمع بین آزادی»

سیاسی، امنیتی گزارش حاکی از این است که در تدوین این اصالحات اهداف
 (The Special Senate Committee, 2011) خاصی غلبه دارد.

 زمربوط به دستگاه قضایی نی مستندات همطالع مقررات؛ بر حاکم روح درک برای
 انونق های دادگستری کانادا در مورد اصالحاتگزارشبنابراین به . باشدمی مفید

 مانند 2تروریستیاعمال قربانیان برای عدالت قانون و 4دولتی اموال مصونیت
های فلسفی مراجعه گردید. این اثر با بیان ریشه 0«کانادایی عدالتنظام» کتاب 

های مرتبط با آن؛ نگارندگان را در تفسیر اقدامات و علمی مقررات فوق و رویه
                                                                                                    
1. State Immunity Act(SIA) 
2. Justic for Victims of  Terrorism  Act(JVTA) 
3. Canada’s System of Justice 
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 (justice.gc.ca, 2015)کانادا کمک نمود. 

 ریتاث و سمیترور مالیتأمین» عنوانامورخارجه کانادا باگزارش تحقیقاتی وزارت
تروریسم و وضعیت اصالحات قانونی مهمی راجع به حامیانبه نکات « کانادا بر آن

 ار کانادا امنیتی رویکرد رسمی گزارش و نتایج آن اشاره دارد. این 2342سال 
یان در پا .کرد فراهم پژوهش این برای را مستند اطالعات و برخی نمود تبیین

ن تریایران و سپاه پاسداران بزرگ»گیری گردید: این گزارش چنین نتیجه
  (Fanusie, 2015: 6) «الملل هستند.تروریسم بینحامی

قانونی ، نویسنده با انتقاد از اصالحات«خارجی در کاناداجرممقررات شبه»در مقاله 
 برای های خارجیدولت تیمسئول به محدود نینواقکند که این اعالم میفوق 
 و شکنجه مانند المللبین حقوقسایر قواعد  نقض و است، تروریستیاعمال

 ,René). دهدنمی پوشش ترگسترده و اهمیت بیشتر وجود با ،را جنگیجنایات

2012: 2) 
ده نویسن« تروریستیاعمال انیقربان یعدالت براعمر کوتاه قانون »در مقاله 

گذاری و همچنین دعاوی مرتبط با اصالح قانون مصونیت؛ ای از قانونخالصه
است. نویسنده با مرورکلی بر دعاوی مطروحه؛ به بیان ایرادات عملی بیان گردیده

 برای عدالت قانونپردازد. او به اصالحات است، میکه خود با آن مواجه بوده
کانادا معترض است و با توجه به ل محاکمو نحوه عم تروریستیاعمال انیقربان

ه ب تقدم اتباع آمریکا در اقدام علیه ایران و محدودیت منابع مالی ایران در کانادا
های دیدگان کانادایی تروریسم که منتسب به دولترسد که بزهاین نتیجه می

 اند.باشد، بنحو مناسبی از مزایای این مقررات برخوردار نشدهخارجی می
(Poingracic-Speyer, 2014: 26)  این مقاله دیدگاه یکی از وکالی

کانادا را بیان باشد و نواقص مقررات و اغراض سیاسی دولت دیدگان میبزه
 کند. می

 
 منابع فارسی ب.
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 و چیستی «لمللا بین بطروا در یسمورتر ل»تحو ها مانند مقالهپژوهش برخیدر 
در این . استشده  تبیین لمللابین بطروا در یسمورتر ممفهو  ینا لتحو چگونگی

 اکنون هک بیان گردیده ای رشته بین و برانگیز مناقشه مفهومی یسمورتر تحقیق
 (41۲: 40۹۹)پورسعید، . استشده  متحول جهانی تروریسم شکل به

 اصلی تمشکال و هاایده نگارنده به تبیین «تروریسم معنایی آشفتگی» مقاله در
 ـ علمی و سیاسی ـ رسمی گفتمان دو در تروریسم سازیمفهوم روند در موجود

گر از این مفهوم را بخوبی های سلطهپردازد و استفاده ابزاری دولتمی آکادمیک
 (4۹4: 40۹9)سلیمانی،  نماید.تبیین می

 وبمص اسناد مروری بر تروریسم، پدیده از متحد مللسازمان تعریف» مقاله در 
غالب در جهان  بنظر نویسنده بر اساس گرایش «نظرانصاحب هایدیدگاه و

 در حاکم هایقدرت و سیاسی هاینظام علیه آمیزخشونت هرگونه تحرک
 آن، ایهریشه و اعتقادیمبانی ها،انگیزه علل، به توجه بدون مختلف هایسرزمین
 (45: 40۹۱)بزرگمهری،  .باشد می تروریستی فعالیت مصداق

به مثابه استثناء در حال ظهور قاعده مصونیت  یالمللبین سمیترور» مقاله در
نویسنده با تحلیل حقوقی این اقدام خالف « کانادا دیقانون جد یبررس-دولت

کانادا را از اسباب مسئولیت این دولت بشمار الملل، عمل دولت حقوق بین
کانادا محاکم آرای به نویسنده در این مقاله (۹4-95: 4051)عبداللهی،  آورد.می

 .ندارد ای اشاره دولتمصونیت  به راجع

مصونیت  دهقاع پیشینه تشریح نگارنده با «المللبین حقوق در مصونیت» مقاله در
 در یدادگستر المللیبین دیوان رأی مانند مرتبط آراء تحلیل حقوقی به دولت
: 4051)ممتاز،  است. پرداخته کاناداایتالیا و اقدامات دولت  علیه آلمان دعوی

924-92۱) 

ن تحلیل باشند، بدوکانادا میبطور خالصه برخی از منابع فوق که مربوط به دولت  
عداد اند. تمتحده و اسرائیل حرکت نمودهعلمی و در راستای اهداف سیاسی ایاالت

ژمونی باشد ، که تحت تأثیر هدیگری از منابع مربوط به گزارشات غیرمنصفانه می
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ی دیگر از اند. برخپردازی کردهشمالی نظریهیستی حاکم بر آمریکایبرتر صهیون
اند. به بررسی صرف سیاسی و حقوقی قضیه تروریسم پرداختهبطور مختصر منابع 

اما پژوهش حاضر از جهت نوع بررسی )تحلیل امنیتی اقدامات حقوقی دولت 
بفرد و منحصر ایرشتهعنوان یک پژوهش بینکانادا در سلب مصونیت ایران( به

باشد و اثر مشابهی ندارد. در این پژوهش با تطبیق اقدامات کانادا علیه ایران می
ی های سیاسالملل؛ به انگیزهو مشخص نمودن نقاط ضعف آن از منظر حقوق بین

است. در نهایت پس از طرح مباحث نظری و تطبیق و همپوشانی آن پرداخته شده 
گیری به یافته مطلوب  و موردنظر و ر نتیجهبا موضوع محوری و سؤال اصلی د

 انداز آتی راجع به مصونیت ایران در کانادا دست یافتیم.بررسی چشم

 

 روش شناسی. 1
 و ناداس مطالعه)ها تحلیل و تبیین داده توصیفی جهت روش پژوهش از این در   

  ایمنطقه امنیت به راجع بوزان و از نظریه باری استفاده شده است(مربوطه متون
 رایی،چ پی در تاریخی، رویکردی با نوشتار در این است.شده  استفاده ایو جامعه

