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چکیده
و خاستگاه دادرسیِ کیفري افتراقی در جـرایمِ تروریسـتی را   توجهی از منشأ بخشِ قابل

ویـژه تروریسـم   ي بزهکـاري و بـه  باید در سپهرِ سیاسـت و نگـرشِ سیاسـتمداران بـه پدیـده     
هـا ابتـدا بـا    توجـه اسـت؛ دولـت   انکار، از چند حیث قابلاین واقعیت غیرقابل. جستجو نمود

آمیـز را بـه   هر نوع رفتار حتـی رفتـارِ خشـونت   ي بروزِازحد، زمینهاعطايِ آزاديِ عملِ بیش
ازاینکه توان کنترلِ امنیـت جامعـه را از دسـت دادنـد، از     شهروندانِ خود اعطا کردند و پس

ها را فراهم آوردنـد  ي نقضِ حقوقِ آنها، زمینهي آزاديازاندازهطریقِ حذف و حصرِ بیش
در ادامـه  . آمده را بگیرندهاي پیشيروو درصدد بودند از این طریق، جلوي افراط و زیاده

ویـژه جـرایمِ تروریسـتی مبـادرت     سازيِ بزهکاري و بهها با دستاویزِ امنیت، به سیاسیدولت
تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صـحه  ها نهآن. اندنموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده

ي کیفـري، همسـو   خـود در حـوزه  هـاي گذاشـتند، بلکـه عمـومِ مـردم را نیـز باسیاسـت      می
ي تفکیـک قـوا و   شـده زدنِ اصـلِ پذیرفتـه  هـا بـا بـرهم   تـر اینکـه آن  از همه مهم. نمودندمی

هاي سایرِ قوا، تخصصِ الزم براي رسیدگی و برخـورد بـا جـرایمِ    جا در حوزهي نابهمداخله
تـوجهی ایجـاد   قابلي سیاست خارجی نیز، تغییراتتروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه

.پردازداین تحقیق به بررسی این موارد می. نمودند
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مقدمه
و سیاسـت وجـود   ) ویـژه حقـوق کیفـري   بـه (بدونِ تردید، ارتباط و تعامل زیادي بین حقـوق  

یـک بـر دیگـري بیشـتر باشـد، حـائز       أثیر کداماما اینکه میزان این تعامل تا چه حد باشد و ت. دارد
اگـر سیاسـت حقـوقی شـود، حقـوق و      «شـده اسـت کـه    این دیدگاه کامالً پذیرفتـه . اهمیت است

امـا فاجعـه زمـانی رخ    . شوداي مطلوب تأمین و تضمین میگونههاي اساسیِ شهروندان، بهآزادي
در ایـن صـورت،   . تبـدیل شـود  اي بـراي حکمرانـی   دهد که حقوق به ابزاري سیاسی و وسیلهمی

رنگ و دهد و تنها به واژگانی کمهاي اساسی، معناي واقعی خود را از دست میحقوق و آزادي
-263: 1384زاده کاشـفی اسـماعیل  (» یابـد آور، در برابر قـواي حـاکم تنـزل مـی    فاقد اعتبارِ الزام

نگاه امنیتـی  «ادي، معتقدند توازن میان امنیت و آزمسألهبرخی دیگر، با طرح عین حال در ). 264
کنـد  آمیزد، یا سیاست دولت را جانشین قانون مـی به این موضوع، یا قانون را باسیاست در هم می

ي حقـوقی برتـري   شـده هـاي شـناخته  هاي اجرایی و موقتی را بر اقدامات قضایی و گزارهو کنش
نکه قصد خوار شمردن دولتمـردان  شود و هر آهر آنچه امنیت را نشانه رفته، برجسته می. دهندمی

اینجا حقوق کیفـري سـخن بـراي گفـتن نـدارد و خـود بـازوي        . شودکند، به رسوایی کشیده می
در راستاي طرحِ بهترِ موضوع، نـاگزیریم قبـل از پـرداختن بـه     ). 8: 1387پور عالی(» قدرت است

ي ایـن علـل کـه    زجملـه ا. نگاهی به عللِ وجودي تروریسم، داشـته باشـیم  بحث اصلیِ تحقیق، نیم
گـردد و قسـمت دیگـر بـه مقامـات      ها و مظنونین تروریسـتی بـازمی  یک قسمت آن به تروریست

هـا ناراضـیانی باشـند کـه نسـبت بـه تصـمیمات مقامـات و         سیاسی، اینکه ممکن است تروریسـت 
هـاي  هـا از مبـارزات و مقاومـت   نهادهاي سیاسیِ خاصی اعتراض داشته باشـند؛ ممکـن اسـت آن   

ها ناامید شوند و براي رسیدن به اهدافشان، بـه آخـرین حربـه، یعنـی     دي و قانونی بر ضد دولتعا
گـذاريِ  یک مثـال بـارز در ایـن خصـوص، مربـوط بـه بمـب       . هاي تروریستی متوسل شوندروش
است 2004مارس 11ي تروریستی القاعده در ایستگاه مرکزي خط آهن مادرید اسپانیا در شبکه

ــا دولــت   کــه یکــی از اهــ داف القاعــده از ایــن عملیــات، تنبیــه دولــت اســپانیا بــراي همکــاري ب
متحده در حمله به عراق و وادار کردن دولت مذکور به خارج کردن نیروهـایش از عـراق   ایاالت

هـاي انگلسـتان، اسـپانیا،    ، دولت2003الدن رهبر گروه القاعده، در اکتبر سال اُسامه بن. اعالم شد
ها با آمریکا براي حمله به عراق، تهدیـد بـه   ، ژاپن و ایتالیا را به خاطر همراهیِ آناسترالیا، لهستان
در مقابل مقامـات سیاسـی نیـز، بـا مجـاب      ). 91: 1388عبدالهی (جویانه کرده بود عملیات تالفی

ها، اقدام به واکنشی هاي خود در مراجعِ قضایی، براي دفع واکنشِ تروریستنشاندهنمودنِ دست
هـا  مثال پس از دستگیريِ متهمین و مظنونین به جرایم تروریستی، آنعنوانبه. کننددستانه میپیش
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سازند تا از این گذر بتوانند با تمارض، چنـین وانمـود   را از حقوق اولیه در محاکمات محروم می
مطالـب فـوق، تمامـاً   . شـوند کنند که متهمین جرایم تروریستی سریعاً دستگیرشده و محاکمه مـی 

حکایت از این واقعیت دارد که هم سیاست داخلـیِ کشـورها و هـم سیاسـت خـارجیِ کشـورها،       
سیاسـت داخلـیِ مقامـات، منجـر بـه سیاسـی       . داري با جرایم تروریستی داردارتباط مستقیم و معنا

هـا، ازجملـه طـرحِ    شود و سیاست خـارجیِ آن شدنِ حقوق کیفري نسبت به جرایم تروریستی می
ها جهـت انجـام   سم، یک محرّك حائز اهمیت است براي برانگیختنِ برخی گروهجنگ با تروری
تـرین  ي فـوق، یکـی از اساسـی   جالب اینکه در هـر دو حـوزه  . ي تروریستیجویانهاقدامات تالفی

راهکارها براي از بین بردن یا کاهش عملیات تروریستی، یـک نـوع دادرسـیِ کیفـريِ افتراقـی و      
ها، اعم از حقوقِ بنیادین و غیرقابل تعلیق یا حقوق غیربنیـادین و  سانیِ آنحقوق اناندازي بهدست

ي خـاص  گونـه در این تحقیق، تمرکز بر بررسیِ نقش و جایگاه سیاست، در این. قابل تعلیقِ است
از دادرسیِ کیفري خواهد بود؛ اینکـه سیاسـت تـا چـه حـد، دادرسـی کیفـري حـاکم بـر جـرایمِ           

مقاصد و اغراض خود قرار داده؟ اینکه سیاست، چـه نقـش و جایگـاهی    تروریستی را تحت تأثیر
انگاري و حتی رسیدگی، تعیین مجـازات و اجـراي آن دارد؟   نسبت به بزهکاريِ تروریستی، جرم

اینکه چرا سیاست، اصولی بسیار مهم همچون اصلِ تفکیک قوا را بر هم زده و در راستاي نیل به 
کند؟ تالش خواهـد شـد پاسـخِ    برداري میمردم و عوام نیز بهرهمقاصد و اغراض حزبیِ خود، از

. ها در این تحقیق داده شوداین سؤال

رویکردهاي سیاسی و تحولِ عدالت کیفريِ حاکم بر جرایمِ تروریستی-1
هـاي سیاسـت در نظـام عـدالت کیفـريِ      هـا و جایگـاه  بنديِ کلی، یکی از نقـش در یک دسته

توان در قالب دو دیدگاه سیاسی یعنـی لیبرالیسـم و نئولیبرالیسـم    ستی را میحاکم بر جرایم تروری
. بحث و بررسی نمود

هاروي در آزاديلیبرالیسم، سرآغاز افراط و زیاده-1-1
هـاي دولـت و جامعـه و تحدیـد قـدرت دولـت در مقابـل        جوهرِ لیبرالیسم، تفکیک حـوزه 

ي منظــور تعیــین حــوزهاز کوششــی فکــري بــهلیبرالیســم از آغــ. حقــوقِ فــرد در جامعــه اســت
عنــوان در برابــر قــدرت دولتــی بــوده اســت و بــه ) فــردي، خــانوادگی، اقتصــادي(خصوصــی 

ي مــدنی در برابــر اقتــدار دولــت و بنــابراین از دولــت ي جامعــهایــدئولوژي سیاســی، از حــوزه
خصوصـی، دفـاع   ویژه مالکیـت هاي فردي و حقوقِ مدنی بهمشروطه و مقید به قانون و آزادي
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ي منزلـه ي آن، بـه طـورکلی لیبرالیسـم در مفهـوم گسـترده    بـه ). 11: 1392بشـیریه  (کرده است 
دموکراسی و سوسـیالیزم بـه   ي فکريِ دموکراسی، سوسیالي تمدن غرب و زمینهمیراث عمده

ت از دیدگاه لیبرالی، فرد بر جامعه و مصلحت فردي بر مصلحت اجتماعی اولوی. رودشمار می
در لیبرالیسم، فرد و غایات او، اصل و نهادهاي اجتماعی ازجملـه دولـت، وسـایلِ تـأمین     . دارد

ي لیبرالیسم، قرارداد اجتماعی است که بر ترین مفهوم نظريِ اندیشهمهم). 14همان (هاست آن
اي مصنوعی است و مردم آن را براي تأمین نظم و امنیت و تحصـیلِ  طبق آن، حکومت موسسه

).15همان (کنند تر حقوق خود ایجاد میآسان
ي خصوصـی و عمـومی و   هاي مطلقه به مخـدوش کـردن مـرزِ حـوزه    ي دولتتمایلِ فزاینده

ي نیرومنـدي بـراي مهـارِ    اجتمـاعی، انگیـزه  -هاي اقتصاديي فعالیتمداخالت فزاینده در عرصه
ي مدنی فراهم شـد و  جامعهدر چنین شرایطی، بسترِ مناسبی براي بازسازيِ. دولت به وجود آورد

از اواخـر  . تحوالت فکريِ مساعدي شکل گرفـت کـه بـا رویـدادهاي مهـم تـاریخی همـراه بـود        
دست هم دادند تا الگوي جدیدي از دولت، با بهگونه عوامل و شرایط دستي هجدهم، اینسده

ري فـرد، از  ناپـذی پایبنـدي بـه اصـالت و تعـرض    ). 193: 1392محمـدي  گل(نام لیبرال ظهور یابد 
اي منفـک و  ي خصوصـی در جایگـاه حـوزه   شناسـاییِ حـوزه  . هـاي دولـت لیبـرال اسـت    ویژگی
. ناپـذیريِ فـرد داللـت داشـت    ي عمومی، طبیعتاً بر اصالت و تعـرض ناپذیر نسبت به حوزهتعرض

تعریـف حقـوق   . شد تا این حرمت و اصالت مخدوش نشودبایست تدابیري اتخاذ میبنابراین، می
تـرین عناصـرِ زنـدگی و بهزیسـتی     ایـن حقـوق بـه اساسـی    . ین، در جهت چنین تدابیري بـود بنیاد

مراتب قوانین هم، قـوانین  در سلسله. شدصورت مطلق نفی میها، بهمعطوف بود که تخطی از آن
آمـد  هـا بـه شـمار مـی    گـذاري ي قانونمربوط به این حقوق، در صدر قرار داشت و حدومرز همه

ي داخلی، معتقدند حکومـت بایـد پایبنـد بـه تسـاهل و تسـامح در       ها در عرصهاللیبر). 94همان (
وجـه وارد  هـیچ هاي متفاوت مردمش باشد و در کل، خود را بـه ها و نظرها و فرهنگقبال دیدگاه

: 1389همپـتن  (شـان نکنـد   ي تصمیمات افراد در مـورد بهتـرین راه بـراي هـدایت زنـدگی     حوزه
ها، افراد از قـدرت  ارند جوامعِ سیاسی را طوري طراحی کنند که در آنها سعی دآن). 302-301

هـا فـراهم   ي دولت در امان باشند و شرایط الزم بـراي آزادي و برابـريِ افـراد در آن   اجبار کننده
بینـد،  اش را به هر نحوي که خود مناسـب مـی  که هر فرد بتواند ارتباطات اجتماعینحويباشد، به

شده، اینکه اگر فرهنـگ جامعـه بـه نفـع انـواع خاصـی از       ل جالبی که اینجا مطرحسؤا. دنبال کند
ها باشد و بقیه را سرکوب کند، دولت لیبرالـی چقـدر در تضـمین شـرایط آزادي و برابـري      انسان

)333همان (موفق خواهد بود؟ 
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ــم  ــی، مه ــدگاه لیبرال ــوق و   از دی ــداري از حق ــه، پاس ــر جامع ــت در براب ــئولیت دول ــرین مس ت
هاي فردي است، البته در دموکراسیِ امروزي برگرفته از لیبرالیسم، دولت افـزون بـر ایـن،    آزادي
ي گسترش این حقوق و نیز فراهم کردن رفاه و حـداکثر خوشـی را بـراي بیشـترین شـمار      وظیفه

محمودي جانکی، پیشـین  (یابد از همین رو دخالت دولت بیشتر ضرورت می. مردم بر دوش دارد
جاي جامعه در مرکـز امـورِ هنجـاري قـرار دارد و جامعـه،      ي سیاسیِ لیبرال، فرد بهر فلسفهد). 54

