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چکیده
اگر تروریسم را به مثابه یک تهدید اجتماعی قلمداد کنیم که می تواند افراد جامعهه را بهر اسها
شرایط زمانی و مکانی تحت تاثیر قرار دهد ،بررسی مفاهیم خطر و خطرناکی در راسهتا ااسهخ
دهی و مقابله با آن معنا می یابد .اگر اقدامات تروریستی را به عنهوان یهک رفتهار مارمانهه و یها
الاقل زیان بار قلمداد کنیم و در ای سرکوب کردن آن از طریه سیسهتم کیفردههی کالسهیک
باشیم ،با لحاظ همان اهداف و کارکردهایی که برا ماهازات قالهل هسهتیم ،مهیتهوان آنهها را
موضوع برخوردها سرکوب گرانه کیفر قرار داد ،ولی با توجه به نشانه ها متعدد میتهوان
رویکردها جدید را در خصوص آنها موثرتر دانست .به صورت مشخص این رویکردها جدیهد،
مدیریت ریسک و اعمال کنترل بر موقعیتها خطرزا با استفاده از شیوهها قهانونی را شهامل
می شود .بر اسا این رویکرد جدید ،اقدامات تروریستی به مثابه یک ریسهک اجتمهاعی قلمهداد
می شوند که بایستی موضوع مدیریت خطر قرار بگیرد .این اقدامها غیرکیفر از چند جهت می
تواند بر واکنش ها کیفر ترجیح داشته باشد چرا که از یک سهو چهالش هها امنیهت گرایهی
موجود در قانون گذار ها ضد تروریستی را رفع می کند و از سو دیگهر مهیتوانهد مهوثرتر از
اقدامات کیفر عمل نماید و کنترل بیشتر را بر اقدامات مورد بحث اعمال نماید.
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مقدمه
دنیا امروز دنیایی است ار از وحشت و تر که همواره دغدغه دولتها جهت از بهین بهردن
آن ترسها و یا ایمن کردن جامعه در مقابل آن را به همراه داشته است .از جمله ایهن تهر هها،
وقوع ادیده ها خشونت بار است که در بسیار از موارد می توانند با عنوان قانونی جرم تعریف
شود .اگر اقدامات تروریستی را نمونه ا از این ادیده ها خشونت بار بدانیم (خواه اینکه تعریف
قانونی جرم را همراه با خود داشته باشد یا خیر) که هرا ناشی از آن جوامهع را در بهر گرفتهه و
دولتها را در مواجهه با خواست ها سیاسی گروهها مخالف خود با اسهتفاده از همهین ههرا
افکنی قرار می دهد 1،ااسخ دادن به آن می تواند در قالب راهکارها مختلفهی صهورت بگیهرد.
شناخته شده ترین ااسخها در این زمینه ااسخها کیفر و در کنار آن ااسخ ها نظامی اسهت
2
که برا هر دو آنها نمونه ها شناخته شده بسیار قابل اراله است.
فارغ از ااسخ ها قهرآمیز و سرکوبگرانه نظامی و کیفر  ،یکی از ااسخها قابهل ارالهه در
مقابل این ادیده خشونت بار ،می تواند در قالب ااسخ ها مدیریتی نمود یابهد .مطهاب بها ایهن
دیدگاه شهروندان همواره در مواجهه بها تهر ناشهی از موقعیهت هها تهدیهد آمیهز هسهتند و
سیاستگذاران در ای یافتن راهی جهت اجتناب از ظهور این تهدیدها و بروز زیان هها ناشهی از
آن )Beck, 2002: 39–55( .مطاب با رویکرد مدیریتی به اقدامات تروریسهتی ،بهرا بهرآوردن
هدف کلی اجتناب از تهدیدها و هرا ناشی از آن باید ماموعه ا از شیوه هها بهرا کهاهش
زیان ها احتمالی ناشی از تهدیدها آتی از طری مدیریت کهردن گروههها ،افهراد و موقعیهت
ها خاص که تحت عنوان موقعیت ها خطرزا شناخته مهی شهوند ،ایاهاد شهودDugan, ( .
Lafree and Piquero, 2005: 1031–65. Lea, 2005. Mythen and Walklate,
 )2006: 379–98از نظر جرمشناختی این ایده می تواند به عنوان بخشی از یک سیاست عمهومی

کالن شناخته شود که در طی دهه  1970در دنیا غرب ایااد شد .مطاب بها ایهن ایهده نهوین،
شناسایی ریسک ها بویژه از این جهت اهمیت دارد که ادیده هها انحرافهی از جملهه اقهدامات
مارمانه بخشی حذف ناشدنی از جامعه هستند و از این رو بهه صهورت ویهژه شناسهایی آنهها در
مراحل اولیه تصمیم به ارتکاب رفتار مارمانه و قبل از گذر از اندیشه به عمل بسیار اهمیت دارد
 -1این هراس افکنی را می توان یکی از اهداف اصلی و یا حتی اصلی ترین هدف از اقدامات تروریستی دانست.
رک :کارگری ،مهرا)1397 ،

 -2دو جنگ بزرگ در افغانستان و عراق پس از حوادث  11سپتامبر  2001بهترین نمونه از پاسخ های نظامی به

این پدیده هستند کما اینکه پاسخ های کیفری صورت گرفته در قالب تصویب قوانین و اجرای مجازات های بسیاری
قابل طرح و بررسی هستند.
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و نادیده گرفتن این ریسکها مشکالت متعدد را به وجود می آورد( .حیدر  ،میرخلیلهی:1397 ،
 )30این الگو کلی برا ااسخ دهی به ادیده ها مارمانه با «منط ریسک» 1شناسایی مهی
شود ( )Shearing, 2001: 203–220و بر اتخاذ اقدامات کنترلی متنوع در زمینه ها مارمانهه
تاکید می کند .مطاب با این الگو باید احتمال منطقی و ریسک تخمینی گروههها خهاص و یها
اماکن خاص که ارخطرترین عامل برا جامعه شناخته مهی شهوند ،مهورد بررسهی قهرار بگیهرد.
( )Schichor, 1997: 475استفاده از مفهوم عدالت آمار همراه با مکانیسم ها خهاص آن در
راستا همین امر و به منظور دسته بند مارمین بالقوه بر اسا میزان خطر آنها بهر اایهه ا
تاربی و مدیریت کردن این ریسکها با استفاده از ابزارها مدیریتی صورت می گیرد.
با شناخت مفهوم خطر و خطرناکی در ادیده تروریسم ،می توان اقهدامات مهدیریتی نهاظر بهر
مقابله با آن را در سه شیوه مازا اقدامات قانونی ،اقدامات وضعی و اقدامات مدیریتی بازدارنده
طراحی و اجرا کرد .هر سه این اقدامات ناظر بر مقابله با خطر ادیده تروریستی هستند ولی تنهها
در صورتی معنا می یابند که هدف مورد مقابله به شهیوه ا منطقهی و عادالنهه شناسهایی شهده
2
باشد.
الف :اولویت اقدامات مدیریتی بر واکنش های کیفری
گرچه با اذیرش جنبه کیفر اقدامات تروریستی می توان نسبت آنها واکنش ها کیفر را
قابل اعمال دانست ،با این حال آنچه در این میان لزوم مدیریت خطر را در برخهورد بها اقهدامات
مورد بحث توضیح می هد ،تاکید بر ترجیح سیاست ها مدیریتی و موثرتر بر شیوه ها کیفر
قدیمی تر است ( )Feeley, and Simon ,1994: 220–243که اغلب جنبه واکنشهی داشهته و
احتمال ظهور و بروز ادیده مارمانه در آنها بیشهتر اسهت .اقهدامات حقهوقی ،نظهامی و سیاسهی
صورت گرفته در مورد اقدامات تروریستی و مالحظه میزان کارایی و اثربخشهی آنهها مهی توانهد
شاهد بر این ادعا باشد که چرا اقدامات مدیریتی می تواند به نحو موثرتر در کنترل اقهدامات
تروریستی عمل نماید.