 وشر .ایمنسبت به ایران برآمده کانادا ساز بحران وقایع تبیین و چگونگی
 و ادروید واکاوی نهایتاً و تجسس جستجو، تفحص، مبنای بر را هدف تاریخی،

 ورهد در حتی یا و پیوسته وقوع به گذشته در که گذاردمی وقایعی مجموعه یا
 ود فاصله در که آنجا از. استافتاده اتفاق مشخص زمانی مقطع یک در و حاضر
 لذا ت،اس گشته تکمیل ابزارهایی و پیوسته وقوع به رویدادهایی مشخص، زمان
 از ار پیوسته وقوع به حقایق که است نکته این به معطوف تاریخی روش هدف
 و بروز عوامل بررسی موضوعات، فرایندها، ها،پدیده روابط کشف طریق

 ررسیب و اسناد گردآوری با نماید. در این رویکرد تحلیل و تجزیه هاآن چگونگی
: 40۹9 نراقی، سیف و نادری). استشده  عنایت هم منابع نقد و یابی علت به هاآن

 ثر در بروزوتوان به عوامل ممی تاریخی و حقوقی هایبررسی دادهاز طریق  (۲۲
 ، پی برد و رویدادهای زمان حال را بهتر شناخت.اند ی که رخ دادهحقوق وقایع
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 و فرد هر برای آینده بینیپیش و شناخت (422: 40۹9)سرمد، بازرگان و حجازی، 
 گامی تاریخی شناخت مهم، این تحقق راه در و است ضروری جامعه هر

 و ازگشتب عقب به باید هاپدیده حرکت بینیپیش برای زیرا است ناپذیراجتناب
 شود.می روند اطالق فرافکنی به آن اصطالح در که شناخت، را آنان گذشته

با مطالعه تغییرات یا ثبات یک پدیده در بنابراین ( 45۹-459: 40۹3ساروخانی،)
نامه رنموده و برای اقدام مناسب ب گذشته، جهت حرکت و مسیر آینده را پیش بینی

 . البته پیش بینی در این روش احتمالی است. شودمی ریزی
یل و ایران نیازمند توصیف، تحلدولت با توجه به اینکه موضوع سلب مصونیت    

است باشد و موارد عملی آن در آمریکا و کانادا بودهدر نهایت تبیین مصادیق می
 شمالی و اقدامات دولتآمریکای واقعیات و از طرف دیگر نظریات باری بوزان با

عنوان نظریه غالب مبنای بحث قرار کانادا مطابقت بیشتری دارد، این نظریه به
 گرفت.

 
 قضایی دولتمصونیت اجمالی بررسی .4
 تیمرس به کشورها برابر تیحاکم ایوستفال معاهدات جهینت در که یزمان از   

 زین گردی کشور محاکم در قضایی رسیدگی از دولتمصونیت  قاعده ،شد شناخته
 و دهبو مطرح مطلق بصورت یگاه ؛دولتمصونیت  .دیگرد یحقوق اتیادب وارد
 وضع با یهگا ،یعرف صرفاً بصورت یگاه ،یاستثنائات نمودن اضافه با زین یزمان

)حبیبی  .استبوده رایج یاجرای اقدامات محدوده در فقط یگاه و خاص مقررات

 برابرتیحاکم المللی دادگستری اصلبه نظر دیوان بین (۹4: 4050مجنده، 
 .Icj, Reports Germany v) است. دولتقاعده مصونیت ها ریشه دولت

Italy, 2012: 27) هادولت قضاییمصونیت درباره متحدمللسازمان ونیکنوانس 
مجمع بیتصو به 2331 سال خیتار در یطوالن یهایبررس از پس 4 هاآن اموال و

                                                                                                    
1. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their 
Property 
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 لیتشک از یحاک ونیکنوانس نیا بیتصو (UN, 2004: 2) .دیرس یعموم
 منظور انجامب محدود تیمصون یحقوق هینظر از تیحما برای یجهان یاجماع

 مقررات ضمن که یمسائل مورد در .است ی در مورد دولتمدن یهایدگیرس
 قواعد یونبراساس این کنوانس است،نشده  فیتکل نییتع حیصربطور  ونیکنوانس
 یالمللبین وانید. بنابراین بود خواهد حاکم همچنان یعرف المللبین حقوق

دولت سلب مصونیت  ،2342در سال  ایتالیا هیعل آلمان یدعوا در یدادگستر
 ,Icj, Reports Germany v. Italy) . رفتیپذن آلمان در محاکم ایتالیا را

 را ایتالیا هایدادگاه دادگستری المللیبین این رأی؛ دیوان در (143 :2012
 (92۲: 4051)ممتاز، . نمایند نقض را دیوان آرای مخالف رأی کند،می موظف

های کانادا در سلب مصونیت و توقیف داراییباتوجه به موارد فوق اقدام دولت 
 ردد.گالمللی کانادا میایران فاقد وجاهت حقوقی است و موجب مسئولیت بین

این اقدام با سه پیش فرض همراه بود. یکی تعریف خاص ( ۹3 :4051)عبداللهی، 
 ترین تهدید صلح جهانی و دیگری تلقیعنوان مهماز تروریسم و یکی تلقی آن به

 کانادادولت  (Fanusie, 2015:9) تروریسم.ترین حامیعنوان بزرگایران به
 ,justice.gc.ca) باشد،که مدعی عدالت خواهی و مبارزه با تروریسم می

الملل بین تروریسمحامی هاینسبت به مصادیق مشترک جهانی دولت (2015:10
 رانایترین قربانیان( دولت )یکی از بزرگ اموال فقط انجام نداد و هیچ اقدامی

قضایی البته سلب مصونیت (Peters and Zarate 2015:21) نمود. توقیف را
تروریسم را راضی  کانادایی دیدگانبزه های ایران،و توقیف دارایی

زیرا هدف فعالین سیاسی کانادا  (Poingracic-Speyer, 2014: 26)ننمود.
های گزارش (René, 2012:16) بشر بود.کیفرنماندن کلیه موارد نقض حقوقبی

بشری حقوق هایمجالس کانادا در زمان تصویب قانون نیز حکایت از دغدغه
 (The Special Senate Committee, 2011:64) دارد.

بشری کانادا در این زمان مربوط به حمله تروریستی حقوقترین موضوع عمده   
 حادثه مرتبط با اقلیت باشد که ایننو میدر پرواز مونترال به دهلی 45۹9سال 
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شده ها در جستجوی هویت فراموشسیک تلقی گردید. با این فرض سیک
باشد ای بوزان مینظریه امنیت جامعه خودشان هستند. این مطلب نیز مصداق بارز
 زیرا مفهوم مرکزی این تئوری هویت است.