ي جهـانی دارد؛  لیبرالیسم یک خصیصـه . ي اساسی است براي تحقق اهداف افرادتنها یک وسیله
ي افـراد، نـه   انـد از همـه  ناپـذیر هسـتند، عبـارت   ي سختی از حقـوقِ خلـل  کسانی که داراي هسته

امـروزه ایـن امـر، در بسـیاري از     . اي با یک نژاد یـا یـک ملیـت باشـند    متعلق به جامعهکسانی که 
اي نامـه ي حقـوق جهـانی، داراي شـجره   شده و ایدهالمللی حقوق بشر تصریحهاي بینکنوانسیون

انـد و حقـوقِ الینفـک و غیرقابـل انتقـالی از      شـده ي افراد آزاد و برابر آفریـده همه. طوالنی است
طور خالصه، لیبرالیسم درون خود، شامل یـک بحـران   به. شده استها دادهدگار به آنسوي آفری

ابطال به نفع حقوقِ افـراد  ي قابلو تنش است میان حقوق افراد و مصالحِ جمعی، اما با یک فرضیه
. (Farer 2008: 8)ي مرکزي درجایی که حقوقِ افراد، غلبـه دارد بـر مصـالح جمعـی     و یک هسته

عنوان یک رویداد الزم جهـت احتـرام بـه آزاديِ    تواند بهدن امکانات به اعضاء جامعه، میالبتّه دا
هاي زندگی است کـه جـز از طریـقِ    ي طرحاز این نظر که آزادي، شامل توسعه. افراد تلقی شود

دیگـر، احتـرام بــه   بیـان بـه . اجـرا نخواهـد بـود   دوامِ افـراد بـا یکـدیگر، قابـل    همگرایـی ارادي و بـا  
هـا  اي شود که افراد، آنهاي همکاريدگرایی، باید شامل احترام به تنظیمات قراردادي و طرحفر

. (Ibid 10)کنند را براي ورود یا براي باقی ماندن انتخاب می
ي کافی است که به لحاظ نظري، زمینه)19قرن (نسبتاً اخیريدموکراسیِ لیبرال، تحولِ

که ازنظر اکثریت مردم، ازآنجایی. کندانون فراهم میسیاسی و مشارکت در قبراي مخالفت
هـايِ مندنـد، بـه همـین دلیـل نیـز دموکراسـی      در قانون اساسی بهرهمقررها از مشروعیتآن

هـاي سیاسـیِ افراطـی    تروریستی که توسط جنبشاند علیه اقداماتلیبرال مدرن، ثابت کرده
هـاي اسـتعمارگر و   در مقایسه بـا رژیـم  . پذیرندگیرد، به نحو چشمگیري انعطافصورت می

طلبانـه و  هـاي آزادي توجهی از جنگهاي لیبرال دموکرات غربی، به نحو قابلمستبد، دولت
الت ماند که از حها ثابت نکردهحال، آنبااین. اندآزاد بوده،انقالبی با شدت زیاددرگیريِ

ي دمـوکرات، وظـایف   هـاي ذاتـیِ یـک جامعـه    آزادي،بـرعکس .مصون هستند،تروریستی
نسبتاً آسان نموده ها را یک امرِدهی و افزایش عملیات تروریستتبلیغ، جذب نیرو، سازمان

حقــوقی . آزاد،ورود و خــروج بــه داخــل کشــور آســان اســت و مســافرت درون آن . اســت
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محافظی اسـتفاده شـود بـراي    سپرِعنواني آزاد، ممکن است بههمچون آزاديِ بیان و رسانه
هـا  تروریسـت اي براي تحریکن و بدگویی از رهبران و نهادهاي دموکراتیک و وسیلهتوهی

اینکـه تروریسـم، فقـط    این را هم باید افزود که وانمود کـردنِ . (Wilkinson 20)به خشونت
تروریسـم  . ثروتمند است، کامالً نادرست استغربیِنگرانی دموکراسی لیبرالِدغدغه و دل

مراتب شـدیدتر نسـبت   جهان دوم و سوم نیز، یک تهدید بهنوظهورِهايحتی در دموکراسی
ــه ــی   ب ــوب م ــاه محس ــر و رف ــوق بش ــودحق ــالت . ش ــه حم ــع اگرچ ــتی درون درواق تروریس

حـــال، ایـــن غربـــی و علیـــه شــهروندان آن وجـــود دارد، بــااین  هـــاي لیبــرالِ دموکراســی 
،جنـگ سـرد  یجاد شدنِدایی و پس از ازکه پس از استعمارهستندهاي جدیدتردموکراسی

کنند و ممکن است متحمل شـدیدترین سـطوح خشـونت    تروریسم را تجربه میوایجادشده
ي هنـد و  قـاره وضوح در آفریقـاي جنـوبی، شـبه   چنین واقعیتی به. سیاسی و عدم ثبات شوند

اگـر کمـی جلـوتر بیـائیم، چنـین واقعیتـی در       . (Ibid 21)شرح اسـت یوگوسالويِ سابق قابل
. مشاهده استوضوح قابلی همچون افغانستان، عراق، سوریه و اخیراً یمن نیز، بهکشورهای

تـوجهی مـدیون رویکـرد لیبـرال     الملل معاصر نیز، به میزان قابـل طورکلی تحولِ روابط بینبه«
ي ملـل و سـازمان ملـل متحـد، مسـتقیماً مربـوط بـه        براي نمونه ایجاد نهادهایی نظیر جامعه. است

المللـی و حـاکم کـردنِ حکومـت قـانون      زدگیِ بینل و دایر بر از میان بردن آشوبتفکرات لیبرا
تـوان مبتنـی بـر    المللـی را، از جهتـی مـی   تأسیس چنین نهادهاي بین). 33: 1384قوام (» بوده است

ي تحـت ایـن شـرایط، امپریالیسـم یـک پدیـده      . هـا دانسـت  محورِ لیبرالگرایانه و فرددیدگاه فرد
حـقِّ تعیـین   . رودها به شـمار مـی  لقی شده و رضایت، تنها عامل مشروعیت حکومتغیراخالقی ت

ي شود و قضـاوت افکـار عمـومیِ جهـانی، عامـل عمـده      نیاز دموکراسی تلقی میسرنوشت، پیش
).33همان (حفظ صلح است 
باهمادگرایـان یــا همــان  . انــدهـاي لیبــرال، از نقــد و تعـرض هــم مصـون نمانــده   البتـه دیــدگاه 

ازحـد فـرد را در کـانون    هـاي لیبرالـی بـیش   ها، معتقدند نظریهگرایان، در مقامِ نقد لیبرالتجماع
قدر کافی به ایـن  ها بهآن. اندازحد، بر اهمیت آزاديِ فردي تأکید کردهاند و بیشتوجه قرار داده

نـد، نیازمنـد   ها، بـراي آنکـه بتواننـد استعدادهایشـان را شـکوفا کن     اند که انسانمسئله اهمیت نداده
باهمادگرایان معتقدنـد نتیجـه و حاصـلِ عـدم     ). 316همپتن، پیشین (جایگاهی در باهمادي هستند 

خواهـد،  هـا دلشـان مـی   گونـه کـه لیبـرال   هـا، آن دخالت دولت در امور افـراد و خودمختـاري آن  
گسـیختگی و  گوینـد چنـین ازهـم   آنـان مـی  . ي اخالقـی اسـت  گسیختگی اجتماعی و فاجعهازهم

ازحـد  اش، شـیوعِ بـیش  هـاي لیبرالـیِ مـدرن آغازشـده و نشـانه     اکنون در دولـت انحطاطی، از هم
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همـان  (هـا و اسـتفاده از مـواد مخـدر در ایـن جوامـع اسـت        جنایت و خشونت، فروپاشیِ خانواده
هـا همچنـین   آن. هـا دانسـت  رسد شاید بتوان تروریسم را هم نهایت این خشونتبه نظر می). 318

شان در جهت دست حتی اشخاصِ بسیار پخته و باهوش، کراراً از آزاديِ«کنند که میخاطرنشان
بایـد گفـت   ،طـورکلی بـه ). 320همـان  (» کنندهاي بد و بعضاً بسیار بد استفاده میزدن به انتخاب

ي شورش و اعتراض را فـراهم  نوعی زمینهازحد آزادي به افراد، بهبیشهاي لیبرال با اعطاءدولت
ومـرج هـا، خـود را مجـاز بـه آشـوب و هـرج      حقـوق و آزادي که افراد با توسل بـه نحويده بهنمو
دار بـینِ امعنـ پس بایـد بـه یـک ارتبـاط    . ها، ممکن است تروریسم باشداین آشوباوجِ. دانندمی

.  تشلیبرالیسم و تروریسم اذعان دا
دارا،    ي لیبرال، به دلیل ابتناء بـر ارزش کیفرگذاري نیز در نظریه هـاي فردگرایـی، آزادي و مـ

ي لیبرالیسم، درگرو پایبندي بـه قـانون،   همچنین مشروعیت کیفر در نظریه. قلمروِ محدودي دارد
ها بـر اجتمـاعی بـودنِ    لیبرال). 18: 1391رستمی (کرامت انسانی و مقبولیت اجتماعیِ کیفر است 

هـا  آن. ین قـدرت کیفردهـی هسـتند   سرشت انسان اذعان داشته و خواهانِ دولتی کمینـه بـا کمتـر   
توانند مشکالت اجتماعیِ خود را رفـع نماینـد   گرفتن از دولت، میدارند که افراد بدونِ مددایمان

کیفرگـذاري، آخـرین راه   . ورزنـد رو، بر کاهشِ قدرت و فرمانروایی دولت اصرار میو از همین
هـاي مـدنی و اداري،   حـل ماننـد راه هاي دیگـرِ کنتـرل  چاره براي مبارزه با کسانی است که شیوه

ي اخیـر،  البتّه این دیدگاه، دریکی دو دهـه ). 298همان (ها به شکست انجامیده باشد نسبت به آن
ترین ترین و منسجمباید اعتراف کرد که قوي«. ها و تحوالت فراوانی شده استدچار دگرگونی

ــه  ــر، در  توجیهــات مــدرن ســزاگرایی ب ــژه در ســالیان اخی ــی اي از ارزشمحــدودهوی هــاي لیبرال
این را هم نباید فراموش کرد که لیبرالیسم، در طول تاریخ با تحوالت ). 46همان (» اندشدهترسیم

هـاي نخسـتین از آن دفـاع    اي که در عمل، بـا آنچـه در نظریـه   گونهرو بوده است، بهبسیاري روبه
توان گفـت کـه   تحول را خالصه بکنیم، میاگر بخواهیم این . شده بود، تفاوت بسیاري پیداکرده

لیبرالیسم از آزاديِ منفی، به آزاديِ مثبـت رسـید کـه پیامـد آن، افـزایشِ صـالحیت و اختیـارات        
سوي لیبرالیسمِ نو یا هاي فردي بود؛ از لیبرالیسمِ نخستین و کالسیک، بهدخالت دولت در آزادي

دیدگاه نئولیبرالی، حرف آخـر را در تعیـین   در). 54: 1382محمودي جانکی (همان نئولیبرالیسم 
مـردم و عـوام، اختیـارِ چنـدانی در ایـن رابطـه ندارنـد و        . زنندها مییا تحدید حقوقِ افراد، دولت

هـایی بزننـد کـه آن نیـز     نهایتاً، شاید در مقام احقاقِ حقوقِ خود، دست به اعتراضات و راهپیمایی
ها پدرساالرانه تمامیِ حقوقِ افراد و مصالحِ جامعـه را  دولتدر این رویکرد،. بردجایی نمیراه به

.کنندتمشیت می
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هاي افراطی و تحدید حقوق افرادنئولیبرالیسم، چرخش و عدول از آزادي-1-2
هـاي غـرب   در محیط سیاسی نئولیبرالِ پیچیده و متعارض حاکم بر آن زمان، بازخوانیِ پاسـخ 

ي آمریکا و انگلیس، تهدیـد  متحدهر کشورهایی چون ایاالتد. سپتامبر مطرح شد11به حمالت 
ه تـأمین امنیـت     ابر تروریسم، به طرز ناخوشایندي محدودیت هاي مربوط به توانِ دولـت را متوجـ

هـا ایجـاد کـرد    بر همین اساس، این تهدید یک فرصت جدید براي دولـت . براي شهروندان نمود
ــان  ــد و کــامالً زب ــراي مباحــث جدی ــب ــهبازان ــژه ادعــاي اضــطرارگرایی در جهــت قــدرت  ه، ب وی

فـراهم نمـودنِ   د جهـت  نهـا ترغیـب شـو   اگـر دولـت  .(Lazarus 2007: 5)ي دولـت  یافتـه افـزایش 
ند، همیشه این ریسک وجـود  نق کمنظور حمایت از آن معلّدموکراسی را به،اضطرارياختیارات

اقـدامات تروریسـتی، مقامـات ممکـن     شدید جهـت از بـین بـردن    دارد که با استفاده از سرکوبِ
هاي تفتیش و جسـتجوي  گناه را از خود بیزار کنند و بخواهند با شیوهبیاست اکثریت شهروندانِ

نتیجه، دخالـت دولـت و   .(Wilkinson, Opcit 20)ماندگی خود را جبران کنندخانه به خانه، عقب
نه بـراي آن، اضـطرارِ ناشـی از بـر هـم      ي خصوصیِ افراد بوده و تنها بهامقامات اجرایی در حوزه

تواند موجـد آسـیب و انتقـام    تنفّر و بیزاريِ حاصله نیز، خود می. خوردنِ امنیت جامعه خواهد بود
.به شکل خشونت و ترور شود
شــناس فرانســوي، لیبرالیسـم واقعــی یــا لیبرالیسـم نــوین در دو ســوي   بـه نظــر واکانــت جامعـه  

میالدي 1980ي در آمریکا و خانم تاچر در انگلستان، در دههآتالنتیک، با پیروزي آقاي ریگان
ي ، مبتنی بر توسـعه »کنزي«هاي ها و سیاستاین واقعه، سرآغاز اضمحاللِ  رهیافت. مصادف شد

ي ترتیـب، ارکـان بنیـادینِ نظریـه    بـدین . ي دولت استرفاه اقتصادي و اجتماعی از طریقِ مداخله
ي دولـت در امـور اجتمـاعی    رود؛ زیـرا مداخلـه  ر سـؤال مـی  طـور جـدي زیـ   دولت اجتمـاعی بـه  

