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چکیده
هراس را ميتوان مهمترين هدف در اقدامات تروريستي دانست .گرچه اين اقدامات به صورت مستقیم
و غیر مستقیم افراد بسیاری را مي توانند از نظر جسماني تحت تاثیر قرار دهند ،با اين حال با توجه به
روانشناسي نهفته در اين اقدامات ،مي توان هراس افکني را هدف اساسي اقدامات تروريستي دانسته و
ترور را تنها با توسل ب ه ترس تعريف و توصیف کرد .پژوهش حاضر با رويکردی تحلیلي-توصیفي در پي
بررسي اسن نکته است که اين هدف با استفاده از ابزارهای رواني و تحريک قدرت انتزاع در افراد جان
گرفته و با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعي ،که روز به روز به لطف پیشرفت تکنولوژی گسترده تر
ميشوند ،همهگیر مي شود .اين ترس نهفته در اقدامات تروريستي از جهات بسیاری هم ميتواند
تروريستها را در رسیدن به اهدافشان ياری کند و هم ميتواند دولتها را در جلب اطاعت شهروندان
کمک کند .از يک سو گروههای تروريستي از ابزار وحشت افکني برای تاثیر بر دولتها بهره ميگیرند و
از سوی ديگر دولت ها اين امکان را دارند که به صورت واقعي يا به صورت ساختگي ،احساسات افراد را
و آنچه در عوض به آنها اعطا مي شود حس ناخوشايند بيپناهي.

ترور ،هراس افکني ،روانشناسي تروريسم

 ۹استادیار،دکتري حقوق جزا و جرم شناسي ،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد
علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران ( .نویسنده مسئول)nouroozk@gmail.com :
 2دانشيار ،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران ،ایران docnas@mail.com
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در سايه ترس از تروريسم به بند بکشند و اين میان آنچه قرباني بيرحم هراس است ،امنیت افراد است
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حوادثي که لحظه به لحظه شاهد آن بودهایم ،بویژه آنچه که پس از حوادث  ۹۹سپتامبر
 233۹در ایاالت متحده صورت گرفت ،توجه همگان را به یک پدیده اجتماعي-سياسي قدیمي
جلب کرد که مي تواند مهمترین نتایج خود را در عرصه حقوقي و بين المللي بر جاي بگذارد.
در عرصه بين المللي حمله آمریکا به افغانستان و پس از آن به عراق و بمبهایي که هر لحظه
در نتيجه این اقدامات شاهد انفجار آن هستيم و انسانهایي که در اثر این حوادث از بين
ميروند ،بشر قرن بيست و یکم را در جو وحشت گستردهاي از تروریسم قرار داده است .در کنار
این حوادث ،در عرصه حقوقي نيز شاهد ظهور قوانيني هستيم که اصول پذیرفته شده کيفري را
در بسياري از موارد کنار گذاشته یا رد مي کنند.
جنایات و تحقيرهاي تحميل شده بر انسان در طول جنگ جهاني دوم و وضعيت بحراني
دوران پس از آن ،با فرو ریختن دیوار برلين در نهم نوامبر  ۹۱8۱به پایان رسيد ،در سال ۹۱۱۹
اتحاد جماهير شوروي از هم پاشيد و جنگ خليج فارس که در سال  ۹۱۱3آغاز شده بود در
سال بعد از آن به پایان رسيد .در سال  ۹۱۱۹مبارزات آزاديخواهانه سياهان جهت از بين بردن
سياست تبعيض نژادي با انتخاب «نلسون ماندال» به عنوان ریاست جمهوري آفریقاي جنوبي به
نتيجه رسيد و شاخهاي غول آپارتاید شکست ،توافقات صلح اسلو بين اسرایيل و فلسطين در
 ۹6سپتامبر  ۹۱۱6به امضا رسيد و در سال  ۹۱۱8توافق «جمعه خوب» ۹ميان ارتش
جمهوريخواه ایرلند و دولت بریتانيا منعقد شد .این حوادث شيرین در سالهاي پایاني قرن
بيستم نوید یک زندگي پر از آرامش براي انسان قرن بيست و یکم ميداد بویژه که رهبر
پ.ک.ک در  ۹1آوریل  ۹۱۱8دستگير شد و گروه تروریستي راه درخشان در پرو با دستگير
شدن ریيس آن «آبي مایل گزمن» 2لطمه سنگيني دریافت کرد .این وقایع شيرین رفته رفته
وحشت تروریسم را از ذهن افراد بشر خارج ميکرد ،گویي که بشر را با این وقایع تلخ کاري
نيست و تروریسم و وحشت آن به گذشته تعلق دارد6.
با شروع قرن بيست و یکم حادثهاي در جهان رخ داد که با پوشش رسانهاي گسترده خود و
پيامدهایي که پس از آن به جهان عرضه شد ،رویاي دروغين آرامش را از ذهن بشر دور کرد.
Good Friday Agreement

