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چکیده
جهـانی حقـوق   ۀآزادي از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشري همچون اعالمیـ 

یثاقین حقوق مدنی و سیاسـی و حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی مـورد تأکیـد قـرار         بشر و م
هاي حقوق بشري چندان مورد پردازش گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیون

است که ترس و به ی این در حال. اي بوده استشدهو توجه قرار نگرفته و به تعبیري آزادي فراموش
ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاري عمیقـی بـر اشـخاص و همچنـین بـر تحقـق سـایر حقـوق و         ویژه

درواقـع بـدون شناسـایی مفهـوم و اهمیـت آزادي از تـرس تحقـق و اعمـال         . هاي آنـان دارد آزادي
بسیاري از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افـراد نادیـده گرفتـه    

هـاي ضـروري بـراي    ن شایسته است که این آزادي و اهمیت آن و همچنـین مؤلفـه  بنابرای؛شوندمی
.دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد

در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگري و پس از آن، آزادي از تـرس در  
د از امنیـت در قـرن   گفتمان و اسناد حقوق بشري و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدیـ 

همچنـین بـه انـواع منـابع     . شـود و نیز ابعاد و عناصر آن تبیـین مـی  » امنیت انسانی«بیستم یعنی مفهوم 
تهدید و نقض این آزادي بنیادین و راهکارهاي مبارزه و از میان برداشـتن ایـن تهدیـدات پرداختـه     

هــا و توســل بــه مکــانیزممســئلۀ اساســی بــراي تحقــق آزادي از تــرس بــراي تمــام افــراد، . شــودمــی
ها و نیز تهدیـدات  سازوکارهایی است که عمدتاً جنبۀ پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولت

.ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید
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همقدم.1
تـوان مـورد بحـث و بررسـی قـرار داد؛      هـاي گونـاگونی مـی   را از جنبه1مقولۀ آزادي از ترس

از جملـۀ ایـن   . هاي اخیر صـورت گرفتـه اسـت   ها در سالهایی از این پژوهشطور که نمونههمان
، آزادي از تـرس و خشـونت  )Starl, 2004(توان به آزادي از ترس و امنیـت شـهري   ها میبررسی

,Bialeschki(پذیر جامعه از جمله زنان هاي هدف و طبقات آسیبا تأکید بر گروههاي خانگی ب

و ) Gibbons, 2000(کارهاي ابتکاري کاهش جرم و جنایـت  ، آزادي از ترس و بررسی راه)2002
هـایی  چنـین پـژوهش  . اشـاره نمـود  ) Anderson, 1999(هـاي روانـی   آزادي از تـرس و اضـطراب  
موضوع بوده و بنابراین تالش براي تبیین و بررسی این مفهوم بـدون  نمایانگر گستردگی مفهومی

2.محدود کردن و مشخص نمودن دایره و حوزة بحث کاري بس مشکل است

اما در اینجا آزادي از ترس، به عنوان یکی از چهار آزادي مطرح در مقدمـۀ اعالمیـۀ جهـانی    
ناي بشر به شمار آمده است، به عنـوان  تمام ابنیاز و خواستهنیترحقوق بشر که تحقق آن بزرگ

انداز اسناد و موازین حقوق بشر مـورد بررسـی و تحلیـل    هاي بنیادین و نیز از چشمیکی از آزادي
مفهومی گسـترده اسـت کـه تحلیـل و بررسـی آن در وهلـۀ اول       این آزادي داراي . گیردقرار می

.مستلزم روشن نمودن حوزة بحث و تبیین مفهوم ترس سیاسی است
به طور کلی در میان معاهدات و اسنادي که در قرن بیستم و به ویژه پـس از تأسـیس سـازمان    

المللی گذشته است و هـدف از آن ارتقـا و حمایـت از حقـوق و     ملل متحد از تصویب جامعۀ بین
هاست، هیچ کجا صـراحتاً حـق مسـتقیمی نسـبت بـه آزادي از تـرس بـه        هاي بنیادین انسانآزادي

ه نشــده و مفهــوم و عناصــر ایــن آزادي در ادبیــات حقــوق بشــر مــورد تحلیــل و رســمیت شــناخت
.پردازش قرار نگرفته است

نیتـر اسـت کـه احسـاس تـرس و بـه طـور خـاص تـرس سیاسـی یکـی از مهـم           یاین در حال
توسـل بـه مکانیسـم تـرس از جملـه دسـتاویزهاي       . شوداحساسات در حوزه سیاست محسوب می

به تعبیري تـرس ممکـن   . هاي فشار استومی، احزاب سیاسی و گروهبسیار مهم براي مقامات عم
راه را بـراي ارسـال   «است به نیرومندترین عامل در گفتمان سیاسی تبدیل شود؛ زیـرا ایـن مفهـوم    

مخالفان را بـا یـادآوري مـدام خطـر بـه      ،توان با توسل به آنکند و میهاي سیاسی هموار میپیام
,Svendsen, 2008(.»بارزه به در کـرد ها از میدان مقدرت رسیدن آن رهـایی از تـرس سیاسـی    ) 9

آمیـز و  آگـین و هـراس  تردیـد، زیسـتن در فضـاي تـرس    بی. اي مطرح باشدتواند در هر جامعهمی
1. Freedom From Fear

: الملل، در، مرکز مطالعات حقوق بین»آزادي از ترس و آزادي از خواستن«: پور، محمد علی، علی. 2
(http://internationallawof.blogfa.com/post-547.aspx18/11/1391: تاریخ مراجعه به سایت     .
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.هستندتآزاد بسیار متفاويزیستن در فضا
و امنیـت  در این نوشتار تالش بر این است که نشان داده شود بدون برقراري آزادي از تـرس  

، بلکـه صـلح و امنیـت    سـت یپـذیر ن روانی در یک جامعه، نه تنها تأمین سایر حقوق بشري امکـان 
.کلی جامعه نیز با تهدید مواجه خواهد شد

در آراء فالسـفه و  تـر شیمفهوم ترس سیاسی و ضرورت رهایی از این ترس، ضمن آنکـه پـ  
گرفتـه اسـت، در اواخـر قـرن بیسـتم      مورد توجه قـرار  متفکران عصر روشنگري با تعابیر مختلف

صراحتاً در گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحد به عنوان یکی از عناصر مفهـوم امنیـت انسـانی مـورد     
جمهور اسبق ایـاالت متحـده   هرچند منبع اصلی این آزادي به سخنرانی رئیس. تأکید قرار گرفت

تـر  مفهوم و تعریفی گسـترده گردد، اما در گزارش مذکور آزادي از ترس بابازمی1941در سال 
انواع تهدیداتی کـه متوجـه ایـن آزادي و در    . و در پارادایم امنیت انسانی مورد توجه قرار گرفت

شود، عالوه بر بحث تولید تسلیحات و تجـاوز نظـامی   نتیجه موجب تهدید امنیت انسانی افراد می
بـود، در گـزارش مـذکور    هـا تأکیـد شـده    کشورها که در سخنرانی چهار آزادي روزولت بر آن
ها و استبداد سیاسی است که در این مقالـه  شامل تهدیداتی دیگر همچون تروریسم، قاچاق انسان

.ها پرداخته شودتالش شده بدان
با عنایت به این توضیحات پرسش مطرح در این نوشتار آن است کـه مفهـوم و مبـانی آزادي    

بـه  . رو اسـت و این آزادي با چـه تهدیـداتی روبـه   المللی حقوق بشر چه بوده از ترس در نظام بین
شود با توجه به انواع تهدیدات مطرح، راهکارهاي تحقق این آزادي هم بررسـی  عالوه تالش می

.شود
مندي از بسـیاري از  چارچوب آن است که آزادي از ترس زیربناي بهرهنیفرضیۀ مطرح در ا

ــوق و آزادي ــۀ آزاد از  حق ــوده و در جامع ــی ب ــاي اساس ــرسه ــی ت ــهروندان م ــایر  ، ش ــد س توانن
.هاي خود را نیز مطالبه نمایندآزادي

در مبحث اول کلیات اعم از مفهوم و سـیر  . گیرددهی مقاله در سه مبحث صورت میسازمان
گیرد و ضمن آن به اهمیت و ضـرورت پـرداختن بـه    تحول آزادي از ترس مورد بررسی قرار می

هـدف در ایـن بخـش تحلیـل مفهـوم و      . شودپرداخته میاین آزادي مغفول در عرصۀ حقوق بشر
اهمیت آزادي از ترس با تـدقیق در آراء و عقایـد متفکـران مختلـف از گذشـته تـا حـال بـوده و         

هاي اخیـر در چـارچوب مفهـوم    در سالشود برداشت جدید از این آزادي کههمچنین تالش می
.امنیت انسانی مطرح شده است تبیین شود

و سـوم نیـز بـر اسـاس معیارهـایی کـه در مبحـث اول ارائـه خواهـد شـد، بـه            در مباحـث دوم  
ایـن تهدیـدات در دو عنـوان کلـی     . شـود تهدیداتی که متوجه آزادي از ترس هستند پرداخته می
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منبـع و  1.گیرنـد تهدیدات سنتی و تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی مـورد بررسـی قـرار مـی    
ل، دیدگاه نهادهـاي مـرتبط بـا سـازمان ملـل متحـد و بـه طـور         رویکرد پذیرفته شده در این تحلی

هاي برنامۀ توسعۀ ملل متحد پیرامون وضعیت امنیـت انسـانی و آزادي از تـرس بـه     خاص گزارش
خانگی هم ارتباط مسـتقیمی  يهابحث از خشونت. عنوان یکی از عناصر و ابعاد این مفهوم است

نیـز نـاهمگونی بـا سـایر مطالـب از طـرح آن       با آزادي از تـرس دارد کـه بـه علـت گسـتردگی و     
.خودداري گردید

المللـی  به عالوه تالش بر این است تا راهکارهایی هم در عرصۀ داخلـی و هـم در سـطح بـین    
ةهـدف در هـزار  نیتـر مهـم «ها دستیابی به آزادي از ترس بـه عنـوان   مطرح شود تا به موجب آن

.محقق شود) Beane, 2010: 10(» جدید

و سیر تحول آزادي از ترسمفهوم.2
مفهوم ترس سیاسی و اهمیت آزادي از ترس. 2-1

در مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که رواق بناي حقوق بشر بـوده و هـدف آن برقـراري و    
تـرین خواسـتۀ   هاي برابر براي همه است، از چهار آزادي به عنـوان عـالی  تضمین حقوق و آزادي

پیدایش جهـانی کـه در آن افـراد بشـر در بیـان و      ] از آنجا که...[«: تبشري با این بیان یاد شده اس
.»...ترین آرزوي بشري اعالم شده استعقیده آزاد و از ترس و نیاز فارغ باشند عالی

ــار آزادي    ــرس، چه ــاز و آزادي از ت ــان، آزادي از نی ــده، آزادي بی ــدین ترتیــب آزادي عقی ب
.رزو و خواستۀ تمام ابناي بشري استها واالترین آبنیادینی هستند که تحقق آن

)Bendek, 2002: 6(.بیشتر ناشی از تفوق و غلبۀ غربـی اسـت  در این میان آزادي از ترس که
. در ادبیات حقوقی و به طورخاص در ادبیات حقوق بشر چندان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت     

بت بـه آزادي از تـرس بـه    هاي حقوق بشري حق مسـتقیمی را نسـ  از اسناد و کنوانسیونکدامچیه
اند که البته ایـن عـدم توجـه تـا حـد زیـادي اهمیـت آزادي از تـرس را از آنچـه          رسمیت نشناخته

عـالوه بـر ایـن در ادبیـات حقـوق بشـري هـم مفهـوم آزادي از تـرس          . دهدهست کمتر نشان می
آزادي «یتـوان گفـت ایـن آزادي بـه نـوع     چندان مورد پردازش و تحلیل قرار نگرفته است و می

)Spigelman, 2009: 6(.بوده است» شدهفراموش
. توجهی و مغفول ماندن آزادي از ترس در ادبیات حقـوقی جـاي تأمـل دارد   اما این امر یعنی بی

هاي افراد بـیش از آنکـه بـه واسـطۀ دخالـت مسـتقیم و عملـی مـورد         در عمل حقوق و آزادي«زیرا 
1. "Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights", Panel on Human Dignity,
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011 Report,
p. 21.
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هـیچ نظـام اجتمـاعی، از جملـه نظـام      . شـود مـی نقض قرار گیـرد، از طریـق مکانیسـم تـرس تهدیـد     
تواند تنها به شکل فیزیکی و عملی و نیز با اتکا به دخالـت مسـتقیم   حکومتی یک کشور، هرگز نمی

زیرا منابع و امکانات موجود براي کسانی کـه قصـد مداخلـه    . هاي افراد را محدود کندخود، آزادي
)Spigelman, 2009: 5(.»ود استهاي سایرین را دارند محدو نقض حقوق و آزادي

آنکه آزادي از ترس آزادي مغفولی در ادبیات و اسناد حقوق بشر بـوده  با وجود قتیدر حق
-ها، ترس از حمـالت خشـونت  است، اما براي بسیاري از مردم در سراسر جهان ترس از ناشناخته

هـا  منی همراه با این تـرس هایشان و ترس از دست دادن زندگی و نااآمیز نسبت به خود و خانواده
تـرین آزادي  با انکار اساسی«به تعبیري افراد . افتدرویدادي است که در زندگی روزمره اتفاق می

بـه همـین دلیـل بررسـی ابعـاد و عناصـر آزادي از       1.»شوندیعنی آزادي از ترس تهدید می] خود[
.ترس بسیار بیش از آنچه تاکنون وجود داشته است ضرورت دارد

هــاي بنیــادین، یکــی از آزاديتهدیــد و نقــض حقــوق وبــرايبــه عنــوان مکانیســمی تــرس،
است و به لحاظ اجتماعی یک احسـاس  ترین احساسات انسانیترین و قويدارترین، قدیمیریشه

قـراري اسـت   به تعبیر ارسطو ترس نوعی احسـاس نـاراحتی و بـی   . هاسترایج در میان تمام انسان
از نظـر  . هاي ویرانگر یا دردنـاك در انسـان ایجـاد خواهـد شـد     ا بداقبالیکه از فکر مواجه شدن ب

آور براي انسان هستند شرور هستند و بنابراین ترس انتظـار شـر اسـت و شـر     اموري که ترس«وي 
)Aristotle, 1115a(.»عبارت است از ننگ، فقر، بیماري و مرگ

یاسی و به طور خاص ترسـی اسـت   البته آنچه از ترس در این نوشتار مورد نظر است، ترس س
احسـاس تـرس و نگرانـی مـردم از اینکـه بـه رفـاه و امنیـت         . شودکه به سیاست مدرن مربوط می

اي وارد شود، ترس از تروریسـم، هـراس و دلهـرة همگـانی از جـرائم      آسیب و خدشهشانیجمع
توسط دولـت یـا   آمیز، ترس و نگرانی از زوال و نابودي اخالقیات و همچنین ارعابی که خشونت

شـود، همـه از مصـادیق    اعمـال مـی  هاي غیردولتـی در سـطح جوامـع نسـبت بـه شـهروندان       گروه
)Robin, 2004: 2(.شوندهایی هستند که به عنوان ترس سیاسی شناخته میترس

کنـد  هاي شخصی متمـایز مـی  هاي مذکور را ترس سیاسی دانسته و آن را از ترسآنچه ترس
شـوند و  یاسی از جامعه، حکومت و به طور کلی محیط بیرون ناشی میهاي سترس«آن است که 

هـاي  تـرس درنتیجـه ) (Robin, 2004: 2؛هـا در سـطح اجتمـاع اسـت    یـا آنکـه تبعـات و نتـایج آن    
شخصی مانند ترس از پرواز، حشرات و ترس از تاریکی بیشتر ساخته و پرداختۀ ذهن و تجربیات 

و تبعاتی براي جامعه ندارند و بنابراین از ترس سیاسـی متمـایز   افراد بوده و فراتر از خود فرد آثار
)Spigelman, 2009:59(.شوندمی

1. "Freedom from Fear Is Fundamental", Axworthy Peace Award Speech, Mondial,
Published in Canada by the World Federalists, November 2001, p. 1.
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بـدین  . گیـرد به عالوه ترس سیاسی از تعارضات و اختالفات درون و بـین جوامـع نشـأت مـی    
ها و تعارضات میـان کشـورهاي   هاي موجود در اجتماع و نیز جنگمعنا که اختالفات و خشونت

به عنوان مثـال تـرس شـهروندان آمریکـایی از     . شوندأ اصلی ترس سیاسی شناخته میمختلف منش
سـپتامبر و نبـرد میـان دولـت امریکـا و اسـالم       11اقدامات تروریستی درواقع واکنشی به حمالت 

هاي استبدادي و خودکامۀ خود ترس دگراندیشان و مخالفان از دولت. اصطالح رادیکال استبه
هاي مبتنی بر تبعیض، مانند حکومت آپارتایـد  میان مردمانیکه تحت حکومتو نیز ترس رایج در 