منظـور  ي دولـت، بـه  که مداخلـه رسد درحالیي سرمایه، به حداقل می، اقتصادي و اداره)رفاهی(
هـاي  هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي و از بـین رفـتن نظـامِ بیمـه       عـدالتی سرپوش گذاشتن بر روي بی

زاده، اسـماعیل کاشـفی (رسـد  ه حـداکثر خـود مـی   اجتماعی و اقتصادي در قلمرو امور کیفري، بـ 
هـاي  هـاي اقتصـادي، سیاسـت   درواقع، به دنبال شکست دولت رفاه و وقـوعِ بحـران  ). 281پیشین 

نوعِ نگرش نسبت به مجـرم و واکـنشِ   . عدالت کیفري و مبانی و اهداف آن نیز، دچارِ تحول شد
ــر کــرد  ــه آن تغیی ــا تســلّط  . مناســب ب ــدگاهدرنهایــت، همگــام ب ــولیبرال در عرصــه دی ي هــاي نئ

عنــوان ابــزاري گــذاري اقتصــادي، کیفــر نیــز از اهــداف اصــالحیِ خــود دور شــد و بــه سیاســت
، ویلـی برانـت   1970ي در دهـه ). 65: 1392طـاهري  (کننده و سرکوبگر به کار گرفته شد کنترل

ي يِ وحشـتناك و فاصـله  سیاستمدار آلمانی، بارها توجه ما را به این نکته جلب کـرد کـه نـابرابر   
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کـرد  بینـی مـی  او پـیش . کنـد شدت دنیا را تهدید مـی عمیقی که میانِ دارا و ندارها وجود دارد، به
ور که اگر ما نتوانیم یک نظامِ نوین اقتصاديِ عادالنه در دنیا برقرار کنـیم، آتـش خشـونت شـعله    

قـادري کنگـاوري   (اسـت  همان خشونت، اکنون در قالب تروریسم رشد و نمو یافتـه . خواهد شد
، بـر ایـن اعتقـاد اسـت     »نئولیبرالیسم، مروج تروریسم«گونتر گراس نویسنده کتاب ). 163: 1390

ي نزدیـک میـان نئولیبرالیسـم و    طورقطع پیوند آشکار منـافع اقتصـادي و سیاسـی از رابطـه    به«که 
ارد؛ بالفاصـله بعـد از   دوي اظهـار مـی  . کندشود، حکایت میآنچه نبرد علیه تروریسم خوانده می

اصطالح جهـانِ سـوم از   سپتامبر، من تأکید کردم سرمنشأ این حمله، خشم و نفرت به11حمالت 
حـق را از بـین نبـریم، تروریسـم     که ما علل این خشم دیرینه و بهتا وقتی. جهانِ اولِ ثروتمند است

مؤیــد ارتبــاط میــانِ بیــانِ فــوق، بــه زیبــایی ). گــراس، بــه آدرس ســایت(» ادامــه خواهــد داشــت
.هاي سیاسی و تروریسم استدیدگاه

زدگیِ بزهکاريسیاست-2
اندیشـی و  سـو، چـاره  ي پیش به اینهاي سیاسیِ کشورهاي غربی، از حدود چهار دههدر نظام

ي دسـتگاه عـدالت   گذاري راجع به چگونگیِ کنترل اجتماعی جرم و انحراف، از دغدغهسیاست
اي کـه  گونـه اي به خود گرفته است، بهي میان قوهفراتر رفته و جنبه) یسدادگستري و پل(کیفري 

ترتیـب، موضـوع   بـدین . کندگذاري جنایی درگیر میي سیاستکلِّ حاکمیت، خود را در حوزه
هـاي  ي مقابله با آن، یعنی تأمین ابعاد مختلـف امنیـت شـهروندان، در کنـار موضـوع     جرم و نحوه

ــه یــک...بهداشــت، قــدرت خریــد افــراد و اجتمــاعی همچــون اشــتغال، فصــل مهــمِ برنامــه و ، ب
هاي مبارزه با بیکاري، تأمین مسـکن،  گونه که وعدههمان. شده استهاي انتخاباتی تبدیلفعالیت

ــاه و  ــأمین ســالمت و رف ــه ...ت ــاتی دارد و ب ــتفاده و مصــرف انتخاب آور اســت، اصــطالح رأي، اس
هـاي  مین امنیت جانی، مالی و حیثیتـیِ مـردم و سـرکوب جلـوه    ي تأهاي انتخاباتی در حوزهوعده

ي سیاسـی، در سرنوشـت انتخابـاتیِ دولتمـردان و     عنـوان یـک پدیـده   آمیز بزهکاري، بـه خشونت
).47: 1392الزرژ (کننده است سیاستمدارانِ انتخابی، تعیین

شدنِ رویکردها به بزهکاري نقشِ سیاستمداران در سیاسی-2-1
ــهتاریخچــه هــاي انتخابــاتی، بــه انتخابــات ریاســت  ي طــرح موضــوع جــرم در رقابــتي اولی

. هایی در آمریکا اتفاق افتـاده بـود  در این دوره، خشونت. گردددر آمریکا برمی1928جمهوريِ 
لذا کاندیداهاي دو حزب اصلی، تالش کردند از طریق پرداختن به موضوع جرم و خشـونت، بـر   
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جـاییِ جـرم   ما نخستین اقدام پس از جنگ جهانی دوم در راستاي جابها. رقیب خود پیشی بگیرند
گـذاري عمـومی، در فعالیـت انتخابـاتی     ي سیاسـت گذاري کیفـري بـه حـوزه   ي سیاستاز حوزه

در ایـن  . برداشـته شـد  2و بـاري گلـدواتر  1و رقابت میان لیندون جانسون1964ریاست جمهوري 
. یز گفتمان قانون و نظم، در کـانون توجـه قـرار گرفـت    مبارزات، موضوع جرم و مبارزه با آن و ن

ي جـرم و اهمیـت مبـارزه بـا آن،     بار یک نـامزد انتخابـاتی بـه مسـئله    در این مبارزات، براي اولین
طور جدي بر سیاست قـانون  اش پرداخت و بههاي پیشنهاديعنوان یکی از اهداف اصلیِ برنامهبه

ي کار در رقابت بـا جانسـونِ دمـوکرات، بـا تأکیـد بـر مسـئله       گلدواترِ محافظه. و نظم تأکید کرد
پوسـتان  سیاسیِ سیاه-هاي حقوق مدنیترس از جرم و پیوند دادنِ افزایش جرم و ناامنی با جنبش

ه رأي      دهنـدگان را بـه خـود جلـب کـرد     و همچنین افزایش جرایم مـرتبط بـا مـواد مخـدر، توجـ .
ي قـانون و نظـم نتوانسـت در رقابـت بـا جانسـون موفـق        باوجودآنکه گلدواتر با تمسک به مسئله

انتخاباتیِ آمریکا بـه شـمار   -ي عطفی در مبارزات سیاسیتوان نقطهرا می1964شود، اما انتخابات
عنوان موضوعی سیاسی در مبارزات مطـرح شـد و همـین امـر،     زیرا جرم براي اولین بار، به. آورد
هـاي  کـاران از مسـائل مربـوط بـه جـرم در رقابـت      افظهي ابزاريِ محسازي شد براي استفادهزمینه

نیکسون نیز در مبـارزات  ). 36-37طاهري، پیشین (سیاسیِ آتی و به دست آوردن قدرت سیاسی 
.هاي استقرارِ نظم و اجراي قانون تأکید داشت، بر برنامه1968انتخاباتیِ 

ي قـانون و  ی از مسـئله هاي خـویش صـحبت  ، هیچ حزبی در بیانیه1959در انگلستان هم تا سال
ي ها، بر سـر بازسـازيِ جامعـه   ها و رقابتکه در آن زمان، اولویتطوريآورد، بهنظم به میان نمی

اما از آن به بعد بود که احـزاب و ابتـدا   . انگلستان پس از جنگ و ایجاد دولت بزرگ رفاهی بود
نـاامنی پـی بـرده و از آن، در    ي جـرم و کار، به اهمیت سیاسـی و انتخابـاتیِ مقولـه   حزبِ محافظه

ازآن، سـایر احـزاب نیـز بـراي عقـب نمانـدن از ایـن        پـس . کـرد هاي انتخاباتیِ خود استفاده بیانیه
هـا و  که بیانیـه طوريهاي قانون و نظم کردند، بهرقابت سیاسی، توجه خود را معطوف به سیاست

از مسـائل مربـوط بـه عـدالت کیفـري را      تـري  ي گستردهکم دامنهها، کمهاي تبلیغاتیِ آنفعالیت
هـاي شـدیدتري نسـبت بـه حـزب      گرفـت، تـا جـایی کـه گـاهی حـزب کـارگر، بیانیـه        دربر مـی 

، 1980و1970هـاي دهـه ). 124-126: 1389مگـوایر و دیگـران   : نک(کرد کار صادر میمحافظه
کـه  »هـاي شـروري  تـوده «هـاي مختلـف برچسـبِ    سیاستمدارانی چون مارگارت تاچر، به گـروه 

هـا، اطفـالِ غـارتگر،    خورهـا، طفیلـی  مفـت . زننـد را زدنـد  را بـرهم مـی  » سبک زندگیِ انگلیسی«

1. Lyndon B. Janson.
2. Barry Goldwater.
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گرایان به لیست مجـرمین  جنسها و همخانمانها، خرابکاران، معتادان، مادران تنها، بیتروریست
طرنـاك  ي شهروندان جامعه، نیازمند حمایت و حفاظـت در برابـر ایـن افـراد خ    بقیه. افزوده شدند

هـایی چـون   حـل ي تـرس از جـرم کمـک کـرده و راه    هـا بـه تغذیـه   سیاستمداران و رسـانه . بودند
در . هاي شدیدتر، مداراي صفر و نیروي پلیسِ بیشتر و با اختیارات بیشـتر پیشـنهاد دادنـد   مجازات

واوبـاش، بـراي اشـاره بـه     هـایی چـون اراذل  کـارگیري اصـالحات و برچسـب   حقوق ایران نیز، به
هـاي اخیـر، مبـینِ ایـن تغییـرِ نگـرش فکـري و تـالش بـراي          کبینِ برخی جرایم در مهر و موممرت

).77: 1388نهاد پاك(هاي خطرناك است عنوان تودهمعرفیِ بخشی از جمعیت به
ــال    ــوريِ س ــت جمه ــات ریاس ــده   1988در انتخاب ــدر نماین ــوشِ پ ــورج ب ــا، ج ي در آمریک

ــري از مایکــلخواهــان، در رأيجمهــوري ــدهگی ــدارِ ي دمــوکراتدوکــاکیس نماین هــا و فرمان
پوسـتی بـه نـام ویلیـام هورتـون، در      در آن زمان، قاتلِ سـیاه . افتاده بودشدت عقبماساچوست، به

خصوصاً -او به مظهر ترس از جرم . دوران مرخصی از زندان، براي بار دوم دست به قتل زده بود
هـاي لیبـرال تبـدیل شـد؛ قانونگـذاریی کـه       اريگـذ و خشم نسبت به قـانون -پوستانترس از سیاه

ي آزاديِ زودهنگـام امثـال ایـن قاتـل از زنـدان، بـه خطـر        واسطهموجب شده بود امنیت مردم، به
یقـین،  بـه احتمـال قریـب  ي تبلیغاتیِ بوش پدر مطرح شد و بهپس، این مسائل در مبارزهازآن. بیفتد

گیر بـه نظـر   اهمیت سخت). 107-108: 1392پِرَت (ي انتخابات کرد همین مسائل هم او را برنده
تصـدیق  1992ها بیل کلینتون، در سـال  ي موفق بعديِ دموکراترسیدن نسبت به جرم، با نماینده

لَفش گذشـته بـود،     . شد آنچه بـر سـ وي در مقام فرماندار آرکانزاس، براي اطمینان از اینکه مانند
اش، نمـایشِ  خواهـد شـد، طـی مبـارزات تبلیغـاتی     خواه خود غـافلگیر ن توسط مخالفان جمهوري

به این طریق، بـه مـردم اطمینـان داد    . عظیمی از تصویب مجوزِ صدور حکم اعدام به راه انداخت
هـا و نـه نخبگـانِ لیبـرال حرکـت خواهـد       هاي آنهایش، همسو با انتظارات و خواستهکه سیاست

هـا  نیز، باهمـان ژسـت  1996بات مجدد سال در انتخا. کرد و درنهایت نیز، در انتخابات برنده شد
مسئولیت نظارت بـر جمعیـت زنـدانیِ کشـورش، تبـدیل بـه       . توانست موقعیت خود را تثبیت کند

دنی در برابـرِ اتهامـات     ) آبرویی یا ناکارآمديو نه بی(نمادي از قدرت سیاسی  شد و حفـاظی چـ
همـان  (گیـر نبـود   بت به جـرم سـخت  ي کافی نساندازهرقیبی که به. رقیبش در اختیار او گذاشت

ــت  ). 109-108 ــات سیاســیِ ســرکوبگر و امنی ــت  نگــرش و تبلیغ ــات ریاس ــام انتخاب گــرا، در تم
گیـريِ  همچنـان کـه بهـره   . خـوبی آشـکار اسـت   جمهوري آمریکـا و سـایر انتخابـات سیاسـی بـه     

ــوق ــتفاده ف ــاده و سوءاس ــمندانهالع ــانه  ي هوش ــی و رس ــی، سیاس ــو  ي علم ــو ب ــرج دبلی شِ ايِ ج
ي آراء سـپتامبر، بـه کسـب دوبـاره    11جمهور، از ترس ناشی از اعمـال تروریسـتیِ پـس از    رئیس
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ها، توانست بـیش  جنگ علیه تروریستوي با اعالن. منجر شد2004ریاست جمهوري در نوامبر 
نگرانـی و تـرسِ موجـود در ایـن دوره، بـه حـدي بـود کـه         دل. درصد آراء را کسـب کنـد  50از

مند بـه رأي نشـان داده نشـده بودنـد،     اي، مردم تا این اندازه تشویق و عالقهر هیچ دورهحال دتابه
هـا تلقـی کردنـد    پرسـتی و نجـات آمریکـا از شـرِّ تروریسـت     اي که این امر را نوعی میهنگونهبه
یکی از نامزدهاي انتخابـات ریاسـت   1هاي میت رامنیتالش). 261زاده، پیشین کاشفی اسماعیل(