بر مبنا رویکرد مدیریتی مورد بحث ،سیاستها به نحو رو به افزایشهی بهر ارزیهابی ریسهک
- Logic of Risk

1

 -2برداشت مفهوم دیگران از تروریستها ،برداشتی است که گرچه امروزه در بیشتر سیستم های حقوقی غالب
است ،با این حال به دالیل منطقی متعدد نمی تواند عادالنه قلمداد شد .با این حال آنگونه که گفته خواهد شد،
اقدامات مدیریتی بیشتر بر کارکرد اقدامات تمرکز کرده و کمتر در خصوص عادالنه بودن آنها صحبت می کنند.
کارکردگرایی خود ناظر بر دستاوردهای یک رفتار است فارغ از قضاوت ارزشی در مورد آن.
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ها ناشی از یک رفتار یا ادیده تاکید می کنند نه بر رفتار مارمانه مشخصSparks, 2000: ( .
 )129–145چنین سیاست هایی به دنبال بازدارندگی ،کشف و از بین بردن وضعیت هایی هسهتند

که به عنوان خطر تعریف می شوند 1و امنیت اجتماع را با تهدید مواجه می کننهد .ایهن سیاسهتها
رفتارها را ایش بینی و خط ر احتمالی آنها را تحلیل و ارزیابی مهی کننهد و افهراد و گروههها را در
ارتباط با خطر تحمیلی آنها مورد بررسی قرار می دهند تها از ایهن طریه بهه مهدیریت ریسهک
موثر دست یابند )Simon, 1988: 771–2( .بر این اسا سیاست کیفر جدید باید بهر اایهه
معیارهایی شکل بگیرد که اجازه کنترل کردن گروهها بزهکار و و بزهکاران بالقوه را بدهد؛ بهر
خالف سیستم کیفر قدیم که مبتنی بود بر سیاستها شخص محور که بر بزهکاران شخصهی
تکیه داشت .برا نیل به این مقصود استفاده از داده ها آمار افزایش روزافزونی داشته است.
اقداماتی مانند؛ طراحهی نیمهرب بزهکهار  ،بازداشهتها اهیش گیرانهه ،نظهارت هها عمهومی
( ، )Norris, and Armstrong, 1999: 25تحلیل گروهها تروریستی ،افزایش تعامالت بین
المللی برا اایش فعالیتها گروهها متهم به اقدامات تروریستی و . ...
با این حال باید توجه داشت که چنین سیاست هایی بر اایه مالحظات اقتدارگرایانه طراحی شهده
اند و نه بر اسا اایه ها اخالقی ( ) Henry, and Milovanovic, 1996چرا که در قالهب
یک نگاه کارکردگرایانه ،بیشتر توجه آنها به ااسخ دهی موثر به صدمات اجتماعی بها توسهل بهه
مراقبت ها خاص ،کنترل ها موثر و سایر اقدامات مدیریتی می باشد .برنامه ها موجهود در
سیاست گذار جدید در ای مدیریت کردن جرم بوده و تالش دارنهد تها بها ایاهاد مهوانعی کهه
فرصت ارتکاب جرم را کاهش داده و از بروز زیان ها احتمالی جلهوگیر مهی کنهد ،محهدوده
رفتارها ممنوعه قانونی توسعه دهند ( )Feeley and Simon, 1994, Op citو همزمهان از
اراله واکنش ها کیفر با توسل به سازوکارها کالسیک حقوقی اجتناب نماینهد .مطهاب بها
این چارچوب ،کنترل اجتماعی موثر مستلزم شناسایی افراد و گروههایی است کهه بهرا جامعهه
خطرناک قلمداد می شوند تا در ادامه آنها را تحت نظارت و مدیریت قرار داده و ناتوان از ارتکاب
رفتهار مارمانهه نماینهدHagan, 1995: 29–42. Maurutto, and Hannah-Moffat, ( .
 )2006: 438–454گرچه امروزه در حوزه سیاست گذار کیفهر ایهن برنامهه هها اغلهب بهرا
برخورد بها بزهکهاران جنسهی (، )Simon, 1988: 771–800ااسهخ دههی بهه بزهکهاران جهوان
 -1تعریف خطر نیازمند شاخص های خاص خود بوده و چالش های خاص خود را دارد .به این معنا که بر اساس
واقعیت های قانونی و اجتماعی موجود در هر جامعه مصداقی متفاوت به خود می گیرد .با این حال در یک نگاه کلی
ریسک را با چهار ویژگی تعریف می کنند :عدم قطعیت ،پیش بینی پذیری ،فراوانی و سختی( .رک :پاکنهاد:1388 ،
) .35 - 34
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( ، )Sampson, and Laub, 1993کنتهرل کهردن بزهکهاران مونهث ( Hannah-Moffat,
 )1999: 71–94و مقررات مربوط به بزهکاران بهه عهادت ( )Schichor, 1997: 470–92مهورد

استفاده قرار می گیرد ،با این حال مطالعات انگشت شمار هستند کهه بهه سیاسهت هها ضهد
تروریستی از طری مطالعهات خطهر مهی اردازنهدMythen and Walklate, 2006: 379–( .
)398

اگر اقدامات تروریستی را مصداق رفتارها مارمانه و یا الاقل مصداق ادیهده مارمانهه در
نگاه جرمشناختی بدانیم ،تفاوتی میان اقدامات تروریستی و سایر اقدامات مارمانه بیشتر شهناخته
شده در قوانین کیفر وجود ندارد که بتواند عدم استفاده از برنامه ها مدیریتی و توسل صهرف
به برخوردها قهرآمیز را توجیه کند .حتی اگر اقدامات تروریستی به معنا شناخته شده داخهل
در مفهوم جرم قلمداد نشوند نیز می تواند به عنوان زمینه ا از خطر ارزیابی شود که بر اسها
میزان خسارت احتمالی یا میزان احتمال خسارتی که بزه دیده یا قربهانی احتمهالی بها آن مواجهه
است ،اولویت بند شده و بر همین اسا مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
بر اسا همین شاخص ها می توان گفت که در دهه ها اخیر سیاست گذار عمومی بهر
اسا احسا ناامنی و تهر شهکل گرفتهه اسهتEricson and Carriere, 1994, 89–( .
 )109بیشتر دولتها در ااسخ به ریسک هایی مانند زیان ها زیست محیطی ،موج جهرم و تهرور،
سیاستهایی را جهت کاهش ریسک را اتخاذ کرده اند که ههدف آنهها نیهل بهه امنیهت از طریه
تخمین و مدیریت ریسک و دسته بند افراد ،گروهها و موقعیت ها بر اسها ریسهک و تهدیهد
ناشی از آنهاست ) Ericson, and Haggerty, 1997( .سیاست ها مرتبط با عدالت کیفهر
نقش مرکز در این زمینه داشته و تایید می کنند که دستگاهها اجرایی بی تردید نمی تواننهد
ریسک ها را به طور کامل از بین ببرند بلکه تنها مهی تواننهد آن را در یهک حیطهه مشهخص و
محدود حفظ کنند )Hudson, 2003: 45( .مطاب با این برداشت ،اقدامات تروریستی اخیهر در
سراسر دنیا به عنوان موج جدید ترویسم بررسی می شود کما آنکهه در همهه دوره هها زمهانی
مربوط به این ادیده ،ایهن اقهدامات نسهل مخهتص بهه همهان دوره را داشهته انهد کهه نیازمنهد
برخوردها خاص خود بوده است .در حال حاضر اقدامات تروریستی بها ویژگهی غیرقابهل اهیش
بینی بودن و خطرات فراتر از مرزهها قابهل کنتهرل شهناخته مهی شهوند)Beck, 2002: 41( .
تروریستها قادرند تا از مزایا دنیا جهانی شده مدرن برا انهان کهردن اقداماتشهان اسهتفاده
کنند و بدون آنکه خود در معرض خطر برخوردها قانونی قرار بگیرند ،تنها برخی از وابستگان یا
حتی سمپاتها خود را در مقابل اقدامات قانونی قهرار دهنهد )Lea, 2005: 6( .زمهانی کهه ایهن
واقعیت با ناامنی ایااد شده توسط اقهدامات عمهومی و تهالش نهاموف دولتهها بهرا مهدیریت
رفتارها غیرقابل ایش بینی همراه شود ،باعث این اندیشه در سیاست گذارن می شود که نمهی
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توان راهکار قاطعی را برا مقابله با اقدامات تروریستی یافت .به صهورت خالصهه ایهن اندیشهه
بیانگر آن است که تروریسم قابل ریشه کن شدن نیست و از این رو باید مدیریت شود.