 متروریسحامی هایدولت در مواجهه با کانادابر اعمال حقوقی دولت  تحلیلی .9
 یسیاس هاینظام علیه آمیزخشونت تحرک براساس این دیدگاه که هرگونه    

 و اعتقادیمبانی ها،انگیزه علل، به توجه بدون مختلف هایسرزمین در حاکم
قطر و . (45: 40۹۱ بزرگمهری،) باشد تروریستی فعالیت مصداق آن، هایریشه

 هایترین دولتالملل )بزرگمالی تروریسم بینهای مهم تأمینحوزه کویت
ی فارس یک قطرعنوان نمونه در طول جنگ دوم خلیجتروریسم( هستند. بهحامی

میلیون دالر  2ماهانه  (Abdulrahman al-Nuaymi)بنام عبدالرحمن النعیمی
وزارت خزانه داری  2340کرد. در سال عراق کمک می (Al-Qaeda)به القاعده

آمریکا او را یکی از توزیع کنندگان پول بین سران القاعده در عراق و سوریه و 
 U.S. Department of the) .یمن و سران الشباب در سومالی اعالم کرد

Treasury, 2013: 2249)   مقامات قطری به این موضوع توجه نکرده و این
جنگجویان   (Mendick, 2014: 45) کند.شخص آزادانه در دوحه فعالیت می

مند آوری اعانه در کویت بهرههای مالی از طریق جمعجهادی در سوریه از کمک
نظامی های دوستانه ولی برای گروهشوند این هدایا با اهدافی بظاهر بشرمی

 قوی مدیریتو این  (Cohen, 2014: 2308) گردد.آوری میتروریستی جمع
 )طارمی، .استبوده داعش هایموفقیت سازمانیدرون علت مهمترین مالی منابع

و سکوت در  تروریستی هایگروه ایجاد با پیمانانشآمریکا و هم (249: 4051
 مه و کرده ایجاد خود نظامیتولیدات برای بازاری هم ها،حامی آنهایبرابر دولت

 برطرف را ایشدهتربیت عناصر چنین وجودبا اسالمیتمدن از هانتینگتون نگرانی
لل المتروریسم بینهای حامیترین دولتها؛ بزرگپس خود این دولت .اندکرده

 صلح برای خطر ترینبزرگ تروریسماز آنجا که ( 00: 4051)شهنازی، باشند.می
 آمریکا (43۱:  4051) سمیعی اصفهانی و همکاران، المللی است. بین و ملی امنیت و
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ند. بنابراین باشالمللی میبین امنیت و صلح ترین تهدید برایپیمانانش بزرگهم و
امنیت تعامل میان تهدیدات و » گوید عقیده بوزان که میو با عنایت به

الشی است که توسط بازیگران عبارت دیگر امنیت تها است بهپذیریآسیب
 در لتحو بوزان،) «گیرد تا آنان را به جایگاه مطلوب برساند.مختلف صورت می

: 40۹3 ی،خبیر ترجمه المللی،بین امنیت و المللیبین جامعه المللی؛بین امنیت مفهوم
 ه ایران.گردید نکویت متمرکز می و قطر بایستی اقدامات دولت کانادا علیه (220

مهمی  به نکات  « کانادا بر آن ریتاث و سمیترور مالیتأمین»  در گزارش رسمی   
ش در این گزار راجع به حامیان مستقیم و غیرمستقیم تروریسم اشاره گردید.

ن فارس بیاهای عربی خلیجدولت میرمستقیغ و های مستقیماطالعات حمایت
ها های تکفیری و اختالف بنیادین ایران با آنشود و به جنایات هولناک گروهمی

 ترینگیری ایران بزرگگردد ولی در کمال ناباوری؛ هنگام نتیجهاشاره می
امنیت تنها کارکرد »شود. براساس این نظریه که تروریسم معرفی میحامی

یعنی مشروعیت  (434)ج(: 40۹۱ پارساپور، بوزان، ترجمه) .«مشروع دولت است
 اناداکدولت شود؛ شایسته است که اقدامات دولت تنها به حوزه امنیت محدود می

  (.تروریسم استفاده نمایداقتصادی  و فشارهای مالی علیه حامیاناز اهرم
Fanusie Tuesday, 2015: 8, 14) هایشیوه سپتامبر 44 حمالت از پس 

 دمتعد هایقطعنامه که طورهمان و یافت تحول المللبین تروریسم با مبارزه
 توجه تربیش گردید؛ صادر تروریستی اقدامات مالیتامین با رابطه در مللسازمان
 سیبرر با ولی. شد جلب تروریسم مالیتامین به نیز آمریکا و کانادا مقامات
 تدوس هایدولت از بسیاری که رسیممی نتیجه این به کشور دو این عملکرد

 دارند اکشوره این با ایگسترده دیپلماتیک و نظامی روابط که آمریکا و کانادا
 :Mauldin, 2014) دهند.می فعالیت اجازه هاتروریست مالی کنندگانتامین به

 در تئوری باری بوزان است. امنیت ایمنطقه مجموعه این مصداق بارز نظریه (25
 های تکفیری برای جذب نیرو در کانادا فعالیت دارندداعش و سایر گروه   

(CTV News, 2015) کانادا از این موارد اطالع کافی دارد مانند جان . دولت
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دانشگاه اوتاوا را به قصد  2342که در سال  (John Macguire)مک گیور
 Campion-Smith and) کمک به نیروهای جهادی سوریه ترک کرد.

Shephard, 2015: 2) نماید. از طرف دیگر ولی هیچ اقدام قابل توجهی نمی
نیروهای کانادا تحت پوشش نیروهای چند ملیتی برای مبارزه با تروریسم به 

 (Chase, 2015: 32) های قربانی مانند افغانستان و نیجر رفتند.کمک دولت
-Al)مانندالشباب تیهای تروریسحتی تعدادی کانادایی در مبارزه بر علیه گروه

Shabaab) و گروه بوکوحرام(Boko Haram) کشته و یا مجروح شدند 

(Chase, “Canadian Soldiers…,” 2015:28) (Public Safety 

Canada, 2014: 25-27) های با وجود این همه شواهد مستند راجع به دولت
ران سندی، ایگونه کانادا بدون هیچهای دنیا؛ دولت ترین تروریستحامی بزرگ

و  (Cohen, 2014: 2308)دهدترین حامی تروریست تشخیص میرا بزرگ
 هایگروه و ای بین القاعدههمزمان در موارد متعدد به وجود اختالفات ریشه

 ,.U.S) (Roggio, 2013: 34) شود.می اذعان ایران با مشابه تروریستی

2014: 134)(U.S., 2011: 126) گردد؛ در همین حال بدون دلیل ادعا می
 کند.های تروریستی القاعده در آمریکا و کانادا مساعدت میعملیات کلیهایران در

(The Guardian, 2015: 21)  به  ایران راجعو در یک محاکمه غیابی؛ دولت
 U.S. DISTRICT)گردد سپتامبر محکوم می 44حمالت 

COURT…,2011 : 53)4 شود که ایران سالیانه صدها میلیون میهمچنین ادعا
 ,Fanusie Tuesday).کندهای حزب اهلل و حماس کمک مالی میدالر به گروه

مللی الها در سطح جهان به راحتی ضوابط بینکه تروریستبا وجودی (7 :2015
گذارند، اما را در تحریم های تجاری با کمک کشورهای حامی خود پشت سر می

شوند مانند تجارت ذغال سنگ و یز آمریکا و کانادا مواجه نمیبا برخورد قهرآم
غم علیرها وسایر کاالها توسط الشباب در سومالی که با همکاری برخی دولت

                                                                                                    
 برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:. 4

http://information.iran911case.com/Havlish_Findings_of_Fact_and_Conclusions_of
_Law_Signed_12-22-11.pdf 
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 ,Keatinge)(phys.org, 2015: 132) .المللی رونق داردهای بینتحریم

 زو یا تجارت غیرقانونی عاج در کنیا توسط الشباب و استفاده ا (117 :2014
که در سطح افریقا  (Kalron, 2015: 27) عواید آن برای حمالت تروریستی

 (Murdock, 2014: 24) وجود دارد و همچنین سرقت از بانکها و اموال مردم
توسط گروه  (Abubakar, 2014: 36) و سرقت وسایل نقلیه و تجهیزات نظامی