1

Abimael Guzman
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 6این بدین معنا نيست که در ایام پایاني قرن بيستم ما با وقایع تروریستي مواجه نيستيم بلکه برعکس حوادث متعددي در این
سالها رخ دادند اما هيچگاه به صورت کنوني دغدغه خاطر سيستمهاي سياسي و حقوقي واقع نشدند.
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آنچه که به ظاهر در یازدهم سپتامبر  233۹رخ داد عبارت بود از ربودن چهار هواپيماي خطوط
هواپيمایي آمریکا توسط اعضاي گروه القاعده .این هواپيماها با برخورد به مرکز تجارت جهاني و
ساختمان پنتاگون مرگ  6333نفر و زخمي شدن  3633نفر را موجب گردیدند .این نقطه
آغازي بود براي تروریسم قرن بيست و یکم و پایاني بود براي رویاي آرامش قرن بيستم ۹و
لرزه اي بود بر ساختار پذیرفته شده حقوق کيفري که بسياري از پایه هاي آن را تغيير داد.
با وقوع حوادث تروریستي یازده سپتامبر و انتشار اخبار و تصاویر مربوط به آن ،نظریههاي
مختلفي در این باره ارائه شد و هر کسي مطابق دیدگاههاي خود این واقعه را تفسير کرد .آما
آنچه که براي مردم آمریکا در این باره اهميت بيشتري داشت این بود که این حوادث آسيب-
پذیري آنان را در برابر حوادث تروریستي در سرزمين خود نشان ميدهد .این نکته همراه با
پوشش خبري گسترده ،ترسي از تروریسم را موجب گردید که شاید از خود واقعه کشندهتر و
آزار دهنده تر باشد .تاثيرات صورت گرفته در نتيجه این اقدامات به پوشش خبري و پيامدهاي
ناشي از آن محدود نشد ،بلکه هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين المللي تحوالت حقوقي
بسياري را موجب گردید .آغازگر این تحوالت را مي توان قانون «ميهن پرستي» 2ایاالت متحده
آمریکا دانست که تاثير آن در عرصه حقوق کيفري بسيار اساسي بوده و تلقي دشمن محوري را
در حوزه حقوق کيفري به شيوه اي جدید تعریف کرد .ظهور این قوانين سخت گيرانه به ظاهر
پاسخي بود در برابر اقداماتي که امنيت شهروندان را تهدید مي کرد و راهي بود براي دفع
هراس تحميل شده به افراد.

Reconsideration and Renewal, (Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol 11, No 1, March 2002),
p 22.

Patriot Act 2002

2

براي اطالعات بيشتر در این زمينه ر ک :محسني ،فرید ،تحوالت کيفري در قانون ميهن پرستي آمریکا ،فصلنامه دیدگاههاي
حقوقي ،شماره .۹6۱۹ ،33

شماره ، 63تابستان ۹6۱7

Kadrasuk Jack. N, The Effects of 1111 and Terrorism on Human Resource Management: Recovery,