جنـگ علیـه جـرم،    وي از طریق اعالن. نیز از همین موارد است2012يِ آمریکا در سال جمهور
کرد ضمن القاي شکست دولت اوباما که شعارِ مبارزه علیه جرم را برگزیده بود، آراي تالش می

.سوي خود جلب کندکسانی که بر ضرورت جنگ علیه جرم تأکید داشتند را به

ريگرایی کیفسیاست عوام-2-2
مشارکت جدید مردمِ عادي در امور کیفري، بازتاب کاهش اعتماد آنـان بـه سیاسـتمداران و    

سیاسـتمدارانِ  ). 69پِـرَت، پیشـین   (ها را به قـدرت رسـانده اسـت    هاي سیاسی است که آنفرآیند
هـاي سـنّتیِ احـزاب    کننـد از شـیوه  گرا، براي بازیابی اعتبار خود در میـان مـردم، تـالش مـی    عوام

جـاي  دهنـد بـه  توز تغییرِ موضع داده و نشـان مـی  اغلب نیز به دشمنانی کینه. سی دوري گزینندسیا
در . انـد ي درون احـزاب خـود باشـند، طـرف مـردم     شـده هـاي از دور خـارج  اینکه طرفدار گروه

نیـز،  1990يکار مشاهده شد و در ابتـداي دهـه  بریتانیا، این شیوه در دوران تاچر از حزب محافظه
ــرار گرفــت توســط حــ ــران ایــن احــزاب در  . زب کــارگر مورداســتفاده ق در هــر دو مــورد، رهب

زادگـان یادکردنـد و در   شان، از مـردمِ عـادي بـا عنـاوینی چـون ملّـت شـریف و اصـیل        سخنرانیِ
مایکل هـاوارد رهبـر حـزب    ). 30-31همان (اي درنگ نکردند ي منافعشان با مردم، لحظهمعامله

دارد؛ اکنـون احسـاسِ خشـم آشـکاري از حقـوقِ      ، اظهـار مـی  2004سـال  کارِ بریتانیا در محافظه
دیـدگان و تابعـانِ   جاي آنکه به سمت بـزه ي عدالت را بهاصطالح بشري وجود دارد که موازنهبه

ي فعلـیِ دولـت، حفاظـت و    وظیفـه . قانون برگرداند، به نفع مجرمان و خطاکاران تغییر داده است
حقـوقِ  قانون است، حتّی اگر به مفهومِ لزوم ضـرر رسـاندن بـه   حمایت از حقوقِ شهروندان مطیع

تونی بلر نیـز، در همـین سـال تأکیـد     ). 152همان (اند افرادي باشد که از این حدود، تجاوز کرده
. کند که شهروندانِ پایبنـد بـه قـانون، بایـد در قلـب نظـام عـدالت کیفـري قـرار داشـته باشـند           می

دیدگان به منافع بزه. کندحقوقِ متهمان فکر می، ظاهراً نظام، تنها به...گونه نبوده هاست اینمدت
).155همان (شد، همیشه پس از متّهمان بوده است هم اگر توجه می

1. Mitt Romney.
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ي بسیار جالبِ توجه اینکه تالشِ سیاستمداران براي کسب قدرت سیاسی یـا حفـظ   یک نکته
مـدت،  و بـه راهکارهـایی کـه در کوتـاه    و تداوم آن، باعث شده اهداف بلندمدت را کنـار نهـاده  

کنــد، هــا در لــواي قــدرت را تضــمین مــی افکــارِ عمــومی را جلــب کــرده و تــداوم حضــور آن 
ي نخبگـان، بـه دلیـل آشـکار     رو، راهکارها و پیشنهادهاي علمی و کارشناسـانه ازاین. آورندروي

مـدت و مسـکّن،   کوتـاه هـاي راحتی کنار نهاده شده و سیاسـت ها در درازمدت، بهشدن نتایج آن
محـور  برخالف رویکردهاي تجربه. کنندمبتنی بر دیدگاه عوام، شانس بیشتري براي اجرا پیدا می

هـاي نخبگـان   ویژه مطالعات و ارزیابیها با گذر از فرایندهاي مختلف، بهمحور که سیاستو علم
هـاي مقطعـی و   ذر تصـمیم هـاي کیفـري از گـ   شدند، در این دوره، برنامهو کارشناسان نهایی می

پرسـی و برگـزاريِ   اي ماننـد تجمـع، همـه   هـاي تـوده  غیرعلمیِ سیاستمداران و بـه دنبـال حرکـت   
دار نمــوده، ویــژه پــس از حــوادث جنــاییِ مهــم کــه احساســات عمــومی را جریحــه  کمپــین، بــه

فهم مسائل سیاستمداران، با استناد به اینکه مردم توان ). 3-4: 1390مقدسی (شوند ریزي میطرح
نیــاز از تحقیقــات علمــی دانســته و تنهــا در ي راهکارهــاي مناســب را دارنــد، خــود را بــیو ارائــه

کننـد  هـا حمایـت مـی   هاي علمی، همسو با دیدگاه و نظـرات آنـان اسـت، از آن   مواردي که یافته
).72همان (

ایی، دم از نهادهـاي پلیسـی و قضــ  گیـريِ افکـار عمـومی حـولِ بزهکــاري و تصـور مـر      شـکل 
گـرا، سـعی   عمـل -گرامردانِ عوامآورد که دولتبه وجود میتردید مطالبات و نیازهاي امنیتیبی
که هیچ نیازي به آن نیسـت، یـا بـا تشـدید قـوانین      قوانینِ کیفري جدید، درحالیکنند با وضع می

راي سـریعِ  کیفريِ موجود که خود ذاتـاً شـدید هسـتند، یـا بـا برگـزاريِ سـریع محاکمـات و اجـ         
مجازات به آن پاسخ دهند؛ با علم به اینکه شدت عمل کیفري، بیشتر اثـر مسـکّن و گـذرا دارد و    

کننــد کــه کنــد و فقــط ایــن پیــام را بــه مــردم القــا مــیبازدارنــدگیِ مــورد انتظــار را محقــق نمــی
رژ، پیشـین  الز(کننـد  کیفرمانیِ مجرمان، سریع و قاطعانه برخورد مـی مردان، بیدارند و با بیدولت

ي کنتـرلِ جـرم   زدگـی در حـوزه  گراییِ سیاسی که منجر به سیاسـت عوام«جانِ مطلب آنکه ). 47
کـم گـرفتن   المللی، دستي ملی و بینانگاري مسائل فنی و پیچیدهشده است، درواقع یعنی ساده

هـا و  ريگـذا کردن به نتایج مطالعات کارشناسانه و نظرات نخبگان و اهل فکر در سیاستیا پشت
بــازده ولــی ناپایــدار بــراي امــور ي راهکارهــاي ســریع، ســاده و زودیعنــی ارائــه. هــاریــزيبرنامــه

هـاي اروپـایی و   امروزه، کم نیسـتند دولـت  «). 51همان (» المللی و اجتماعیِ پیچیدهاقتصادي، بین
علمـی و  جـاي حـلِّ  حتی آمریکایی که در بسترِ اقتصادي و اجتماعیِ بحرانیِ کشورهاي خود، بـه 

ي منفیِ سیاست پیشگیري از جرم و بـازپروريِ  ي بزهکاري، به استناد کارنامهي مسئلهشدهمطالعه
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گرا که ذاتـاً سـطحی، مقطعـی و مسـکّن هسـتند،      هاي عوامهاي قبل، به سیاستبزهکاران در دهه
ت آوردن ها براي حفظ قدرت، باقی ماندن بر سـرِ قـدرت یـا بـه دسـ     این دولت. شوندمتوسل می

آمـد سیاسـت جنـایی    هاي علمیِ بزهکاري و شناخت راهکارهايِ کارهاي قدرت، بررسیکرسی
کنند که رشـد بعضـی جـرایم و خشـن     ها توجه نمیطورکلی، این دولتبه. اندازندرا به تأخیر می

هـا نیـز   هـاي خـود آن  شدن مجرمان و جامعه، درواقع محصول گفتمان، رفتـار، سیاسـت و برنامـه   
کنـد، اینکـه آیـا واکـنشِ     ترین سؤالی که در اینجا به ذهن خطور مـی مهم). 51-52همان (» است

گرایـیِ کیفـري   قـد بـراي سیاسـت عـوام    اي تمامسپتامبر که نمونه11ي تروریستیِمربوط به حادثه
پـس  . بود، منجر به فروکش شدنِ اعمال تروریستی در سطح جهان شد؟ قطعاً پاسـخ منفـی اسـت   

افتـد، تنهـا متوجـه یـک قشـر و گـروه مجـرم نیسـت؛ حتـی خـود مـردم و            اتفـاق مـی  تمام آنچـه  
تواند در رقـم خـوردنِ وقـایع دهشـتناك دخیـل      وزیر یک کشور نیز، میجمهور یا نخسترئیس

.بوده و مسئول قلمداد شوند

گراییِ کیفري و ترس از جرمسیاست عوام-2-2-1
اثرگذاري تـرس از جـرم واقـف بـوده و از آن، در     خوبی به اهمیت و قدرت سیاستمداران، به

هـاي خـود، تـرس از    مردان در جهت اعمـال سیاسـت  دولت. کنندپیشبرد اهداف خود استفاده می
گاه میزان ارتکاب جرایمی چون اختالس، ارتشـاء، تخلفـات   . کنندجرم را مدیریت و هدایت می

ان، پاك و جامعه از این نظر، ایمـن  مردشود تا دستان دولتگمرکی و مالیاتی، کم جلوه داده می
دهنـد تـا ایـن    از طرف دیگر، گاه برخی جرایم را به شکل افراطی بزرگ نشان مـی . نمایش شود

همچنـین وجـود تـرسِ    . امر، موجب توسل به برخوردهاي سرکوبگر با مرتکبانِ این جرایم شـود 
ي کننـده خوبی توجیـه ، به...گذاري وافراطی از جرم، خصوصاً در جرایم امنیتی چون ترور، بمب

).161: 1392نهاد پاك(نیاز به وجود حکومتی اقتدارگرا و نظامی است 
آتـشِ  . متحـده بـوده اسـت   اي پرفرازونشـیب در ایـاالت  گمـان دوره میالدي، بی1960يدهه

جمهـور  رئـیس . ور شـد مـیالدي شـعله  1960ي نشین در اواسط دههي یهوديمحله20آشوب در
هـاي  نظمـی و نـاآرامی بـه یکـی از نگرانـی     بی. میالدي ترور شد1963در سال ،1جان اف کندي

. ترور شـد 1968، رهبر جنبش حقوقِ مدنیِ آمریکا در سال 2ملی تبدیل شد و مارتین لوترکینگ
ها بر شرایط کلی جامعه، نگران درکی نسبت به این مسائل و تأثیر آندولت آمریکا به شکل قابل

1. John F. Kennedy.
2. Martin Luther King.
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ي جـرم  خواه نیز بـراي جلـب افکـار عمـومی، بـه مسـئله      سیاستمدارانِ جمهوريدر این میان . بود
متحده در بریتانیـا نیـز، در حـال تکـرار     شدنِ ترس از جرم، همانند ایاالتفرایند سیاسی. پرداختند
هايِ عمومی نسبت به آن در بریتانیا، در ي جرم و نگرانی، مسئله1970ي در اواخر دهه. شدن بود

گـرا،  در این کشور نیز احزاب راست. تري پیدا کردتماعی و سیاسی، شکلِ پررنگهاي اجحوزه
، قبل از پیروزيِ چشمگیر خـود و  )کاررهبر وقت حزب محافظه(مارگارت تاچر . دار بودندپرچم

حـس امنیـت شـهروندان    «میالدي، به اهمیت 1979اي تلویزیونی در شب انتخابات سال در برنامه
ي یکـی از کارشناسـان در مصـاحبه بـا جکسـون، وي اعـالم       بـه گفتـه  . شـاره کـرد  ا» هادر خیابان

، چگونـه از مفهـومِ تـرس از جـرم بهـره      1979دارد؛ کافی است ببینید تـاچر قبـل از انتخابـات    می
هـا  درمقابل این مسئله کوتاه نخواهیم آمد، مـردم از راه رفـتن در خیابـان   «گرفت؛ اظهاراتی چون 

ي یکی از کارشناسان، خـانم  به گفته. »...ر این موضوع تسلیم نخواهیم شد و هراس دارند، در براب
ي جرم و ضـرورت کـاهشِ   ، مسئله1979وزیري بود که براي اولین بار در انتخابات تاچر نخست

، تـاچر  1979ي جالـب اینکـه قبـل از انتخابـات     نکته. آن را به یک موضوعِ انتخاباتی تبدیل کرد
ي مردم، پرداخـت مالیـات کمتـر و رعایـت نظـم و قـانون در سـطحی بـاالتر         ادعا داشت خواسته

کـار  تاچر با بیان این اظهارات جدیـد، سـعی داشـت بـه تعصـبات اعضـاي حـزب محافظـه        . است
دهنـدگان را مـنعکس کنـد، اگرچـه ایـن      هـاي رأي مشروعیت ببخشد و ظاهراً بخشـی از نگرانـی  

: 1392بـه نقـل از فـارال و دیگـران     (درنیامـده بـود   ها، هنوز به شکل یک گفتمان منسجمنگرانی
ي هـاي دولـت در زمینـه   ، سیاسـت 1992بسیاري از کارشناسـان معتقـد بودنـد در سـال     ). 79-78

مقام وزارت کشور بـود، اعـالم   دراین دهه، تونی بلر که قائم. خوردهاجراي نظم و قانون شکست
دلیـل ایـن امـر،    . ا جـدي خواهـد گرفـت   ي جرم و نگرانیِ عمومی نسبت بـه جـرم ر  داشت مسئله

در خصوص جرم و تـأثیر ایـن   » توري«کار، موسوم به ي قبلیِ حزب محافظهگیرانهمواضع سخت
بـه  1990ي از اوایـل دهـه  . مواضع بر ضعیف نشان دادنِ حزب کارگر، در حفظ نظم و قانون بود

کـار پیشـی   لـت محافظـه  ي خـود، از دو گرایانـه هـاي شـدیداً راسـت   بعد، حزب کارگر با سیاست
در این دوره، از ترسِ عمومی از جرم به شکلی چشمگیر و در جهت توجیـه راهکارهـاي   . گرفت