انونی تروریستی بوکو حرام که در نیجریه جریان دارد و تجارت غیر ق
ا انجام هشده و با اطالع دولتهای شناختهوحش افریقا که توسط تروریستحیات

کنگو به گروه مالی دولت جمهوریو کمک و تأمین (Poe, 2014: 11) شود.می
تروریستی در سراسر آفریقای مقاومت که به ارتکاب اعمالموسوم به ارتش

نین فروش نفت و و همچ (Jones, 2014: 23) گردد.مرکزی منتهی می
فرهنگی عراق و سوریه توسط داعش که با اطالع و سکوت تاریخی و میراث آثار

اقدامات  (Fantz, 2015: 42) گردد.ها انجام میو گاهی همراهی برخی دولت
مانی، )زاست. غیر قانونی داعش و النصره بارها توسط شورای امنیت محکوم شده 

دولت کانادا در این مورد با نظریه بوزان در  اما چرایی اقدامات (42۹: 4051
امنیت قابل تفسیر  نظامی وجه عنوانبه متحدین و شرکا از حمایت خصوص

ای خود با ایاالت متحده باشد. براین اساس کانادا برای تأمین امنیت منطقهمی
 همراه گردیده است.

از تروریسم ها در تمامی موارد فوق و موارد مشابه که حمایت وسیع دولت    
خواهد از فشارهای است این دولت نمیکانادا نیز واقع گردیدهمورد قبول دولت 
 ,Peters and Zarate ) تروریسم جهانی استفاده نماید.مالی علیه حامیان

است که خسارات وارده به اتباع کانادا در این کشورها و این در حالی (48 :2015
های به مراتب بیشتر از خسارات ادعایی منتسب به ایران ناشی از اقدامات گروه

ی های تروریستباشد. خسارات وارده گروهاشغالی و لبنان میخاص در فلسطین
یی این موضوع با شناسانظیر است و انسانی و مادی بیفوق به لحاظ حجم فجایع

عنوان تروریست همراه شده های مختلف بهالمللی و دولتها توسط مجامع بینآن
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المللی در واقع میان جامعه بین (UN Security Council, 2014: 5-6) است.
وجود یک جامعه »المللی رابطه مهمی وجود دارد بنحوی که بین و امنیت

)بوزان،  «کند. ها ایجاد میبطه امنیتی را میان دولتالمللی کامل و تمام عیار رابین
بیری، المللی ترجمه خالمللی و امنیت بینبین المللی؛ جامعهتحول در مفهوم امنیت بین

ند ها همکاری نمایبایستی همه دولت المللیبرای تأمین امنیت بین (211: 40۹3
ت به کشورهای حوزه تروریس دارانسرمایه دستگیری برای اما آمریکا و کانادا

ها آزادانه و با حمایت آن (Mauldin, 2014: 53) آورند.فارس فشار نمیخلیج
عنوان جمع آوری اعانه در شبکه های اجتماعی فیس بوک و های خاص بهدولت
 ,Fanusie) پردازند.ها میمالی و آموزش تروریستمانند آن به تأمینو  توییتر

جنگی و نقض فاحش کشی و جنایاتمل نسلهایی که عاتروریست (6 :2015
الملل هستند. جنایاتی که اگر به فرض محال قرار باشد با خسارات حقوق بین

های اشغالی و لبنان مقایسه شود؛ آسیبمبارزات آزادیبخش مردم مظلوم فلسطین
ها قابل قیاس ها در یک روز  با خسارات چند سال مبارزه آنوارده این تروریست

 ترین تهدید صلح و امنیتهایی مانند داعش بزرگنابراین تروریستنیست. ب
 دیگر کشور چندین و آمریکا (Willsher, 2014: 3) باشند.المللی میبین

 نقض لدلی به تروریستی هایگروه برای تسلیحات ارسال با سوریه نظام مخالف
 لاص مختلف، انحای به تروریسم از حمایت منع همچون المللیبین آمرهِقواعد

 هایدولت عنوانبه و اندشده المللیبین جنایات مرتکب تجاوز؛ عدم و مداخله عدم
 (440: 4051 کازرونی، و تدینی). دارند المللیبین مسئولیت تروریست حامی

مالی تروریسم تحت حمایت دولت چالش منحصر به فرد بطورکلی تأمین   
و تامین ماست که آموزش و تامین سالح و تجهیزات کامل دموکراسی معاصر
 :Fanusie, 2015) .را از مرزهای مستقل ممکن ساخته استمنابع گسترده مالی 

ایران  ای خالف ادله و مقدمات گرفته وکانادا از این همه مقدمه نتیجه دولت (6
سپاه را  قدسنموده است و نیرویالملل شناسایی تروریسم بینترین حامیرا فعال
 نماید. دولتآمیز در سراسر جهان معرفی میهای خشونتکننده فعالیتتسهیل
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 های وابسته را بمنظور جبران خساراتکانادا دستور توقیف دارایی ایران و شرکت
 ,…Edward Tracy) دهد.قربانیان حوادث منتسب به حماس و حزب اهلل می

مالی کند که این اقدام در مقابله با تهدیدات جدید در تأمینو ادعا می (21 :2014
  (Brown's, 2014: 3) است.دولتی انجام شده تروریست بویژه تروریست

 بحران روابط دیپلماتیک ایران و کانادا . 1
یز آمنظر بوزان روابط میان کشورها به عواملی مانند تهدیدآمیز یاحمایتبه   

 ، ترجمه)بوزان های داخلی بوسیله یکدیگر بستگی دارد.تها و فعالیدیدن ساخت

 سپتامبر ۱ مورخ بیانیه در با عنایت به این مطلب( ۹۲)ج(: 40۹۱ پارساپور،
 اب گردیده، صادر دیپلماتیک روابط قطع از پس که کانادا خارجه وزارت  2342

 Palmer) .استشده  تروریسم معرفیعنوان حامیایران به نزاکت از خارج لحنی

and Ljunggren, 2012: 2) وزارت تارنمای در منتشره تند اظهارات 
. است کانادایی مقامات ورزیغرض مؤید کشور این امورخارجه

(Government of Canada 2012:2) کورکورانه پیروی را کار این ایران 
نظریه بوزان در  به عنایت با (4: 4054 بروجردی،). خواند بریتانیا از کانادا

 یرانا علیه کانادا خصمانه اقدامات رسدبنظر می امنیت ایمنطقه مجموعه خصوص
 شرکا زا حمایت بمنظور که باشدمی متحدهایاالت و اسرائیل با همراهی راستای در
ای های منطقهقدرت. استشده  انجام امنیت نظامی جنبه عنوانبه متحدین و

با  سیاسی مهمعنوان یک معضل بهشمالی در جهت حل بحران تروریسم آمریکای
نمودند. این الگوی امنیتی بر مبنای غلبه یک بازیگر بر سایر  یکدیگر همکاری

 ادیاقتص ابزارهای از بازیگران و برای اعمال سیاست بازدارندگی و با استفاده
در ارتباط با تروریسم منتسب به  (۹-2۱ :40۹9 واعظی،)طراحی و اجرا گردید. 