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 ۹وزارت کشور آمریکا حمالت یازده سپتامب ر را به عنوان بدترین حمالت تروریستي تاریخ شناسایي کرده است .در این روز چهار
هواپيما به صورت مجزا توسط  ۹۱هواپيماربا که عضو القاعده بودند ،ربوده شد .دو هواپيما با برنامه قبلي به برجهاي دوقلوي
مرکز تجارت جهاني در نيویورک برخورد کرد و باعث تخریب کامل هر دو برج گردید .هواپيماي سوم نيز به پنتاگون در
واشنگتن برخورد کرد .هواپيماي چهارم نيز در پنسيلوانيا ،احتماال به فاصله کمي از هدفش ،سقوط کرد ۹۱ .تروریست دخيل
در این حادثه افرادي بودند که از کشورهاي خاورميانه آمده بودند .این افراد در آگوست  233۹به صورت قانوني وارد آمریکا
شده بودند .رک:
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در نسخه جدیدتر از اقدامات تروریستي ،امروزه نام گروه ترویستي داعش خود مساوي با
هراس است و تا حدي این گروه توانسته است به اهداف خود مبني بر اشاعه ترس نزدیک شود
که به حق مي توان گفت نسل جدیدي از فعاليتهاي تروریستي زاده شده است؛ فعاليتهایي که
به سختي بتوان از نظر اجتماعي در فرهنگ هاي لغت عنواني شایسته براي آن یافت .این خود
به تنهایي کافي است تا عصاره اقدامات تروریستي را براي ما روشن سازد :ترس .این حوادث
نتایج گسترده و وحشتناکي را در پي داشت که ساختاربندي جدیدي در نظم جهاني ایجاد
کرده ۹و ساختار حقوقي نویني را در عرصه کيفري تعریف نمود .این ساختار جدید خطرات
گسترده اي را در زمينه قانون گذاري ایجاد کرد 2و برداشت جدیدي را از مفهوم «دشمن» در
مقابل «مجرم» وارد فرایندهاي سياسي و حقوقي نمود 6.با این حال آنچه مد نظر ماست نتيجه
رواني حاصل از آن یعني ترس از تروریسم است .این ترس امروزه به اندازه اي فراگير شده است
که براي آن نمي توان حد و مرز جغرافيایي تعریف کرد .چهره پوشيده تروریستها همراه با
کمربندهاي انفجا ري همواره در تعقيب ماست و هر لحظه مي تواند چهره سياه مرگ را بنمایاند.
 :1تروریسم پدیدهاي کهنه ،واژهاي نو ،فاجعهاي امروزي
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ترور در لغت به معناي هراس و هراسافکني است و در سياست به کارهاي خشونتآميز و
غير قانوني حکومتها براي سرکوبي مخالفان خود و ترساندن آنها گفته ميشود .نيز کردار
گروههاي مبارزي که براي رسيدن به هدفهاي سياسي خود دست به کارهاي خشونتآميز
ميزنند ،ترور گفته ميشود2.
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 ۹در عرصه روابط بين الملل ،بحران هویتي که پس از جنگ سرد آمریکا به آن گرفتار شده بود موجب گردید تا این کشور به
نوعي دگرسازي جدید متوسل شود که مي توانست اساس هویت سازي آمریکا پس از جنگ سرد را شکل دهد .مفاهيم بنيادیني
که این دگرسازي را شکل دادند عبارت بودند از :تروریسم ،دولت سرکش و اشاعه سالحهاي کشتار جمعي که تهدید عليه
آمریکا پس از جنگ سرد را شکل مي دهند .هویت سازي جدید ایاالت متحده دشمن جدیدي را معرفي کرد؛ دشمني
ایدئولوژیک که مي توانست به گونه اي موثر در باورها تثبيت شود( .متقي ،ابرهيم ،آمریکا ،هژموني شکننده و راهبرد جمهوری
اسالمي ايران( ،مرکز تحقيقات راهبردي دفاعي ،معاونت پژوهش ،سال  ،۹681شماره چهارم)).
 2آلبرشت ،هانس یورگ ،تروریسم؛ خطر و قانونگذاري ،مترجمان مهدي مقيمي و مجيد قورچي بيگي ،فصلنامه تخصصي فقه و
حقوق ،سال سوم ،شماره یازدهم ،زمستان .۹681
 6صدرتوحيدخانه ،محمد ،حقوق کيفري در چنبره دشمن؛ از سياست آمریکایي جنگ با ترور تا نظریه آلماني حقوق کيفري
دشمنان ،در :نجفي ابرندآبادي (زیر نظر) ،علوم جنایي (مجموعه مقالهها) ،نشر ميزان ،چاپ اول ،بهار .۹688
 2آشوري ،داریوش ،دانشنامه سیاسي( ،انتشارات سهروردي/انتشارات مروارید ،چاپ اول ،بهار  ،)۹633ص .۱8
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برخي دیگر تروریسم را عبارت از گونهاي از خشونت ميدانند که توام با استفاده
سيستماتيک یا توسل به قتل ،جرح و خرابکاري براي تهدید یا ترساندن گروه مورد نظر که
وسيعتر از قربانيان آن جرم ميباشند و یا به منظور ایجاد جو رعب و وحشت صورت گيرد ۹.با
این درک از تروریسم ،این پدیده به عنوان پاسخي به ایدئولوژي یا قدرت سياسي ،پدیده
جدیدي نيست .اینگونه وقایع از زمان شکلگيري جوامع بشري وجود داشته است گرچه ماهيت
آن به مرور در طول زمان تغيير کرده و شيوههاي ارتکاب و انگيزههاي مرتکبان آن در مکانهاي
مختلف بومي گردیده و با شرایط مکاني سازگار گردیده است.
سيکاريها 2و حشاشين 6نمونههایي هستند که ما را در دریافت کهنگي پدیده تروریسم
یاري ميکنند .گرچه این گروهها نسبت به گروههاي جدیدتر قدرت تخریب کمتري داشتند اما
وحشت ناشي از اقدامات آنان همواره دامنگير جوامع آن زمان بوده است2.
در دوران انقالب فرانسه در اواخر دهه  ،۹۱73ترور به ابزاري براي رسيدن به اهداف سياسي
به شيوههاي غيرمعمول تبدیل شد .رهبران انقالب در پي آن بودند تا عقاید مخالف انقالب را
تحت فشار قرار دهند و از این رو نه تنها گيوتين را به عنوان ابزاري براي حذف فيزیکي
مخالفان استفاده کردند بلکه در این راه به رعب و وحشت عمومي نيز متوسل شدند .حکومت
ترور در پي آن بود که دولت آسيبپذیر انقالب را تثبيت کرده و تمام کساني که با این قدرت
نوظهور مخالفند را سرکوب کند« .روبسپير» ،رهبر انقالب ،خود ترور را تشویق کرده و به آن
عالقمندي نشان مي داد .وي چنين ميپنداشت که مردم از آنکه ضد انقالب نام گرفته ،دستگير
شوند و به سادگي به جهنم فرستاده شوند در هراسند .ترور به عنوان ابزار حکومت در پي