باید توجه داشت که اقدامات تروریستی بر اایه تراژد خشهونت ( )Innes, 2006: 223و بها
هدف تاثیرگذار اجتماعی جهت نیل به اهداف سیاسی ،میزان قابل توجهی تر را ایااد کرده
و در جامعه می اراکنند )Clarke, 2006( .این تر عبارت است از احتمال قربانی شهدن افهراد
بیگناه در یک زمان و مکان غیرقابل ایش بینی .عدم قطعیت موجود در خصوص رفتارها آینده
و نیز غیر قابل اینی بودن همراه با هزینه ها غیر قابل اجتناب ،می تواند به تثبیت این تر در
سطح کشور منار شود .از آناایی که نه افراد و نه ماریان قهانون در جامعهه نمهی داننهد اقهدام
تروریستی بعد در چه جایی ،با چه شدتی ،تحت چه شرایطی و علیه چه اهدافی رب خواهد داد،
وحشت ناشی از این اقدامات بسیار زیاد می باشد .در ااسخ به همین چهالش ،توسهعه سیاسهتها
امنیتی و بازرسی در خصوص اقدامات تروریستی ،یا اقداماتی که باور منطقی وجود دارد که ایش
زمینه یا مقدمه اقدامات تروریستی هستند ،با این باور صهورت گرفتهه اسهت کهه تعیهین دقیه
تروریستها قبل از وقوع یک اقدام تروریستی بسیار دشوار اسهت و از ایهن رو یهک راهکهار بایهد
طراحی شود که گروهها را بر اسا تهدید که در این زمینه برا جامعه دارند دسته بند کند
و بر اسا همین تخمین واکنش نشان دههد .بخشهی از تالشهها در ایهن راسهتا ،آمهاده سهاز
ماموعه ا از ابزارها تکنولوژیکی ،ادار و قانونی ضد تروریستی است که بها ههدف کهاهش
ریسک و دور نگه داشتن گروهها تروریستی احتمالی از قربانیان بهی گنهاه طراحهی شهده انهد.
( )Lea, 2005نمونه این اقدامات را می توان در روابط مالی و یها سیاسهی و دیپلماتیهک قبهل از
وقوع اقدامات تروریستی مشاهده کرد .این اقدامات راهکارهها تهدافعی هسهتند کهه بهه دلیهل
ناتوانی از ایش بینی دقی آینده ،بیشتر کشورها از آنها در راستا مهدیریت خطهر اسهتفاده مهی
کنند ( )Berko and Erez, 2005: 603–623و از طری آن عمدتاً در ای شناسایی گروههها
بزهکار احتمالی و اعمال برخی نظارتها و محدودیتها بر آنهاست و نه تعیین دقی بزهکاران.
نکته ا که باید به آن توجه داشت این است که کشورها مختلف به صورت ها متفاوت
با خطر اقدامات تروریستی مواجه می شوند و از این رو ریسک مورد بحهث بهه یهک صهورت در
همه کشورها توزیع نشده است ،با این حال با توجه به اینکه این خطهر فهارغ از میهزان و شهیوه
ظهور آن همواره وجود دارد ،اقدامات صورت گرفته در این راستا در کلیت خود مهی توانهد دارا
وجوه اشتراک متعدد در کشورها مختلف باشد.
به منظور رعایت و اعمال اقدامات مدیریتی در راستا مقابلهه بها اقهدامات تروریسهتی سهه
راهکار مازا و متفاوت را می توان در نظر گرفت که ذیل اقدامات ایشگیرانه قابل بحهث خواههد
شود .الزم به توضیح بیشتر نیست که بی تردید آنچه در این میان مد نظهر قهرار خواههد داشهت
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اقدامات غیرکیفر است و اال کیفرها قانونی در نظر گرفتهه شهده بهرا اقهدامات تروریسهتی
موضوع دیگریست که بحث مستقلی را می طلبد.
ب :گونه های مدیریت ریسک در مقابله با اقدامات تروریستی
اس از آنکه اولویت یا الاقل نقش سیاست ها مدیریتی در مقابله با اقهدامات تروریسهتی را
مورد اذیرش قرار دهیم ،نوبت به آن می رسد که راهکارها مدیریتی یا گونه هها غیرکیفهر
مدیریت کردن را شناسایی کنیم .مدیریت کردن یک ادیده به عنوان راهکهار کهه در راسهتا
توسل به اقدامات قهرآمیز با حربه کیفر نیست ،به طور کلی مستلزم طی انج مرحله است :مرحله
اول برنامه ریز مدیریت ریسک است که در سطح کالن مستلزم برنامه ریز و تعیهین متهولی
امر است .مرحله دوم شناسایی ریسک است که مستلزم توجه به واقعیت ها اجتماعی-سیاسهی
و حقوقی موجود است .مرحله سوم تحلیل ریسک است که به معنا تعیین میزان احتمال وقهوع
یا میزان خسارت احتمالی است .مرحله چهارم ااسخگویی به ریسک است کهه در قالهب یکهی از
شیوه ها غیر کیفر (شامل اجتناب ،کاهش ،انتقال ،تازیه و اذیرش) صورت می گیرد .مرحله
ا نام کنترل ریسک است که به معنا نظارت بر وضعیت ها یا موقعیت ها ارخطهر و حصهول
اطمینان از اجرا صحیح و اثربخشی برنامه ها مدیریتی است( .ااکنهاد ،همهان )40-48 :ایهن
مراحل انج گانه در سیاست ها مدیریت خطر به طور کلی مورد استفاده قهرار مهی گیرنهد و بها
طرح ایده ریسک ب زهکار  ،راهکارها مذکور وارد عرصه جرمشناسی شهده و در ذیهل مراحهل
مدیریت ادیده مارمانه بررسی می شوند.
این فرایند اناگانه در سه حوزه مستقل قابل طراحی و اجرا است و این حوزه ها به گونه ا
تعریف می شوند که بتوانند الزامات مدیریتی را ااسخ گو باشند .حوزه ها مهورد بحهث در یهک
دسته بند سه گانه مشتمل هستند بر حوزه ها حقوقی ،اجرایی و وضعی می گردد.
-1مدیریت ریسک ترویسم با استفاده از اقدامات حقوقی
اگر به صورت منطقی هرگونه اقدامی در راستا برخورد بها ادیهده هها مارمانهه یها ضهد
اجتماعی را تابع یک سیاست گذار بدانیم که هم در حوزه قانون گذار و هم در حوزه اجرایهی
صورت می گیرند ،می توان گفت که قانونگذار به عنوان واضح ترین نمود از اقدامات حقهوقی،
هسته مرکز و اصلی این سیاست گذار را شکل می دهد .به این معنا که برا هرگونه مقابله
با ادیده ها ضداجتماعی وضع یک قانون در خصوص آن الزم و ضرور است .گرچه در اغلب
موارد برخوردها قانونی با اقدامات مارمانه ،واکنش ها کیفر در قالب استفاده از شهیوه ا
قهرآمیز را به ذهن متبادر می کند ،با این حال رسالت اولیه قوانین ،در یک نگاه بیان محکومیهت
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یا سرزنش عمومی از طری یک اعالن رسمی در قالب قوانین کیفر است .صرف بیهان همهین
مذمومیت ،خود به نوعی بیانگر رسالت اعالمی قوانین کیفر است که توقع و انتظهار اجتنهاب از
ارتکاب یک رفتار مارمانه توسط شهروندان را ایااد می کند.