تا اینکـه در انتخابـات سـال    . شدي استقرار نظم و قانون، استفاده میگرا در مسئلهکیفرگرا و عوام
اولین بار مفهـوم  ، براي19981نظمی ، دولت حزب کارگر شکل گرفت و قانونِ جرم و بی1997

ایـن قـانون، بـا    . مند، در چارچوب سیاست عمومی مطرح ساختترس از جرم را به شکلی قاعده
ها را ملزم ساخت امنیـت  صالحِ محلی، آندادن مسئولیت مشترك قانونی به پلیس و نهادهاي ذي

1. Crime and Disorder Act, 1998.
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هـا را  هي مربـوط بـه خـود ارزیـابی کـرده و تـرس از جـرم و تـأثیر برخـی داد         جامعه را در حوزه
در این قانون، تمرکزِ اصلی بـر بـاال بـردن توانـاییِ نهادهـاي مختلـف در       . موردبررسی قرار دهند

و در آخر، شـاید  ). 85-90فارال و دیگران، پیشین (ویژه در میان جوانان بود نظمی، بهمقابله با بی
، در حـوادث  گرایـیِ کیفـري و تـرس از جـرم را    تـرین تعامـل میـانِ سیاسـت عـوام     بتوان برجسـته 

نهایت مـورد سوءاسـتفاده   مشاهده نمود که ترسِ حاصله، بی2001سپتامبر در سالِ 11تروریستیِ 
هـاي گروهـی، غالبـاً تصـاویر و     رفتـه، سیاسـتمداران و رسـانه   هـم روي. برداري قرار گرفتو بهره

در جوي تصـنعی  دهند و آنان راي مجرمانه به مردم میداري از پدیدههاي غلط یا جهتبرداشت
گونـه تـأثیر منفـی،    این. توان از آن خارج شددشواري میدهند که بهاز وحشت و ناامنی قرار می

هـاي صـرفاً سـرکوبگر و تعـدیل یـا حـذف       مسلماً راه را براي بازگشت به کیفر و پـذیرشِ پاسـخ  
زیـرا  سـازد؛  تـر حقـوق دفـاعی، همـوار مـی     هاي فردي و گروهی و از همـه مهـم  حقوق و آزادي

هاي سریع، شدید و قاطع در قبالِ بزهکـاري  ازپیش خواهانِ حفظ نظم از طریق پاسخجامعه، بیش
توان احساسِ ترس و ناامنی را امري صرفاً انتزاعی یا مجرد دانست، زیـرا افـزایش   البته نمی. است

اسـان  نظران و کارشندیدگی در کشورهاي غربی، از سوي صاحبتبع آن، افزایش بزهجرایم و به
حال، تأمین اغراض و بااین). 260زاده، پیشین کاشفی اسماعیل(امور جنایی به اثبات رسیده است 

ازحد بزرگ جلوه دادنِ برخـی جـرایم، وانمـود کـردنِ     مقاصد حزبی در پسِ پرده، اغراق و بیش
هـا  ات آنگناه هسـتند و درنتیجـه، بـرانگیختن احساسـ    اینکه قربانیانِ اصلی برخی جرایم، مردمِ بی

ها، زمینه را بـراي هـر نـوع واکـنش،     نسبت به طیف و گروه خاصی از مجرمین ازجمله تروریست
اي، پس مـردمِ هـر جامعـه   . سازدي جلب رضایت عمومی و تأمین امنیت جامعه، فراهم میبه بهانه

س از کـه ممکـن اسـت پـ    ها، هوشیار بوده و آگاهانـه عمـل کننـد؛ چـرا    گونه موقعیتباید در این
هـا  ي خاص و مقطعی همچـون حـوادث تروریسـتی، خـود آن    گذشت زمان و عبور از یک واقعه

توانـد مـورد اسـتناد قـرار گیـرد، مـواردي       دلیلی هم که می. هدف یک چنین تدابیري قرار گیرند
.همچون سرعت یا کارایی تدبیر موردنظر خواهد بود

ها و دیگر قواتتغییر در سیاست داخلیِ کشورها، تقابلِ دول-3
ي تفکیـک قـوا، بـراي نخسـتین بـار      شـده اسـت کـه نظریـه    یک واقعیت مسـلّم و پذیرفتـه  این

ه و قضـائیه تفکیـک    . ي منتسکیو مطرح شدوسیلهبه وي قواي حاکمه را به سه بخشِ مقننه، مجریـ
یک میـان قـواي   ي چنین تفکیکی، این بود که تنها با تفکترین استدالل او براي ارائهمهم. کردمی

پس اگـر واضـعِ قـانون،    . هاي شهروندان دفاع کردتوان از حقوق و آزاديحکومتی است که می
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شـده  همان مجريِ قانون باشد یا مجريِ قانون، خـود در مقـام قضـاوت راجـع بـه دعـاويِ مطـرح       
یافته و حقـوق و  درخصوص تعديِ مقامات حکومتی قرار گیرد، اعمال قدرت خودسرانه افزایش

اگـر یـک فـرد یـا     «ازنظر منتسکیو؛ ). 296-297: 1349منتسکیو (شود هاي افراد نقض میزاديآ
حـال بـاهم دارا باشـد،    یک هیئتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را درعین

موقـع اجـرا بگـذارد و هـم اختالفـات بـین       یعنی هم قانون وضع کند، هم تصمیمات عمومی را به
البتـه  ). 297همـان  (» رودچیز از بین میوقت همهرا حل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آنافراد 

برخی تفکیک مطلق قوا توسط منتسکیو را نپذیرفته و معتقدند اطالق تفکیک، نه ازنظـر تـاریخی   
حـال، ارتبـاط معنـاداري میـان     بـااین ). 151: 1380وکیـو  دل(اثبات است و نه از جهت نظري قابل
ي منتسکیو و اوضاع و رویکرد فعلی نسبت به جرایمِ تروریستی وجود دارد؛ اصـل تفکیـک   هگفت

ي آن، چیـزي جـز   ریختـه و نتیجـه  هـم ي رسیدگی به جرایم تروریستی بـه معنا در حوزهتمامقوا به
حقوقی که سالیان سال براي نتـایج امـروزيِ   . نادیده گرفتن حقوق متهمینِ این جرایم نبوده است

. شـود باره با بحرانِ مشـروعیت مواجـه مـی   یککه در حال تثبیت است، بهالش شده و اکنونآن ت
انــد، مجـريِ قـانون خــود را   در کشـورهایی همچـون آمریکــا کـه سـردمدار مبــارزه بـا تروریسـم      

یـا الاقـل   کنـد گـذاري مـی  چیز را به دست گرفتـه، ابتـدا قـانون   کاره قلمداد نموده، عنان همههمه
کند، سپس در جایگـاه مقـامی قضـایی،    موافقت کنگره را براي تصویب قانونِ موردنیاز جلب می

ي پردازد و درنهایت، به اجـراي برآینـد کـرده   عاري از هرگونه تخصص، به رسیدگیِ قضایی می
مـانی،  ز«تـوان گفـت   می. ي عطف آن استبالیدن و اصرار بر این رویکرد، نقطه. پردازدخود می
ي قرابت و نزدیکـی میـان ایـن قـوا، وقتـی بـود کـه در انجـام امـور، مکمـل و مـددکار            تنها نقطه

گري و تحکّم عیـان  ، امري که امروزه بیشتر به شکل مداخله)172: 1388کانت (» یکدیگر بودند
ریختگـی اصـل تفکیـک قـوا، در مقـام      هـم در این قسمت، کیفیـت و کمیـت ایـن بـه    . شده است

.گیردجرایمِ تروریستی، مورد ارزیابی قرار میرسیدگی به

گذاري جناییدخالت سیاست در سیاست-3-1
بنـدي  هـا را دسـته  در هر کشوري، نظام سیاسیِ آن کشـور بـراي خـود یـک سلسـله از ارزش     

هــا، بســته بــه اهمیــت هــر ارزشــی، اقــدام بــه  کنــد و در راســتاي حفــظ و حراســت از ارزشمــی
نمایـد؛ چراکـه هـر نظـامی بقـاء      هـاي مـوردنظر مـی   ري جنـایی بـاارزش  گذاهمسوسازيِ سیاست

ي روشـنی  رابطـه «پـس بایـد گفـت    . دانـد هاي خود را مساوي با بقاء نظام سیاسی خود مـی ارزش
ریـزيِ  يِ نظـام برنامـه  گیـريِ اولیـه  شـکل . گـذاري جنـایی وجـود دارد   میان ایدئولوژي و سیاست
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درواقــع . ي معــین اســتولوژيِ سیاســی در یــک جامعــهاي ایــدئجنــایی، منــوط بــه وجــود گونــه
ریزيِ جنـایی را بایـد در بسـتر    گیريِ هرگونه نظام منسجمِ برنامهي وجودي و مبناي شکلجوهره

نظـام سیاسـی در هرلحظـه،    «). 30-31: 1390ایروانیـان  (» یک ایدئولوژيِ سیاسی جسـتجو نمـود  
بدیهی اسـت بـا بـروز هرگونـه خللـی در      .کندمشروعیت و دوام خود را از ایدئولوژي کسب می

گـذاري  حیات سیاسی و سقوط و اضمحالل چارچوبِ فکري و عقیدتیِ یادشده، حیات سیاسـت 
ایـن امـر، تقـدم    . مسـتقل، خاتمـه خواهـد یافـت    عنـوان یـک ماهیـت وابسـته و غیـر     جنایی نیز، بـه 

م یادشـده، بـه معنـاي    تقـد . گـذارد گذاري جنایی را به نمایش میهمیشگیِ ایدئولوژي بر سیاست
امري که سلب صـالحیت از  . پذیرشِ همیشگی و الینقطعِ چارچوب کالن ایدئولوژيِ مادر است

همـان  (» ریزيِ جنایی در راستاي تولید یـا بازتولیـد ایـدئولوژيِ منشـأ را بـه دنبـال دارد      نظام برنامه
تزئینی و فاقد اثر نیسـتند  گذاري جنایی، اموريي نظامِ سیاستشده به بدنههاي تزریقارزش). 31

هـا ماهیـت   آن. که صرفاً در راسـتاي حجـیم و متـورم نمـودن ایـن نظـام بـه آن وارد شـده باشـند         
ریـزي را  ي مجـازِ برنامـه  دهـی را مشـخّص نمـوده، مسـیر حرکـت و نیـز دامنـه       هاي پاسخسیاست

گــذاري جنــایی، محــدود و محصــور بــه الزامــات و     فراینــد سیاســت . نماینــدمشــخص مــی 
همـان  (انـد  هاي موردحمایت نظامِ سیاسـی، آن را ترسـیم نمـوده   هایی است که ارزشمحدودیت

هـاي  محـور در نظـامِ دادرسـی کیفـري، بـیش از آنکـه مبتنـی بـر یافتـه         نفوذ رویکرد امنیت«). 58
بنابراین، آنچـه  . کارشناسانه باشد، متأثر از دیدگاه سیاستمداران و تابع فضاي سیاسیِ جامعه است

اجد اهمیت بسیار است، چگونگیِ تعدیل این رویکرد و کاستن از گسترش آن و نیـز مهـار آن،   و
محور، به لحاظ تأثیرپذیري آشـکار از نظـام   چه آنکه رویکرد امنیت. تحمل استدر سطحی قابل

شناسد و همواره در تـالش اسـت در لـواي برقـراريِ امنیـت، بـه اهـداف        سیاسی، حدومرزي نمی
طـورکلی، نظـر بـه چـربشِ قـدرت و نفـوذ       بـه ). 239: 1390دهقـانی  (» عمل بپوشاندي خود جامه

ــت   ــر سیاس ــت ب ــت  سیاس ــه سیاس ــارت ارزش   جنــایی و اینک ــلط و نظ ــایی، تحــت تس هــا و جن
هـاي  ها و ارزشیابد، پس باید گفت تمامیِ نُرمهاي حاکم بر سیاست شکل و قوام میژيایدئولو

هـا،  مورد تائید سیاست قرارگرفته و سپس براي حفاظـت از آن جنایی، ابتدا موردحمایت سیاست
-ي ارزشکننـده دهنده و تنظـیم به بیان بهتر سیاست، شکل. شوندجنایی میي سیاستوارد عرصه

ها را بر عهده داردي حفاظت از این ارزشجنایی، وظیفههاست و سیاست.