اساس مانند همسو سعی نمودند؛ با ایراد اتهامات بیدا و کشورهایایران؛ کانا
اتم؛ ایران را در منطقه و یابی به بمبحمایت از تروریسم و تالش جهت دست

ترین تهدید علیه صلح و امنیت جهانی نشان داده و تروریسم و بزرگجهان حامی
 ابزارهای از بطورکلی یکی جهانی منزوی نمایند.این کشور را از جامعه
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 مالاع برای کانادا و انگلستان مانند پیمانهم کشورهای و آمریکا جمعیامنیت
 مبنای بر یامنیت الگوی این. است هژمونیک امنیتی الگوی ایران، به بیشتر فشار
 عمالا برای اقتصادی ابزار از و شده طراحی سایرین بر بازیگر یک غلبه اصل

 از دشمن و دوست گروه مدل این در. گرددمی استفاده بازدارندگی سیاست
 ستغیردو کشورهای با رویارویی برای اجماعی رویکردی و شودمی جدا یکدیگر

 رغی دولت نمودن محدود برای امکانات گونه همه از بعد مرحله در. گرددمی ایجاد
  (442: 4051)بردبار و خواجه سروی،  .شودمی استفاده دوست

نویسندگان برآنند تا جریان سیاسی حاکم برکانادا را در مورد مبارزه با    
هایی که کانادا در این تروریسم تبیین نمایند و در ادامه چالشهای حامیدولت

 زمینه ایجاد نموده است را بررسی کنند. 
ن خواهند امنیت بطور مؤثری تضمیالمللی اگر میها و سایر بازیگران بیندولت   

جمعی در پی تأمین آن برآیند. در مرحله اول ممکن است شود بایستی بطور دسته
ها بعلت منافع شخصی و حفاظت از اتباع خویش در صدد دفع تهدیدات دولت

ک مشترمحور از مسئولیتتر؛ درک جهانامنیتی بر آیند و در یک مرحله عالی
م )بارباراتن، مترج باشد .ها میانسانی مستلزم اقدام برای همه انسانبرای امنیت

کانادا نسبت به دولت  توجه و دغدغه ابرازی( 44۲، 449: 40۹5امیر ارجمند، 
اجرایی و قضایی برخالف این ادعا انسانی  قابل توجه است، ولی اعمالامنیت

باشد. اصالحات قانون مصونیت کانادا اگر منافعی هم داشت، برای شهروندان می
این قانون نسبت به  (Poingracic-Speyer, 2014: 31)آمریکایی بود. 

 برای شده تهیه گزارش از بخشی درهای متخلف عملیاتی نشد. دولت
دولت  دهد اجازه سیاسیمالحظات اگر: »که است آمده کانادا امورخارجهوزارت
 جهانی تروریسمحامیان علیه مالی فشارهای اقتصادی واهرم از تواندمی کانادا

 واحزاب ذینفع هایگروه (Peters and Zarate, 2015: 41).« نماید استفاده
براساس الگوی امنیتی منطقه آمریکای  را منافعی که کانادا داخل در سیاسی
کردند، به بهانه حمایت از قربانیان تروریسم بحران روابط ایران می دنبال شمالی
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اقدامات پس از تصویب قانون این امر را بیشتر روشن  .و کانادا را هدایت نمودند
داشته  یفرامل ای ومنطقه پیوندهای بدون توجه به منافع ملی کانادا اینها ساخت که

ا این نحوه برخورد کاناد. متحدین انجام یافته است و شرکا از منظور حمایتو به
 وجه وانعنبه امنیت ایمنطقه مجموعه با ایران با عنایت به دیدگاه بوزان در نظریه

 باشد.قابل توضیح می امنیت نظامی

 
 ی کانادا تقنینتحلیل اقدامات  .1
 هزمین پایه بر کاناداهمانطور که در نظریه باری بوزان اشاره گردید، دولت    

 اقدام بود، شده ایجاد 45۹9 هوایی حادثه نتیجه در که تروریستی تهدید اجتماعی
. باشدمی تهدید از رهایی با برابر امنیت چون و نمود تروریسم  کردنامنیتی به

 در کانادا اقدام( 112: 40۹۲ ابراهیمی،). بود تهدید این با مقابله انتظار در جامعه
 رد امنیت بودنمتقابل از ایمنطقهدرک  به توجه با متحدهایاالت از پیروی

 (25۲: 40۹3 اسنایدر،). رسدمی بنظر توجیه قابل شمالیآمریکای
متحد و  للم منشور از برگرفته قانونگذار کانادا با تکیه بر نظریه امنیت جمعی    

در  باشد ویم المللیبین امنیت و صلح علیه تهدید تروریسم با تأکید بر اینکه
تروریسم را تصویب های حامیدولتمتحده سلب مصونیت همراهی با ایاالت

 که بود این هدف (The Special Senate Committee, 2011:72)نمود. 
 قضاییمصونیت سلب نظامی، امور بر تمرکز بجای تروریسم با مبارزه در

الملل به بهانه این اقدام خالف حقوق بین( 259: 40۹3 اسنایدر،). گردد جایگزین
اما  (justice.gc.ca, 2015:19) .تروریسم انجام شد انیخسارت قربان جبران

قضایی کانادا پس از آن دلیل روشنی بر انحراف این قانون از رویه اجرایی و 
حاضر صدها باشد. درحالسیاست می این بودن ناموفقو  شده ادعا اصول اولیه

ها های حامی تروریستکه دولتاند در حالیغرامت ماندهکانادایی قربانی ترور بی
است که گاهی ای دولبه تیغ امنیت (Fanusie, 2015:12) باشند.مشخص می

رضایت ملی رافراهم ننموده  کند. در مورد کانادابرخالف منافع ملی عمل می
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 یمعما را سیاسی یهابنتخاا در نهفته تتناقضا و پیچیدگی گونهینا زانبو است.
  نامد. می منیتا

 تاریخ فاجعه ترینوحشتناک هواپیما که در 45۹9گذاری سال بمب حادثه در   
نتیجه کانادا علت بیناتوانی دولت  (Majorcomm, 2010) شد. نامیده کانادا

بودن اقدامات طوالنی و پرهزینه پلیسی و قضایی راجع به این حادثه بود. 
(Donald, 2014)  تا حدی که نخست وزیر وقت به اشتباهات فراوان دولت

  (Harper, 2010) کانادا اعتراف نمود و از مردم عذرخواهی کرد.
در مورد  را خود موضع دیبا کانادا» ضدشکنجهتهیکمارنظر نهایی براساس اظه   

ی بررس ضدشکنجه مشخص نماید یعنی در خصوص ونیکنوانس 41 ماده اجرای
انیقربان همه به نسبت یمدنتیصالحاعمال  قیطر از غرامت تامین از نانیاطم و

اما  (UN Doc, 2005: 5(f)) «یی اقدام کند.نهامالحظات با رعایت شکنجه
 لرد قول به کانادا بجای آن فقط نسبت به تروریسم قانونگذاری نموده است.

در پرونده جونز  انیاع مجلس نافیاست تهیکمدر (Lord Bingham) نگهامیب
 و ارزش ی دارایالمللبین تفکر روند در آنچه هر»علیه عربستان سعودی 

 ای هیوصت حداقل از ی قانونگذارقانون قدرت با بایستی ، باشد ی میرگذاریتاث
 ) Lordبه نظر لرد هافمن: (Uk Parliament, 2006: 23) «برخوردار گردد.