با این حال این رسالت اعالمی تنها ناظر بر قوانین مصوب به معنا خاص کلمه نیست بلکه
م راد از اقدامات حقوقی به عنوان ابزار برا مدیریت خطر تروریسم ،هر گونه تصمیم گیر یها
واکنش ها رسمی اعالمی دولت به اقدامات تروریستی را شامل می شود کهه بها بهر ههم زدن
معادله اقتصاد رفتار ،1سعی در منصرف کردن مرتکبان از اناام اقدامات تروریستی را داشته یها
آنکه حد اقل بر مبنا کارکرد اعالمی خود نسبت به هدف گیر اقدامات تروریسهتی بهه عنهوان
رفتار که باید موضوع تنبیه یا برخورد قرار بگیرد ،اقدام نماید( .فلچر)156 :1394 ،
نخستین گام در این راه شناسایی و تعریف رفتارهایی است که با توجهه بهه تعریهف در نظهر
گرفته شده و شاخص ها تعریف شده می بایست به عنوان مصهداق تروریسهم در نظهر گرفتهه
شوند .برا تعریف اقدامات تروریستی راهکارها چند قابل تصور است و هر کس بهر اسها
دیدگاه خود نسبت به اراله یک تعریف خاص از آن اقدام می نماید .گرچه از نظر عملی اراله یک
تعریف واحد ،جامع و مانع اقدامی چالش برانگیز است ،با این حال برا شروع به هرگونهه اقهدام
حقوقی یا مدیریتی در ارتباط با اقدامات تروریستی چاره ا جز ارالهه یهک تعریهف ،بهه صهورت
ماهو یا مصداقی ،و توسل به آن وجود ندارد .گرچه تالش برا اراله تعریهف در ایهن زمینهه از
دیرباز وجود داشته و تعاریف بسیار نیز اراله شده است ،با ایهن حهال همچنهان دشهوار هها
موجود در این راه اابرجاست.
نخستین تالش ها برا اراله تعریف از تروریسم ،به کنفرانسهها بهینالمللهی بهرا یهک
اارچههسهاز حقهوق جهزا 2بهر مهیگهردد )Levitt, 1986( .از آن زمهان بهه بعهد ،حقوقهدانان،
دانشگاهیان ،قانونگذاران داخلی کشورها ،سازمانها منطقها و نهادهها بهینالمللهی نظیهر
سازمان ملل متحد ،تعاریف متعدد و متنوعی را از این واژه اراله کردهانهد .ایهن تنهوع و تعهدد بهه
اندازه ا است که بر اسا تحقیقی که در سال  1988اناام گردید ،حدود  109تعریف مختلهف
از تروریسم اراله شهده اسهت (اردبیلهی  )119 :1381و بها توجهه بهه کثهرت دیهدگاهها و ظههور
 -1با این فرض که مرتکبان جرایم تروریستی افرادی منطقی هستند که بتوان با این ابزار با آنها مقابله کرد .گرچه
باید توجه داشت که الاقل در خصوص تروریستهای انتحاری این موضوع تا حد زیادی محل تردید قرار می گیرد ،با
این حال تروریسم در کلیت خود تابع منطق خود است که از این جهت با اقدامات منطقی قانونی می توان با استفاده از
راهکارهای مشابه با آن مقابله کرد( .رک :ظهیری)1385 ،
- International Conferences for Unification of Penal Law.

این کنفرانسها بین سالهای  1920تا  1930در پایتختهای کشورهای اروپایی برگزار گردیدند.
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رویکردها جدید ،کمیت این تعاریف در حال افزایش است 1،به عالوه که همزمان حهوزه هها
آن نیز دچار تغییر و تحول می شوند .به این معنا که بهر اسها تهدیهدات قابهل تصهور از ایهن
اقدامات ،حوزه ها اقدامات تروریستی نیز در حال تغییر است.
این تالش ها و اقدامات هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی قابل مشاهده است .در
سطح بین المللی به طور کلی کنوانسیونها متعهدد نسهبت بهه شناسهایی مصهادی اقهدامات
تروریستی به صورت مورد و محکوم کردن آنها اقدام نموده انهد .مهمتهرین ایهن کنوانسهیونها
عبارتند از:
 -1کنوانسیون مقابله با جرایم و سایر اعمال ارتکابی در هواایما ،توکیو ،1963
 -2کنوانسیون مقابله با تصورف غیر قانونی هواایما ،الهه ،1970
 -3کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواایمایی کشور  ،مونترال ،1971
 -4کنوانسیون ایشگیر و ماازات جرایم علیه اشهخاص مهورد حمایهت بهینالمللهی از جملهه
مامورین دیپلماتیک ،نیویورک (سازمان ملل متحد) ،1973
 -5کنوانسیون بینالمللی مقابله با گروگانگیر  ،نیویورک (سازمان ملل متحد) ،1979
 -6کنوانسیون محافظت فیزیکی از مواد هستها  ،وین ،1980
 -7اروتکل مقابله با اقدامات غیر قانونی خشونتآمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواایمایی
کشور بینالمللی است (الحاقی به کنوانسیون مونترال  ،)1971مونترال ،1988
 -8کنوانیسون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه ایمنی دریانورد  ،رم ،1988
 -9اروتکل مقابله با اقدامات غیر قهانونی علیهه سهکوها ثابهت در فهالت قهاره (الحهاقی بهه
کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه ایمنی دریانورد ) ،رم ،1988
 -1نباید از یک نکته غافل بود و آن اینکه ارائه یک تعریف از تروریسم یا اقدامات تروریستی با انتقاداتی نیز
همراه بوده است .برخی برای نشان دادن دشواری موجود در راه ارائه تعریف از تروریسم ،تالش در جهت ارائه یک
تعریف قانونی از آن را به جستجوی «جام مقدس» ( )Holly Grillتشبیه کردهاند ) Levit, Opcit: 97.(.برخی

دیگر نظیر «ریچارد باکستر» ،قاضی سابق «دیوان بینالمللی دادگستری» ،استفاده عملی از تعریف قانونی تروریسم را
زیر سئوال بردهاند ،با این بیان که« :مایه تأسف است که یک مفهوم حقوقی تروریسم بر ما تحمیل گردیده است .این
واژه غیر دقیق و مبهم بوده و از همه بیشتر هیچ گونه استفاده عملی حقوقی در بر ندارد)Boxter, 1974: 380. ( ».
قاضی «روزالین هیگنیز» نیز تحت تأثیر همین دیدگاهها معتقد است که تروریسم یک واژه بدون اهمیت حقوقی است
و صرفاً روش مناسبی است برای اشاره به فعالیتهای دولتی یا فردی که در سطح گسترده مردود شمرده شده است و
در آنها یا روشهای به کار رفته غیرقانونی است ،یا آماجهای حمایت شده ،یا هر دو( .هیگنیز).323 :1384 ،

در مقابل این کثرت تعاریف از تروریسم برخی بر این باورند که «احتمال دستیابی به تعریفی واحد از تروریسم
برابر است با صفر» (ناجی راد )33 :1387 ،و دلیل آن نیز ناشی از تعارض منافع سیاسی درگیر در این باره است.
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 -10کنوانسیون عالمتگذار مواد منفاره االستیکی به منظور ردیابی آنها ،مونترال ،1991
 -11کنوانسیون بینالمللی مقابله با بمبگذار تروریستی ،نیویورک (سازمان ملل متحد) ،1997
 -12کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ،نیویورک (سازمان ملل متحد) .1999
 -13کنوانسیون بینالمللی سرکوب تروریسم هستها .2005 ،
نگاهی به تنوع موضوعات در کنوانسیونها مرتبط با تروریسم بیانگر آن است که در عرصه
بین المللی از شیوه ا مصداقی برا تعریف اقدامات تروریستی استفاده گردیده است .دلیل ایهن
کار نیز آن است که گردآوردن یک اجماع بین المللی برا اراله یک تعریف ماهو از تروریسهم
دشوار یا شاید غیر ممکن است.
این تنوع در حوزه قانونگذار داخلی نیز به چشم می آید .به این معنا که علیهرغم اینکهه در
حوزه داخلی در مقایسه با عرصه بین المللی اجماع بیشتر در تعریف تروریسم وجود دارد ،با این
حال اراله تعریف از این اقدامات اغلب در چارچوب شیوه مصهداقی و ارالهه یهک یها چنهد معیهار
صورت می گیرد به این معنا که به جا اراله یک تعریف ماهو  ،قانون گذار نسبت به اراله یک
سر از معیارها و بیان برخی از مصادی  ،بیشتر عالقه نشان می دهد.