گذاريي دولت در قانونمداخله-3-2
توان کیفرهاي متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیـارِ خـاص، تنهـا بـه     قوانین میي تنها بر پایه
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. شـده اي است که بـر اسـاس یـک قـراداد اجتمـاعی تشـکیل      ي جامعهگذار تعلّق دارد که نمایندهقانون
گـذار  حال، شاهد یکسـري مـداخالت از سـوي مقامـات اجرایـی در اختیـارات محـول بـه قـانون         بااین

ي کیفـري  ي گـذارِ شـبکه  ي مجریه و تضعیف قانون، نخستین نشانهبه اعتقاد برخی، برتريِ قوه. تیمهس
دلِ دولـت اقتـدارگرايِ    (ي سـرکوب  به شبکه) ي لیبرال یا مدلِ دولت اقتدارگراجامعه- مدلِ دولت( مـ

و ) نون و مقـامِ قضـایی  ماننـد قـا  (ها، همزمان با تضـعیف سـایر مراجـعِ دولتـی     زعم آنبه. است) فراگیر
ي سـرکوب را در اختیاردارنـد   ي مجریه بوده و سکّانِ شبکهتقویت مراجعی که مستقیماً مربوط به قوه

ایـن تفـوق، موجـب    . شـود ي مجریه متجلّـی مـی  ، تفوقِ قوه)مانند پلیس، ارتش، حزبِ سیاسیِ حاکم(
سی باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه قـانون دیگـر        تضعیف رابطه با قانون شده و ممکن است دارايِ ماهیتی سیا

ي مجریـه وضـع و تصـویب شـود     هـايِ قـوه  هـا و تصـمیم  نامـه ، بلکه بـا تصـویب  مصوبِ مجلس نباشد
ت پذیرفتـه  این، به). 230: 1381دلماس مارتی ( در اروپـايِ غربـی، مبـارزه    «شـده کـه   عنوان یک واقعیـ

قاچاق مواد مخد هـايِ سـرکوب و مبـارزه شـده     ر، سببِ ایجاد شبکهعلیه تروریسم و اخیراً مبارزه علیه
حال، نباید از تعامل میانِ این دو قوه در راستاي سرکوبِ تروریسـم نیـز غافـل    بااین). 233همان (» است

سـپتامبر، بـا   11روز پـس از حـوادث   45ي تنهـا  پرستیِ آمریکا، که بـه فاصـله  تصویبِ قانون میهن. بود
هــاي مــدنیِ بــه تصــویب رســید و ناســخِ بســیاري از حقــوق و آزاديتصــمیمِ مشــترك کنگــره و ســنا 

گـذاري بـا   ي بـارزي از همکـاريِ دسـتگاه قـانون    شهروندان و خارجیانِ ساکن در آمریکا بـود، نمونـه  
همـین مصـوبات، در   ). 99: 1390آقابابـایی  (هاي مورد تقاضاي دولت آمریکـا بـوده اسـت    محدودیت

گـذار،  ها، باعث شد بسیاري از اختیـارات قـانون  اختیارِ تقنینی به دولتکنارِ تفویض و واگذاريِ برخی
گیـري  کنترل یا بـازپس اي که امروزه، دیگر قابلگونهروز افزایش یابد، بهبه دولت محول شود و روزبه

گـروه تحـت عنـوان    37، 2004قانون مهـاجرت و تابعیـت آمریکـا    219مثال، بنا به ماده عنوانبه. نباشد
بخـش  هاي اسـالمیِ آزادي بین، نام برخی از گروههاي تروریستی معرفی و اعالم شدند که دراینروهگ

ي آمریکـا،  موجـب اختیـارِ حاصـل از ایـن مـاده، وزیـر امـور خارجـه        جالب اینکه به. شودنیز دیده می
بـوده اسـت، نـام    تواند با احراز شرایطی که مبناي انتخاب یا انتخاب مجدد یک سازمانِ تروریسـتی  می

ي آن است که شـکلِ جدیـدي از   دهندهاین واقعیات، نشان. سازمانی را از فهرست مزبور حذف نماید
ــه و مــیحکومــت، شــکل ــد  گرفت ــراي آن برگزی ــوانِ حکومــت خودســرانه را ب ــوان عن حکومــت «. ت

تــرین یکــی از مهــم. شــده اســتخودســرانه، شــکل خاصــی از یــک حکومــت غیرعقَالیــی تعریــف 
گرفته از اصول عقالنیِ بشـري و تمایـل   اعتنایی به قوانینی است که نشأتهاي این حکومت، بییویژگ

). 139: 1385مرکـز کـالمیري   (» شـود بسا در قانون ظـاهر مـی  ي افرادي است که چهبه حاکمیت اراده
اینکـه  ي اعمـال قـدرت اسـت، سـوايِ از     ازنظر رز، قدرت خودسرانه قدرتی است که تنهـا در اندیشـه  
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. خواهـد شـد یـا خیـر    ... هایی خاص از قبیل آزادي، برابـري و  شده، منجر به تأمین ارزشقدرت اعمال
هایی بستگی دارد کـه در ذهـنِ شـخص یـا     ازنظر او خودسرانه بودنِ قدرت، به ماهیت اهداف و ارزش

انی و برخـورداريِ  هایی از قبیل احترام بـه کرامـت انسـ   چنانکه ارزش. گروه داراي قدرت، مستتر است
هـا تضـمین   همگان از حقوق شهروندي، ازنظر حاکم محترم شمرده شـود و در عمـل نیـز، رعایـت آن    

در ). 141همـان  (ي قـدرت خودسـرانه دانسـت    تـوان آن حکومـت را اعمـال کننـده    شود، دیگر نمـی 
هـایی چـون   متحده آمریکا و اکثـر قریـب بـه اتّفـاق کشـورهاي غربـیِ مبـارزِ تروریسـم، ارزش        ایاالت

شده یا دستخوشِ تغییـر و تحـوالت   کرامت انسانی، دادرسیِ عادالنه و حقوق شهروندي، نادیده گرفته
.اندفراوانی قرارگرفته

ي دولت در فرایند رسیدگیِ قضاییمداخله-3-3
ي مجریه با دخالت در بحث قضاوت در خصوص جـرایمِ تروریسـتی،   در کشور آمریکا، قوه

هاي مظنونـان و متهمـانِ حـوادث    هاي نظامی، دادرسی نسبت به پروندهکمیسیوناز طریقِ تشکیلِ
سـوب  سـپارد کـه عـالوه بـر اینکـه دادگـاه مح      هـا مـی  سپتامبر را به ایـن کمیسـیون  11تروریستیِ 

هـاي عـادي آمریکـا    یک از تضمینات یا آئینِ دادرسـیِ دادگـاه  شوند، موظف به رعایت هیچنمی
ي مـدیریتی کــه نقـضِ آشـکار اصـلِ تفکیکـی قواسـت، هــم       ایـن مداخلـه  جالـب اینکـه   . نیسـتند 

هـا، تشـکیلِ ایـن    ي آمریکا پس از سـال موردقبول دیوانِ عالیِ این کشور قرارگرفته و هم کنگره
دیگـر، دسـتورِ   بیـان بـه ). 103-104به نقل از آقابابایی، پیشـین  (ها را قانونی نموده است کمیسیون

هاي نظـامی بـراي رسـیدگی بـه اتهامـات      براي تشکیلِ کمیسیون2001نوامبر 13دولت بوش در 
هاي آمریکـا قرارگرفتـه بـود، در سـال     مظنونین به عملیات تروریستی که موردایراد برخی دادگاه

گذاري قرار گرفت و رفتارِ دولت تا قبـل از تصـویبِ قـانون را    مورد تصویبِ مراجع قانون2006
ین رویکـرد، اختیـارِ تحقیـق کـه در حالـت عـادي در صـالحیت        در ا). 99همان (صحیح دانست 

اختیـارِ بازداشـت،   . شـود شده توسط ارتش واگذار مـی مرجع قضایی است، به مراکزِ سرّيِ کنترل
اکنـون، چـه در   . یابدهاي نظامی انتقال میهاي عادي به دادگاهمحاکمه و صدورِ کیفر، از دادگاه

و چه در مورد قواعـد دادرسـی عادالنـه، تـأثیري کـه در ایـن       طرفی هاي استقالل و بیمورد اصل
خــوبی بــه تــوان مشـاهده کــرد، بـه  ســپتامبر در آمریکــا مـی 11ویــژه پـس از  زمینـه در اروپــا و بـه  

حقیقت آن است که شـدت ایـن تـأثیر در تمـاس بـا      . غیرِقضایی کردنِ نظام کیفري مربوط است
اعتماد به دولت تمرکـز  فدار آئین دادرسی اتهامی و بیآمریکاییِ طر-ایدئولوژيِ لیبرالِ انگلیسی

یافته، در مقایسه با چارچوب رومی ژرمنیِ بسیار دولتی و داراي آئین دادرسـی تفتیشـی، در حـد    
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).1013: 1388دلماس مارتی (رسد بیشتري به نظر می
ي وزارت مههاي نظامی که بـا بخشـنا  ، کمیسیون20061ي حمدان علیه رامسفلد در سال در پرونده

ي کلـیِ  قـوا و بـه اسـتناد اجـازه    و بدون رعایت اصـل تفکیـک  ) موجب قانونو نه به(دفاع دولت بوش 
کـارگیريِ تمـامی امکانـات الزم و مناسـب بـراي پیشـگیري از اقـدامات        جمهور در بهکنگره به رئیس

ریـت قضـات دیـوان    اکث. شده بودند، پس از پنج سال موردبررسی قرار گرفـت تروریستیِ آتی تشکیل
ي زنـدانیانِ گوانتانـامو در   عالی کشور، خود را صالح به رسیدگی دانستند و اعالم کردند کـه محاکمـه  

هـا، مغـایرِ حقـوق    هاي نظامی، فاقد وجاهت قانونی بـوده و سـاختار فراینـد رسـیدگی در آن    کمیسیون
ار کنوانسـیونِ ژنـو اسـت کـه     و هـر چهـ  ) 2ي عـدالت نظـامی  مقرر در قانون یکپارچـه (کیفريِ آمریکا 

ساً دادگـاه تأسـیس   أتوانسته ردر این رأي، دیوان معتقد است که دولت نمی. ها پیوستهآمریکا نیز به آن
هـاي موجـود در   هاي نظـامی و تضـمین  هايِ غیرقانونی، قوانینِ دادرسی در دادگاهکند و این کمیسیون

بینـیم، از  گونه که مـی همان). 472- 473: 1388نه توحیدخاصدر(اند هاي ژنو را نقض کردهکنوانسیون
ســپتامبرِ کنگــره بــه 18خواهــد بــا تفســیري گســترده از اختیــارات مصــوب ي مجریــه مــییکســو قــوه

کوشـد تـا نقـشِ سـنّتی و     ي قضائیه نیز میاز سوي دیگر، قوه. الید باشدجمهور، همچنان مبسوطرئیس
ه بـه بعـد      عبـارت بـه . تقل خود دفاع کنداصلیِ خود را گوشزد کرده و از جایگاه مس دیگـر، هنـوز توجـ

هـاي  گویی مظنونـان بـه فعالیـت   . ارزش انسانی و کرامت ذاتی بشر، وجه غالبِ این گفتمان نشده است
سـپتامبر  18ایراد دیوان بر دولت بوش، مبنـی بـر اینکـه اختیـارات     . تروریستی، شخصیت انسانی ندارند

شود، دولت را به این صرافت واداشـت کـه بـه اقـدامات     ي دادگاه نمیرانهکنگره، شاملِ برپایی خودس
هـاي نظـامی  براي اینکه همچنان بتوان دادگـاه . فرا حقوقیِ خود در مبارزه با دشمن، شکلِ قانونی بدهد

ي قضـائیه بـوده و از تمـامیِ    ي عـدالت نظـامی زیـر نظـر قـوه     موجـب قـانون یکپارچـه   را دور زد که به
مندنـد، چنـد مـاه پـس از رأي حمـدان علیـه رامسـفلد،        ي حمایتیِ دعواهاي عمومی نیز بهـره هاتضمین

ازجملـه ابتکارهـاي ایـن قـانون، آن اسـت کـه       ). 473همـان  (برپـا شـد   » هـاي نظـامی  قانونِ کمیسیون«
و ها افتاد را تعریـف  ها بر سر زبانرا که بعد از آغاز جنگ با تروریست3»محاربِ غیرقانونی«اصطالحِ 

هاي نظامی، فقط نسبت به رسـیدگی بـه جـرایمِ    کمیسیون. شودفرقِ آن با محاربانِ قانونی مشخص می

1. Hamdan v. Ramsfeld (2006).
2. The Uniform Code of Military Justic.

شخصی که در مخاصمه -1: ، محاربِ غیرقانونی عبارت است از)الف948ي قسمت اول ماده(وجب این قانون مبه.3
کند و محاربِ قانونی نیست؛ عمد و در عمل از مخاصمه علیه آمریکا یا متحدان آن حمایت میشرکت داشته یا کسی که به

شخصی که پیش یا پس از تاریخ تصویب این -2ها باشد یا ازجمله کسی که جزو طالبان، القاعده یا از نیروهاي متحد آن
جمهور یا وزیر شده زیر نظر رئیسهاي تأسیسي عنوان محارب بودن یا دیگر دادگاهکنندهقانون، توسط دادگاه بررسی

.شده استعنوان محارب غیرقانونی شناختهدفاع، به



30
1394زمستان، سیزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

هـاي  دارند و رسیدگی به جرایم محاربـان قـانونی، در صـالحیت دادگـاه    محاربانِ غیرقانونی صالحیت
خیصِ بـه تشـ  . هـا نیـز دالیـلِ ضـعیف و ظنّـی، منشـأ ترتیـبِ اثـر اسـت         در ایـن کمیسـیون  . نظامی است

کمیسیون، استفاده از وکیلِ دادگستري ممنوع اسـت، مظنـون حـقِ رد دالیـل علیـه خـود و حتّـی حـقِّ         
بنـديِ محرمانـه را نـدارد، تحصـیل دلیـل از خـود مظنـون یـا دیگـر شـهود بـا            آگاهی از دالیل با طبقـه 

قـانونی بـودن   هاي بررسـیِ قضـاییِ  تر، تمامیِ شیوههاي وسیع بازجویی مجاز است و از همه مهمروش
سـال از آغـازِ جنـگ بـا تـرور،      7سرانجام پس از نزدیـک بـه   ). 474همان (بازداشت نیز مسدود است 

ي بومـدین علیـه   دیوانِ عـالیِ آمریکـا در رأي خـود در پرونـده    . یابدگفتمانِ حاکم در دیوان، تغییر می
که حـقِ بررسـی قـانونی بـودنِ     ، چنین حکم کرد 5به 4، با اکثریت متزلزلِ 20081بوش در ژوئنِ سال 

شـود، پـس بـا قـانونِ کنگـره      بازداشت زندانیانِ گوانتانامو، حقی است که از قـانون اساسـی ناشـی مـی    
و قـانونِ  2005شـدگان مصـوب   ي رفتـار بـا بازداشـت   شدنی نیست و سازوکاري که قانونِ نحوهسلب

بینـیِ  میِ تـازه تأسـیس بـا پـیش    هـاي نظـا  گیري در دادگاهتصمیم(2006هاي نظامی مصوبِ کمیسیون
توانـد جانشـینِ مناسـبی    اند، نمـی بینی کردهپیش) ي کلمبیاامکان توسلِ محدود به دادگاه فدرالِ منطقه

بنـابراین، آن  . هـاي آمریکـا در بررسـیِ قـانونی بـودنِ بازداشـت باشـد       براي حقِّ سنّتیِ توسل به دادگاه
دین را از ایـن حـق محـروم کـرده اسـت، خـالف قـانون        هاي نظامی که بومقسمت از قانونِ کمیسیون

رسد پس از هفت سال ظلـم و تعـدي بـه    به نظر می). 475همان (شود اساسی و باطل تشخیص داده می
مجرمین و مظنونینِ تروریستی، دیوانِ عالی این کشور، مهرِ سـکوت را شکسـته و بـه کوتـاهیِ خـود و      

ي مهـم در ایـن   امـا دو نکتـه  . ها، اذعـان نمـوده  يِ حاکم بر آنهمچنین نادرستیِ فرآیند رسیدگیِ کیفر
گنـاه ضـایع شـد و اگرچـه از شـدت      زمینه اینکه در طولِ این چند سال، حقوقِ چند هزار نفر انسانِ بـی 

ي اتّخاذي تا حدودي کاسته شد، اما متأسفانه همچنان نسبت به افرادي کـه ذیـلِ عنـوانِ محاربـانِ     رویه
.شودگیرند، اجرا میمیغیرقانونی قرار 

2,3تغییر در سیاست خارجیِ کشورها، جنگ با تروریسم-4

ها انسـان را نسـبت بـه فـدا کـردن زنـدگی خـود یـا         در سرتاسرِ تاریخ، رهبرانِ سیاسی میلیون
ي گذشـته،  در هـزاره . انـد دیگران در زمان جنگ، براي مصالحِ بهتر یا موارد دیگر متقاعد کـرده 

مثـال،  عنـوان بـه . شده استآوري، جمع4»دعوت به جنگ«مجموعه متونِ مربوط به مورد از 120
1. Boumediene v. Bush (2008).
2 . War on Terror.