)Hoffman «استنشده  مشخص هنوز خاص مورد نیا در کاناداقانونگذاری  دلیل، 
 آنبرای  من الملل،بین حقوق از یانیب ای و 41 مادهاز  ریتفس کی عنوان به اما
پرسشی که  (Uk Parliament 2006: 56-57-58) «ی قایل نیستم. ارزش چیه

عنوان دلیل سلب مصونیت به قواعدآمره نقض مطرح میشود این است که چرا
 نیابنظر برخی از حقوقدانان  ،بینی نشدپیش کانادا قانون اصالحیه دولت در

 متقابل وابطری ادامه یابد. اما مالحظه قانون آتاستثنا گسترش اب بایستی تیوضع
 باشد.می در این ارتباط دولت ینمشاور ینگران( مثل به مقابله ای)

(Harrington, 2012:17) 
هنگام تصویب اصالحیه قانون  خود ین سخنرانیاول ی دردادگستر ریوز   



 يفصلنامه دولت پژوه   811

 

 ,Hansard) مصونیت؛ اراده دولت در رابطه با این قانون را تشریح نمود.

در نطق پارلمانی مجلس نمایندگان؛ وزیر در مقام تبیین مشروعیت  (2011:31
توانند مصونیت نمی ییکانادا یهادادگاه که است واضح»الیحه اظهار داشت: 

 یهادولت فهرست در را کشوری اگرو  نمایند انکار را یخارجدولت
 انیقربان ...اندنموده نقض ی راالمللبین تعهدات دهند،قرار می تروریسمحامی
با سلب مصونیت از آن دولت  را یخارج کشور کی به متعلقاموال  سمیترور
حکم  شناختن تیرسم بهبا  قانون نیا. کنندمعرفی می حکم اجرای برای

 از قتباسا این اقدام ...شودمی کانادا در آن مشابه میتصممنجر به  یخارجدادگاه
 نیدوم در یدادگستر ریوز (parl.gc, 2011: 96) «باشد.می کایآمرنیقوان

در ادامه و تایید مطالب مطرح شده در  کانادا یسنا مجلسخود در  یسخنران
 دولتی در مواردیاصالح قانون مصونیت  2339 سال از»پارلمان اعالم نمود: 

 در دستور کار بود. اما در این الیحه روی بشریت علیه جنایت شکنجه و چون
 مختلف یاسیس احزاب در استمدارانیس یبانیپشت است تاتمرکز شده  سمیترور

دستبه برای یراه دیشا یقبل شنهاداتیپ وسعت کاهش و آورد، دست به را
 کی سمیترور انیقربان برای دیجد قانون .استمقابل بودهحزب تیحما آوردن

 تیضعو به بتواند قیتحق ونیسیکم کی تای در بر خواهد داشت ... عمل جهینت
 ن الیحه درای بحثزمان  در« رسیدگی نماید. ییکانادا انیقربان از یاریبس اسفبار
 تروریسم، سلب مصونیتفهرست حامیان دهیا یجا به شده بود شنهادیپ کانادا،

اعمال شود. این اقدام با  ،ندارد کانادا با استرداد معاهده که ییکشورها نسبت به
 433 این الیحه در طی اطراف یهابحث طول در سازگار است. المللبین حقوق

ی میعظ تیاجنا و جرمبه  پارلمان در شده بود که داده وعده 2339 سال از روز
 نیا طرفدارانگردد. اما است توجه میواقع شده  دولتمصونیت که تحت تأثیر 

. کردند خسته یانتخابات مبارزات با را خود منتقدان یسادگبه اصالحات
(Harrington, 2012) 
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با بیان مذاکرات قبل از  2استاد حقوق دانشگاه مک گیل 4آقای رنه پرووست   
تصویب قانون به ریشه یابی این اقدام دولت و فشارهای سیاسی مربوط به آن می 

 . کندمی جلب یدیکل نکته سه ما را به توجه جهینت درپردازد. ایشان 
 هایدولت فهرست تهیه از شیب دولت توسط یاسیس کنترل چیه اول،   

 برایو  احزاب برای ی استباز کامالً راه شیوه نیا. داردن وجود تروریسمحامی
ن ناقص آ یقانون فیتعرکه  یحقوق یمفهوم سم،یترور با پوشش ییادعاهرگونه 

 ی همراه است.اسیس بازبا تفسیر  و
تلقی  یاسیس مانور یک عنوان به تروریسم،حامی هایفهرست دولت دوم، 

ی همخوان تروریستیاعمال انیقربان از راجع به حمایت یها آرمان با شود؛ کهمی
 هایهمه دولت شانو ن نام که دهدمی نشان کایآمر سابقه اقدام. ندارد
 ی که در تعیینعوامل از یاریبسنشده و  منعکس ستیل در تروریسمحامی

 . نداردارتباطی  سمیترور به ،در نظر گرفته شدند تروریسمحامیان
 مدل کی عنوان بهرویه آمریکا  نیا یحد چه تاچگونه و  که کرد وجهت دیبا سوم،

 کایمرآ کردیرو کی به کانادااقدام  .شودرویی میدنباله گرید یکشورها توسط
 یاسیسو فرایند هدف به دنیبخش تیمشروع اقدامی برای عنوان به است ممکن
 نیقوان وضع با کشورها از یتعداد اگر. دوشدر آن کشور تلقی  گرفتهانجام 
گرفتن از  دستور و سمیترور از خود و تعبیر فیتعر با کدام هر ،یمشابه
 ریاثت است ممکن ،ها را سلب نمایندمصونیت سایر دولت خود خاص یاسیسروش

 تعجب .مایدایجاد ن یالمللبین روابط ثبات و کیپلماتید روابط در کاتیستمیس
 .استودهب توجهبی  گسترده میمفاه نیا به و هشداربه این  کانادادولت  که کنمیم

(René, 2012:19) 
 تندـهس هامانند سیکی ـلتدو بهـش یحدهاوا  ای،جامعهمنیت ا از زانبو دمقصو   
سیر وضع مقررات راجع به  (435: 4053 نصری،) ند.دار المللیبین همیتا هـک

                                                                                                    
1. Professor René Provost 
2. Faculty of Law and Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill 
University 
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حکایت از دیدگاه و  2349انتخابات تا  45۹9مصونیت در کانادا از حادثه سال 
 غدغهد کند. برخورد سی ساله کانادا باای میجامعه امنیت معمای برخورد خاصی با

ها گردید. هویتی آن مرزهای فعال شدن ها مناسب نبود. بلکه موجب هویت سیک
 عنوان وزیر دفاع گمانبا تعیین یک نفر سیک به 2341اما پس از انتخابات سال 

و امنیت جامعه سیک را  (Sajjan, 2015) رویکرد دولت تغییر نمودهرود؛ می
بوزان در پاسخ به این پرسش که امنیت چه کسی  مانند امنیت ملی دانسته است.