نکته ا که در خصوص قوانین ضدتروریستی باید مد نظر قرار داد این است کهه عهالوه بهر
شیوه خاصی که در اراله تعریف در این قوانین وجود دارد ،با توجه به کارکرد کهه بهرا چنهین
قوانینی تعریف یا تصور می شود ،هم از حیث منشا ظهور قانون و هم از حیهث سهاختار قهانونی،
تفاوت قابل مالحظه ا با سایر قوانین دارند .با این توضیح که از آناایی که تروریسم همزاد بها
هرا و هرا افکنی است( ،اساساً یکی از اهداف آن نیز اشاعه همین تر است) و بر همهین
اسا ااسخ ها قانونی به اقدامات تروریستی اغلب رنه احساسهی و هیاهانی بهه خهود مهی
گیرند .همین ویژگی عوام گرایانه قوانین ضد تروریستی موجب می شود که ایهن قهوانین اغلهب
اس از حوادث فاجعه بار اجتماعی و به صورت یکباره و ناگهانی ظهور کنند .مانند ظههور قهوانین
ضد تروریستی انگلستان ( )2001و آمریکا ( )2001که مشخصاً واکنشی بود به حوادث تروریستی
سال  2001در آمریکا وحشت رب داده در این کشور .عالوه بر این ظهور ناگهانی که موجب مهی
گردد فرصت الزم برا بسیار از تحلیل ها و بررسی ها منطقهی در قهوانین از قهانون گهذار
گرفته شود ،از نظر ساختار نیز این قوانین بیش از آنکه فردگرایانه عمل کنند و در ای حمایهت
از حقوق متهمان باشند ،بر مبنا دفاع از منافع عمومی طراحی می شوند و از ایهن رو اغلهب در
حاشیه اصول کلی قانونی قرار داشته یا آنکه این اصول را نقض می کنند .نمونه این ادعا را مهی
توان در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب  1394ایران دید .در انتهها قسهمت اول از
ماده  1این قانون ،تشخیص تروریستی بودن یک رفتار بر عهده شورا عالی امنیت ملی دانسته
شده است حال آنکه به صورت منطقی و در قالب اصول کلی ،جرم بودن یک مصداق رفتهار بهر
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اسا تعریف قانونی صورت گرفته در اختیار مقام قضایی بی طرف است و نه یک نهاد حاکمیتی
که خود را مدعی یا زیان دیده یک رفتار می داند 1.در قانون اهاتریوت ( 1)PATRIOTآمریکها
 -1در ماده یک همین قانون ،اقدامات تروریستی به شیوه ای مصداقی به صورت زیر تعریف شده است:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل ،سوءقصد ،اقدام خشونت آمیز منجر
به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد ،توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا
اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی،
تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسالمی ایران ،سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.
ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند الف:
 1ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
2ـ ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها
 -3تولید ،تملک ،اکتساب ،انتقال ،حمل ،نگهداری ،توسعه یا انباشت غیرقانونی ،سرقت ،تحصیل متقلبانه و
قاچاق سموم ،عناصر و مواد هسته ای ،شیمیایی ،میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
-4تولید ،تهیه ،خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره ،اسلحه و مهمات
پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله
-1اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
2ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
-3ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در
حال پرواز
 -4تولید ،تملک ،اکتساب ،انتقال ،حمل ،نگهداری ،توسعه یا انباشت ،غنی سازی و انفجار غیرقانونی ،سرقت،
تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی ،علمی و صلح آمیز
 -5تولید ،تملک ،اکتساب ،انتقال ،سرقت ،تحصیل متقلبانه ،قاچاق ،حمل ،نگهداری ،توسعه یا انباشت و استفاده
یا تهدید به استفاده از سالحهای هستهای ،شیمیایی ،میکروبی و زیستشناسی )بیولوژیک
-6دزدی دریایی ،تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی
کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطالعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی ،محموله و خدمه یا
مسافران آن
 -7تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی ،ارتکاب اعمال خشونت بار علیه
افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی
این مناطق
 -8بمب گذاری در اماکن عمومی ،تأسیسات دولتی ،شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در
صورت الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به آنها.
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نیز می توان موارد مشابه را یافت .از جمله اینکه :در کنار نهادها قضایی ،نهادهها اجرایهی
نیز اختیار بازداشت و بازجویی از افراد را دارند ،وزارت خارجه اختیار تعریف و شناسایی هر فرد یها
گروهی را به عنوان تروریست دارد ،دولت مااز به بازداشت افراد تبعهه خهارجی بهه اتههام اقهدام
تروریستی برا مدت نامعلوم است و موارد مشابه آن کهه اختیهارات گسهترده ا را بهه مقامهات
اجرایی و امنیتی می دهد( .رک :فیلیپ 9 :1382 ،و )10
این اوصاف و موارد مشابه آن اغلب ناشی از دو عامل هستند؛ نخست بار سیاسی حهاکم بهر
واژه تروریسم و اقدامات تروریستی و دیگر هرا ها عمومی ناشی شده از اقدامات تروریسهتی
و ایااد توقع واکنش سریع در جامعه که اغلب منار به اتخهاد راهکهار مهی شهود کهه بتوانهد
سریعترین ااسخ را با حداقل ت شریفات الزم به همراه داشته باشد .همین دو عامل اگر به تنههایی
برا توجیه همه ایرادات وارد بر قوانین ضدتروریستی کافی نباشهند ،الاقهل بخهش عمهده ایهن
ایرادات را می توان ناشی از همین دو دانست.
از حیث اجرایی نیز قوانین ضد تروریستی با سهولت در تشریفات و جدیت در اجرا بیشتر
صورت می گیرد .برداشت از این قوانین توسط ماموران اجرا قانون به گونه ا است کهه بایهد
به شدت اجرا شوند .برا همین منظور است که بیشترین اجازه به مقامات اجرایی داده می شهود
و چنین القا می شود که ماموران اجرا قانون باید برداشتی سختگیرانه از موقعیت و جایگاه خود
داشته باشند .نمونه این برخورد را می توان در قانون شلیک مرگبار 2دید که جلوگیر از اقدامات
تروریستی مورد اذیرش قرار گرفته است .سختگیر سیاستها از این دست به گونهه ا اسهت
که اختیارات قانونی وضع شده به صراحت در مقابل با اصول حقهوق بشهر دانسهته شهده اسهت.
( Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of
human rights and fundamental freedoms while countering terrorism,
)Martin Scheinin” (A/HRC/4/26, paras. 74–78

اس از آنکه شناسایی و تعریف تروریسم در قوانین کیفهر صهورت گیهرد ،نوبهت بهه ارالهه
واکنش هایی می رسد که بر اسا وضعیت مرتکبان اقدامات تروریستی به گونه ا عمل نماید
که هم بتواند خشونت نهفته در این اقدامات را بر اسا تاثیر مثبتی که بر ذهن افراد جامعه مهی
گذارد اوشش دهد و هم بتواند از ارتکاب اقدامات بعد توسط این افراد جلوگیر کند .اینااست
که بر اسا عقالنیت صور  ،ماازات هایی وضع می شود که اغلب از طهرف عمهوم سیاسهت
مداران و مردم به عنوان رفتارهایی منصفانه قلمداد نمی شود و بلکه تنها به عنوان سیاست هایی
عاقالنه مورد اذیرش قرار می گیرند( .ااکنهاد ،همان منبع )134 :قوانین ضهد تروریسهتی کهه در
- Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism
- Shoot to Kill Policy
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بسیا ر از موارد با انتقادات حقوقی شدید مواجه می شوند ،از این دسته واکنش ها رسهمی بهه
اقدامات تروریستی هستند .از جمله این قوانین ،قانون ااتریوت آمریکاست .این قهانون بسهیار بها
عاله به تصویب رسید .به گونه ا که جان اشکرافت که هوادار اصلی آن بود فشارها زیهاد
را به ک نگره وارد کرد و استدالل کرد که اگر این قانون به تصویب نرسهد کنگهره مسهوول جهان
کسانی است که در اقدامات تروریستی آینده از بین می روند .ایهن الیحهه حتهی در دسهتور کهار
کمیته بحث و بررسی نیز قرار نگرفت و بدون بررسی در تاریخ  24اکتبر  2001به تصویب رسید.