هـاي  کنند به واسطۀ اسـتبداد دولتـی، اختالفـات، برخوردهـا و تـنش     آفریقاي جنوبی، زندگی می
)Robin, 2004: 2-4(.ها و جوامع مختلف شکل گرفته استمیان گروه

هـاي حکـومتی شـکل    و سیاسـت نکتۀ دیگـر آنکـه تـرس سیاسـی معمـوالً بـه واسـطۀ اعمـال        
آمیـز و  هـاي خشـونت  گیرد؛ به بیان دیگر آنچه منشأ ایجاد و تقویت ترس سیاسی اسـت رویـه  می

هاي استبدادي نسبت بـه شـهروندان خـود    ها به ویژه حکومتمبتنی بر تبعیضی است که حکومت
هـاي  یاسـت نیسـت و تـرس سیاسـی انحصـاراً بـه واسـطۀ س      گونـه نیـ امـا همیشـه ا  . کننداعمال می

هاي خانگی و یـا تـرس سـاکنان یـک منطقـه از      ترس زنان از خشونت. گیردحکومتی شکل نمی
اي اسـت  هـاي روزمـره  اي از تـرس یافته، نمونـه هاي جنایتکار سازمانآمیز و گروهجرائم خشونت

هـایی شخصـی   کنند و لزوماً به رفتارهاي دولتـی مربـوط نبـوده و ظـاهراً تـرس     که افراد تجربه می
اجتمـاع بـوده و از   و مـرتبط بـا  هـایی نیـز سیاسـی   اما در حقیقت چنـین تـرس  . شوندمحسوب می

هاي ضعیف و شـکننده کـه تـوان مقابلـه بـا جنایتکـاران را       هاي اجتماعی، وجود دولتعدالتیبی
ایـن  . شـوند ر در جامعـه ناشـی مـی   هـاي مردسـاالرانۀ فراگیـ   نداشته و نیز استبداد و وجود فرهنگ

هـاي امنیتـی و حکـومتی    ها اغلب، هرچند غیرمستقیم و از راه دور، با سیاسـت ها و رویهعدالتیبی
.شوندتقویت می

بنابراین ترس سیاسی نوعی از ترور و اضطراب و به معناي هراس و احسـاس نـاامنی موجـود    
هایی ناشی از عوامل مرتبط با اجتماع و حکومـت در میان مردم است که دالیل ایجاد چنین ترس

هـا و نبـود فرهنـگ تسـامح     آمیـز، نابردبـاري  هاي تبعیضاز جمله استبداد و خودکامگی، سیاست
آمیز نسبت به مـردم و تولیـد تـرس و احسـاس     است که منجر به بروز رفتارها و اقدامات خشونت

)Robin, 2004:5(.شودها میناامنی در آن
هم در عرصۀ داخلی کشـورها عنصـري   المللی و مکانیسم ترس هم در روابط بینبیترتنیابه

يریکـارگ المللـی و بـه  هـاي بـین  وجود منازعـات و درگیـري  . شودمهم و تأثیرگذار محسوب می
منابع ایجاد ترس و ناامنی براي مـردم  نیترتسلیحات جنگی در این منازعات خود یکی از بزرگ

در . آیـد ها به شمار میهمچنین ترس ابزاري شناخته شده و بالقوه در سیاست داخلی کشور. است
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. احساسـات در زمینـۀ سیاسـت اسـت    نیتـر گونه که اشاره شد، احساس ترس مهـم حقیقت، همان
به انـدازة رواج تـرس و جـو امنیتـی     زیچچیتمام دیکتاتورهاي تاریخ بر این امر واقف بودند که ه

هاي اسـتبدادي  کارکرد دولتنیتربه همین دلیل مهم1.کندیک دیکتاتور را در جامعه حفظ نمی
هاي حکومتی کـه بـه شـکل    درواقع در نظام. رواج دادن ترس و وحشت در میان شهروندان است

ورزنـد و از حمایـت و ایجـاد امنیـت بـراي      سیستماتیک از تحقق حقوق اساسـی بشـر امتنـاع مـی    
تـرس از  . شـود شهروندان خود ناتوان هستند، ترس تبدیل به قانون و رویۀ جاري بـراي مـردم مـی   

حت شکنجه قرار گرفتن، ترس از بازداشت و تبعید خودسرانه، ترس از جرم و خشونت و تـرس  ت
هـاي  هاي اساسی باعث محدودیت دسترسی افراد بـه تمـام حقـوق و آزادي   از دست دادن ارزش

2.شودبنیادین می

اي و بنیـادي دموکراسـی و آزادي، احتـرام بـه     اسـت کـه اصـوالً مفهـوم هسـته     یاین در حـال 
درواقـع  . زنـد ل و خودمختاري شخصی است و وجود ترس به بنیاد این استقالل آسیب میاستقال

بخش مهمی از آزادي سیاسی فرد به توانایی وي براي برخورداري از یک زندگی بدون تـرس و  
Svendsen, 2008: 124)(.گرددناامنی برمی

ي سیاسـی افـراد اسـت،    آزادریناپـذ ییبنابراین از آنجا که رهایی از ترس بخش مهـم و جـدا  
هاي بنیادین بشر، تنها مسـتلزم جلـوگیري از دخالـت مسـتقیم و نقـض      حمایت از حقوق و آزادي

بلکه در کنار آن بایستی به هرگونه تهدید پایمال شدن حقـوق بشـر هـم    . عملی این حقوق نیست
در حمایـت  «درواقع . در هر سطحی خواه از جانب دولت و خواه بازیگران غیردولتی، توجه شود

بلکــه . هـاي افـراد باشـیم   از حقـوق بشـر تنهـا کـافی نیسـت منتظـر نقــض عملـی حقـوق و آزادي        
تهدیداتی که نسبت به این حقوق وجود دارنـد نیـز بایـد در رونـد حمایـت از حقـوق بشـر مـورد         

توان گفت که آزادي از ترس در بسیاري از حقـوق بشـري کـه در    بنابراین می؛توجه قرار گیرند
.»اند، داراي جنبۀ ذاتی اسـت المللی و مقررات داخلی کشورها مورد حمایت قرار گرفتهیناسناد ب

)Spigelman, 2009: 2-4(
منـدي همگـان از آزادي از   هاي سازمان جهانی بهداشت هم بر ضرورت بهـره حتی در آموزه

یجـاد  بـر ایـن اسـاس ا   . ترس به عنوان یکی از عالئم و نمودهاي سالمت روان تأکیـد شـده اسـت   
سالم مستلزم مشارکت افراد سالم اسـت و سـالمتی از دیـد ایـن سـازمان حالـت رفـاه        یک جامعه

اي که خشونت و زور به طور سیسـتماتیک  اما در جامعه. کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است
1. Menzies, Robert, "Fighting for Freedom from Fear", at:
Http://Webdiary.Com.Au/Cms/? Q=Node/930.
Accessed 25 April 2013.
2. Suu Kyi, Aung Sang,"Freedom from Fear Speech", 1990, at:
http://Www.Thirdworldtraveler.Com. Accessed 18 February 2013.
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-یابد و این احساس ترس در نوع خود تضـعیف شود ترس در میان شهروندان اشاعه میاعمال می

این وضـعیت  . بردرد بوده و توانایی وي را براي مشارکت مؤثر در سطح جامعه تحلیل میکنندة ف
یعنی فقدان احساس آزادي از ترس به معناي نبود رفاه کامل روانی و اجتمـاعی و در نتیجـه نبـود    

کـه آزادي از تـرس در یـک جامعـه تحقـق یابـد       یبنابراین زمان. شودسالمت در جامعه تلقی می
1.فراوانی در زمینۀ مشارکت مؤثر شهروندان به همراه دارددستاوردهاي 

بلکه بایـد ایـن   . شودنفسه حق مستقلی محسوب نمیالبته آزادي از ترس با این توضیحات فی
به بیان دیگر ترس مـورد نظـر در ایـن مـورد،     . حق را بعد مهم و اساسی براي سایر حقوق دانست

دارد و بنابراینآزادي از ترس بـه معنـاي رهـایی از    ترسی است که از نقض سایر حقوق بشر وجود
)Spigelman, 2009: 6. (ها استترس نقض سایر حقوق و آزادي

هاي کلیدي و مهـم دولـت و نهادهـاي آن، ایجـاد و تعمـیم      توان گفت یکی از نقشنهایتاً می
رواقـع  یابی به حقوق بشر دکوشش براي دست«هاست و به تعبیري اعتماد عمومی و کاهش ترس

شـهروندان جامعـه بایـد از تـرس و     2.»تالش براي رسیدن به آزادي از ترس و آزادي از نیاز است
هـاي سیاسـی و   شود و به ویژه انواع ترسزیست جمعی و فردي آنان میریگبانیوحشتی که گر

چنـین هـدفی بـا بـازبینی مفهـوم تـرس و بنـابراین بـا درك مجـدد          . هاي روانی رهایی یابندناامنی
.عناي آزادي از ترس در جامعه ارتباط کامل داردم

سازد در بنابراین آزادي از ترس مستلزم تأمین و برقراري امنیتی است که اشخاص را قادر می
شـود کـه مـردم بتواننـد در     چنین امنیتی تنها در شرایطی حاصل می. صلح و آرامش زندگی کنند

بـدین ترتیـب   . ایمنـی خـود حمایـت شـوند    ها و تهدیدات نسبت بـه حقـوق و  برابر انواع خشونت
درازي به آنچه موسوم بـه حقـوق مـدنی و    ها تحت هیچ شرایطی حق دستدولت«توان گفت می

شود را نداشـته و بایـد   سیاسی است و در بعد آزادي از ترس در گفتمان امنیت انسانی شناخته می
از به وجـود آمـدن ایـن عوامـل     همواره از به وجود آمدن علل و عوامل ناامنی پیشگیري نمایند و

بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف      ) 1391:260رهـامی،  (.»توسط اشخاص ثالث نیز جلوگیري کننـد 
اي هسـتند کـه دربـارة حقـوق بشـر در سـطح جهـانی        گانهها موظف به اجراي تعهدات سهدولت

ي، در هـاي فـرد  هـا در مـورد حقـوق و آزادي   گانۀ دولتدرواقع تعهدات سه. پذیرفته شده است
تکلیف به اجتناب از تعدي و نقـض آزادي از  . کندچارچوب آزادي از ترس نیز مصداق پیدا می

ترس، تعهـد بـه حمایـت از حـق افـراد بـر آزادي از تـرس در برابـر تهدیـدات اشـخاص ثالـث و            
ي به افرادي که از این آزادي محروم شده و یا در معرض نـاامنی  +رسانمسئولیت کمک و یاري

1. Walkate, Jaap A.,"Forging Freedom from Fear", Pre-Hospital and Disaster Medicine,
Vol.13, No. L, pp.3-4.
2."Human Rights Is Freedom from Fear and Want", The Nation Newspaper, 30 Aug
1997, p. 5.
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.بر زندگی توأم با آزادي از ترس هستندو نقض حق 
نتیجه اینکه آزادي از ترس و وحشت و برخورداري از امنیـت روانـی و ذهنـی، بـدون تردیـد      

تـوان گفـت کـه    اي است و مـی ترین حقوق بشري و نیازهاي شهروندان هر جامعهیکی از اساسی
آل در یک جهـان ایـده  . ستساز استیفاي حقوق دیگر افراد ابرخورداري از آزادي از ترس زمینه

هایشـان بـه آنـان    ها باید بتوانند بـدون تـرس و نگرانـی از اینکـه اعمـال آزادي     و آزاد، تمام انسان
بنـابراین مفهـوم   . هاي خـود بـا امنیـت خـاطر برخـوردار شـوند      زند، از حقوق و آزاديآسیب می

.شودن به آن میاست نسبت به میزان توجهی که اکنوآزادي از ترس شایستۀ توجه بیشتري

سیر تحول آزادي از ترس.  2-2
چیـزي کـه از آن   «: بود که بیان کرد16نخستین بار میشل دو مونتاین نویسندة فرانسوي قرن 

از آن زمان فالسفه و سیاستمداران، نویسندگان و کارشناسان با الهـام  .»ترسم همان ترس استمی
تـرین مـانع بـراي    تـرین و جـدي  رن و مهلـک شـر دنیـاي مـد   نیتراز این سخن او ترس را بزرگ

)Sidgwick, 2000: 41(.اند که باید با تمام قوا با آن مبارزه کردآزادي دانسته
ماکیاولی و توماس هابز دو متفکري بودند که بر ترس متقابل، یعنی تـرس افـراد از یکـدیگر،    

شـود بـراي گـرد هـم     همین ترس افراد از یکدیگر خود بدل بـه سـرآغازي مـی   . کردندتأکید می
هر دو فیلسوف معتقدند که هرکس بتواند ترس را در جامعـه کنتـرل   . آمدن و تشکیل اجتماعات

درواقـع تـرس از تحـت خشـونت     . گیـرد پس از آن مهار و زمام کل جامعه را در اختیار می، کند
لی بـر ایـن   ماکیـاو ) Svendsen, 2007: 41(.دهدقرار گرفتن، بنیان همبستگی انسانی را تشکیل می

باور بود که ترس آن چیزي است که نهایتاً قدرت شهریار و در نتیجـه نظـم اجتمـاعی را در امـان     
,Machiavelli(.»کنـد تر از محبت و عطوفت در دل النه میترس بسیار عمیق«زیرا . داردنگاه می

تـرس و  شـوند و  وي معتقد بود حاکمانی که به خشونت بـد متوسـل مـی   حالنیعدر)95 :2004
. دهنـد کنند رژیم خود را سسـت کـرده و بـر بـاد مـی     اندازه در میان اتباع خود ایجاد میرعبی بی

توانند مهار و زمام ترس را در اختیار داشـته و نهایتـاً قربـانی تـرس خـویش خواهنـد       همچنین نمی
ت تـرس  توماس هابز نیز چند قرن پس از ماکیـاولی در بیـان اهمیـ   ) Machiavelli, 2004: 95(.شد

.آن را احساسی دانست که در سیاست حتماً باید به حساب آورده شود
توسـط شـارل دومنتسـکیو    اما شاید براي اولین بـار اهمیـت رهـایی از تـرس بـه طـور صـریح       

القـوانین، مـورد توجـه    سیاسی، کتاب روحفلسفهفیلسوف فرانسوي در اثر کالسیک خود درباره
یاسی منتسکیو هـم بـه ماننـد هـابز و ماکیـاولی تـرس جایگـاه        درحقیقت در فلسفۀ س. قرار گرفت

اي داشت؛ امـا ماهیـت ایـن تـرس در فلسـفه او کـامالً متفـاوت از آن در فلسـفۀ سیاسـی دو          ویژه
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تـرین توجیـه اصـل تفکیـک قـوا و برقـرار کـردن نظـم         از نظر منتسکیو مهم. فیلسوف دیگر است
.ستحاکم مستبد ایلیبرال همان ترس از وحشت پراکن

ترین و تأثیرگذارترین نظریۀ خود یعنـی نظریـۀ تفکیـک    در همان فصلی که منتسکیو معروف
وي در ایـن قسـمت   . کنـد مـی » آزادي سیاسـی «اي هم به مفهـوم  قوا را مطرح نموده است، اشاره

: کنـد کـه  دهـد وبیـان مـی   مثابه عدم ترس و وحشـت ارائـه مـی   توضیح دقیقی از آزادي سیاسی به
براي یک تبعه به منزلۀ آرامش فکري است و ریشه در باور فـرد بـه امنیـت خـود     آزادي سیاسی«

گـذاري شـود کـه مـردم از یکـدیگر      گونـه پایـه  الزمۀ این آزادي آن اسـت کـه دولـت آن   . دارد
آزادي را باید بـا فکـر دیگـري در نظـر گرفـت و آن عبـارت از       ... وحشتی و ترسی نداشته باشند

)1355:335منتسکیو، (.»سان نسبت به امنیت خودش داردامنیت یا اعتقادي است که ان
دهـد  ارائه مـی » امنیت روانی«و » عدم ترس«برداشتی که منتسکیو از آزادي سیاسی به معناي 

در ایــن نظــام آزادي و امنیــت شخصــی . تــا حــد زیــادي متــأثر از نظــام حقــوقی انگلســتان اســت
در انگلسـتان آزادي  «: گویـد چنـین مـی  منتسکیو در توضیح این مطلـب . جایگاهی اساسی داشت

سیاسی نزد هر فردي از افراد عبارت از آرامش خاطر است و از اعتمـاد فـرد نسـبت بـه اینکـه در      
براي اینکـه چنـین امنیـت خـاطر و آزادي را هـر فـردي دارا باشـد در        . شودامان است حاصل می

بایسـتی  در همه جـا مـی  . دترسانگلستان طرز حکومت طوري است که یک فرد از فرد دیگر نمی
منتسـکیو،  (.»گونه باشـد تـا آزادي سیاسـی در هـر کشـوري برقـرار گـردد       روش حکومت همین

1355:295(
هایی به مفهوم امنیـت  اندیشمندان دیگري چون آدام اسمیت و بلک استون نیز اشارهيدر آرا