3. 20جمهور جرج دبلیو بوش، ابتدا در خطاب او در نشست مشترك با کنگره در ، توسط رئیس»جنگ با ترور«عبارت
. مورداستفاده قرار گرفت2001سپتامبر 

4 . Call on Terror.
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، منجـر بـه شـروعِ اولـین جنـگ      1مـیالدي در کلرمونـت  1095سخنرانیِ پاپ اوربانِ دوم در سالِ 
. ، منجر به جنگ بـا اسـپانیا شـد   2در تیلبوري1588سخنرانیِ شاهزاده الیزابت در سال . صلیبی شد

، قبل از الحاق آلمـان بـه اتـریش و سـخنرانیِ     3در رِیچستَج1938تلر در سالِ سخنرانیِ آدولف هی
ل    . جنگ علیـه تـرور  در کاخِ سفید با اعالن2001جورج دبلیو بوش در سالِ  بسـیار جالـب و تأمـ

انـد؛ گـویی   برانگیز است که محققین، سخنرانیِ بوش را هـم، در کنـارِ سـایر مـوارد فـوق آورده     
.(Graham,2004,pp.2-3)اند جنگ با ترور، پی برده بودهقبِ مشابه و شومِ اعالنها نیز، به عواآن

سپتامبر، آمریکـا وارد دوران جدیـد امنیتـیِ بسـیار متفـاوتی شـد کـه ایـن،         11ي پس از واقعه
هـاي قـدرت نسـبت بـه     ها و کشورهایی که ازنظـر شـاخص  زیرا گروه. سابقه استامري کامالً بی

ی کامالً پائین قرار داشتند، این توان را داشتند که داخل خاك آمریکـا، امنیـت   آمریکا در موقعیت
سـپتامبر شـکل   11دوران جدیـد امنیتـی کـه بـه دنبـال وقـایع       . این کشور را با خطر مواجـه کننـد  

گرفت، هر دو ویژگیِ متعـارف و غیرمتعـارف بـودن را دارا بـود و ایـن موضـوع، آمریکـا را در        
سـپتامبر،  11وقایع . دار ببیندتمامیِ محاسبات سیاسی و نظامیِ خود را خدشهشرایطی قرار داد که

اي، تضـمینی بـراي   خوبی نشان داد که انباشت منابع و قدرت اقتصادي در کنـار توانـاییِ هسـته   به
جنـگ علیـه تروریسـم،    اعـالن ). 136: 1391دهشیار (حفظ امنیت از طریق افزایش قدرت نیست 

هـاي حـامیِ   القاعـده و دولـت  . سپتامبر بود11آمریکا پس از وقوع حمالت نخستین اقدام دولت
سپتامبر و اعالن همـدرديِ جهانیـان بـا    11حمالت . ي آمریکا براي حمله بودندآن، اهداف اولیه

حـوادث  ). 17: 1384فـام  یزدان(آمریکا، زمینه را براي افزایش فشار به تروریسم فراهم کرده بود 
متحده پس از یک دهه وقفـه، مجـدداً دوسـت و دشـمن را بـراي      شد تا ایاالتسپتامبر، باعث11

معنـاي  کـه در ایـن فضـاي بـی    طـوري خود تعریف کنـد و اسـتراتژيِ خـود را هدفمنـد سـازد؛ بـه      
ي دشمنی جـدي،  شدن به وجود آمده بود، ارائهي جهانیاستراتژیکیِ حاکم بر جهان که در سایه

یزدانـی و  (وجیهی بـراي اعمـال سیاسـتمداران آمریکـایی باشـد      توانست تحتمی و خطرناك، می
حمالت تروریستی کـه سـازمان تجـارت جهـانی را تخریـب و بـه پنتـاگون        ). 85: 1392محمدي 

گروهـی از پژوهشـگران،   . شدت تحت تأثیر قرار دادآسیب رساند، سیاست خارجیِ آمریکا را به
مهلکی که دولت آمریکا از آن متحمل شد، تأثیر ي با بیان عظمت حوادث یازده سپتامبر و ضربه

داننـد کـه باعـث شـد مبـارزه بـا       قدري مهم مـی این حادثه را در تغییر سیاست خارجیِ آمریکا، به
یــازده ســپتامبر، ). 91همــان (خــارجی آمریکــا قــرار گیــرد تروریســم، در رأس سیاســت حمــالت

1 . Clermont.
2 . Tilbury.
3 . Reichstag.
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تواند بهتر از ایـن  چیز نمیهیچ. جهان بودهاي اروپایی براي براي حاکمیت و چیرگیِ ارزشبهانه
که بارها و بارها تکرار شده، واقعیت این امـر را  » یا با ما، یا علیه ما«جمهور آمریکا ي رئیسجمله

ازآن، براي جنگ بـا تروریسـم، نیـروي    ي صادره پسحمالت یازده سپتامبر و اعالمیه. نشان دهد
المللـی  هـا و سـایر بـازیگران عرصـه بـین     دولت. م نمودسازي جهانی را فراهاصلی براي یکپارچه

متحده قرار گرفتند تا اینکه تمایالت و الزامـات  فشار شدید دولت ایاالتنظیر سازمان ملل، تحت
بالفاصـله پـس از   ). 27: 1390کـارگري  (المللی را به نفعِ از بین بردن تروریسم کنار گذارنـد  بین

» جنـگ بـا تروریسـم   «جمهور جورج دبلیو بوش، اعـالن  رئیسحمالت تروریستیِ یازده سپتامبر، 
ي کشـند، زنـدگی بـه شـیوه    هـا را مـی  تنهـا انسـان  ها، نـه کرد که تروریستوي استدالل می. نمود

شود، ولـی بـه آن خـتم    بنابراین جنگ ما با القاعده شروع می. کننددموکراتیک را نیز، تهدید می
ود تا اینکه هر گروه تروریستی در هرجاي دنیا کـه یافـت   شجنگ با تروریسم تمام نمی. شودنمی

-گـراي حقـوقی  پـارادایمِ جنـگ، نگـرشِ جـزم    . (Bellamy 2008: 50)شود، متوقف و نابود شود 
گرا که امنیت دولت و دفـاعِ اجتمـاعی   را به نفعِ نگرشی عمل) جرم، مجرمیت، مجازات(اخالقی 

حـالتی کـه از راه   -دایم، بر مفهومِ مبهم حالت خطرناكاین پارا. نهدآمیزد، کنار میرا به هم می
بنـا یافتـه اسـت و هـدف     -شـود عنـوان دشـمن فـرض مـی    وابستگی به یک گـروه تلقـی شـده بـه    

).1015: 1388دلماس مارتی (کند جویی میبسا حذف مجرم را پیسازي و چهخنثی

هدف از جنگ با تروریسم-4-1
میز، سیاستمداران مبـادرت بـه طـرح و بحـث قـوانینِ سـرکوبگر       آي موفّقیتپس از هر حمله

دهند، تنها به خاطرِ اینکه یـک گـروه تروریسـتیِ دیگـر، در حـال      نموده و قول امنیت بیشتر را می
ي خـود، حتّـی موجـد تقاضـا بـراي      نوبهاین فاجعه، به. هاي بعد استمدیریت براي حمله در سال

سالِ بعدي، 50حتی اگر . یابداین روند، به همین ترتیب ادامه می. قوانینِ سرکوبگرتر خواهد بود
ي مخرّب، از میـان رفـتن و   سپتامبر ببیند، این دوره11ي شدت و اندازهتنها چهار یا پنج حمله، به

توسـل بـه   . (Ackerman 2004: 1029)را ثابـت خواهـد کـرد    2050هـاي مـدنی تـا    تـاراجِ آزادي 
تواند حکایت از عدمِ کارایی فراینـد قـانونیِ مبـارزه    ه با تروریسم، میرویکرد نظامی جهت مبارز

اي بـراي دور زدنِ فراینـد قـانونیِ مبـارزه بـا      با آن داشته باشد، یا حتی شاید بهتر باشد آن را حربه
زننـد و درنتیجـه   ها نیز، دست به جرم و جنایـت مـی  جز این نیست که تروریست. تروریسم بدانیم

رسـد مقامـات   امـا بـه نظـر مـی    . بلِ دستگاه عدالت کیفري، به محاکمه کشـانده شـوند  باید در مقا
ي امنیت و لزومِ حفظ آن از سوي دولت، خود را مقدم بر مقامـات قضـایی   اجرایی با طرحِ مقوله
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دانسته و درصدد هستند با کاهش یا تحدید حقوق متهمینِ تروریستی و درنتیجه افـزایشِ احتمـال   
هـا، ایجـاد یـک    درواقع هدف آن. رفته را بازگردانندها، تا حدودي امنیت ازدستنمحکومیت آ

ي همـین  هـا نیـز در زمـره   کـه حقـوقِ آن  (هـاي افـراد   تعادل و توازن میانِ امنیت جامعـه و آزادي 
، مورد اجماعِ عمـومی بـوده و کـامالً    )ي تعادلایده(نفسِ این امر . است) گیردها قرار میآزادي

هاي حزبی و سالیق شخصیِ مقامات سیاسی ورزياما در عمل، دخالت غرض. احترام استمورد
ي تُهی و توخـالی نمـوده   در مورد چگونگیِ ایجاد این تعادل و توازن، آن را تبدیل به یک پوسته

. وسیله، تعادلِ نمادین و سمبلیک موردنظر، پیاده شودجنگ با تروریسم مطرح شد تا بدین. است

ها در جنگ با تروریسم جایگاه تروریست-4-2
ــاالت  ــت ایـ ــدهدولـ ــیس متحـ ــا و رئـ ــن ک ي آمریکـ ــور ایـ ــد از  جمهـ ــله بعـ ــور، بالفاصـ شـ

سپتامبر، موضوع را با عنوانِ جنگ علیه ملت آمریکا مطرح نمود و مرتکبـانِ عملیـات   11يحادثه
منظـور  رفتـارِ مرتکبـان، بـه   این توصـیف از . خواند1»جنگجویان دشمن«سپتامبر را 11تروریستی ِ

بـردن از امتیـازات حقـوق جنـگ اسـت؛ زیـرا در       هاي حقوقِ کیفـري و بهـره  عبور از محدودیت
ــی ــگ م ــا تروریســت احتمــالی را کشــت  جن ــوان در شــرایطی، دشــمن ی ــی. ت ــین م ــوان همچن ت

درك و نِ جنـگ، بـدونِ نیـاز بـه مـ     ها یا مظنونان به انجام حمالت تروریستی را تا پایـا تروریست
ترتیـب،  بدین). 97-98آقابابایی، پیشین (آنکه مرتکبِ جرمِ مشخصی شده باشند، زندانی کرد بی

عنوان جنـگ علیـه ملـت آمریکـا، در حقیقـت راه را      سپتامبر به11ها در توصیف رفتار تروریست
ور یا خارجیـانِ  متحده نسبت به اتباعِ این کشهایی که در قوانینِ دادرسیِ ایاالتبراي اعمالِ پاسخ

تفسیرِ خاص دیگري کـه در مـورد رویکـرد    ). 98همان (مقیمِ آمریکا سابقه نداشت، هموار نمود 
یـا  » مبارزانِ بدون امتیازِ رزمندگی«عنوان ها بهشده، اینکه آنها پذیرفتهنظامی نسبت به تروریست

از آن، در حقیقـت قائـل بـه    این رویکرد با این تفسیرِ خـاص  . تلقی شوند2»رزمندگانِ غیرقانونی«
هـا نیسـت؛ چراکـه از سـویی بـا توسـل بـه رویکـرد         اعمالِ هیچ نظامِ حقوقی نسبت به تروریسـت 

» ي غیرقـانونی رزمنده«کند و از سویی دیگر، با نظامی، اعمال بخشی از حقوقِ بشر را متوقف می
بـه نقـل   (ورزد ها، استنکاف مـی دوستانه نیز در مورد آنها، از اعمالِ حقوقِ بشرنامیدنِ تروریست

این وضـعیت در حقیقـت بـه نادیـده گـرفتنِ قـانون در مبـارزه بـا         ). 119-120از عبدالهی، پیشین 
. شودتروریسم منجر می

1 . Enemy Combatants.
2 . Illegal Combatants.