(ایزک غنمی )103 :1396 ،از دیگر قوانین در این زمینه قهانون جهرم وامنیهت  2001انگلسهتان،
قانون شماره  83سال  2001در ماارستان ،و قانون مبتنی بر اقدامات ویژه علیه تروریسم 2001
در ژاان هستند که در برخی مواقع بیانگر مفاهیم و مضامینی هستند که این مفهاهیم بخشهی از
ساختار برنامه ها سیاسی محسوب می شوند و از نظر حقوقی ایرادات زیاد را نسبت به خهود
جلب می کنند .این قوانین برا دستیابی به به امنیت تغییراتی اساسی در حقوق جزا شهکلی و
ماهو بوجود آورده اند .این تغییرات را می توان در ظهور حقوق جزا دشهمن محهور و فاصهله
گرفتن از مفاهیم سنتی و اصول حقوق جزا شهروند مدار مشاهده کرد( .آلبرشت)167 :1385 ،
همین فاصله است که قوانین را غیرمنصفانه نشان می دهد با این حال به جهت کارکردگرایی آن
1
مورد استفاده قرار می گیرد.
انتقادات وارد بر این قوانین با منط صور نهفته در آن به گونه ا است که برخی معتقدند
«قانونها ضدتروریسم برنامها برا امنیت انسانها ندارند» (عالی اهور  )351 :1387و تنهها
ابزار هستند برا اراله یک ااسخ به رفتارهایی که جامعه وحشت زده انتظار دارد نسبت بهه آن
ااسخی داده شود .واکنش ها کیفر در این دسته برخوردها اغلهب نهاتوان کننهده هسهتند تها
بتوانند اقدامات تروریستی احتمالی در آینده را مدیریت کنند.
-2مدیریت ریسک تروریسم از طریق وضع موانع
در سیاست گذار ها جنایی وضع این موانع را در قالب اقدامات ایشگیرانه وضعی مطرح و
بررسی می کنند و هدف از آنها کاهش احتمال وقوع جرم از طری بر هم زدن معامله جرم است.
از حیث شیوه ها اعمال و اناام این نوع از ایشگیر  ،انج شیوه اصلی را مطرح می کننهد کهه
هر کدام از آنها زیرشاخه ها خاص خود را دارند .انج گانهه هها مهورد بحهث عبارتنهد از-1 :
 -1فارغ از انتقادات وارد بر این شیوه قانون گذاری ،واقعیت موجود در قوانین ضدتروریستی شیوه متفاوت آن
است .از این رو شاید نتوان به درستی این وصف را ناظر بر یک انتقاد دانست بلکه یک ویژگی قانون در این زمینه
است.
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افزایش میزان تالش الزم برا ارتکاب جرم؛ که ناظر است بر اناام هر کار کهه سهبب شهود
ارتکاب جرم مستلزم تالش بیشتر شود-2 ،افزایش خطرات ارتکاب جرم؛ ناظر اسهت بهر ریسهک
ها مبتنی بر حسابگر بزهکار -3 ،کاهش منافع جرم-4 ،کاهش تحریکات؛ نهاظر اسهت بهر
هر آنچه که موجب عدم آغاز شکل گیر فرایند مارمانه باشد-5 ،سهلب توجیههات از مرتکهب؛
ناظر است بر هر آنچه که در فرایند بزهکار مانع از وارونه ساز ارزشها جامعه گردیهده و در
اقناع بزهکار تاثیر بگذارد( .رک :ااکنهاد ،همان منبع 254 :به بعد ).این ایده بر مبنا عقالنیت
جرم مطرح گردیده و بر آن است که حسابگر را در اقدامات تروریستی به نفع عدم ارتکاب جرم
تغییر دهد .نقش این منط در مقابله با اقدامات تروریستی به اندازه ا اهر رنه اسهت کهه در
صورت اثبات نقیض آن می توان انتظار حادثه ا به مراتب شدیدتر را داشت.
وضع موانع فیزیکی به عنوان یکی از راهکارها ایش گیر وضعی ،از جمله اقداماتی است
که می تواند در راستا مدیریت کردن تروریسم مورد استفاده قرار گیهرد .ایشهگیر وضهعی در
یک نگاه کلی اقداماتی غیرکیفر را شامل می شود که به منظور بازدارندگی از ارتکهاب جهرم از
طری حذف موقعیت ها مارمانه صهورت مهی گیهرد .در مباحهث جرمشهناختی ،ایهن نهوع از
ایشگیر به شیوه ها گوناگون اناام می شود و مباحث مربوط به آن تا حهد زیهاد مطهرح و
بحث شده است .برا ایااد مانع بر سر راه بزهکاران مصمم به ارتکاب جرایم تروریسهتی بایههد
تها حهد امکان آماجها و سیبل ها عملیات مارمانه شناسهایی شهود .بههرا مثههال گذاشههتن
نهرده و حفاظ و دیوارها بلند برا ساختمانها مهم و دولتی که احتمهال بیشههتر مههی رود
کهه مورد عملیات تروریستی قرار گیرند تا حدود می تواند جلو این اقدامات را بگیرد .بههدین
ترتیب فرصت ارتکاب جرم از مارم سلب می شود و هزینه ارتکهاب جهرم بهرا و بهاال مهی
رود اگر چه این مورد همراه با موارد دیگر ایشگیر وضعی تکمیل می گردد( .قبلهه ا خهویی،
فرهمندفر ،فرهمندفر).73 :1388 ،
حمایت از طری وضع موانع فیزیکی یا حمایت فیزیکی به نحو قابل تهوجهی مهی توانهد در
ایشگیر از تروریسم هسته ا موثر باشد .آنگونه که کنوانسهیون بین المللهی سهرکوب اعمهال
تروریستی هسته ا و کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسهته ا  1980دولتها را به حفاظت
از مواد و تاهیزات هسته ا دعوت می کند .این حفاظت در راستا ایشگیر از دسترسهی بهه
مواد هسته ا است که می تواند اقدامی وضعی در اقدامات تروریستی هسهته ا قلمهداد شهود.
(رک :فروغی ،غنی ،میرزایی)8-13 :1395 ،
این شیوه مانع گذار در راه اقدامات تروریستی به صورت سنتی مورد توجه قرار مهی گیهرد.
به این معنا که یکی از ساده ترین شیوه ها ایشگیر وضعی ناظر است بر ایااد همین موانهع
فیزیکی .با این حال نظر به سیالیت و گستردگی اقدامات تروریستی همواره نمی توان از اقدامات
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ایشگیرانه وضعی توقع داشت که همان اثربخشی را داشته باشند که در سایر جرایم از آنها انتظار
می رود.
دیگر اقدامات ایشگیرانه را با توجه به سیالیت جغرافیایی اقهدامات تروریسهتی مهی تهوان در
تکنولوژ ها مدرن و روزآمد مشاهده کرد .سیستم گردآور اطالعهات ههویتی از جملهه ایهن
اقدامات است که به گردآور اطالعات زیستی مربوط به افراد ار خطر ارداخته و نسبت به آنهها
موانعی را جهت ورود به کشور وضع می کنهد .از جملهه ایهن سیسهتمها مهی تهوان اایگاههها
اطالعاتی ا را نام برد که با استفاده از گردآور داده ها از طری  DNAیا اثر انگشت نسهبت
به مدیریت کردن افراد ارخطر از طری ممانعت از ورد به کشور یا اعمال کنترل ها بیشهتر در
جامعه ،اقدام می نمایند .یکی از مهمترین استفاده ها این سیستم ها مهدرن در کنتهرل ورود
افراد به یک کشور می باشد .می توان نمونه این کنترل ها را در نظارت بر افراد دانست که در
یک دوره زمانی در دوران حاکمیت داعش به سوریه یا عراق رفت و آمد داشته انهد .افهراد کهه
سواب آنها گواه بر تایید این مطلب باشد می توانند از ورود به یک کشور محروم شوند یها آنکهه
ورود آنها با محدودیت ها خاصی مواجه شود.
در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم ایااد موانهع بهه گونهه ا واضهحتر و مهوثرتر قابهل
مشاهده است .می توان گفت که ممنوعیت تامین مالی تروریسم خود نوعی ایشگیر وضهعی از
اقدامات تروریستی است زیرا که اقدامات تروریستی مخصوصاً در سطح بین المللی نیازمند نیرو
انسانی و امکانات کافی است که تهیه آنها منوط به تامین مالی گروه تروریستی است( .عالی اور،
 ) 381 :1385عالوه بر اسناد و قوانینی که مستقالً به موضوع تامین مالی تروریسم مهی اردازنهد،
این موضوع در ضمیمه اکثر کنوانسیونها بین المللی ضد تروریسم ذکر شده اسهت .مهی تهوان
انتظار داشت که در صورتی که این رویکرد در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسهم بهه صهورت
کامل محق گردد ،بسیار از گروهها تروریستی که هم اکنون با منهابع مهالی قابهل تهوجهی
تغذیه می شوند ،تضعیف شده و توانایی خود را در اناام عملیات تروریستی از دست مهی دهنهد.