ریحی بـه عنـوان   در نتیجه در اندیشۀ متفکـران عصـر روشـنگري هرچنـد اشـارة صـ      1.وجود دارد
آزادي از ترس نشده است، اما تأکیدي که این متفکران بر مفهوم امنیت و آرامـش خـاطر دارنـد    

.کنندة حق بنیادین افراد به برخورداري از آزادي از ترس استبه نوعی تداعی
در زمان تدوین و گـردآوري اعالمیـۀ حقـوق بشـر و شـهروند فرانسـه و نیـز اعالمیـۀ حقـوق          

هـا و  کننـدگان اعالمیـه  ها بر گردآورندگان و تهیـه آمریکا، که هردوي این اعالمیهایاالت متحدة
آزادي از تـرس در  اسناد حقـوق بشـري قـرن بیسـتم نیـز تـأثیر عمیقـی برجـاي گذاشـتند، مقولـه          

امنیـت فـردي در ایـن    . مـورد توجـه قـرار گرفـت    » امنیت فردي«چارچوب و تحت عنوان مفهوم 
اند تا از آن حمایت نماینـد و حتـی   ها ملزم شدهشود که دولتمفهوم حقی شخصی محسوب می

منیت فردي را هدف اساسی نظام مبتنی بر ا» ثروت ملل«و » تئوري اصول اخالقی«اسمیت در کتب معروف خودش . 1
ها داند که حاصل تمام ایننظم و به زمامداري میاسمیت رفاه اقتصادي را محصول و نتیجه. داندعدالت و حکومت مدنی می

)Smith, 1999: 156-290.(آزادي و امنیت شخصی است
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توان گفت که فلسفه و علت وجودي دولـت، در اسـاس حمایـت از ایـن حـق بنیـادین بشـري        می
)Spigelman, 2009:14(.است

هاي ذکر شده در مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و از جمله آزادي از ترس اما منبع آزادي
حــده در زمــان جنــگ دوم جهــانی  جمهــور ایــاالت متنکلین روزولــت رئــیسبــه ســخنرانی فــرا

اهمیت کلیدي ترس و رهایی از آن براي شـخص روزولـت بـا اولـین دورة ریاسـت     . گرددبازمی
جمهوري وي آغاز شد و به شرایط دشوار اقتصادي که وي بالفاصـله پـس از تصـدي قـدرت بـا      

ع پاسـخی بـه زوال اعتمـاد عمـومی در ایـاالت      سخنان روزولت درواق. گرددآن مواجه شد بازمی
به بیـان  . متحده بوده و بنابراین بیشتر محتوایی اقتصادي و اجتماعی به ایدة آزادي از ترس بخشید

دیگر در ابتدا ایدة آزادي از ترس از جانب روزولت از جهـت تضـمین اشـتغال و رفـاه اجتمـاعی      
)Kennedy, 1999: 469-470(.شهروندان آمریکا عنوان شد

، عالوه بر این جنبۀ داخلـی آزادي  1941اما بعدها در پیام ساالنۀ روزولت به کنگره در ژانویۀ 
المللی هم به این مفهـوم  از ترس، با اشاره به بحث تهاجم نظامی کشورها علیه یکدیگر، بعدي بین

را ایـراد  علت این امر شاید شرایط زمانی و اوضاعی باشد کـه روزولـت ایـن سـخنان     . افزوده شد
، یازده ماه پیش از آنکه ایـاالت متحـده علیـه ژاپـن اعـالن جنـگ کنـد،        1941ژانویۀ 6در . نمود

کنـد کـه بـه اعتقـاد     جمهور در پیام ساالنۀ خود به کنگره، به چهار آزادي بنیادین اشاره میرئیس
ي از نیاز آزادي سخن گفتن، آزادي مذهب، آزاد: ها باشدوي جهان بایستی بر مبناي این آزادي

.و آزادي از ترس
کرده بود در تعریـف آزادي چهـارم   سوز را تجربهروزولت که خود دو جنگ جهانی خانمان

کاهش تسلیحات در سطح جهانی به طور کامـل و تـا آنجـایی    ...«: گویدیعنی آزادي از ترس می
1.»که هیچ ملتی در موقعیت ارتکاب تهاجم نظامی علیه همسایگان خود نباشد

راین برداشت روزولت از آزادي از ترس در این سخنان، رهایی از تـرس جنـگ، سـالح،    بناب
بدون شـک معنـاي آزادي از تـرس در نظـر وي، آزادي از تـرسِ جنایـات       . تهدید و مرگ است

ها پیش از آنکه جنگ دوم جهانی آغـاز شـود ایـن تـرس بـر مـردم جهـان        المللی بود که سالبین
هیچ کشوري نباید در این ترس دائمی زندگی کنند که توسط کشـور  مردمان 2.سایه انداخته بود

گویـد کـه دوران صـلح    بینانه میوي خوش. همسایۀ خود یا سایر کشورها مورد حمله قرار گیرند
.رسدمیو خلع سالح به زودي فرا

1.Franklin D. Roosevelt's Address to Congress, January 6, (1941), from Congressional
Record, 1941, Vol. 87, Pt. I.
2. Menzies, Robert, Menzies, Sir Robert, "Fighting for Freedom from Fear", at:
Http://Webdiary.Com.Au/Cms/? Q=Node/930. Accessed 25 April 2013.
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منـد  هـاي چهارگانـه و از جملـه آزادي از تـرس بهـره     جهانی که در آن تمام مـردم از آزادي 
نقطۀ مقابل جهانی است که دیکتاتورها و رهبران مستبد جهان با ساخت و پرتاپ بمـب و  هستند،

1.کنند آن را در جهان ایجاد نمایندموشک تالش می

منشـور آتالنتیـک توسـط    1941چند ماه پس از پیام روزولت بـه کنگـره، در مـاه اوت سـال     
ۀ مشـترك، بـه ایجـاد شـرایط     رهبـران ایـن دو کشـور در ایـن بیانیـ     . روزولت و چرچیل امضا شد

کنند که در این شرایط تمام مردمان در سراسـر جهـان بتواننـد از آزادي از    آمیزي اشاره میصلح
پـس از نـابودي نهـایی    «: اي بیان شده اسـت کـه  ماده8در بند ششم این سند . مند شوندترس بهره

ملل جهـان،  که براي تمامخواهان ایجاد صلحی هستند) امضاکنندگان(هاها، آنظلم و ستم نازي
هـا آزاد  هایشان را بدهد و اجازه دهد که همۀ مردمان در تمـام سـرزمین  امکان اقامت در سرزمین

ــد   ــدگی کنن ــاز زن ــرس و نی ــدنظر     .»از ت ــه م ــلحی ک ــگ و ص ــس از جن ــان پ ــم جه ــابراین نظ بن
هم آورد امضاکنندگان این منشور است، صلحی است که براي تمام مردم جهان این امکان را فرا

.مند شوندهاي خود از حق بر آزادي از ترس در کنار آزادي از نیاز بهرهتا در سرزمین
اما نگرش به مقولۀ آزادي از ترس ردپاي تاریخی دیگري نیز در زمان مـذاکرات مربـوط بـه    

در »ادوارد اسـتیتینوس «وزیر خارجۀ وقت ایاالت متحده آمریکا . تصویب منشور ملل متحد دارد
مبـارزه بـراي صـلح بایـد     «: دارد کهخود به دولت متبوعش دربارة شوراي امنیت بیان میگزارش

جبهۀ اول امنیت است که پیـروزي در آن رسـیدن بـه آزادي از تـرس     . در دو جبهه صورت گیرد
. یـابی بـه آزادي از نیـاز اسـت    جبهۀ دوم اقتصادي و اجتماعی است که پیروزي براي دست. است

اي هـیچ مقـرره  . را تضـمین کنـد  توانـد جهـانی بـا صـلح پایـدار     دو جبهه میفقط پیروزي در این
تواند در منشور نگاشته شود و شوراي امنیت را قادر سازد تـا جهـان را ایمـن از جنـگ نگـاه      نمی

,Landman(.»هـا و مشـاغل خـود نداشـته باشـند     مردان و زنـان امنیتـی در خانـه   کهیدارد؛ درحال

2006: 14(
یابی بـه جهـانی   ، تحقق آزادي از ترس، یکی از دستاوردهایی است که دستدر این گزارش

به اعتقـاد اسـتتینیوس تـأمین آزادي از تـرس بایسـتی از عناصـر       . کندبا صلح پایدار را تضمین می
.ها و استراتژي صلح براي سازمان ملل متحد باشددهندة سیاستتشکیل

رانس سانفرانسیسکو با تصویب منشور ملل پس از پایان جنگ دوم جهانی، ملل متحد در کنف
هـاي آینـده را از بـالي جنگـی     نسـل «گذاري کردنـد تـا   المللی را پایهمتحد، تشکیل سازمانی بین

یـاد  3»آزادي بیشـتر «در مقدمـۀ ایـن منشـور همچنـین ملـل متحـد از       2.»دیگر در امان نگاه دارنـد 
1. Menzies, Robert, "Fighting for Freedom from Fear", at: Http://Webdiary.Com.Au/Cms/?
Q=Node/930. Accessed 25 April 2013.
2. Preamble of the United Nations Charter, 1945.
3. Larger Freedom
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تمـام افـراد بشـر بایـد از آن     اسـت کـه  هاي سیاسـی بنیـادینی   این مفهوم متضمن آزادي. کنندمی
هـایی  آزادي بیشتر شامل همان آزادي«هاي سیاسی بنیادین، اما فراتر از این آزادي. مند شوندبهره

1.»جمهور روزولت از آن با عنوان آزادي از ترس و آزادي از نیاز یاد نموداست که رئیس

ي آن یعنـی آزادي از تـرس و آزادي   هاي چهارگانۀ روزولت دو آزادبنابراین از میان آزادي
درحقیقـت  ) 1387:153بخـش،  تـاج (بودند 1945گیري سازمان ملل در سال از نیاز اساس شکل

، در 1945ایدة آزادي از ترس در کنار آزادي از نیاز از زمان تصویب منشور ملل متحد در سال «
هاي مرتبط با حقـوق بشـر   رنامهها و بزمینۀ تأسیس و توسعۀ ملل متحد و نیز در مرکز سیاستپیش

)Landman, 2006: 14(.»بوده است
در زمان تدوین اعالمیـۀ جهـانی حقـوق بشـر مفـاهیم چهـار آزادي، بخشـی از        دلیلبه همین 

وي به عنوان رئیس کمیسیون حقـوق بشـر سـازمان ملـل     . شدروزولت »النور«مأموریت شخصی 
هـاي  آزادي از ترس را، که روزولـت در سـال  هاي چهارگانه و از جمله متحد تالش کرد آزادي

هایی یاد کرده بود که جهان پـس از جنـگ بایـد بـر     پیش از تأسیس سازمان ملل به عنوان آزادي
بـدین ترتیـب آزادي از تـرس بـه     . جهانی حقوق بشر بگنجاندها باشد، در مقدمۀ اعالمیۀمبناي آن

اسـت، در یکـی   تۀ بشریت اعالم شـده  خواسنیترهایی که تحقق آن بزرگعنوان یکی از آزادي
.و تأثیرگذارترین اسناد حقوق بشري قرن بیستم مورد تأکید قرار گرفتنیتراز مهم

جمهور تـرومن مقولـۀ آزادي از تـرس را در    هاي پس از جنگ جهانی دوم هم رئیسدر سال
-قــاییآمیــز کــه بیشــتر نســبت بــه آفری هــا و نیــز تهدیــد بــه رفتارهــاي خشــونت خشــونتزمینــه

هـاي گروهـی و   از جملـۀ ایـن رفتارهـا، خشـونت    . گرفـت دنبـال نمـود   ها صـورت مـی  آمریکایی
.رحمانۀ پلیس بودرفتارهاي بی

نامـۀ حقـوق مـدنی و سیاسـی و حقـوق      دو پیمـان 1966مجمع عمومی ملل متحد در دسـامبر  
مـۀ ایـن دو   در مقد) 1388:142جانسـون،  . (اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را به تصـویب رسـاند  

میثاق، به عنوان بازوهاي اجرایی اعالمیۀ جهانی حقوق بشـر، آزادي از تـرس بـا ایـن بیـان مـورد       
بر طبق اعالمیۀ جهانی حقوق بشر کمـال مطلـوب انسـان آزاد رهـایی     ... «: توجه قرار گرفته است

شود که شرایط تمتـع هـرکس از حقـوق مـدنی و    یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می
.»سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود

شـود کـه   بنابراین بر اساس مقدمۀ میثاقین، آزادي از تـرس بـراي فـرد تنهـا زمـانی ایجـاد مـی       
مند که در آن هر فردي بتواند از تمام حقوق مندرج در هر دوي میثاقین بهرهشودشرایطی فراهم 

.ت تحقق آزادي از ترس ممکن نخواهد بوددر غیر این صور. شود
1. Annan, Kofi, (2005),“In Larger Freedom: Towards Development, Security and
Human Rights for All”, Report of the Secretary-General, 21 March.



94بهار، 46، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه52

که براي نخستین بار توسـط روزولـت مطـرح شـد، راهـی      یاما مفهوم آزادي از ترس از زمان
سال از تصـویب اعالمیـۀ جهـانی حقـوق بشـر،      60با گذشت بیش از . استطوالنی را طی نموده

خواسـته و  نیتـر زرگکه در آن آزادي از ترس در کنـار سـه آزادي بنیـادین دیگـر بـه عنـوان بـ       
پردازي در تعریـف ایـن مفهـوم شـاید     توان گفت که عبارتآرزوي مردم جهان یاد شده بود، می

کـه تـأمین امنیـت و یـک زنـدگی      اندکی متفاوت شده باشد؛ اما ماهیت ایـن آزادي و هـدف آن  
محتـواي  ) Jung, 2009: 1. (بدون ترس و وحشت براي انسان است همچنـان ماننـد گذشـته اسـت    

زادي از ترس در ابتدا بیشتر جنبۀ اقتصادي و اجتماعی داشته و در پاسخ بـه رکـود اقتصـادي آن    آ
البته تعریفی کـه روزولـت از ایـن آزادي ارائـه داد و در منشـور آتالنتیـک هـم        . زمان مطرح شد

مورد تأکید قرار گرفت، بیشتر اشاره به کاهش تسلیحات جنگـی و نیـز عـدم تجـاوز کشـورهاي      
.وي به حقوق بشر یا مباحث امنیت شخصی نبودخاك یکدیگر داشت و اشارهمختلف به 

امنیـت  «میالدي با ظهور مفهوم جدیدي تحت عنوان 90این روند ادامه یافت تا اینکه در دهۀ 
. ، آزادي از ترس به عنوان یکی از ابعـاد و عناصـر ایـن مفهـوم مـورد توجـه قـرار گرفـت        »انسانی

گـذار صـادره از سـوي سـازمان     مشـی هاي خـط ها و قطعنامهدر بیانیهاصطالح امنیت انسانی ریشه
.دارد1994میالدي به ویـژه گـزارش برنامـۀ توسـعۀ ملـل متحـد در سـال        90ملل در اواسط دهۀ 

گـردد کـه پیرامـون    البته منشأ این مفهوم بیشتر بـه مباحـث پـیش از آن بـازمی    )1387:602کر، (
.گرفتمین جنگ سرد صورتمعناي امنیت انسانی پیش از پایا

هاي مختلف در تغییر نگرش نسبت به مقولۀ امنیت منجـر بـه   نظران و کمیسیونتالش صاحب
معرفی رسمی مفهوم امنیت انسانی توسط برنامۀ توسعۀ ملل متحد در گزارش سـالیانۀ ایـن برنامـه    

صـورت گرفـت،   این برنامه ارجاعاتی به مفهوم امنیت انسـانی 1993گرچه در گزارش سال . شد
.شتبه شکل کامل و اساسی پردازش گ1994اما این مفهوم در گزارش سال 

دیپلمات فقید پاکستانی در گزارش مذکور در ابعاد و گسترة جهانی به بحـث  »الحقمحبوب«
امنیـت مـورد نظـر در ایـن گـزارش امنیتـی اسـت کـه افـراد را در مرکـز           . امنیت انسانی پرداخت
در این گزارش بر این امر تأکید شده اسـت کـه هـر فـرد     . دهدیتی قرار میگفتگوها یا مباحث امن

.المللی قرار گیردباید در مرکز و بطن امور بین
وزولـت و همچنـین   ر1در گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحد با الهـام از سـخنرانی چهـار آزادي   

رد اشـاره قـرار   مـو تـر شیگزارش وزیر خارجۀ وقت ایاالت متحده در مورد شوراي امنیت که پـ 
گرفت و نیـز بـا توجـه بـه ایـن حقیقـت کـه تـرس و نیـاز دو چـالش مهـم بـراي توسـعه در قـرن               

دو مشخصۀ اصلی امنیت انسانی آزادي از ترس و آزادي از نیاز دانسته شـده  2ویکم هستند،بیست

1. Four Freedoms
2 “Towards Freedom from Fear and Want: Human Rights in the Post-2015 Agenda”, UN
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هـاي  آزادي از ترس در گزارش مذکور، به معناي حمایـت در برابـر آسـیب   ،بر این اساس. است
اگهانی و مضر در الگـوي زنـدگی روزمـره، بـه عنـوان یکـی از اجـزاي امنیـت انسـانی شـناخته           ن