 « خود فرهنگ و میراث حفظ در اجتماعی هایگروه امنیت» باید تأمین شود از 
کند که امور او توصیه می (44۲: 4053)نصری،  کند.در کنار امنیت ملی یاد می

 گرایشهای (42۹: 4053 نصری،) امنیتی را به امور اجتماعی سیاسی تبدیل نماییم.
شمالی در مبارزه با تروریسم با اصالحات سال کانادا در آمریکای ائتالف جویانه

ه تروریسم کدولتی و سلب مصونیت کشورهای حامیدر قانون مصونیت  2342
ای بوزان قابل باشد ، در چارچوب امنیت منطقهمتحده میتمشابه اقدامات ایاال

 توجیه است.
ر د ایران هایدارایی توقیف و مصونیت سلب به راجع آمریکا و کانادا اقدام   

 گذاریسیاست»کاری گروهعنوان نمونه ملل مقبولیت ندارد. بهسازمان
منتشر کرد  2332گزارشی را در سال  4«متحد در موضوع تروریسم مللسازمان

ملل در مبارزه با تروریسم را که طی آن راهبردهای اصلی سیاست سازمان
 های کمیته ضدمیخواهد فعالیت امنیت شورایاز  اًگزارش عمدت .مشخص ساخت

 تروریسم را به نیز شورای امنیت  (UN, 2002:43).را تقویت کند  2تروریسم
کم در قرن بیست و ی« المللیترین تهدید برای صلح و امنیت بین جدی»عنوان 

اما تاکنون ارکان ملل متحد راجع به  (Allian, 2004:87).معرفی نموده است
تروریسم هیچ تصمیمی عنوان حامیهای خاصی بهدولت از مصونیت سلب

سلب  هاند. همچنین با وجود گذشت چند سال؛ اقدام کانادا و آمریکا راجع بنگرفته

                                                                                                    
1. The Policy Working Group on the United Nations and Terrorism 
2. Couter Terrorism Committee 
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های ایران در سایر کشورها تکرار نگردیده و در عرف مصونیت و توقیف دارایی
ل است. تنها کشوری که بالفاصله از اقدام کانادا استقباالمللی پذیرفته نشده بین

  (Herb, 2012)نمود، رژیم صهیونیستی بود. 
 تحول رویکرد کانادا . ۹
همفکران  و بوزان های دیدگاه ویژگی از  ، که ایجامعه امنیت با توجه به نظریه   

دا دولت ابت توانیم اقدامات نظام حقوقی کانادا را تحلیل نماییم،؛ میباشد وی می
با امنیتی دیدن درخواستهای اقلیت سیک سیر قضایی و تقنینی را هدایت نمود 

 ورام تبدیل)ندیدن  امنیتی ولی پس از گذشت زمان نه چندان طوالنی پروژه
 (Trudeau, 2015) اجتماعی( جایگزین دیدگاه قبلی گردید./ سیاسی به تیامنی

ها گردید و کانادا در برابر اقلیت سیک موجب تهدید هویت آندولت  اقدامات
همانگونه که باری بوزان می گوید احساس ناامنی واقعی یا خیالی قربانیان بالقوه 

 (435: 4053نصری، ) کند.یو بالفعل ترور زمینه اقدام بعدی آنان را فراهم م
 مخاصمات از ممانعت بر اول مرحله در مشارکت، و همکاری مبنای بر امنیت 

امنیت  ظحف برای همکاری بر مبتنی امنیت از همچنین. است متمرکز دولتی بین
 دنش شنیده دیدگاه در این. شودمی استفاده داخل کشور در هاگروه یا افراد کلیه

 و ووگگفت توسعه بر تأکید بر اضافه و اهمیت دارد نیز غیردولتی صداهای
 عناصر میان رسمی غیر امنیتی وگوهایگفت ها،دولت میان ایهمکاری منطقه

ین به هم گیرد؛می قرار مورد توجه نیز دانشگاهیان و نخبگان مانند غیردولتی
 اضافه مشارکت و همکاری بر مبتنی امنیت تشویق بمنظور مذاکره رویکرد جهت،

و  ترپایین سطح در نیز را فروملی صداهای و کنشگران داخلی، بازیگران بر
 امنیت نظریه در (25۱: 40۹3 اسنایدر،) .دهدمی قرار نظر مورد مکمل عنوانبه

 و نظامی اتحاد یک قالب در ایفرامنطقه و ایمنطقه بزرگ هایقدرت جمعی،
 و اضمحالل راستای در...  و سیاسی هایچالش و هاتوطئه انواع از غیرنظامی،

 و هاتوطئه به توانمی رابطه، این در. گیرندمی بهره مرکزی دولت نابودی
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 در غربی -صهیونیستی پیمانانهم دیگر و آمریکا و کانادا هایسازیچالش
: 4051 سروی، خواجه و بردبار) نمود. اشاراتی کشورمان نمودن منزوی راستای

 اب ایران با روابط در کانادا اتخاذی رویکرد هارپر، وزیری نخست  دوران در (۹1
 بر عالوه ،4ترودو وزیری نخست دوره در نمود. کار به آغاز تهدیدانگاری عنوان

 بندیجمع این به  نیز ایران اسالمی جمهوری سیاستمداران کانادا؛ پیمانان هم
 اهگشایر تواندنمی کشورها از برخی با سیاسی روابط به صرف توجه که رسیدند

 یجمهورریاست دوره در سبب همین به باشد؛ کشورمان اقتصادی بحران مطلق
 ان،دور این در گرفت شکل غرب با روابط در زداییتنش رویکرد روحانی آقای
 هم که استبوده دوسویه سازیاعتماد اساس بر غرب با روابط در اصلی محور
 (5۹: 4051و خواجه سروی،  )بردبار. است شدن اجرا حال در رویکرد این اکنون

ای ایران در مفهوم امنیت منطقه ندیدن امنیتی بسوی نیز کانادادولت  بنابراین
 .رودمی پیش به مشترک با ایاالت متحده

 
 گیری نتیجه .1
ایران ت دولدنبال تحلیل علمی اقدامات کانادا در سلب مصونیت در این مقاله به   

یه به امنیت بویژه نظر های راجعبرآمدیم. در این راستا واقعیات حقوقی با نظریه
ای بر اساس دیدگاه باری بوزان تطبیق داده شد، ای و امنیت منطقهامنیت جامعه

یه تقنینی و قضایی روشن گردد. رویه ای که به تا هدف کانادا در اتخاذ این رو
 رساند. منافع ملی ایران آسیب می

المللی دادگستری در قضیه دعوی آلمان علیه ایتالیا رأی پس از اینکه دیوان بین   
قضایی آلمان داده و ایتالیا را مکلف به اصالح مقررات سالب به تایید مصونیت

گذاری راجع به نقض مصونیت باشیم، انونرفت شاهد قمصونیت نمود؛ گمان نمی
در قانون  2342کانادا با اصالحات سال اما برخالف این پیش بینی دولت 

                                                                                                    
1. Justin Trudeau 
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وریسم ترهای به اصطالح حامیدولتمصونیت اقدام به سلب یکجانبه مصونیت 
به  45۹9نمود. گرچه این قانون بر کلیه حمالت تروریستی که از ابتدای سال 

 ایران توقیفاند، حاکم بود، اما در مقام اجرا فقط اموال دولت بعد اتفاق افتاده
شد. این بازداشت اموال بنفع چند شهروند آمریکایی که قربانی حوادث 

اشغالی بودند، انجام گرفت. این اقدام حاکی از همگرایی کامل کانادا هایسرزمین
ین ا داخل در سیاسی واحزاب ذینفع هایگروه با آمریکا و اسرائیل است. گویا

-۲4: 40۹5مشیرزاده، ).کنندمی دنبال همگرایی در را منافع مشترکی کشورها

 اصطالح به حوادث با ارتباط در ایران علیه شده اقامه دعاوی با دعوی (۲2
 عوید به راجع هایدادرسی شرح در. دارد مشابهت فلسطین و لبنان تروریستی
 رخوردب تشریح به هند؛ هوایی خطوط مسافربری هواپیمای قربانیان بازماندگان

 این اجرائیه و مقننهقوه بر همچنین و کانادا هایدادگاه بر حاکم مغرضانه و دوگانه
زیرا نتیجه مشترک همه این اقدامات بنفع قربانیان حوادث اسراییل  کشور