(عبدالهی)112 :1388 ،
در تامین مالی تروریسم در ماده  1قانون مقابله با تامین مالی تروریسم در ایران چنین آمهده
است که «تهیه و جمع آور عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طری چهه دارا منشه قهانونی
باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز ،جلب کمکها
مالی و اولی ،اعانه ،انتقهال اهول ،خریهد و فهروش اوراق مهالی و اعتبهار  ،افتتهاح مسهتقیم یها
غیرمستقیم حساب یا ت مین اعتبار یا اناام هرگونه فعالیت اقتصهاد اشهخاص توسهط خهود یها
دیگر جهت اراله به افراد تروریست یا سازمان ها تروریستی که مرتکب یکی از اعمهال زیهر
می شوند ،ت مین مالی تروریسم» است و اقداماتی که در راستا جلهوگیر از ایهن رفتهار قابهل
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اناام است می تواند شامل :ایااد سامانه یکپارچه بانکی ،محهدودیت سهقف حسهابها بهانکی،
مسدود کردن حسابها مشکوک و سایر اقدامات مشابه در حوزه بهانکی و یها غیربهانکی باشهد.
(رک :صبور اور ،علی اور 125 :1397 ،تا )146
-3مدیریت ریسک تروریسم با کنترل افراد یا مکان های پرخطر
کنترل افراد که از سو حاکمیت خطرنهاک قلمهداد مهی شهوند یکهی از مکانیسهم هها
مدیریتی ایشگیر از جرم است که بر اسا الگو کلی ایش بینی جرم 1استوار اسهت و در آن
به جا آنکه زمینه ها یا مبانی ارتکاب جرم از بین رفته یا کاهش یابد ،تالش بر آن می گردد تا
با شاخص ها معین بزهکار  ،افراد که مستعد ارتکاب جرم هسهتند کنتهرل شهوند یها آنکهه
مکان هایی که بر اسا تخمین منطقی می توانند محل ارتکاب جرم واقع شوند ،تحت نظهارت
بیشتر قرار بگیرند .در این سازوکار ایده آن است که حتی با وجود تمامی تالش ها برا از بین
بردن عوامل ارتکاب جرم ،باز هم نمی توان به موفقیت کامل آن اطمینان داشت و از ایهن رو بها
کنترل کردن افراد مستعد سعی در جبران نقایص آن می شود .کنترل کهردن در ایهن معنها مهی
تواند مصادی متعدد داشته باشد که از تحت نظر گرفتن افراد تا بازداشت کردن آنها را شهامل
می شود.
مراد از این شیوه در مدیریت ریسک تروریسم را می تهوان در کنتهرل ،بازداشهت یها حهبس
کردن مظنونان تروریستی یا افراد دانست که بهر اسها شهاخص هها تعریهف شهده اغلهب
سیاسی ،به عنوان یک کانون یا منشا خطر تروریستی قلمداد می شوند .اقدامات از این دست می
تواند به شیوه ها گوناگون به مرحله اجرا برسد .به عنوان نمونه مقهررات قهانونی انگلسهتان در
زمان اعطا اختیارات قانونی جهت بازداشهت ،مظنونهان تروریسهتی را از سهایر مارمهان ماهزا
دانسته و برا نگه داشتن آنها زمان بیشتر را تاویز می کند .یکی از این موارد در قانون ضهد
تروریسم  2001مشاهده می شود که بر اسا آن می توان فرد خارجی مظنهون بهه شهرکت در
یک فعالیت تروریستی را بدون طرح اتهام بهرا مهدت نامحهدود در بازداشهت نگههدار کهرد.
(مهرا ) 66 :1386،این اقدامات بویژه در زمان ظهور سلسله اقدامات تروریستی در قالب دستورات
ن ظامی مصداق ایدا می کند .این دسهتورات از بسهیار از جههات سهیالیت بیشهتر نسهبت بهه
 -1پیش بینی جرم ایده ای که در سطوح مختلف در مقابله با بزهکاری قابلیت اجرا دارد .بسته به اینکه پیش بینی
بر اساس چه داده هایی صورت می گیرد و یا چه حجمی از سابقه را مورد بررسی قرار می دهد ،می تواند با ضریب
دقت متفاوت عمل کند .به این معنا که می تواند به صورت کلی بزهکاری را پیش بینی کند یا آنکه به صورت حتی
بسیار دقیق وقوع بزهکاری را پیش بینی نماید.
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مقررات قانونی دارند و می توانند با سرعت و انعطاف بیشتر اجرایی شوند.
بر اسا این توصیف امروزه دستگیر  ،تعقیب و جداساز مظنونان تروریسهتی از جمعیهت
کلی جامعه و نیز تفکیک بزهکاران تروریستی از جمعیت کلی زندان اقدامی است که بهر اسها
همین توجیه منطقی در مرکز اقدامات اجرایی قرار دارد .افزایش یا کاهش این جمعیهت بسهتگی
دارد به میزان خشونت رایج در جامعه یا میزان خشونت نهفتهه در سیاسهتها دولهت .در مواقهع
حسا امنیتی تعداد این افراد به مراتب افزایش خواهد یافت در مقایسه با دورانی که جامعهه در
یک امنیت و آرامش نسبی قرار دارد .افزایش این افراد از یک جهت در کاهش حساسهیت هها
عمومی و آرام ساختن جامعه اهمیت دارد و از سو دیگر به درستی می تواند کانون ها خطهر
فرد و اجتماعی را کنترل کند.
شاید بتوان نم ونه ا بارز و شناخته شهده از ایهن اقهدامات را در زنهدان مخهوف تروریسهتی
گوانتانامو و ابوغریب مشاهده کرد .گوانتانامو بهانه ا بهود بهرا گهردآوردن افهراد مظنهون بهه
اقدامات تروریستی با این توضیح که این افراد از کمترین حقوق خود محروم بودند؛ بهدون آنکهه
حتی از تروریست بودن آنها یقین داشته باشیم.
بدون تردید بر اسا ادعا مطرح شده ،تمامی زندانیان گوانتانامو بهه عنهوان مظنونهان بهه
اقدامات تروریستی دستگیر شده اند که خطرناک ترین افراد بشر شناخته شده و حه زنهدگی در
میان افراد عاد بشر را ندارند .حالت خطرناک این افراد است کهه باعهث گردیهده از بسهیار از
حقوق انسانی منع و محروم گردند( .مهرا ،کارگر )1397 ،
اقدامات کنترلی از این دست نه فقط افراد ،که کانون ها گروهی یا اجتماعی مختلف را نیز
در بر می گیرد .در حوزه جرم شناسی وضعی اماکن بحرانی یکی از سیبل هایی است که مد نظر
جرمشناسان ق رار می گیرد .به این معنا که بر اسا داده ها آمهار بیشهتر جهرایم موجهود در
اماکن یا محل ها خاص صورت می گیرد و همین امر موجب می گردد که ایهن امهاکن را بهه
عنوان کانون ها جرم خیز معرفی کنند و بیشترین نظارت بر آنها صورت گیهرد( .رک :مقیمهی،
1
)823 :1392
فارغ از ابهامات موجود در تعریف تروریسم و سیالیت معنایی حاکم بر آن ،بر اسا برداشهت
ها سیاسی از تروریسم این کانونها می توانند اماکن و تامعات متفاوتی را شامل شوند .آنگونهه
که اس از حوادث تروریسهتی  2001در آمریکها بسهیار از بنیادهها نیکوکهار مسهلمانان در
انگلستان تحت تعقیب قرار گرفتند( .مهرا )66 :1386 ،این فرایند در خصوص کنترل ها اعمال
 -1یکی از ایرادات وارد بر این نوع از کنترل در مباحث مربوط به پیشگیری از جرم ،انتقال جرم است .به این معنا
که در صورت حمایت از یک کانون ،بزهکاری تغییر موضع داده و محل دیگری را به عنوان کانون برمی گزیند.