آزادي از تـرس، آزادي  : دهـد بنابراین امنیت انسانی انواع مختلف آزادي را به هم پیوند می1؛شد
.از نیاز و آزادي براي انجام امور به نفع خود

ن در حوزة نظامی محـدود بـود و تنهـا    در چارچوب امنیت انسانی، قلمرو امنیت که پیش از آ
شد، فراتر رفته و شـامل مبـارزه بـا تهدیـداتی در هفـت      تهدید نسبت به آن تهدید نظامی تلقی می

امنیـت اقتصـادي، امنیـت غـذایی، امنیـت بهداشـتی، امنیـت        : انـد از حوزه شده اسـت کـه عبـارت   
.محیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسیزیست

اساس، امنیت انسانی در مفهوم آزادي از تـرس عمـدتاً بـا سـه مـورد آخـر یعنـی ابعـاد         بر این 
.شودامنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی مشخص می

اي اساسی براي رهایی از ترس متضمن در امـان بـودن جسـم و    امنیت شخصی به عنوان مؤلفه
بـار،  شـکنجه، جـرائم خشـونت   هـاي شخصـی از جملـه    ها، جرائم و خشونتحیات فرد از آسیب

بنـابراین ایـن مفهـوم از    . هاي مبتنی بر جنسیت و سوءاسـتفاده از زنـان و کودکـان اسـت    خشونت
هاي فیزیکی، چه از سـوي دولـت متبوعشـان و    ها در برابر خشونتامنیت شامل حفاظت از انسان

2.شودهاي غیردولتی، میهاي خارجی یا اشخاص و گروهچه از سوي دولت

ت اجتماع به عنوان زمینۀ دیگر براي تحقق آزادي از ترس، بـه معنـاي کرامـت فرهنگـی،     امنی
هـاي نـژادي و   صلح بین اجتماعات و رهایی از تهدیدات هویتی بر اثر مدرنیزاسـیون و خصـومت  

امنیـت اجتمـاع از آن نظـر اهمیـت دارد کـه اکثـر افـراد از طریـق         . هـا اسـت  سوء رفتار بـا اقلیـت  
گروه و اجتماع اعم از خانواده، سازمان، یک گروه نـژادي یـا قـومی کـه     عضویت خود در یک 

) (Burgess, 2007: 67.کننـد کند به امنیت دست پیـدا مـی  ها ایجاد میهویتی فرهنگی را براي آن
آور و نیـز  هاي سنتی زیـان بنابراین امنیت اجتماع ناظر بر حمایت از مردم در برابر روابط و ارزش

، خـانواده،  امنیت جمعی بـه شـأن و احتـرام فرهنگـی    همچنین . ي و قومی استاهاي فرقهخشونت
.و صلح بین جمعی اشاره داردهازبان، سنت

امنیت سیاسـی بـه معنـاي امنیـت در برابـر سـرکوب دولـت و آزادي در مشـارکت و فعالیـت          
اساسـی  شود که آیا به حقـوق بشـر  سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و به این مسئله مربوط می

الملـل  هاي سـازمان عفـو بـین   مطابق گزارش«. شود یا خیرمردم در یک جامعه احترام گذاشته می
هنوز هم در بسیاري از کشورهاي جهان بازداشت خودسرانه، شـکنجه و بـدرفتاري و نیـز ناپدیـد     
System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, May 2012, p. 3.
1. UNDP Human Development Report 1994, “New Dimensions of Human Security”, p.
22.
2. UNDP Human Development Report 1994, “New Dimensions of Human Security”, p.
22.
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هاي سیاسـی، هتـک حرمـت    ها و ناآرامیدر زمان آشوب. شودکردن مخالفان سیاسی اعمال می
هـا آزادي  هاي انسداد سیاسـی، حکومـت  گیرد و در زمانانسانی به طور مکرر صورت میحقوق

1.»کنندها را هم کنترل میعقاید و اطالعات افراد و گروه

عد رهـایی از تـرس بـه عنـوان یکـی از ابعـاد امنیـت انسـانی         با توجه به این توضیحات تأمین ب
می تهدیدهاي گوناگون و تأمین امنیـت شخصـی،   ها در برابر تمامستلزم حفظ و حراست از انسان

)1391:124رهامی، (. استهاامنیت سیاسی و امنیت اجتماعی آن
سـت کـه بـراي امنیـت انسـانی مطـرح       شاخصـی ا نیتـر به اعتقاد برخی آزادي از تـرس مهـم  

بـه بیـان بهتـر    . این شاخص به کارکرد اصلی دولت یعنـی تـأمین امنیـت معطـوف اسـت     . شودمی
میـزان  «ترس به عنوان شاخص بسیار مهم امنیـت انسـانی بـا عناصـر و معیارهـایی چـون       آزادي از

هـاي مطبوعـاتی و نفـوذ ارتباطـات     هـاي سیاسـی و میـزان آزادي   خشونت سیاسی، تعـداد زنـدانی  
هاي توتالیتر و اقتدارگرا عـاملی  هاي سیاسی و نظاممنازعات اجتماعی، خشونت. شودسنجیده می

کـاهش شـدت ایـن    . بندهاي افـراد انسـانی در حـوزة سیاسـی و امنیـت هسـتند      براي تشدید قید و 
)241-1389:242فام، یزدان(.»یابدعوامل در قالب رهایی انسان از ترس نمود می

دهد که این مفهوم از جانب کشـورهاي مختلـف   اما مداقه در تعاریف امنیت انسانی نشان می
ایی از نیـاز و آزادي از تـرس بـه عنـوان رویکـردي      که مفهوم امنیـت انسـانی را بـا تأکیـد بـر رهـ      
اند به دو صورت مضیق و موسـع تعریـف گردیـده    ابتکاري در سیاست خارجی خود به کار برده

2در تعاریف مضیق از امنیت انسانی همانند تعریف دولت کانادا که توسط لـرد آکسـورثی  . است

و تمرکـز اصـلی آن بـر خشـونت     تدوین شده است، بیشتر بر آزادي از تـرس تأکیـد شـده اسـت     
این تعریف محـدود . هاي وسیع و گستردة ساختاريآن هم خشونت فیزیکی و نه خشونت. است

تهدیـد یـا بـه کـارگیري خشـونت سیاسـی       » آزادي از تـرسِ «و مضیق از امنیت انسانی به صورت 
. شـود مـی متمـایز  » آزادي از نیـاز «شود و از تعریـف موسـع امنیـت انسـانی بـه معنـاي       خالصه می

Alkire, 2003: 21) (آزادي «دولت کانادا به امنیت انسانی به مفهـوم  3درواقع رویکرد مینیمالیستی
انـدازد  هـا را بـه خطـر مـی    به تهدیدهاي مستقیم که امنیـت افـراد و سـالمتی جسـمی آن    » از ترس

شـت  هـاي داخلـی، انبا  هاي سبک، درگیرياز جمله این تهدیدات قاچاق سالح. شودمحدود می
هاي کشتار جمعی، منازعات مذهبی و قومی، سرکوب و استبداد سیاسی، استفادة گسـترده  سالح
.است... آمیز و هاي ضدنفر، سوءاستفاده از کودکان، جرائم خشونتاز مین

طـور کـه   بندي کرد که ترس مورد نظر در آزادي از ترس همـان جمعگونهنیتوان انهایتاً می
1. UNDP Human Development Report 1994, “New Dimensions of Human Security”, p.
22.
2. Lord Axworthy
3. Minimalist
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هـاي  هـایی کـه برخاسـته و ناشـی از اختالفـات و درگیـري      ؛ تـرس عنوان شد ترس سیاسی اسـت 
هـدف از ایـن   . المللی و نیز عدم وجود فرهنگ تسامح و بردبـاري در جوامـع اسـت   داخلی و بین

.آزادي رهایی از خشونت و تأمین امنیت افراد است تا بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند
ها نسبت به اتباع خـود،  تهدیدات ناشی از دولتتهدیدات موجود نسبت به این آزادي اعم از

هـاي داخلـی و   از جملـه جنـگ  . هاي دیگر و همچنین بـازیگران غیردولتـی اسـت   ناشی از دولت
هـاي  هـاي سـبک، سـالح غیرمتعـارف و مـین     هاي خانگی، تروریسم، سـالح ، خشونتیالمللنیب

تـدابیري هـم در عرصـۀ داخلـی و     اهداف و الزامات دستیابی به این آزادي بنیادین شـامل  . زمینی
مواردي چـون رعایـت حاکمیـت قـانون، تـأمین اسـتقالل قضـات و افـزایش         . المللی استهم بین

هـاي  ها و تصویب قوانین حمایتی از گـروه ، احترام به اقلیتيکارایی دستگاه عدالت، به زمامدار
اي بـراي  للـی و منطقـه  المپذیر جامعه چون زنان و کودکان، تأسیس محاکم و نهادهاي بینآسیب

المللـی در راسـتاي مبـارزه بـا عوامـل      هاي بینپیگیري موارد تعدي و نقض این آزادي، همکاري
نهـاد از  هـاي مـردم  ها و نیز مشـارکت سـازمان  هاي پلیسی و امنیتی دولتتهدید از جمله همکاري

فـراد بـر زیسـتن در    راه را بر اقداماتی کـه نـاقض امنیـت و حـق ا    تواند جملۀ تدابیري است که می
.شرایطی آزاد از ترس است مسدود نماید

ها براي از میـان برداشـتن و حـذف    توان آزادي از ترس را مسئولیت جمعی دولتبنابراین می
خـواه ایـن   . کنـد ابزارها و اعمالی دانسـت کـه ایمنـی و امنیـت مـردم را در هـر کجـا تهدیـد مـی         

تهدیـداتی  . و خواه از طرف بـازیگران غیردولتـی  تهدیدات از جانب ارکان و عوامل دولتی باشد 
هاي سیاسی، جنگ و منازعات، انباشت و به کارگیري تسلیحات کشتار جمعـی،  از قبیل خشونت

هاي سبک و سایر تهدیداتی که حق بـر برخـورداري از یـک    هاي خانگی، قاچاق سالحخشونت
سـاس تـأمین امنیـت بـا ارتقـاي      بر ایـن ا Calvani, 2009:1). (کندزندگی بدون ترس را مختل می

المللـی و اسـتانداردهاي حقـوق بشـري     توسعه و امنیت سیاسـی، رعایـت هنجارهـا و مـوازین بـین     
)Yap, 2010: 24(.پذیر استامکان

تـوان منـابع تهدیـد و خشـونت را بـه دو      براي بررسی انواع تهدیدات نسبت به این آزادي مـی 
ا و تهدیـدات نسـبت بـه آزادي از تـرس از گذشـته      هـ برخی از انواع خشـونت . گروه تقسیم نمود

از . شـود تاکنون وجود داشته و همواره منبعی براي ناامنی و سلب آرامش شهروندان محسوب می
.توان نام بردهاي خودسرانه و تسلیحات جنگی را میجمله این تهدیدات بازداشت

و آزادي از ترس ناشـی از  امنیت انسانیاز سوي دیگر برخی منابع تهدید و خشونت نسبت به 
یافته و تروریسـم  جرائم سازمان. شودهایی است که از بازیگران غیردولتی ناشی میاعمال و رویه

ها و اسناد مرتبط با امنیت انسانی به عنوان تهدیـدي علیـه ایـن امنیـت و بـه      که همواره در گزارش
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قـدامات بـازیگران و افـراد    شـوند، بـه واسـطۀ اعمـال و ا    خصوص بعد آزادي از ترس شناخته مـی 
درنتیجه در دو مبحث آینده این تهدیدات نسبت بـه آزادي از تـرس   . گیردغیردولتی صورت می
گیرند و سازوکارهاي از میان برداشـتن ایـن عوامـل در جهـت دسـتیابی بـه       مورد بررسی قرار می

هـدف در هـزاره   نیرتـ شرایطی که در آن تمام افراد بتوانند از بر آزادي از ترس، به عنـوان مهـم  
.شودمند شوند، تبیین میجدید، بهره

آزادي از ترس و تهدیدات سنتی.3
آزادي از ترس و تهدیدات امنیت فردي. 3-1
بازداشت خودسرانه و آزادي از ترس.1-1- 3

حقوقی همچون آزادي از بازداشت خودسرانه و حق بر دادرسی منصفانه و عادالنـه از جملـه   
.کنـد ها مستقیماً به مسئلۀ آزادي از ترس ارتباط پیـدا مـی  حمایت از آنحقوق بنیادینی هستند که 

)Landman, 2006: 17(
طور که در گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحـد نیـز تصـریح شـده اسـت، یکـی از ابعـاد        درواقع آن

بـر ایـن اسـاس    . بسیار مهم امنیت انسانی که مرتبط با آزادي از ترس است بحث امنیت سیاسی است
ها تجاوز به امنیت سیاسی شهروندان و تهدیـدي علیـه   به بازداشت خودسرانه توسط حکومتتوسل 

براي تحقق آزادي از تـرس در یـک جامعـه شـهروندان بایسـتی در      . آیدآزادي از ترس به شمار می
هـا برقـرار بـوده و سیسـتم عـدالت و دسـتگاه       هر زمان اطمینان حاصل کنند که امنیـت و آزادي آن 

شان و در مواجهه با نیروهـاي  ها باشد که در زندگی روزمرهچنان مورد اعتماد آنی آنقضایی بایست
پلیسی و امنیتی با این ترس و نـاامنی مواجـه نباشـند کـه تحـت بازداشـت خودسـرانه قـرار گرفتـه و          

هـا اعمـال   قضـات و حـق دسترسـی بـه وکیـل دربـاره آن      یطرفیاصول دادرسی منصفانه همچون ب
بیان بهتر در یک نظام حکومتی که به شـکل سیسـتماتیک از تحقـق حقـوق اساسـی      به . نخواهد شد

شود و دستگاه قضـایی و امنیتـی   همچون حق بر آزادي و منع بازداشت خودسرانه امتناع ورزیده می
نمایـد،  هـاي خودسـرانه و غیرقـانونی مـی    بدون رعایت موازین اساسی حقوق بشر اقدام به بازداشـت 

شان هرزمـان ممکـن اسـت سـلب     کنند که آزادياین ترس سیاسی زندگی میشهروندان همواره با
هـا را از سـایر   منـدي آن طور که در مبحث اول هم عنوان شـد، بهـره  شود و طبیعتاً این شرایط، همان

.سازدحقوق اساسی خود با دشواري مواجه می
ع بازداشـت  منـدي از آزادي شخصـی و حـق مـرتبط بـا آن یعنـی منـ       به طور کلی حق بر بهره

ترین حقوق بشر بوده که مبناي آن، خواسـته و نیـاز   شدهترین و شناختهخودسرانه، یکی از قدیمی
امـا در عمـل   . اساسی افراد انسانی براي برخورداري از یک زندگی توأم با کرامت و امنیت است
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مچون حـق بـر   شدة افراد هاین حق به دالیل متعددي از قبیل اعمال دیگر حقوق بنیادین و شناخته
همـواره در  ... آزادي عقیده و بیان، حق آزادي اجتماعـات، حـق بـر تـرك یـا ورود بـه کشـور و       

.گیردگوشه و کنار جهان مورد تعدي و تجاوز قرار می
در بسیاري موارد، قربانیان بازداشت خودسرانه تنها به این دلیل کـه نظـام عـدالت قضـایی در     

در بسـیاري  . گذراننـد هاي زندان مـی دي را در پشت میلههاي زیاکشورشان ناکارآمد است، سال
قضاییه و به طور خاص عدم اسـتقالل قضـات و نیـز    از کشورهاي جهان به علت عدم استقالل قوة

انـد  نی بازداشـت خودسـرانه شـده   هـاي قضـایی، افـرادي کـه قربـا     به دلیل روند طوالنی رسیدگی
1.کنندها سپري میها و زنداناههاي زیادي را هم به این ترتیب در بازداشتگسال

اسـت کـه یکـی از راهکارهـاي تحقـق آزادي فـردي، نظـام قضـایی شایسـته و          یاین در حال
کارآمد بوده و دستیابی به امنیت و آزادي از ترس، منوط به تأمین نظام قضایی شایسـته همـراه بـا    

گیـري نظـام   ی شـکل زیـرا فلسـفۀ اصـل   . استقالل قضات و امکان دادخواهی براي همۀ مردم است
چراکـه در صـورت فقـدان    . حقوقی و نهادهاي قضایی به منظـور تـأمین امنیـت شـهروندان اسـت     

.ها وجود نخواهد داشتامنیت و احساس آن در جامعه امکان تمتع از سایر حقوق و آزادي
در همین راستا، اسناد حقـوق بشـري بـا حمایـت از حـق بـر آزادي و امنیـت افـراد، هرگونـه          

خودسرانه و غیرقانونی را ممنـوع سـاخته و فهرسـتی از اقـدامات حمـایتی را در جهـت       بازداشت
9اعالمیـۀ جهـانی حقـوق بشـر در مـادة      . تضمین رهایی از بازداشت خودسرانه ارائه نموده اسـت 

المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین2.نمایدصراحتاً به ممنوعیت بازداشت خودسرانه اشاره می
. یی حـق آزادي و امنیـت شخصـی، بازداشـت خودسـرانه را منـع نمـوده اسـت        هـم ضـمن شناسـا   

اند که بـر مـوازین مـرتبط    هاي دیگري در سازمان ملل به تصویب رسیدههمچنین اسناد و قطعنامه
.اندشدگان تصریح کردهبا حق افراد بر آزادي شخصی و رفتار با بازداشت

ردي اشـخاص آنچـه ضـرورت دارد انجـام     در راستاي تحقق آزادي از ترس و تأمین امنیت ف
اقـداماتی از جملـه فـراهم سـاختن امکـان      . هـا اسـت  تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از جانـب دولـت  

هاي بازداشت و بازبینی قوانین و مقررات مربوط به بازداشت و نظارت بر عملکرد بازدید از محل
مکـان وقـوع بازداشـت خودسـرانه و     ها از جمله تـدابیري هسـتند کـه ا   مأموران قضایی و زندانبان

المللـی هـم بایسـتی تضـمین     جامعۀ بین. دهدسوءاستفاده از وضعیت افراد بازداشتی را کاهش می
که تحت مسئولیت سیاسی یها و براي کساننماید که هیچ گریزگاه امنی براي مرتکبان این رویه

نظام قضایی شایسـته و تـأمین   دجایا. گیرد، وجود نداردها چنین اقداماتی صورت میو نظامی آن
1. "Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights", Panel on Human Dignity,
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011 Report,
p. 21.

».کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کردهیچ«.2
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استقالل دستگاه قضایی و همچنین افزایش اعتماد افراد جامعه نسبت به دسـتگاه پلیسـی و امنیتـی،    
ساز تحقـق آزادي از تـرس در   امنیت یا به تعبیري احساس امنیت را در جامعه تأمین کرده و زمینه

.یک جامعه است
ــراري دســت   ــدون برق ــدون رعایــت ایــن مــوازین و ب ی شایســته و مــورد اعتمــاد و  گاه قضــایب

هاي خودسرانه شده و اصول دادرسـی منصـفانه را زیـر پـا     ها متوسل به بازداشتکه دولتمادامی
1.مند شوندتوانند از آزادي از ترس بهرهها هرگز نمیبگذارند، اشخاص تحت صالحیت آن

شکنجه و آزادي از ترس.1-2- 3
نقـض اصـول دادرسـی منصـفانه، یکـی دیگـر از       هـاي خودسـرانه و  در کنار مسئلۀ بازداشـت 

تهدیدات بسیار جدي نسبت بـه آزادي از تـرس اعمـال شـکنجه و سـایر رفتارهـاي غیرانسـانی و        
گونه که در گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحـد نیـز آمـده اسـت، تحقـق      درواقع همان.ترذیلی است

ن در امـان بـودن جسـم و    اي اساسـی بـراي آزادي از تـرس، متضـم    امنیت فردي به عنـوان مؤلفـه  
هـاي روحـی و جسـمی از قبیـل شـکنجه و سـایر       هـا و آسـیب  تمامیت شخص در برابـر خشـونت  
.رفتارهاي غیرانسانی و ترذیلی است

هـاي دور نیـز در سراسـر جهـان بـه عنـوان مکانیسـم کنتـرل اجتمـاعی و          این ابـزار از گذشـته  
تر یعنی ایجاد تـرس  استراتژي عامرفته است و ابزاري مهم در چارچوب یک سرکوب به کار می

بـار انیـ بنـابراین یکـی از نتـایج و آثـار ز    2.رودو جنگ روانی براي تمام مردم جامعه به شمار می
اعمال شکنجه تولید ترس و ناامنی در میان شهروندان و سلب آسـایش و امنیـت روانـی مـردم بـه      

شکنجه با هـر شـیوه و روشـی    توضیح آنکه به طور کلی. هاي مخالف در جامعه استویژه گروه
ایجـاد جـو تـرس و ارعـاب؛ اجبـار بـه اقـاریر        . کنـد صورت گیرد سه هدف عمـده را دنبـال مـی   

. آوري اطالعات صحیح و دقیـق از فـرد تحـت شـکنجه    نادرست و خالف واقع از متهم و یا جمع
اب و نیـز  هاي بازپرسی همراه با اجبار و خشونت براي ایجاد ترس و ارعـ تردیدي نیست که شیوه

)Rejali, 2007: 22-23(.کسب اقرار از فرد بسیار کارآمد هستند
هـاي دیکتـاتوري ایجـاد جـو     از سوي دیگر یکی از اهـداف شـکنجه خصوصـاً در حکومـت    

اي باشـد از اینکـه   هاي مخالف نشـانه تواند براي صاحبان اندیشهارعاب براي سایرین است که می
ها در سایۀ ایـن وحشـت   همان برخورد را خواهد داشت تا آنحکومت با هرگونه رفتار مشابه نیز 

1. "Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights", Panel on Human Dignity,
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011 Report,
p. 21.
2. Treue, Felicitas, "Torture in a Democratic Society", Vancouver, 2005, available at:
http://www.peykarandeesh.org.
Accessed 20 Jan 2013.
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:Rejali, 2007(.آمیز را از ذهن خود حذف کنندو ترس، فکر مخالفت و اعتراض حتی مسالمت

وقتی یک حکومت از طریق توسل به شـکنجه از مـتهم اقـرار گرفتـه و متعاقـب آن      «زیرا ) 22-23
اي بـراي ایجـاد تـرس و    مـتهم بـه عنـوان وسـیله    کند درحقیقت ازمتهم را به مجازات محکوم می

)1386:15رمضانی، (.»کندوحشت در میان مردم و نمایش قدرت خود استفاده می
هـدف  . بنابراین هدف فوري شکنجه، نابودي شخصیت و هویت انسـان مـورد شـکنجه اسـت    

گـر  این است که شخص به نحوي تحت فشار قرار گیرد که رفتـار خـود را مطـابق میـل شـکنجه     
اي از انسانی کـه بـه جهـت    نمونهمثابهاما در وهلۀ بعدي هدف آن است که این فرد به. تغییر دهد

هاي خود با ساختار قدرت تحت شکنجه قرار گرفتـه اسـت، در معـرض دیـد     مبارزات و مخالفت
هـاي اجتمـاعی   افراد دیگري که عقاید مشابهی دارند قرار گیرد و بـه ایـن ترتیـب بافـت و شـبکه     

اي کـه بـه   زیرا شکنجه. هاي مخالف از بین برودبود گردند و همبستگی و اعتماد در میان گروهنا
آفرینـد و بـدین طریـق    پذیرد ترس، وحشت و عـدم اعتمـاد مـی   صورت سیستماتیک صورت می

کنـد، و نهایتـاً کـل جامعـه را     مقاومت متشکل در جامعه را تضعیف کرده و از آن جلوگیري مـی 
گیـري  بنابراین اعمال شکنجه هرگز فقط بـر روي یـک فـرد جهـت    . نمایدییر میقابل کنترل و تغ

هاي سیاسی مـورد  هاي اجتماعی، گروهنکرده و هدف آن ایجاد ترس و ناامنی روانی براي شبکه
1.مثابه یک کل استنظر و همچنین خود جامعه به

به ویژه پـس  . ته استدر راستاي مقابله و منع شکنجه اقداماتی از گذشته تاکنون صورت گرف
اي از اسناد عام و خاص حقوق بشـري و داراي ماهیـت   از جنگ دوم جهانی طیف بسیار گسترده

آور هریک به نوعی براي به رسمیت شـناختن حـق مزبـور و تقویـت جایگـاه      الزامریآور و غالزام
هـاي ژنـو   مشـترك کنوانسـیون  3اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر، مـادة      5ماده . اندآن تالش نموده

اي حقـوق بشـري ماننـد    ، اسناد منطقه1966المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین7، مادة 1949
ها در قارة آفریقـا و اسـناد دیگـر    ، منشور حقوق بشر و خلق1950کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 

.اندالمللی هم اعمال شکنجه را ممنوع اعالم نمودهاي و بینمنطقه
ات در حقوق مدنی و سیاسی از جمله در مورد منـع شـکنجه، عمـدتاً تعهـد     به طور کلی تعهد

ها خـودداري از اعمـال   منفی یا تعهد به ترك فعل هستند، که در مورد شکنجه تعهد اصلی دولت
امـا عـالوه بـر    . آمیـز نسـبت بـه مـردم اسـت     شکنجه و سایر رفتارها و مجازات غیرانسانی و توهین

دولـت  . ها تعهد مثبت یا تعهد به مداخله نیـز دارنـد  گفت که دولتتوانوجود این نوع تعهد، می
هـایی را مقـرر نمایـد کـه از ارتکـاب شـکنجه جلـوگیري کنـد و در         بایستی امکانـات و مکـانیزم  

1. Treue, Felicitas, "Torture in a Democratic Society", Vancouver, 2005, available at:
http://www.peykarandeesh.org.
Accessed 20 Jan 2013.
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جبران خسـارت  يهاصورت ارتکاب آن توسط مأموران خود مرتکبین شکنجه را مجازات و راه
ها براي جلوگیري از اعمال شکنجه بایسـتی تمـام   س دولتبر این اسا. را براي قربانیان فراهم کند

پرسنل خود را آموزش دهند تا از اعمال شکنجه خودداري کـرده و همچنـین قواعـد مربـوط بـه      
زیــرا در نظـامی کـه بـه شــکل    . بازداشـت و زنـدان را بـه طـور مســتمر مـورد بـازبینی قـرار دهنـد        

هـا از تـدابیر   شـود و حکومـت  سـتفاده مـی  سیستماتیک از ابزار شـکنجه و رفتارهـاي غیرانسـانی ا   
هـا  خود خودداري کنند و خود به این رویهيهاها و بازداشتگاهپیشگیرانه و نظارت بر امور زندان

بپردازند، به تعبیري ترس سیاسی تبدیل به قانون جاري براي شـهروندان شـده و افـراد خـود را از     
ا هـر شخصـی خـود را قربـانی بعـدي ایـن       زیـر . کننـد ها محـروم مـی  اعمال سایر حقوق و آزادي

.داندآمیز میرفتارهاي خشونت
ها انجام نشود و از شهروندان در برابـر اعمـال   که تعهدات مذکور از جانب دولتیدر صورت

تواننـد از آزادي از تـرس   آمیز حمایت نشود شـهروندان هرگـز نمـی   هاي خشونتشکنجه و رویه
1.برخوردار شوند

ريناپدیدشدگی اجبا.1-3- 3
ایـن رویـه   . تهدید دیگر نسبت به برقراري آزادي از ترس رویۀ ناپدیدشدگی اجبـاري اسـت  

ناقض تمامیت شخصی و امنیت فردي اشخاص بوده و یکی از تهدیدات نسبتاً جدیدتر نسـبت بـه   
هـا  اتخاذ این رویه از جانب دولـت . آیدامنیت انسانی و به طور خاص آزادي از ترس به شمار می

شـود، بـا هـدف ایجـاد جـو تـرس و       گونه که در ادامه اشاره میر آمریکاي التین، همانبه ویژه د
منـدي شـهروندان از آزادي از   سرکوب در سطح جامعه و بنـابراین تهدیـدي اساسـی بـراي بهـره     

.آیدترس به شمار می
هـاي دیکتـاتوري بـه    توان گفت که توسل به این پدیده از جانـب دولـت  به لحاظ تاریخی می

ر ایجاد شرایط و اوضاع و احوالی بود کـه شـهروندان را دچـار احسـاس تـرس و اضـطراب       منظو
درواقع نخستین بار ناپدیـدي اجبـاري در زمـان جنـگ     . ها را از ابراز مخالفت بازداردنموده و آن

جهانی دوم و در زمانی اتفاق افتـاد کـه نیروهـاي دولـت نـازي آلمـان مظنـونین بـه عضـویت در          
این انتقـال بـه صـورت    . ملی را از اروپاي اشغال شده به آلمان منتقل نمودندهاي مقاومتنهضت

.گرفـت آور صـورت مـی  آفـرین و تـرس  محرمانه و در تاریکی شب و به شـکلی کـامالً وحشـت   
)Finucane, 2010: 173 (   درواقع، پدیدة ناپدیدشدگی اجباري رویۀ جدیدي در تاریخچـۀ حقـوق

هــاي اخیــر و در اتیک از ایــن رویــه بــه خصــوص در دهــهبشــر نیســت؛ هرچنــد اســتفاده سیســتم
1. "Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights", Panel on Human Dignity,
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011 Report,
p. 29.
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کشورهاي آمریکاي التین با هدف ایجاد جو عمومی اضطراب، نـاامنی و تـرس صـورت گرفتـه     
)Meurice, 2010: 92(.است

توضیح آنکه در دورانی که ناپدیدي اجباري براي نخستین بـار در حکومـت نـازي روي داد بـا     
هـا هیتلـر معتقـد    دولتمـردان حکومـت نـازي و در رأس آن   . ودهدف ایجاد شرایط ارعاب و ترس ب

بودند که در بسیاري موارد زندانی کردن مخالفان همراه با اعمال شاقه و یـا حتـی حکـم حـبس ابـد      
عامـل مـؤثر و مانـدگاري کـه     کـه یدرحال. آیداي از ضعف حکومت به شمار میها، نشانهبراي آن

شـود کـه   ا مجازات مرگ یـا بـا انجـام اقـداماتی فـراهم مـی      خاصیت بازدارندگی زیادي دارد تنها ب
بـه اعتقـاد   . کنـد شـدگان نـامطمئن مـی   خانواده و کل جمعیت کشور را نسبت به سرنوشت بازداشت

اول اینکه فرد ناپدیدشده را از حمایـت قـانون   . کندها ناپدیدسازي اجباري دو هدف را تأمین میآن
ي و ناپدیدسازي با ایجاد حالت عدم اطمینـان و نگرانـی   سرّتر آنکه بازداشتسازد و مهمخارج می

براي خانواده و سایر افراد جامعه در مورد سرنوشت فـرد ناپدیدشـده، جـو تـرس و اضـطراب را بـر       
ها معتقـد بودنـد کـه ارعـاب مـؤثر و تـرس سیاسـی تنهـا در         به بیان دیگر آن. سازدجامعه حاکم می

بنـابراین  . اطـالع باشـند  مردم از سرنوشت فعالین سیاسی بـی شود کهفرما میصورتی بر جامعه حکم
گرفت که از بازداشت اجتناب کنند و جمعیـت را از یـک جـو    ها بدین دلیل صورت میاین فعالیت

)Crankshaw, 1990: 204(.وقفه در امان نگذارندوحشت رمزآلود و ترس بی
شـود کـه ایـن افـراد     باعـث مـی  توان گفت این جو امنیتی و همراه با اضطراب و تشـویش می

نتوانند رها از ترس زندگی کنند و به نوعی تمام افراد جامعه با از دست دادن امنیت روانی و حـق  
.آینداي آزاد از ترس، قربانی ناپدیدشدگی اجباري به شمار خود بر زیستن در جامعه

هـایی  قطعنامهرسمی در قبال ناپدیدشدگی اجباري پس از جنگ دوم جهانی دريهاواکنش
، اعالمیـۀ حمایـت از تمـامی اشـخاص در     1978دسـامبر  22مـورخ  173/33چون قطعنامه شمارة 

و نهایتاً کنوانسیون حمایت از تمامی اشخاص در برابـر  1992مقابل ناپدیدسازي اجباري مصوب 
.میالدي تجلی یافت2006ناپدیدشدگی اجباري در سال 

نجه نیز اشاره شد در مورد ناپدیدشـدگی اجبـاري هـم    طور که در مورد بازداشت و شکهمان
تـوان بـه برخـی اقـدامات از     در این چارچوب مـی . انجام اقدامات پیشگیرانه بسیار ضرورت دارد

بـاط بـا خـارج و ممنوعیـت مطلـق      جمله ممنوعیـت مطلـق هرگونـه بازداشـت همـراه بـا قطـع ارت       
تکبان ناپدیدشدگی اجباري بر اساس به عالوه مسئولیت مر. هاي بازداشت سري اشاره کردمکان

قوانین داخلی و نیز حق اعضاي خانواده جهت جبران خسارت فوري و مـؤثر در مـوارد ناپدیـدي    
اجباري عضو خانواده از سایر تدابیري اسـت کـه بـراي مبـارزه و محـو ایـن رویـه بایـد از جانـب          

ري از اعمـال رویـۀ   هـا بایسـتی ضـمن خـوددا    همچنین دولـت . ها به شکل جدي دنبال شوددولت
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هـا عمـل   ناپدیدشدگی اجباري، به پیگرد و مجازات مرتکبان این عمل کـه تحـت صـالحیت آن   
زیرا یکی از دالیل برجسـتۀ رویـۀ ناپدیدشـدگی اجبـاري و نیـز یکـی از موانـع        . کنند بپردازندمی

هـاي مـرتبط بـا ایـن رویـه، مصـونیت و معافیـت از مجـازات         جهت روشن سـاختن پرونـده  عمده
1.مرتکبان این عمل است