باشد. این اقدامات که در رابطه با حل معمای امنیت صورت گرفته است عالوه می
که به اعتراضات داخلی همراه بوده است، مورد تأیید خرد جمعی جامعه بر این 

 المللی نیز واقع نگردیده است. بین

 توانمی سیاسی نگریآینده یک چارچوب در حاضر تحقیق هاییافته اساس بر
نمود. براساس الگوی امنیت جامعه ای  بینیپیش را کانادا اقدامات اندازچشم

 تروریستی گذاریبمب از نتوانست ژاپن که برخالف کانادادولت  بوزان،
رصدد ای دنماید، ابتدا با رویکرد امنیتی مطابق الگوی امنیت جامعه جلوگیری

 رویکرد با نشیب و فراز پر سال سی از پس اکنون برخورد با اقلیت سیک بود ولی
از  و سیک روبرو است اقلیت به مربوط سیاسی اجتماعی مسائل ندیدن امنیتی

ه شمالی مواجای آمریکایطرف دیگر با تغییر تدریجی الگوی امنیت منطقه
 صالحا و تغییر مواضع سیاسی و کانادادولت  نشینی عقب باشد. بنابراینمی

 شود.می بینیپیش قضایی در درازمدت و اجرایی رویه و مقررات

 امنیت هب جعرا الگوی استفاده با تا اندبوده درصدد نویسندگان پژوهش، این در   
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دولت یت مصون سلب در کانادا رویکرد از علمی تبیینی باری بوزان، نظریه بویژه
 نایرا با خود حقوقی سیاسی، برخورد در کانادا اساس این بر. دهند ارائه ایران
نامه افقپس از تو که همچنان. نمایدمی تجدیدنظر المللیبین فضای تأثیر تحت

 بینی پیش است؛ یافته تغییر آمریکا نسبت به ایرانبرجام دیدگاه موسوم به
 یزن ایران با سیاسی ارتباط قضایی؛ خشن اقدامات توقف همزمان با  شود،می

 .گردد برقرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
 فارسی  الف(
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سیاست خارجی  مجله ،«تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ» ،(40۹۲، )نبی اهلل، ابراهیمی
 .۹2،شماره 

 مجله  ،«عسگری ترجمه محمود ،ایساختارهای امنیت منطقه»(، 40۹3) ،کریگ ای ،اسنایدر

 .24رد، شماره راهب

 امیر ترجمه اردشیر ،«المللامنیت انسانی و حقوق بین» (40۹5) ،تیگر شتروم ،بارباراتن
 .مجد انتشارات ،تهران ارجمند،

نقش انگلستان در ایجاد چالش های » (،4051(غالمرضا، ،خواجه سروی ،احمد رضا ،بردبار
، شماره مطالعات راهبردی بسیج  نامهفصل ،«هسته ای ایران بر اساس نظریه امنیت جمعی

۲۲. 

 اسناد مروری بر تروریسم، پدیده از متحد مللسازمان تعریف»، (40۹۱)بزرگمهری، مجید،
 .40۹۹ زمستان، سیاسی مجله مطالعات، «نظرانصاحب هایدیدگاه و مصوب

 :تهران طیب، ترجمه.« امنیت تحلیل برای تازه چارچوبی(. »40۹۲. )همکاران  و باری بوزان،
 .راهبردی مطالعات پژوهشکده

 پارساپور، ترجمه.« آن فراسوی و «جهانی نوین نظم» کشور امنیت،(. »40۹۱)  باری، بوزان،
 .443-۹9 ،بحران مدیریت و ملی امنیت فصلنامه

انتشارات  :تهرانقهرمانپور  رحمن ترجمه «مردم، دولت ها و هراس( »40۹5)  باری، ،بوزان
 .پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چاپ دوم

 ،ترجمه رحمن قهرمانپور، المللساختار امنیت بین  :مناطق و قدرتها(، 40۹۱، )باری ،بوزان
 ی.پژوهشکده مطالعات راهبرد، تهران

 ،تهران ،چهارم چاپ ،باقر ساروخانی ترجمه ،اجتماعی فرهنگ علوم ،(40۹3، )آلن ،بیرو
 .انتشارات کیهان

راهبردی  مطالعات نامهفصل، «لمللا بین بطروا در یسمورتر لتحو»، (40۹۹)پورسعید، فرزاد،
 .40۹۹ زمستان ،1۲ شماره ،

 سلیحاتت کننده ارسال هایدولت المللیبین مسئولیت» وکازرونی، سیدمصطفی،تدینی، عباس
 .4051، زمستان ۱۱، شماره راهبرد نامهفصل ،«درسوریه تروریستی هایگروه به

نقد عملکرد ایاالت متحده آمریکا در نقض مصونیت »، (4050و همکاران) محمد ،حبیبی مجنده
مجله ، «المللی دادگستریدیوان بین 2342الملل و رأی ها در آیینه حقوق بینقضایی دولت

  .94، شماره المللیحقوقی بین

الملل:دولت یا بازیگر غیر بین حقوق ماهیت حقوقی داعش در» (،4051زمانی، سید قاسم،)



 يفصلنامه دولت پژوه   871

 

 4، سال اول شمارهنامه دولت پژوهیفصل، «دولتی

 ،روش های تحقیق در علوم رفتاری (،40۹9، )الهه ،حجازی علی و  ،بازرگان و زهره ،سرمد
 .آگاه انتشارات  تهران،

، 0۲، شماره سیاسی علوم نامهفصل، «تروریسم معنایی آشفتگی»، (40۹9)سلیمانی، رضا،
 .40۹9 زمستان

 مالی تامین با مبارزه» ،(4051)افشاری، داود و بهرامی، سجاد اصفهانی، علیرضا و سمیعی
 ،22 مارهش ،پلیس المللیبین مطالعات نامهفصل ،«المللیبین اسناد پرتو در تروریسم
 . 4051 تابستان

 هانج و ایران در تروریستی هایگروه گیریشکل سیاسی اقتصاد»، ( 4051)اله، شهنازی، روح
 وره، دمجله جستارهای اقتصادی ایران، «آمریکا صنعتی−نظامی هایمجتمع نقش و اسالم

 .4051 زمستان و پاییز ،21 شماره ،42

 و سوریه در اسالمی دولت سریع رشد و پیدایش عوامل بر تحلیلی» ،( 4051)طارمی، کامران،
 .  4051 تابستان ،03  شماره الملل،بین روابط پژوهشنامه، «عراق

المللی به مثابه استثناء در حال ظهور قاعده تروریسم بین» ( ،4051) ،محسن  ،عبداللهی
 ،تهران ،«المللمصونیت در حقوق بین -بررسی قانون جدید کانادا :دولت مصونیت

 .انتشارات گنج دانش

 انتشارات  ، تهران،چاپ پنجم، المللهای روابط بینتحول در نظریه(، 40۹5،)حمیرا ،مشیر زاده

 .سمت

روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم  (،4050،)سیف نراقی و عزت اهلل ،نادری
 .ارسباران انتشارات ،تهران ،انسانی

بررسی   در باری بوزان تأملی نظری در یافته ها و دشواریهای »( ،  4053،)قدیر ،نصری
 .سال چهاردهم، شماره چهارمنامه مطالعات راهبردی، فصل ،«امنیت

مطالعات ، «تحوالت سازمان همکاری شانگهای و عضویت ایران»،(40۹9، )محمود ،واعظی
  . 90شماره  ،آسیای مرکزی و قفقاز
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