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شده بر مساجد و سایر محل ها تامع مسلمانان نیز قابل مشاهده بود .زمهانی کهه ایهده هها
خشونت بخش تروریستی تقسیم بند ها مختلف به خود بگیهرد ،ایهن کهانون هها نیهز تغییهر
خواهند کرد .آنگونه که تامعات ایدلولوژیکی می تواند الهام بخش ظهور تروریسم چپ گردد یها
آنکه ااتوق ها نژادارستانه می تواند یک کانون خشونت را در اقدامات تروریستی ناسیونالیستی
یا قومی شکل دهد .زمانی که این کانون ها به صورت آشکار فعال باشند و به صورت سیسهتمی
تحت کنترل قرار بگیرند ،می توان به گونه ا از مدیریت غیر کیفر در حوزه تروریسهم ارجهاع
داد.
با این حال باید توجه داشت که اسهتفاده از رویکردهها ایشهگیرانه مبتنهی بهر تخمهین در
خصوص افراد و محل ها خطرناک چندان ساده نیست .گرچه امروزه بویژه بها ظههور سیسهتم
ها کامپیوتر  ،مشخص کردن مکان ها خطرناک و مستعد ارتکاب جرم امر معمول است،
با این حال احتیاط بیش از اندازه گروهها تروریستی از به جها گذاشهتن یهک الگهو واحهد در
اقدامات خود ،کار ایش بینی اقدامات این گروهها را با دشوار مواجه مهی کنهد .ایهن دشهوار
مخصوصاً در جاهایی که گروهها تروریستی به صورت سازمانی و با رعایت اصول محرمهانگی
عمل می کنند دشوارتر نیز خواهد بود .بویژه وقتی توجه کنیم که تصمیم گیر ها علیه اقدامات
تروریستی اغلب بر مبنا هرا ناشی از آن صهورت گرفتهه و از ایهن رو نمهی تهوان آن را بهه
صورت کامل جدا از احساسات در نظر گرفت و ثانیاً فضا مااز محل گسترده ا را بهرا
ارتباط تروریست ها بالقوه دراختیار آنها قرار می دهد و از ایهن رو تعیهین محهل دقیه بهرا
کنترل کردن دشوار خواهد بود.
نتیجه گیری
تروریسم ادیده وحشتناک و رعب آور است که به صورت مشخص با همین وصهف مهورد
توجه جامعه قرار گرفته است و البته هدف عمده آن نیز اثرگهذار بهر سیاسهت هها دولتهی از
طری همین اشاعه تر است .از همین رو است که از ناحیهه افکهار عمهومی فشهار زیهاد بهر
دولتها وارد می شود تا اینکه اقداماتی را در خصوص مقابله با آن اناام دهنهد تها از ایهن طریه
احسا امنیت از دست رفته جامعه را احیا کنند .امنیت از بین رفته و احسا جریحهه دار شهده
جامعه برخورد سخت را در قالب ضمانت اجراها کیفر شهدید مهی طلبهد تها جهایی کهه در
موارد که اقدامات کیفر در این خصوص صورت می گیرد ،این اقدامات در مرز اصول حقهوق
کیفر قرار می گیرند بدون آنکه واکنش ها جد نسبت به شیوه برخورد صورت بگیهرد چهرا
که فرایند امنیت ساز در مقابل ظهور مفهوم خطر برخی از موضوعات را بهه عنهوان تهدیهداتی
برا دیگران تعریف می کند که این ح را ایااد می کند کهه بهه منظهور دفهاع از دیگهران در
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مقابل چنین تهدیداتی دولتها بتوانند به اقدامات شدید و خشن متوسل شوندLoader, 2002: ( .
 )125–53مطالعات امنیتی که مفهوم امنیت را بررسی می کنند ،نشان می دهند که چگونه فرایند

امنیتی ساز با ماموعه ا از روایت ها عمومی همراه است که تهدید تحمیل شهده بوسهیله
برخی از گروهها را برجسته می کند )Walker, 1990: 3–27( .مکانیسم ها استفاده شده در این
وضعیت ها ،باعث می شود که واکنش ها به اقدامات ار خظهر از اسهتانداردها سیاسهی فاصهله
گرفته و به عنوان اقداماتی در شرایط اضطرار قلمداد گهردد .مطهاب بها ایهن الگهو از سیاسهت
گذار  ،واکنش ها افراطی ،قواعد دموکراتیک معمول را تحت الشعاع قرارداده قواعهد سیاسهت
گذار خاص آن ظهور خواهد کرد)Huysmans, 1999( .
با این حال عدم قطعیتی که اقدامات تروریستی را در بهر گرفتهه اسهت سیاسهتگذاران را بهه
صورت جد بر سر یک دو راهی قرار داده است که چگونه باید اقدامات واکنشی درست در ایهن
زمینه را انتخاب کنند .این اقدامات واکنشی می تواند در یک نگاه کلی اقدامات سیاسی و نظامی
را نیز در کنار اقدامات کیفر شامل شود .با این حال اینها تنها ابزارها واکنشهی نیسهتند .اگهر
اقدامات تروریستی را معادل فاایع طبیعی بدانیم که علوم جدید درمانی برا آنها ندارد ،چاره ا
نیست جز اینکه سیاستگذاران در ای یافتن راهی باشند که بتوانند خطرات ناشی از آن را مدیریت
کنند نه اینکه آن را کامل از بین ببرند .با این فرض می توان اذیرفت که اقدامات مدیریتی مهی
توانند در بسیار از موارد از اقدامات سیاسی ،کیفر یا نظامی موثرتر و کاربرد تهر باشهند بهه
عالوه که نسبت به موضوع ،واقع گرایی بیشتر نیز دارند.
در یک نگاه مدیریت محور به موضوع تروریسم ،این اقدامات به مثابه یهک خطهر اجتمهاعی
قلمداد می شوند که باید در فرایند مدیریت خطر نسبت به آن کار اناام داد .کارها یا اقهدامات
قابل تصور در این زمینه از بسیار از جهات دارا اشتراکاتی با سهایر ریسهک هها اجتمهاعی
هستند که در فرایند مدیریت ریسک با آنها برخورد می شود .مفهوم شناسی خطر و استفاده از آن
در رویه ها سیاسی این تصور را تقویت می کند که خطر نهفتهه در اقهدامات تروریسهتی دارا
یک ساخت اجتماعی است .با اذیرش این موضوع می توان از اقدامات مدیریتی در حوزه حقهوق
کیفر برا مقابله با این ادیده ها در قالب اقدامات ایشگیرانه استفاده کرد .از بسیار از جهات
این اقدامات می توانند بر اقدامات سیاسی ،نظامی و یا کیفر برتر داشته باشند .شهاید جهذاب
ترین مزیت برا دولتها ناظر باشد بر فواید اقتصاد و صرفه جهویی ههایی کهه در ایهن فراینهد
صورت می گیرد .گرچه اقدامات ایشگیرانه وضعی همواره ایرادات خاص خهود را دارنهد ،بها ایهن
حال نمی توان منکر این واقعیت شد که این اقدامات همواره از حیث اقتصاد بسیار بهه صهرفه
تر از اقداماتی مانند جن افروز در مقابله با اقدامات تروریستی است.
احترام و رعایت بیشتر الزامات حقوق بشر را می توان مزیت دیگر دانست که همواره در
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اقدامات نظامی و کیفر امنیت محور در مقابله با تروریسم قربانی می شود .آنگونه که گفته شد
اقدامات حقوقی ضد تروریستی به گونه ا افراط گرایانه عمل می کنند که فارغ از همهه اصهول
حقوقی می باشد.
می توان برتر دیگر اقدامات مدیریتی را در کارایی آنها دید .تا زمهانی کهه مخالفهت هها
سیاسی وجود دارد ،نمی توان به رفع کامل معضل تروریسم دل خهوش بهود بهویژه کهه در کنهار
انگیزه ها سیاسی به تدریج انگیزه ها مذهبی نیز با قدرت و شدت بیشهتر ظههور و دنیها را
متاثر کرده اند .از این رو مدیریت کردن با هدف کنترل و ایشگیر از وقوع حهوادث تروریسهتی
می تواند از حیث کارکرد در اولویت قرار داشته باشد.
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