در غیـر ایـن   . تواند ارتکـاب رویـۀ ناپدیـدي اجبـاري را کـاهش دهـد      رعایت این موازین می
ها خود متوسل به این رویه شوند و یا ارتکاب آن را از طـرف افـراد   که دولتیصورت و تا زمان

مند ترس بهرهتوانند از آزادي ازها هرگز نمیتحت صالحیت خود نادیده بگیرند، شهروندان آن
2.شوند

آزادي از ترس، مخاصمات مسلحانه و تسلیحات جنگی. 3-2
و در پیام ساالنۀ خود بـه کنگـره از آزادي از تـرس سـخن     1941که روزولت در سال یزمان

گفت، اشارة وي مستقیماً به بحث کنترل تسلیحات و جلوگیري از وقـوع مخاصـمات مسـلحانه و    
بـه عـالوه مخاصـمات مسـلحانه و اسـتفاده از تسـلیحات       . مللـی بـود  الهاي داخلی و بـین درگیري

هاي کشتار جمعی، همواره به عنوان یکی از تهدیدات جدي علیـه امنیـت   جنگی و به ویژه سالح
ها و اسناد مرتبط با امنیت انسانی هم مورد توجـه  انسانی و به ویژه بعد آزادي از ترس در گزارش

.اندقرار گرفته

حانه و آزادي از ترسمخاصمات مسل.2-1- 3
ــري  ــلحانه و درگی ــات مس ــونتمنازع ــاي خش ــی از مشــخص ه ــز یک ــم آمی ــرین و مه ــرین ت ت

درواقــع . ســازوکارهاي نقــض امنیــت انســانی و بــه ویــژه بعــد آزادي از تــرس در جهــان هســتند 
هـا یکـی از منـابع ایجـاد تـرس      المللی و تهدیدات ناشی از آنهاي داخلی و بینمنازعات و جنگ

بـه همـین   . آیندراي افراد جامعه بوده و بنابراین تهدیدي علیه آزادي از ترس به شمار میسیاسی ب
دلیل اولین عنصري که به عنوان تهدید در جهان کنونی در گزارش دبیر کل سازمان ملـل عنـوان   

المللی اسـت کـه باعـث بـه خطـر افتـادن حیـات افـراد، هویـت و          هاي بینشده است وقوع جنگ
.کندده و موجبات ترس و ناامنی را فراهم میکرامت انسانی ش

المللی به عنـوان خطـري معطـوف بـه امنیـت      هاي داخلی و بینها و درگیريدرحقیقت جنگ
هـاي  انسانی و بعد آزادي از ترس، تهدیدي بسیار جدي علیه زندگی انسانی و نیز هویت و ارزش

1. Commission on Human Rights, Resolution 2001/46 of 23, April 2001.
2. "Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights", Panel on Human Dignity,
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011 Report,
p. 29.



63آزادي از ترس

عی، حقوق بشر و دموکراسـی بـه   همچنین چالشی بسیار جدي بر امنیت و رفاه اجتما. فردي است
)77، 1389فام، یزدان(.آیدشمار می

هـاي پراکنـده خـواه داخلـی و     در شرایطی که در یک کشور مخاصمات مسلحانه و درگیري
تـرس  . کننـد هاي روزمره زندگی مـی المللی در جریان باشد، مردم و غیرنظامیان با ترسخواه بین

هـایی  هاي خود از جملۀ ترسو انتقال اجباري از خانهاز کشته شدن، جراحت، تجاوزهاي جنسی 
بنابراین ازآنجاکه حقـوق بشـر   1.کننداست که ساکنان مناطق درگیر در جنگ هرروزه تجربه می

ها و از جمله حق بر برخـورداري از زنـدگی بـدون تـرس در جریـان مخاصـمات مسـلحانه        انسان
المللـی بسـیار   هـاي داخلـی و بـین   ريهـا و درگیـ  شود، کاهش خطر وقـوع تـنش  شدیداً نقض می

المللی اولـین گـام جهـت    هاي داخلی و بینهاي وقوع جنگمبارزه با علل و ریشه. ضروري است
تـوان  در ایـن راسـتا مـی   . آمیـز اسـت  هـاي خشـونت  از میان برداشتن خطر مخاصمات و درگیـري 

. مسلحانه دانسـت هاي فاحش و سیستماتیک حقوق بشر را از دالیل اصلی بروز مخاصمات نقض
هـاي  هاي مذهبی خود از عواملی هستند که اغلب منجـر بـه وقـوع تـنش    ستیزي و نابردباريبیگانه

توانند در نهایت به یک مخاصمۀ مسلحانه تبدیل شوند و آغـازگر  شود که میقومی و مذهبی می
2.هاي بنیادین بشري باشدنقض سایر حقوق و آزادي

کنـد تـا در قـوانین    ها را ملزم میدولت3ی حقوق مدنی و سیاسیالمللبه همین دلیل میثاق بین
هـاي قـومی و مـذهبی کـه منجـر بـه       خود هرگونه تبلیغات و تحریک به جنگ و نیز تهییج نفرت

.شود را ممنوع اعالم کنندتبعیض، خصومت و درگیري می
بشـریت  کشی، جرائم جنگی و جنایـات علیـه  ها وقوع نسلها و درگیريدر جریان این جنگ

بـه بیـان بهتـر امنیـت اجتمـاع و      . زا براي امنیت ساکنان نـواحی درگیـر اسـت   دینیز از عوامل تهد
ها که در گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحـد مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و بـه        حمایت از اقلیت

هـاي  هـا بـه ویـژه جنـگ    شـود، بـا وقـوع جنـگ    عنوان یکی از عناصر آزادي از ترس شناخته می
.شودی شدیداً تهدید میداخل

بـه طـور   . هـا بپردازنـد  اي وقـوع آن ها به مبارزه با علل ریشهها باید براي مقابله با جنگدولت
هاي دموکراتیک که مبتنی بر حاکمیت قـانون، حقـوق بشـر و    دهد حکومتکلی تجربه نشان می

1. Arms Availability, International Committee of Red Cross, 30-04-2013 Overview, at:
www.icrc.org/eng/war-and-law.
Accessed 2 Jan 2014.
2. "Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights", Panel on Human Dignity,
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011 Report,
p.22.

.هرگونه تبلیغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است-1«: المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین20ي ماده-3
ي ملی یا نژادي یا مذهبی که محرك تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون هرگونه دعوت به کینه-2

» .ممنوع است
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اصـمات مسـلحانه بـه    گیري مخها باشند یکی از بهترین تضمینات در برابر شکلحمایت از اقلیت
هایی ضمن آنکه از تعدي بـه خـاك کشـورهاي    چنین حکومت. هاي داخلی استویژه درگیري

کننـد، از ایـن توانـایی برخوردارنـد تـا      دیگر براي مقاصد کشورگشایی و سیاسی خـودداري مـی  
ها و سایر اقشار جامعـه را بـه نحـو مقتضـی مـدیریت نمـوده تـا بـه        هاو اعتراضات اقلیتنارضایتی

.هاي داخلی منجر نشده و ترس و ناامنی را براي افراد به همراه نیاوردجنگ
المللـی بـراي   هـاي بـین  هـا و سـازمان  هـاي فراوانـی از جانـب دولـت    در این چارچوب تـالش 

ممنوعیت توسل به جنگ و محدود ساختن آن از گذشته تاکنون صورت گرفته اسـت و اسـناد و   
در ایـن اسـناد و   . المللی گذشته استاي و بینهاي منطقهمانهاي متعددي از تصویب سازقطعنامه

موازین همواره تجاوز و تعـدي کشـورهاي مختلـف بـه خـاك یکـدیگر محکـوم شـده اسـت و          
المللـی و کشـورهاي مختلـف    تصریح شده که در جریان این مخاصمات و پس از آن جامعۀ بـین 

.ایت کنندباید اعمال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را تضمین و رع
تواند به رهایی از ترس منجر شـود کـه یکـی از    ها میبه جنگمقابله با منازعات و پایان دادن

در امـان بـودن زنـدگی    ) 124: 1389فـام،  یزدان(.آیدمعیارهاي اساسی امنیت انسانی به شمار می
ارهـاي رهـایی   هاي انسـانی معی ها و افراد از جنگ و از بین رفتن تهدید علیه هویت و ارزشانسان

.ها بایستی با همکاري یکدیگر این هدف را تأمین نماینداز ترس است و حکومت

تسلیحات جنگی و آزادي از ترس.2-2- 3
هـاي بسـیار جـدي در راه تحقـق آزادي از تـرس در سـطح جهـان، بـه         یکی دیگـر از چـالش  

بـه طـور کلـی،   1.هـاي کوچـک و تسـلیحات سـبک اسـت     کارگیري و تجارت غیرقانونی سالح
ها ها و خواست آنتکثیر تسلیحات تهدیدي عمده و اساسی براي حقوق بشر بوده و تالش دولت

براي تحت کنترل قرار دادن این تسلیحات گامی مهم به سـمت تحقـق آزادي از تـرس بـه شـمار      
2.آیدمی

تـوان در تـرویج نـاامنی و خشـونتی     تأثیر تسـلیحات سـبک را بـر تهدیـد آزادي از تـرس مـی      
درواقع استفاده از این تسـلیحات در طـول زمـان چرخـۀ     . کننداین تسلیحات ایجاد میدانست که 

بــا ایــن توضــیح کــه . کنـد اد مــیبـاطلی از خشــونت، تــرس و احســاس نـاامنی را در جوامــع ایجــ  
. هـا هسـتند  هاي شـدید درون دولـت  هاي کوچک یکی از ابزارهاي مؤثر در بروز خشونتسالح

هاي تبهکار و تروریسـتی بـا اسـتفاده از ایـن تسـلیحات      یژه سازمانهاي مختلف به وافراد و گروه
1. Annan, Kofi, (2005),“In Larger Freedom: Towards Development, Security and
Human Rights for All”, Report of the Secretary-General, 21 March.
2. Irene Khan,"Freedom from Fear", Amnesty International Report 2007, at:
www.amnestyInternational/2007/. Accessed 15 April 2014.
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هاي جنایتکار و تروریسـتی کـه   به بیان بهتر وجود گروه. دهندامنیت مناطق مختلف را کاهش می
کننـد باعـث بـروز    در راستاي تأمین اهداف خود از این تسلیحات در سطح گسترده اسـتفاده مـی  

از سـوي دیگـر بـراي رهـایی از ایـن      . شـود ان این مناطق میاحساس ترس و ناامنی در میان ساکن
یابد و برخی افراد که امکـان و تمـول   ها، تقاضا براي این تسلیحات افزایش میها و ترسخشونت

زیـرا سیسـتم   1.آورنـد مالی دارند حتی به عدالت خصوصی و استخدام محافظان مسـلح روي مـی  
اسـتفاده از ایـن   درنتیجـه . برقراري امنیت را ندارنـد عدالت عمومی و نیروهاي امنیتی دولتی توان 

اي باطـل از تـرس و خشـونت    هاي شدید در جوامع و ایجاد چرخـه تسلیحات به علت بروز ناامنی
آور براي شهروندان تلقی شده و تهدیدي جـدي بـراي برخـورداري    یکی از عوامل جدي هراس

.آینداز یک زندگی توأم با آزادي از ترس به شمار می
هـاي کوچـک و تسـلیحات سـبک، امـروزه یکـی از       در کنار تهدید و تـرس ناشـی از سـالح   

هاي زمینـی اسـت کـه نتـایج غیرقابـل      روست، ساخت و کاربرد مینبهمشکالتی که بشر با آن رو
هاي تسلیحاتی جهان اعم از دولتی و خصوصی سـاالنه مقـادیر   کارخانه. آوردجبرانی را به بار می

.کنندزار جهانی عرضه میزیادي مین در با
هـاي  کـارگیري مـین  محیطـی و اقتصـادي، تولیـد و بـه    توان گفت که در کنار آثار زیستمی

هـاي  هـاي اجتمـاعی و ضـربه   درواقـع آسـیب  . اي داردزمینی تبعات روانـی و اجتمـاعی گسـترده   
عظمـت  توانـد بـه همـان گسـتردگی و     هاي زمینی در جوامع آلوده به مین میروحی ناشی از مین

تـر از ایـن   هاي اقتصادي وارد شـده بـه قربانیـان مـین و حتـی گسـترده      صدمات جسمانی و آسیب
زنان، مـردان و بـه ویـژه کودکـان بـه خـاطر وجـود داشـتن مـین در حـوالی محـیط            . تبعات باشد

هاي زمینـی و صـدمات و   شان همواره تحت تأثیر استرس و فشارهاي روحی و روانی مینزندگی
درحقیقت افرادي که در منـاطق آلـوده بـه مـین سـاکن هسـتند       . ز آن قرار دارندجراحات ناشی ا

بـه  . بسا خود نیـز جـزء قربانیـان بعـدي باشـند     برند که چههمیشه در این ترس و وحشت به سر می
ترسـی مـردم بـه خـدمات درمـانی هـم       عالوه وجود مین و ترس از وجود از ایـن سـالح مـانع دس   

)1-1384:2پیوندي، (.شودمی
هـاي زمینـی در سـطح گسـترده عـالوه بـر تبعـات نـاگوار         کـارگیري مـین  بنابراین تولید و بـه 

راي سـاکنان منـاطق آلـوده ایجـاد     محیطـی، فضـایی از تـرس و اضـطراب را بـ     اقتصادي و زیست
کند و تهدیدکنندة حق این افراد براي برخورداري از یک زندگی توأم بـا امنیـت و آزادي از   می

ها از جملـه کانـادا جهـت    به همین جهت یکی از اقداماتی که برخی دولت. آیدترس به شمار می
اساسـی امنیـت انسـانی، صـورت     هـاي ارتقاي اصل آزادي از تـرس، بـه عنـوان یکـی از شـاخص     

1. Freedom from Fear in Urban Spaces, Discussion Paper", Human Security Research
and Outreach Program, Foreign Affairs Canada, May 2006, pp.9-10.
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تصویب کنوانسـیون  . هاي زمینی بوده استاند تالش براي مبارزه و ممنوعیت استفاده از مینهداد
جلـو  ها بوده است، گـامی روبـه  هاي زمینی که حاصل این تالشمیناتاوا براي ممنوعیت کاربرد

1.آیدبراي تحقق آزادي از ترس و موفقیتی بزرگ براي دستیابی به امنیت انسانی به شمار می

کـارگیري تسـلیحات   تهدید دیگر نسبت به آزادي از ترس مسئلۀ تولید، تکثیـر، انباشـت و بـه   
المللـی در راسـتاي تحقـق    از اقدامات ضروري جامعۀ بینبه همین دلیل یکی . کشتار جمعی است

2.هاي کشتار جمعی استکنی سالحآزادي از ترس در جهان کنونی همین تالش براي ریشه

کارگیري تسلیحات کشتار جمعی نیست کـه تهدیـدي   البته باید خاطر نشان ساخت که تنها به
یــن تســلیحات در ســطح جهــانی بلکــه تولیــد و انباشــت ا. شــودعلیــه امنیــت عمــومی تلقــی مــی 

هـا بـراي   هاي فراوانی را براي کشورها و شهروندان ایجاد کرده اسـت کـه بـر توانـایی آن    نگرانی
3.گذاردزیستن در شرایطی آزاد از ترس تأثیر می

ها شده است افـزایش احتمـال قـرار    به عالوه آنچه موجب ترس و وحشت بیشتر از این سالح
هاي تروریستی است که در عرصـۀ سیاسـت   هایی مانند گروهراد و گروهها در اختیار افگرفتن آن

هـاي کشـتار جمعـی در    درواقع بررسی نقش سـالح . رفتار مسئوالنه و مبتنی بر پاسخگویی ندارند
ها در صورت اسـتفاده بـه شـکل گسـترده،     آن است که این سالحدهندةنقض امنیت انسانی نشان

اگر این سالح در اختیار بـازیگرانی  . کننددي از ترس را نقض میامنیت انسانی و به ویژه بعد آزا
هـا کـارگر   هـاي مرسـوم بازدارنـدگی در برابـر آن    کنند و شیوهقرار گیرد که مسئوالنه رفتار نمی

)124: 1389فام،  یزدان(.ها بیشتر از پیش تهدید خواهد شدنیست امنیت انسان
هـاي سـبک و کوچـک نیـز هـم در عرصـۀ       الحبراي مقابله با گسترش تسلیحات و کنترل سـ 

هـایی بـراي   المللی کنوانسـیون در حوزة بین. المللی اقداماتی صورت گرفته استداخلی و هم بین
هاي کوچک و سـبک و نیـز در راسـتاي    جلوگیري از گسترش تولید و تجارت غیرقانونی سالح

در . المللی گذشته اسـت نهاي زمینی از تصویب جامعۀ بیممنوعیت و محدودیت دسترسی به مین
ایـن  . مجمع عمومی ملل متحد معاهدة تجـارت اسـلحه را بـه تصـویب رسـاند     2013آوریل سال 

