
 141     در قبال تروریسم و تأمین مالی آن ها المللی دولت مسئولیت بین

و تیهومق اقهنامات    یدهه  سهازماا امجاد رمب و و یت بهرات ییرنظامیهاا و مها    
انهن.   اره ناض فا ش  او  بیر و  او  بیردوستان  قلمناد شهنه گتت ، همو پیش
هها به     لزوم پامب نت دولت در خصو المللی اجمامی  تواا گتت در اس اد بین می

 خهورد.  ب  ایم مهی  ، تحرمک ما میارست در اقنامات ترورمستییده سازماامنم 
مت و برتهرت  المللی اولو  اوقی نسبت ب  معاهنات بین ازنظرم یور مل  متحن س  

اگرا  صرا تاً از ترورمسم نام نبرده  (247ه249 .  ،1383)ضیامی بیگنلی، . دارد
هها از ترورمسهم را    صورت ییرمستایم  مامهت دولهت   ب  2 ت ماده 4است، اما ب ن 

 ( Malzahn, 2003, p. 87) مم وع نموده است.
 دارد:  م یور در امن ماده بیاا می

ما استتاده از آا ملیه    زور ب المللی خود از تهنمن  امضاء در روابط بین ت سلی »
تمامیت ارضی ما استاش  سیاسی هر سیورت ما از هر رو  دمگرت س  با مااصهن  

 ازآنجاسه   «اشت  باشن خهوددارت خواه هن نمهود.   دو ناسازگارت مل  متحن مبام ت 
تلومحی  صورت ب المللی را  م یور مل  متحن مم ومیت  مامت از ترورمسم و بین

اصهو   اهو     ت بیاا نموده بود، مجمع ممومی سهازماا مله  بها صهنور امشمیه      
، امن 1970ها در سا   روابط دوستان  و همکارت میاا دولت در خصو المل   بین

و ما امجهاد   یده سازمااموظف نمود تا از  ها را دولت ت مم ومیت را تکمی  و هم 
هات ترورمستی در داخه  مها خهارز از     هات داخلی و ما فعالیت و تحرمک درگیرت

هها   بهرامن در امهن امشمیه  از دولهت     خوددارت نمام ن. مشوه ،قلمرو سرزمی ی خود
اقهنامات   گونه   نمه ازاخواست  شنه است تا از هرگونه   مامهت مهادت و مع هوت     

در م ازمهات داخلهی سیهورها پامب هن باشه ن.       مناخله   مهنم دارت نموده و ب   خود
روابط دوستان ،  ت  المل  درباره امشمی  اصو   او  بین (82. ،  1386)زرنیاا، 

ب  درخواسهت از سیهورها بهرات     2 ت ماده 4برخشف م یور مل  متحن س  در ب ن 
خوددارت از تهنمن ما استتاده از زور بس نه نموده، خوددارت از هرگون   مامت از 

 سه   یدرصهورت سهاس  ا ترورمسم را آشکارا از سیورهات جهاا خواست  است. برامن
 موجب ب  ،نایی امتا نموده و ما سمکی نمام ن ،ها ب  هر نحو در اقنامات فو  دولت

 (Travalioand Altenburg, 2003, p. 100)امن امشمی  مسئو  خواه ن بود. 