34
1394زمستان، سیزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

شرایط الزم براي جنگ با تروریسم -4-3
» خود را از نظامِ دفاع مشروعِ منـدرج در  »جنگ علیه تروریسم«سیاست باآنکه مشروعیت ،
همـان  (» اعتناسـت کند، نسبت به شـرایط و چـارچوبِ سـنّتیِ آن، بـی    ر ملل متحد اخذ میمنشو
شرایطی مثل مشخص بودنِ طرف جنگ، زمان و مکانِ آن، تناسـب و ضـرورت توسـل    ). 408

هـا  عنـوان حالـت تجـاوز بـین حاکمیـت     طور سنتی بهجنگ، به. به دفاعِ مشروع از طریق جنگ
الدن و انستان و عـراق، جنـگ بـود، امـا درگیـري بـا اسـامه بـن        جنگ با افغ. شده استتعریف

القاعـده یـک فاعـلِ غیردولتـی     . (Ackerman, Opcit 1032)شـود  القاعده، جنگ محسوب نمی
ایـن کشـمکش، بـدونِ حـدومرز جغرافیـایی اسـت؛ زیـرا        . است که خارج از دولت قـرار دارد 

جنگ با . (Prieto 2009: 12)کند ت میالقاعده، همزمان در کشورهاي جدا از همِ بسیاري فعالی
پـس اگرچـه در مـورد اخیرالـذکر نیـز از عبـارت       . (Ibid 9)القاعده، حدومرز جغرافیایی ندارد 

تـرین شـرایط کـه همـان مشـخص      حال یکی از بدیهیشود، بااینجنگ با تروریسم استفاده می
ه که پیشتر ذکر شد، گونهمچنین همان. بودن و دولت بودنِ طرف متخاصم است، مفقود است

سپتامبر اعـالم نمـوده امـا پایـانِ زمـانی یـا مکـانیِ        11آغازکنندگانِ جنگ با ترور، مبدأ آن را 
ها پایانِ جنگ با تروریسم را زمـانی اعـالم کردنـد کـه     آن. مشخصی براي آن در نظر نگرفتند

ی نادیـده گـرفتنِ   ایـن یعنـ  . هاي تروریستی، در هر جاي دنیا متوقف و نابود شـوند تمامیِ گروه
ي کـامالً جاافتـاده در   یـک قاعـده  باید افزود که این. شرط مشخص بودنِ زمان و مکانِ جنگ

صـورت قـانونی بـه اعمـالِ حـق      الملل عرفی است که حتی زمانی که یک دولت بـه حقوقِ بین
ي آن از نیـروي نظـامی، بایـد   پـردازد، اسـتفاده  ذاتیِ خود در دفاعِ مشروع نسبت بـه حملـه مـی   

ضـرورت و  دو شـرط . (Beard 2001: 583)متناسب بـوده و شـرط ضـرورت نیـز رعایـت شـود      
جمهـور هـم، مـورد    اعطـایی بـه رئـیس   2001نـوامبر  13تناسب، حتی در دستور نظامیِ مـورخ  

ها، استفاده از نیروي نظامی در پاسخ بـه  حال، بنا بر برخی دیدگاهبااین1.تأکید قرارگرفته است
شـود کـه اعمـالِ حـق ذاتـیِ دفـاع مشـروع        سپتامبر، شاملِ حقـایقی مـی  11تیِ حمالت تروریس

ي انتقـام  موجب منشور سازمان ملل، کمتر در معرض انتقاد فقدان ضرورت و تناسب یا جنبهبه
شـود،  توجیهی هم که در مقامِ دفاع از ایـن دیـدگاه ارائـه مـی    . جویی داشتن قرار داردو تالفی

اما نـه دیـدگاه فـوق و    . (Ibid 586-587)سپتامبر است 11يبسیار بااليِ حادثهابعاد جانی و مالیِ 
.  پذیرش نیستندوجه قابلهیچنه توجیه مربوطه، به

1 . See: Military Order of November, 13, 2001. Also See: Prieto, Daniel B., Opcit, p.9.
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ي جنگ با تروریسمنتیجه-4-4
سپتامبر، اعالم کردند که مقابلـه بـا   11دولتمردانِ آمریکایی پس از وقوع حمالت تروریستی 

بنـابراین اسـتراتژي آمریکـا،    . زمِ انتقال جنگ بـه خـاك دشـمن اسـت    ، مستل21تروریسم در قرن 
هـا،  کنـد کـه در برابـر تروریسـت    شود و بوش نیـز اعـالم مـی   دستانه میي پیشحولِ محور حمله

ها را ویران ي تروریستکاري از دیپلماسیِ سیاسی ساخته نیست، بلکه باید با نمایشِ قدرت، النه
رو ازایـن . بـر دفـاع بـود   شده براي مقابله با تروریسم، برتريِ حملـه بدرواقع استراتژيِ انتخا. کرد

دستانه را تدوین و در مـورد جنـگ   سپتامبر، آمریکا استراتژيِ جنگ پیش11پس از رویدادهاي 
تنها موفقیتی بـه  سال جنگ، دولت بوش نه6اما در عمل، پس از . با عراق و افغانستان به کاربست

سو آمار تلفـات آمریکـایی بیشـتر شـد و از سـوي دیگـر، نـه در عـراق         کدست نیاورد، بلکه از ی
ایـن مسـائل نشـان داد کـه اسـتفاده از      . سالح کشتارجمعی یافت شد و نـه تروریسـم پایـان یافـت    

یزدانـی  (اند، جوابگو نخواهد بـود  افزارانه در برخورد با تهدیداتی که غالباً نرم بودهروشی سخت
خـواه ایرلنـد را از   گاه ارتـشِ جمهـوري  مثال دولت انگلستان هیچنوانعبه). 99و محمدي، پیشین 

هـا نتوانسـتند   بخـش باسـک را نـابود کنـد، روس    بین نبرد، دولت اسپانیا نتوانسـت جنـبش آزادي  
ها مخالفان خود را از بین نبردنـد، دولـت فیلیپـین حتـی     شورشیانِ چِچِن را از بین ببرند، کلمبیایی

ک ابوصیاف را از بین ببرد، دولت آپارتاید در آفریقاي جنوبی هـم، هرگـز   تواند گروه کوچنمی
تـوان گفـت   کم میپس دست. اي وارد کندي ملّیِ آفریقا، لطمهنتوانست به گروه ضعیف کنگره

بایـد اذعـان   ). 189: 1384والرشتاین (ي جنگ علیه تروریسم، کامالً مبهم و غیرقطعی است نتیجه
شـکل از  ممکن است ما یک. ثباتی، ابداً پایان نخواهد پذیرفتخشونت و بینمود که جنگ علیه 

آورد کن کنیم، منتهی خواهیم دید که در یک قالبِ دیگر، از جـایی سـر برمـی   تروریسم را ریشه
شده که انتظار بدترین رویـداد ممکـن   به ملّت آمریکا هم یاد داده). 177-178: 1384گالی مک(

اي بسـیار  ؛ یـک حملـه ممکـن اسـت در همـین لحظـه صـورت بگیـرد، حملـه         را نیز داشته باشـند 
توانـد قـول دهـد    جمهوري نمیهیچ رئیس. تر از حمالتی که تاکنون به وقوع پیوسته استمخرب

). 136: 1384سـپتامبر  11کمیسـیون  (بـار سـپتامبر، دیگـر روي نخواهـد داد     ي مصـیبت که حملـه 
زمانی که شروع شد، کنترل آن سـخت  . کنترل استرقابلبینی و غیپیشاي غیرقابلجنگ، پدیده

جنـگ، منطـقِ تشـدید    . ي آن، غیـرممکن اسـت  نشده و ناخواستهبینیاست و برشمردنِ آثارِ پیش
کنـد  اي نامناسب براي رسیدن به اهداف خاص مـی برد و آن را تبدیل به وسیلهپیش میخود را به

(Ballamy, Opcit 51) .»شـدید اسـت، ممکـن اسـت        که ترورازآنجایی یسم یـک عمـل نادرسـت
ي آن، لزوماً این نیست که جنـگ  اي براي جنگ ایجاد کند، اما نتیجهارتکابِ آن، دلیلِ منصفانه
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.(Ibid 51)» علیه ترور نیز، عادالنه باشد
ت را در   بشـر، مـبهم  پس از یازدهم سپتامبر، نظرِ بسیاري بـر ایـن بـود کـه حقـوقِ      تـرین موقعیـ

ي آمریکا دارد متحدهخارجیِ ایاالتسیاست(Forsythe 2004: 77) .  ِسـپتامبر،  11درواقع تـراژدي
تأکید بیشتر بر مبارزه با تروریسـم، در  . منجر به تغییر مسیرِ اساسی در سیاست خارجیِ آمریکا شد

وي سـ ها را عمیقـاً بـه  همچنین گرایش. حقوق بشر، تغییر ایجاد کردتوجه و اختصاص امکانات به
درنتیجـه، فضـاي حـاکم بـر سیاسـت      . گرایی و از دور خارج کردنِ دشـمنان سـوق داد  جانبهیک

تـوجهی کـاهش   حقوقِ بشر و دموکراسی، به نحوِ قابـل ي آمریکا، نسبت بهمتحدهخارجیِ ایاالت
رغـم سیاسـت مـورد ادعـاي     عملکرد بوش در مبارزه با تروریسم، بـه . (Donnely 2004: 98)یافت 

اي نسـبت بـه معیارهـاي حقـوقِ بشـر نـدارد       گونـه پایبنـدي  حمایت از حقـوقِ بشـر، هـیچ   وي در
(Kenneth 2004: 113) .ازانـدازه را دارد، امـا   متحده، آشکارا قصد اتخاذ تدابیرِ امنیتیِ بیشایاالت

جنـگ بـا تـرور،    . (Ibid 114)شناسی تروریسم هم توجـه کنـد  متحده، باید به آسیبدولت ایاالت
ازنظر مسلمانان، همسانی بـین برخـورد شـدید    . زدهمتحده آسیبالمللی شدیداً به ایاالتبینازنظر

طـورکلی احسـاسِ   هـا، بـه  نیروهاي نظامی با شهروندانِ عراقـی و نیروهـاي اسـرائیلی بـا فلسـطینی     
بـه معضـل   «. (Brzezinsky 2007: 3)متحـده را تسـریع کـرده اسـت     خصومت و دشمنی با ایـاالت 

در قرن حاضر، باید با توجه به روحِ حقوق پاسخ داده شود؛ یعنی باید به دنبـالِ عـدالت   تروریسم 
هـاي داخلـی و   مـا بایـد مطـابقِ ارزش   . باشیم و نه انتقام، اصول را اعمال کنیم، نه صرفاً قـدرت را 

عبدالهی، پیشـین  (» دهیمالمللی مندرج در اسناد حقوق بشر و حاکمیت قانون پاسخهاي بینارزش
سو بسیاري از اصولِ مسلّم حقوقِ کیفري را نادیده گرفت و پس جنگ با ترور که از یک). 416

ها را دور زد، از سوي دیگر هم، خـود باعـث واکـنش و تشـدید حمـالت تروریسـتی       درواقع آن
تنها هیچ تعارضی با مبارزه بـا تروریسـم نـدارد، بلکـه     رفته، رعایت حقوقِ بشر نههمروي. شودمی
توان گفت هدف از طرحِ جنگ بـا تروریسـم،   می. تواند ضامنِ موثّر بودنِ این مبارزه نیز باشدمی

توانـد دسـت و پـاگیر    نـوعی مـی  هموار نمودنِ راه و برطرف ساختنِ هرگونه قانونی است کـه بـه  
.باشد

گیرينتیجه
انکـار  غیرقابلتوجه و توان مؤید نقشِ قابلاز تمام آنچه موردبحث و بررسی قرار گرفت، می

مقامات سیاسی و حکومتیِ برخی . سیاست بر نظامِ عدالت کیفريِ حاکم بر جرایمِ تروریستی بود
انگـاري گرفتـه تـا رسـیدگیِ     از جـرم (دارِ مبارزه با تروریسم، در تمامیِ مراحـل  کشورهاي طالیه
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و بازگردانـدنِ  مداخلـه نمـوده و دلیـلِ آن را تـأمین    ) شکلی و ماهوي و صدورِ رأي و اجراي آن
آمده، مؤید آن است کـه  دستاما تجاربِ تلخِ به. دانندها میرفته توسط تروریستامنیت ازدست

ها و مقامات سیاسیِ برخی کشورها در راستاي مبارزه بـا تروریسـم   شیوه و راهی که برخی دولت
اومِ چنـین رویکـردي، تنهـا بـر     اصرار بر تد. جایی نخواهد برداند، اشتباه بوده و راه بهاتخاذ نموده

هـاي صـرفاً سیاسـی و حزبـیِ نابجـا از عبـارات و       بـرداري بهره. افزایدشدت و وخامت اوضاع می
ي عطـف چنـین   داننـد، نقطـه  ها خود را متـولی تـأمین آن مـی   مفاهیمی همچون امنیت، که دولت

مِ تروریسـتی، بـه   درواقع قسمتی از وضعیت فعلیِ حـاکم بـر رسـیدگی بـه جـرای     . رویکردي است
. گـردد کار رفته توسط مقامات سیاسی بازمیناکارآمديِ تدابیر و نبود تخصص در راهکارهاي به

آمیز و کامالً هدفمند آنان مربوط است کـه  قسمتی نیز به برخوردهاي مغایر با حقوقِ بشر، تبعیض
ها رسیدگی به این قسـم از  ولتبه امید روزي که د. گیردي مبارزه با تروریسم صورت میبه بهانه

آمیز را نیز، به متولیان و متخصصانِ آن سپرده و نقـش و جایگـاه خـود را تنهـا در     جرایمِ خشونت
درواقـع، مقامـات دولتـی    . حد همکاري و مساعدت جهت تسهیلِ فرایند رسیدگی، حفـظ نماینـد  

اگـر  . ابِ جـرایم تروریسـتی بنـا نهنـد    ي خود را، بر مراحل قبل از ارتکـ باید تمرکزِ اصلی و اولیه
ط دولـت     معنـا بـه ایـن مرحلـه     تمـام هـا بـه میـان آیـد، بـه     قرار است صحبتی از تـأمین امنیـت توسـ

هـا در  سو به معنـاي قصـورِ دولـت   حال اگر جرمِ تروریستی به وقوع پیوست، از یک. گرددبازمی
 قضایی خواهـد  تأمین امنیت بوده و از سوي دیگر، به معناي آغازِ فرایند مقامات طرسیدگی توس

رسد مقامات سیاسی در این مرحله، حرفی براي گفتن نداشته و باید عنـانِ امـور را   به نظر می. بود
متأسفانه مقامات حکومتی، براي رسـیدن بـه   . به متخصصانِ امر، یعنی متولیان امر قضاوت بسپارند
سازيِ اعمالِ خود، از عوام نیـز بهـره گرفتـه    عاهداف و اغراضِ سیاسیِ خود، همچنین براي مشرو

جـانِ مطلـب آنکـه    . ها کامالً همسو با دیدگاه مردم استکنند که اقدامات آنو چنین وانمود می
. مقامات سیاسی، باید از نفوذ و تأثیر خود بر جرایمِ تروریستی کاسـته و آن را بـه اهلـش بسـپارند    

و صــالحیت و بــا سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت و تــوان بــدونِ در نظــر گــرفتنِ تخصــص نمــی
درراستاي نیل به منافع و مطامعِ حزبی و سیاسـی، بـا تحمیـلِ زور و فشـار و بـا بـرهم زدنِ اصـولِ        

ها، بـه حـذف یـا الاقـل کـاهشِ تـرور و تروریسـم        ي مبتنی بر زندگیِ اجتماعی انسانشدهنهادینه
.یافتدست
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