المللـی  المللی جهت به قاعده درآوردن تجارت بینترین موازین بینمعاهده باالترین و مورد قبول
رد و آالم بشـري  دهد و یکی از اهداف اصلی آن کاهش رنـج و د هاي متعارف را ارائه میسالح
هاي تسـلیحاتی  توانند بر خالف ممنوعیتبر اساس این معاهده کشورهاي صادرکننده نمی. است

کشـی، جنایـات علیـه بشـریت، جنایـات      اسلحه صادر کنند و از اسلحۀ صادراتی نباید بـراي نسـل  
1. "Human Security: Safety for People in a Changing World", Department of Foreign
Affairs and International Trade, 1999.
2. Annan, Kofi, (2005),“In Larger Freedom: Towards Development, Security and
Human Rights for All”, Report of the Secretary-General, 21 March.
3. "Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights", Panel on Human Dignity,
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011 Report,
p. 28.
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ت خود بـه  به عالوه کشورهاي سازنده بایستی از راه یافتن تولیدا. جنگی و تروریسم استفاده شود
.بازار سیاه جلوگیري کنند

مسلماً اتخاذ تدابیر و تعهدات مندرج در این اسناد راه را بر تکثیـر و تجـارت غیرقـانونی ایـن     
ها براي محدود سـاختن و جلـوگیري   کند و هرگونه تالشی از جانب دولتتسلیحات مسدود می
1.آیدامع به شمار میها گامی به سوي تحقق آزادي از ترس در جواز انباشت این سالح

که حاصل تالش جامعۀ مـدنی و دولـت کانـادا بـود،     2براي مبارزه با مین هم کنوانسیون اتاوا
بر اساس مقررات این کنوانسیون . مقرراتی را جهت مبارزه با این سالح مخرب تعیین کرده است

ت و تجـارت  هیچ کشوري و تحت هیچ شرایطی نبایستی مبادرت به تولیـد، بـه کـارگیري، انباشـ    
ها را متعهد سـاخته اسـت تـا تخریـب و نـابودي تمـام       همچنین تمام دولت. هاي زمینی بنمایدمین
.ها وجود دارد تضمین کنندهایی را که در نواحی تحت قلمرو آنمین

جلو بـراي مبـارزه   اتخاذ این موازین و سایر مقررات مندرج در کنوانسیون مذکور گامی روبه
الح مین و تضمین جهانی است کـه افـراد در آن بتواننـد از آزادي از تـرس     با تولید و گسترش س

اي کـه از ایـن   دیـدات فزاینـده  هـاي کشـتار جمعـی و ته   براي مبـارزه بـا سـالح   .برخوردار شوند
هاي متعددي از تصویب سـازمان  ها و قطعنامهشود کنوانسیونالمللی میها متوجه جامعۀ بینسالح

ها و اسـناد همـواره بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارنـد کـه تمـام          این گزارشدر تمام. ملل گذشته است
هاي کشـتار جمعـی   تر و تدابیر مؤثرتري را براي محو کامل سالحهاي عملیها بایستی گامدولت

اي درخواسـت شـده اسـت    هاي هستهبه عالوه از دولت. اي صورت دهندهاي هستهبه ویژه سالح
هـا و اقـدامات   از طریـق همکـاري  هـاي کشـتار جمعـی را   حتا تعهد خود بـراي محـو نهـایی سـال    

.اي به جا بیاورندجانبه، دوجانبه و منطقهیک
بنابراین آنچه باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد در پـیش گـرفتن و پـذیرش دیـدگاهی     

کشـتار جمعـی و بـه    يهـا محور نسبت به امنیت است که به واسطۀ خطر رو به رشـد سـالح  انسان
.اي مورد تهدید قرار گرفته استهاي هستهوص سالحخص

آزادي از ترس و تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی.4
آزادي از ترس و تروریسم. 4-1

هـایی اسـت کـه    زمینـه نیتـر هـا یکـی از مهـم   حوزة تروریسم و تدابیر ضد تروریستی دولـت 
1. Irene Khan,"Freedom from Fear", Amnesty International Report 2007, at:
www.amnestyInternational/2007/. Accessed 15 April 2014.
2 .Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of
Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, 18 September 1997.
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تـوان گفـت بـیش از سـایر منـابع      رود و مـی تهدیدکنندة حق افراد بر آزادي از ترس به شمار مـی 
.خشونت و تهدید آزادي از ترس در گفتمان و اسناد حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است

بـه طـور   . نفسه موجد نقض بسیاري از حقوق اساسی بشر استتروریسم اقدامی ویرانگر و فی
یـز تهدیـدي   تـرین تهدیـدات نسـبت بـه امنیـت انسـانی و ن      کلی اقدامات تروریستی یکی از جدي

منـدي از یـک زنـدگی همـراه بـا آزادي از تـرس بـه        بسیار جدي علیه حق افراد انسانی براي بهره
1.روندشمار می

ــاامنی در جوامــع، محیطــی را ایجــاد مــی    ــا تولیــد تــرس و ن کنــد کــه اقــدامات تروریســتی ب
از تـرس  هـایی اسـت کـه بایـد از آزادي    تهدیدکننده و به نوعی نابودکنندة کمال مطلـوب انسـان  

هاي اساسـی را بـراي   برخوردار شوند و به این ترتیب حمایت و ارتقاي سایر حقوق بشر و آزادي
)Almqvist, 2005:12-13(.سازدها و شهروندانش دشوار میدولت

بـرداري از  تروریسم پدیدة جدیدي نیست و بررسی تاریخ ملل گواه ایـن ادعاسـت کـه بهـره    
از سازوکارهاي غیرانسانی و نسبتاً مـؤثر بشـر در   یواره جزئجو رعب و وحشت ناشی از ترور هم

درواقــع یکــی از پایــاترین خصوصــیات تعــاریف تــاریخی و معاصــر  . ادوار گذشــته بــوده اســت
زیرا جانمایۀ تعریـف تروریسـم ایجـاد وحشـت در بـین      . تروریسم همین وجود عامل هراس است
)1385:18عبداللهی،(.هاستمردم براي تحت فشار گذاشتن حکومت

هـا و  توان فقط بر اساس تعداد کشتهاصوالً تأثیر حمالت تروریستی بر امنیت انسانی را نمی
ویژگـی حمـالت تروریسـتی ایجـاد تـرس و      نیتـر مهـم . مجروحان این حمالت ارزیابی کـرد 

بینی نیسـتند و زمـان،   قابل پیشچندان حمالت تروریستی به دلیل اینکه . هراس در جامعه است
ها ترسیم کـرد، نـوعی هـراس و نـاامنی را در     توان براي آننمیهمو هدف مشخصی را مکان 

.ها و تلفـات نهـایی یـک اقـدام تروریسـتی اسـت      کنند که فراتر از تعداد کشتهجامعه ایجاد می
)(Pyszczynski & others, 2003: 13

شـده اسـت کـه    در این راستا در سازمان ملل و در مباحثات میان کشورهاي مختلف پذیرفتـه 
هاي تروریسـتی و  گیري و دیگر اعمال ارتکابی توسط گروهتمام اقدامات از جمله قتل، گروگان

کننـد،  نیز ایجاد رعب و ترسی که این اعمال در عموم مردم و در سطح جوامع ایجاد کرده و مـی 
در این خصوص از موارد نقض حق بـر حیـات  . آیدنقض وخیم و فاحش حقوق بشر به شمار می

ترین حق بشري یاد شده است و حـق بـر آزادي و امنیـت و حـق     ترین و اساسیبه عنوان ضروري
حقوقی هسـتند کـه تهدیـد و نقـض     نیتربر برخورداري از یک زندگی بدون ترس از جمله مهم

)61-1391:62بولویانیس، (.شوندمی
1. "Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights", Panel on Human Dignity,
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2011 Report,
p. 24.
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للـی ایـن اسـت کـه     المتروریسـم بـین  اما یکی از مشکالت بنیادین در سخن گفـتن از پدیـده  
ها در این مورد هنـوز تعریـف مشـترك و    ها گفتگو بین دولتازدیاد آثار محققانه و سالباوجود

ي تروریسم ارائـه نشـده   تا به حال هیچ تعریف جامع و مانعی درباره. پذیرفتنی از آن وجود ندارد
در نتیجـه در  . دنظران این حوزه بر آن توافق داشته باشـن است که محققان و متخصصان و صاحب

نظـران اصـوالً در مـورد یـک ویژگـی      امـا صـاحب  . تعریف تروریسم وحدت نظري وجود ندارد
تروریسم با یکدیگر اتفاق نظر دارند و آن هم این اسـت کـه تروریسـم همیشـه بـا خشـونت و یـا        

)(Laqueur, 1999: 6.تهدید به خشونت همراه است
المللـی و  هـاي گونـاگونی توسـط جامعـۀ بـین     هـا و قطعنامـه  المللـی کنوانسـیون  در عرصۀ بین

هایی براي شـناخت  باألخص شوراي امنیت براي بازشناسی، محکومیت تروریسم و ارائۀ شاخصه
بر اساس دیـدگاه سـازمان ملـل متحـد در     . آن و نیز کنترل ابعاد تروریسم به تصویب رسیده است

ه با تروریسـم بـه تصـویب رسـیده     هاي متعددي که در راستاي محکومیت و مبارزاسناد و قطعنامه
در این راستا تأکید شـده اسـت   . است، اقدام تروریستی با عمل مجرمانه در زمان صلح برابر است

به عنوان ایجاد ترس در میان عامـۀ مـردم، گروهـی از اشـخاص یـا      کارانهتیکه اتخاذ اعمال جنا
نظـر از  صـرف . وجیـه اسـت  حتی فرد خاص براي نیل به اهداف سیاسی در هر شرایطی غیر قابل ت

هر دلیل سیاسی، فکري، نژادي، قومی، مذهبی یا هر بهانۀ مشابه دیگري که بخواهـد ایـن اعمـال    
1.براي توجیه خود داشته باشد

هــاي عمــدة دنیــاي کنــونی و مشــکالت جهــانی الینحــل محیطــی بــراي اعمــال درواقــع اخــتالف
تلزم یک تالش و اقدامی جهـانی از سـوي   تروریسم خلق کرد و به همین ترتیب این مشکل جهانی مس

آمیـز در مقابـل   المللی براي آغاز مبارزه از رهگذر ابزارهـاي صـلح  ها، همراه با نهادهاي بیندولتکلیه
عنصر بـراي مبـارزه بـا تروریسـم ارائـۀ      نیترمهم. علل اساسی عدم امنیت، بنیادگرایی و تروریسم است

کنـی علـل بنیـادین    وجود داشـته باشـد و نیـز شـناخت و ریشـه     تعریفی که هرچه بیشتر بر سر آن توافق
هـاي نـاامنی، تحقیـر، فقـر، ناامیـدي، اسـتبداد سیاسـی،        تروریسم در محـیط «زیرا . وقوع این رویه است

آنچه بایستی هـدف قـرار   نیبنابرا)Almqvist, 2003: 6(.»آیدگرایی و نقض حقوق بشر پدید میافراط
. هـا اسـت  ها در مرکز ثقل نگرانـی دادن اشخاص و تندرستی و خوشبختی آنگیرد امنیت انسانی، قرار 

برنـد بسـیار نـادر    مردمی که از شرایط معیشتی آراسته و مناسب و حکومت دموکراتیک بهره می«زیرا 
Benedek, 2002:3)(.»است که تروریست از آب درآیند یا با آن موافق باشند

هاي اخیر خود به چالشـی جـدي در زمینـۀ نقـض     سالهرچند مبارزه و نبرد علیه تروریسم در
توان گفت که همین تدابیر ضد تروریستی منجـر بـه گسـترش    اصول حقوق بشر تبدیل شده و می

1 -GA RES/ 15/210, 55/158, 1999.



94بهار، 46، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه70

ــه خشــونت ــومی و بیگان ــري ایجــاد  هــاي ق ــه تعبی ــرس«ســتیزي و ب ــی » فرهنــگ ت در جوامــع حت
آزادي از ترس به شـمار  تر براي برخورداري افراد ازدموکراتیک شده است که تهدیدي اساسی

.آیدمی
جامعـه  . سـپتامبر آزادي از تـرس معنـا و مفهـوم جدیـدي یافـت      11در محیط سیاسی پـس از  

متأثر از وحشت ناشی از اقدامات تروریستی و در جهت تحقق آزادي از تـرس نبـردي   یالمللنیب
و خـود تهدیـدي   علیه تروریسم را آغاز نمود که مبانی اساسی امنیـت انسـانی را تضـعیف نمـوده    

درواقـع نبـرد بـا    )Acharya, 2007: 25. (شـود یعلیـه حـق افـراد بـر آزادي از تـرس محسـوب مـ       
تـر نسـبت بـه    اي که در چند سال اخیر صورت گرفته خود تهدیدي بـس جـدي  تروریسم به شیوه

هـا بـا   بسـیاري از دولـت  . حق افراد براي برخورداري از آزادي از ترس و امنیت روانی بوده است
کند و این مسـئله  المللی را تهدید میاند که هستۀ حقوق بشر بیناي مبارزه کردهتروریسم به شیوه

ه کـه حتـی تمامیـت    شـد و یکـم  هاي حقوق بشري قرن بیستترین چالشتبدیل به یکی از جدي
)Almqvist, 2003: 6(.دهدنظامی که پس از جنگ دوم جهانی بنا شده بود را هدف قرار می

هم اشاره شد، تولید و اشاعۀ تـرس سیاسـی در میـان شـهروندان توسـط      ترشیر که پطوهمان
ها به بهانۀ مبارزه با این ترس، ها و توسل به اقدامات و تدابیر ضدتروریستی از جانب آنحکومت

هاي قـومی و مـذهبی   منجر به رشد و اشاعۀ ناامنی شده و تبعیض، نژادپرستی، آزار و اذیت اقلیت
)Almqvist, 2003: 6(.تیزي را در جوامع حتی دموکراتیک به همراه داشته استسو بیگانه

سپتامبر سـطوح جدیـدي   11حمالت گسترده علیه مسلمانان و اعراب به ویژه پس از حوادث 
هـا را بـا   هاي اقلیتاز خشونت و ترس را در سراسر آمریکا و اروپاي شمالی موجب شده و گروه

ب، ترس و ناامنی مواجه نموده است که شاید بیش از خود اقدامات میزان رو به رشدي از اضطرا
)McClintock, 2005: 12(.کندها را تهدید میتروریستی آزادي از ترس این گروه

هـاي چنـد سـال    هـا و سیاسـت  در بسیاري از کشورهایی که جنگ علیه تروریسم جزء برنامـه 
هـا  علیه اعراب، مسـلمانان و آسـیایی  کهآمیزاخیرشان شده است، اقدامات ضدتروریستی تبعیض

هـاي هـرروزه   گیرد تشدید شده است و موجب شده است که این افراد خود با تـرس صورت می
جویانـه از طـرف جمعیـت    تـرس از حمـالت تروریسـتی، تـرس از حمـالت انتقـام      : درگیر شـوند 

و احتمـال  سفیدپوست و اکثریت و تـرس از مـورد سـوءظن قـرار گـرفتن، بازداشـت خودسـرانه        
هـا هـرروزه تجربـه    هایی است که ایـن گـروه  بازگردانده شدن توسط دولت میزبان، ازجمله ترس

)Landman, 2006: 21(.کنندمی
شده از سوي سازمان ملل در ارتبـاط بـا اقـدامات ضدتروریسـتی هـم      با مراجعه به متون تنظیم

المللـی حقـوق بشـر    اسـتانداردهاي بـین  هاي متعددي را در ارتباط با لزوم احترام به توان اشارهمی
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المللـی اتخـاذ   ها براي امحـاي قطعـی تروریسـم بـین    بر اساس این اسناد اقداماتی که دولت. یافت
المللـی حقـوق بشـر    الملـل و اسـتانداردهاي بـین   کنند باید مطابق با مقررات مرتبط حقوق بـین می

واره بایـد اهمیـت بنیـادین رعایـت     درواقع در مبارزه با تروریسـم و تـرس از تروریسـم همـ    1.باشد
المللـی  بنـابراین جامعـۀ بـین   . هاي اساسی و نیز حاکمیت قانون لحـاظ گـردد  حقوق بشر و آزادي

الملــل از جملــه حقــوق بشــر و حقــوق بایســتی صــرفاً بــا ابزارهــایی کــه مطابقــت بــا حقــوق بــین 
ــین  ــتانۀ ب ــان   بشردوس ــنش نش ــم واک ــل تروریس ــی دارد، در مقاب ــ الملل ــد و حق ــد  ده ــر بای وق بش

بهتـرین شـیوة مبـارزة    . ضد تروریستی را تشکیل دهدیمشاستانداردهاي منتهی به تعیین یک خط
مؤثر با تروریسم برخورداري از نظام عدالت کیفري مبتنـی بـر رعایـت حقـوق بشـر و حاکمیـت       

2.قانون از جمله محاکمۀ عادالنه و تضمینات قضایی دیگر است

کشورها و جامعۀ جهـانی در کـل بـه ایـن سـمت اسـت کـه امنیـت         بنابراین اگر حقیقتاً تالش
انسانی بیشتري را تضمین کرده و با ترس و وحشت ناشی از تروریسم مبـارزه شـود، بایسـتی ایـن     

ضـابطه و پایمـال کـردن حقـوق     نکته را در نظر گرفـت کـه انجـام اقـدامات ضـد تروریسـتی بـی       
ود تـرس و نـاامنی و عـدم اعتمـاد را در میـان      مظنونین تروریستی هرگز نتیجۀکارآمد نداشته و خ

شـود کـه بـا تبعـیض،     موفقیت تنها زمـانی حاصـل مـی   . دهدهاي مختلف جامعه افزایش میگروه
3.هاي اصلی تروریسم است مبارزه شودها و نیز ناامیدي که ریشهکاستی

یافتهآزادي از ترس و جرائم سازمان. 4-2
دهنـدة  هاي جنایتکار دیگـر نشـان  ها و سازمانستی با گروههاي تروریمقایسۀ عملکرد سازمان

هـاي تروریسـتی و تـرس و وحشـتی کـه اقـدامات       این واقعیت است که به رغم سروصداي گروه
هاي غیرتروریسـتی و  ها و گروهدر عمل این سازمان«کنند، ها در میان جوامع انسانی ایجاد میآن

نشان در نقض امنیت انسانی و حق بر زیسـتن در آزادي  جنایتکار هستند که بر حسب تعداد قربانیا
)1389:138فام، یزدان(.»کننداي ایفا میاز ترس نقش عمده

هـا بـراي تحقـق آزادي از تـرس و پیشـرفت در حـوزه امنیتـی،        به همین دلیل یکی از اولویت
4.سـت ن یافته اطور که در گزارش دبیر کل سازمان ملل نیز آمده است، مبارزه با جرائم سازماآن

هـا و قاچـاق تسـلیحات سـبک و کوچـک،      این جرائم و مصادیق مهم آن از جمله قاچـاق انسـان  
1 .UN General Assembly Res. 49/60, 9 Dec. 1994, Para 17.
2. A/RES/68/178, "Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While
Countering Terrorism", 18 December 2013.
3. Robinson, Marry, at: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/Robinson.aspx.
Accessed 10 Jan 2014.
4. Annan, Kofi, (2005),“In Larger Freedom: Towards Development, Security and
Human Rights for All”, Report of the Secretary-General, 21 March.
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,Calvani(.درحقیقت تهدیدي علیه حق افراد بر زیستن در شرایطی توأم با آزادي از ترس اسـت 

2009: 14(
و هاي خـاص خـود امنیـت اقتصـادي، اجتمـاعی      که به سبب ویژگییترین جرائمخطرناك«

یافتـه اسـت کـه همزمـان بـا      سازد همین جـرائم سـازمان  حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می
پیشرفت علم و فناوري در عرصۀ جهانی مظاهر آن با اشکال نـوین خودنمـایی کـرده و بـه سـبب      

هـا در  هـاي جهـانی و همدسـتان آن   سـازي سـازمان  هاي مجرمانه و شـبکه پیچیدگی ساختار گروه
اي جدیـد اسـت کـه تـأثیرات شـگرفی بـر اقتصـاد،        مشترك در سراسر جهـان پدیـده  هاي فعالیت

در ایـن  ) 1387:68بیابانی، (.»گذاردالمللی میسیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین
گیـرد کـه بـه منظـور تسـهیل یـا بهینـه        هاي مجرمانه صورت مـی ها در سازمانراستا برخی فعالیت

نیترمهماز جملۀ. گیردع سازمان و یا حفظ اقتدار و استمرار آن صورت میساختن اعمال یا مناف
در حقیقـت یکـی از   ) 35-37: 1384معظمـی،  (.ها خشونت و ارعاب و وحشت استاین فعالیت

ابزارهاي گروهاي سازمان یافتۀ جنایتکار براي رسیدن به اهداف و منافع خـود، اسـتفاده   نیترمهم
.ستاز ابزار ترس و ارعاب ا

در بسیاري از کشـورهاي جهـان بـه ویـژه در آمریکـاي التـین و آفریقـا بـا گسـترش جوامـع           
هاي جنایتکـاران  یافته و دستههاي سازماننشین و محالت فقیرنشین در برخی شهرها، گروهحاشیه
هاي مجرمانۀ خود را گسترش داده و با قاچاق تسلیحات در برخی موارد حتی از نیروهاي فعالیت
خواهنـد از  توانند یـا نمـی  نیروهاي امنیتی و پلیسی عمومی نمی. گردندو امنیتی مجهزتر میپلیسی

درنتیجـه افـراد متمـول و قدرتمنـد در ایـن جوامـع بـه        . امنیت شهروندان حمایت و حفاظت کنند
هاي تبهکار، در سطح گسترده بـا  توضیح آنکه بسیاري از گروه. آورندامنیت خصوصی روي می

ایـن نـوع   .»فروشندمی«خدمات امنیتی را به ساکنان اجتماع به اصطالح ؛بار و اخاذيتوسل به اج
خرید و فـروش  ،کند که در آن امنیتاز بازار سیاه عدالت جوي از اضطراب و ترس را ایجاد می

1.شودطبیعتاً در چنین شرایطی حق افراد براي زندگی توأم با آزادي از ترس مختل می. شودمی

ها به کودکان و یافتۀ جنایتکار در جوامع و روي آوردن آنهاي سازمانود گروههمچنین وج
بسـیاري از  . آیـد نوجوانان تهدیـدي دیگـر بـراي امنیـت انسـانی و آزادي از تـرس بـه شـمار مـی         

مان یافتـه در سـطح گسـترده صـورت     کودکان در اجتماعاتی که جـرائم و بـه ویـژه جـرائم سـاز     
هـاي  گـروه . کننـد هاي مجرمانه مشارکت میا اغوا و فریب در فعالیتگیرد، با اجبار، تهدید یمی

که براي برخی از این کودکان جانشـینی بـراي خـانواده و منبعـی     حالنییافتۀ تبهکار درعسازمان
آیند، براي بسـیاري دیگـر از ایـن افـراد منبعـی بـراي ایجـاد اضـطراب و         براي درآمد به شمار می

1. Freedom from Fear in Urban Spaces, Discussion Paper", Human Security Research
and Outreach Program, Foreign Affairs Canada, May 2006, pp.9-10.
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1.شوندها از یک زندگی عاري از ترس محسوب میمندي آنبهرهناامنی و تهدیدي جدي براي 

مبارزه با این عامل و تهدید مهم براي آزادي از تـرس مسـتلزم تـدابیري در عرصـۀ داخلـی و      
المللی، یکی از اقدامات مهم جامعـۀ جهـانی، تصـویب کنوانسـیون     در حوزة بین. المللی استبین

هـا را بـه انجـام تـدابیري بـراي      املـی بـود کـه تمـام دولـت     یافتۀ فرملل متحد علیه جنایات سازمان
.خواندیافته فرامیالمللی به منظور مقابله به جرائم سازمانهاي بینافزایش امنیت و همکاري

ها وجود دارد، براي مبـارزه  در کنار تعهداتی که به موجب کنوانسیون مذکور بر عهده دولت
هـاي قضـایی و پلیسـی بـه نحـو بهتـري       زم است کـه سیسـتم  اي مؤثر الیافته شیوهبا جرائم سازمان

هاي مبارزه به وسیلۀ ارتبـاط و  در چنین شرایطی بهبود و تقویت شیوه. سازمان یافته و مجهز شوند
زیرا تهدید جهانی به یـک پاسـخ جهـانی نیـاز     .پذیر استالمللی گسترش یافته انجامهمکاري بین

)126-127: 1383شمس ناتري، (.دارد

نتیجه.5
س و برخـورداري از امنیـت روانـی    در این نوشـتار تـالش شـد اثبـات شـود کـه آزادي از تـر       

درواقـع بایسـتی   . ترین حقوق بشر و نیازهاي شهروندان یک جامعه استتردید یکی از اساسیبی
به این حقیقت اذعان نمود که تحقق آزادي از ترس عمیقاً به صلح و امنیت جهانی پیوند خـورده  

.هاي آن واشکافی شونداین ضرورت دارد این آزادي به خوبی بررسی شده و مؤلفهو بنابر
هاي اساسی مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، مفهـومی  این آزادي به عنوان یکی از آزادي

گسترده است که تحلیل و بررسی آن مستلزم روشن نمـودن حـوزة بحـث و تبیـین مفهـوم تـرس       
س سیاسی به معناي نـوعی از تـرور و احسـاس نـاامنی کـه نتیجـۀ آن       در این راستا تر. سیاسی بود

قـرار  لیـ هـاي فـردي و اجتمـاعی اسـت مـورد بررسـی و تحل      سرکوب و تحدید حقوق و آزادي
.گرفت

مندي از امنیـت و آرامـش خـاطر در آراء متفکـران عصـر      هایی و بهرهعدم وجود چنین ترس
اي درواقع مفهـوم هسـته  . سی به شمار رفته استروشنگري هم به منزلۀ برخورداري از آزادي سیا

مندي از آزادي سیاسی است و وجود ترس به بنیـاد ایـن آزادي آسـیب    و بنیادي دموکراسی بهره
هـاي ایجـاد تـرس و نـاامنی     بنابراین تحقق آزادي سیاسی مستلزم از میـان برداشـتن زمینـه   . زندمی

شـان آرامـش خیـال و    مردم تحت صالحیتهایی هستند که ها آناست و اصوالً بهترین حکومت
هایی است که پیشرفت و توسعۀ زندگی بشـر حاصـل   زیرا تنها در چنین محیط. ثبات داشته باشند

1. Freedom from Fear in Urban Spaces, Discussion Paper", Human Security Research
and Outreach Program, Foreign Affairs Canada, May 2006, pp. 15-16.
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.شودمی
-هایی که مشروعیت و اطاعت شهروندان خود را با توسل به مکانیسم ترس کسب مـی دولت

تـرس آزادي را کـه رکـن رکـین     چون اسـتراتژي . توانند خالق دموکراسی باشندکنند اساساً نمی
هـایی مشـروعیت   دقیقاً به همـین خـاطر اسـت کـه چنـین دولـت      . برددموکراسی است از میان می

.دهندالمللی از دست میکافی را در عرصۀ داخلی و بین
هاي بنیادین بوده و تحقـق آن  با این تعابیر تالش شد اثبات شود که آزادي از ترس از آزادي

هاي بشـري اسـت و عـدم توجـه بـه آن در گفتمـان حقـوق        ایر حقوق و آزاديساز تحقق سزمینه
همچنین باید خاطر نشان سـاخت کـه   . اهمیت بودن یا عدم ضرورت آن نداردبشري داللت بر بی

طور که در مقدمۀ میثاقین حقوق بشـر هـم مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه       تحقق آزادي از ترس همان
از تمام حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقـوق اقتصـادي،   شود که مردماست در صورتی حاصل می

.اجتماعی و فرهنگی برخوردار شوند
هـایی  هـاي اسـتبدادي و دولـت   مسئلۀ حائز اهمیت آن است که آزادي از ترس تنها در دولت

-که ضعیف و شکننده بوده و توان برقراري امنیت براي شـهروندان خـود را ندارنـد تهدیـد نمـی     

اي دموکراتیک هم توسل به سیاست ترس و ترویج وحشـت از دشـمنان و   هحتی در دولت. شود
هـا بـه   نیروهاي بیگانه و به اصطالح خلق دشمن و درنتیجه توسل به اقدامات محدودکنندة آزادي

هـاي  سـتیزي و خشـونت  اي دیگـر از تـرس و ارعـاب، بیگانـه    بهانۀ تأمین امنیت، خود مروج گونه
هـاي خودسـرانه در   از تـرس ناشـی از شـکنجه و بازداشـت    اي است که دست کمی قومی و فرقه

.هاي استبدادي ندارددولت
هـاي فـردي، در چـارچوب    ها در مـورد حقـوق و آزادي  گانۀ دولتدر این راستا تعهدات سه

تکلیـف بـه اجتنـاب از تعـدي و نقـض آزادي از تـرس،       : کندآزادي از ترس نیز مصداق پیدا می
ر آزادي از تـرس در برابـر تهدیـدات اشـخاص ثالـث و مسـئولیت       تعهد به حمایت از حق افراد بـ 

رسانی به افرادي که از این آزادي محروم شده و یا در معرض ناامنی و نقض حـق  کمک و یاري
.بر زندگی توأم با آزادي از ترس هستند

هـاي  از آنجا که نبود حاکمیت قانون و به ویژه عدم اسـتقالل قضـات امکـان توسـل بـه رویـه      
هـا در  ، دولـت سـازد یها هموار مانه را از جانب مقامات و عامالن دولتی و مأموران زندانخودسر

قلمرو نظام قضایی ملزم هستند قوانینی را تصویب کرده و به اجرا درآورند که استقالل قضـات و  
دهی شـده  درواقع سیستم قضایی بایستی به ترتیبی سازمان. کارایی دستگاه عدالت را افزایش دهد

تحت نظارت قرار گیرد کـه شـهروندان از حـس اطمینـان و اعتمـاد برخـوردار شـده و در ایـن         و 
.ها و سلب آزادي قرار گیرندهاي روزمره قرار نگیرند که قربانی بعدي خشونتترس
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هاست تا ضمن اینکه از تعدي به آنچه مربوط به حقوق مدنی و سیاسـی  بنابراین وظیفۀ دولت
ت انسانی موسوم به آزادي از تـرس اسـت خـودداري کننـد، از بـه وجـود       بوده و در پارادایم امنی

چنـین برداشـتی مطـابق بـا     . آمدن علل و عوامل ناامنی توسط اشخاص ثالث نیز جلوگیري نماینـد 
هـاي اخیـر از جانـب سـازمان ملـل متحـد مـورد        ها و اسنادي است کـه بـه ویـژه در سـال    گزارش

.تصویب قرار گرفته است
ها مستلزم افزایش آگاهی افراد و آموزش فرهنگ مدارا و سازش در میان چالشمقابله با این 

تمـام شـهروندان جامعـه بـه ویـژه افـراد و       . هاي مختلف قومی و مـذهبی نیـز هسـت   اقوام و گروه
هایی که براي رسیدن به مقاصد سیاسی و منفعت اقتصادي خود به خشونت و ارعـاب سـایر   گروه

هـاي الزم برخـوردار شـوند و آگـاه گردنـد کـه       ایسـتی از آمـوزش  شوند، بشهروندان متوسل می
آور، در نهایـت گریبـان تمـام اعضـاي جامعـه را      آمیـز و وحشـت  هاي خشونتتوسل به این رویه

هـا و اقـوام مختلـف و در مقابـل آن تـدابیر      نمونـۀ آن اقـدامات تروریسـتی گـروه    . خواهد گرفت
از ترس، خشـونت و نـاامنی را در جوامـع    اي باطلهاست که خود چرخهضدتروریستی حکومت

.ایجاد نموده است
هـاي  هـا، سـازمان  عالوه بر این بایستی بر لزوم مشارکت جامعۀ جهانی و همکاري میان دولت

هاي گروهی در دستیابی به جهـانی تـوأم بـا آزادي از تـرس تأکیـد      نهاد و غیردولتی و رسانهمردم
نهـاد و اشـخاص   هـاي مـردم  هـا و همچنـین سـازمان   ی آنها، نیروهاي امنیتـی و پلیسـ  دولت. نمود

.خصوصی در جوامع مختلف بایستی براي تحقق این آزادي بنیادین با یکدیگر همکاري نمایند
هـاي فعـال در عرصـۀ    هـاي غیردولتـی همچـون سـازمان    هاي گـروه از جملۀ این تدابیر تالش

جامعۀ مدنی در راستاي مبـارزه و  هاي خانگی و نیز مشارکت گستردة نهادهايمبارزه با خشونت
.هاي زمینی است که منجر به تصویب کنوانسیون اتاوا گردیدکارگیري مینممنوعیت به

توانـد مصـادیق و   دربارة هرکدام از تهدیدات آزادي از ترس این مشـارکت و همکـاري مـی   
ري چـون همکـاري   تدابی. ها در متن تا حدي پرداخته شدهاي متفاوتی داشته باشد که به آننمونه

یافتـۀ  هـاي سـازمان  نیروهاي پلیسی کشورهاي مختلف براي مقابله بـا جـرائم تروریسـتی و گـروه    
هـاي کشـتار جمعـی    ها در راستاي مبارزه با تکثیر و انباشت سالحجنایتکار و نیز مشارکت دولت
هـاي  هها قرار نگیرد، امـا صـرف وجـود و احتمـال دسـتیابی گـرو      که هرچند مورد استفاده دولت

تروریستی به این تسلیحات غیرمتعارف تهدیدي جدي براي حق افراد بر زیستن در جهـانی تـوأم   
هـا جهـت تحقـق آزادي از تـرس بایـد      در تمام این کوشـش . شودبا آزادي از ترس محسوب می

تـر از اقـداماتی اسـت    توجه کرد که پیشگیري از وقوع هرکدام از تهدیدات ذکـر شـده ضـروري   
.پیونددع میوها و اعمال ناقض این حق به وقع رویهکه پس از وقو
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