صص .721-722
متشکل از يهوديان بودند که در سال هاي قبل از ميالد مسيح و نيز قرن اول ميالدي در فلسطين کنوني عليه امپراطوري روم
ميجنگيدند .هدف اينان رها سازي سرزمين مقدس بيت المقدس از دست روميان بود.
 7پيروان حسن صباح هستند که گروهي سازمان يافته متشکل از شيعيان اسماعيلي را ايجاد کرده بودند .هدف اين گروه مبارزه با
خالفت بغداد و نيز روميان بود .حکومتهاي مطيع خالفت بغداد نيز از حمالت اين گروه در امان نبودند .معروفيت اين گروه به
حدي است که گويند کلمه  Assassinبه معني ترور در زبان انگليسي نيز از همين افراد گرفته شدهاست.
 2اين به معناي محدود کردن دوره زماني تروريسم به فعاليتهاي اين گروهها نيست بلکه تنها به عنوان فعاليتهاي سازمانيافته مي-
توان حضور آنها را در تاريخ مشاهده کرد وگرنه تاريخ دقيقي از تروريسم در دست نيست.
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 2زيلوت ها که به واسطه استفاده آنها از خنجر کوچکي به نام سيکاري در حمالت خود ،به سيکاري نيز معروف شدهاند ،گروهي
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 1نجفي ابرندآبادي ،علي حسين ،هاشم بيگي ،حميد( ،دانشنامه جرم شناسی ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ،چاپ اول،)1711 ،
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دفاع
با گذشت تاریخ ،ترور نيز جدیدتر و جدیدتر گردید تا اینکه با تشکيل گروههاي سازمانیافته
تروریستي که عمدتاً با گرایشهاي سياسي و استقالل طلبانه فعاليت ميکردند ،ماندگاري نسبي
در تاریخ سياسي یافتند .وقایع از این دست گرچه به صورت مداوم به عنوان فعاليتهایي با
انگيزههاي سياسي ادامه داشت ،اما تا دهههاي پایاني قرن بيستم صورتي از فاجعه به خود
نگرفته بود .نمونه این گروهها را ميتوان ارتش آزاديخواه ایرلند دانست که یکي از قدیميترین
گروههاي تروریستي است که هنوز به فعاليت خود ادامه ميدهد .موارد دیگر را ميتوان
جنبشهاي آزاديخواه باسک در اسپانيا و کبک در کانادا دانست.
پدیده تروریسم داراي سير تکاملي است .مسيري که از خشونتهاي خياباني که هدف
اوليه اش ایجاد رعب و وحشت بود شروع شد و تا جایي دگرگون شده است که امروز به
فعاليتهاي سازماندهي شده بر ضد دولتها و نظامهاي اجتماعي و سياسي رسيده است.
گوناگوني اشکال و گسترش دامنه خشونت تروریسم در دنياي معاصر آن را به پدیدهاي پویا،
دیریاب و دور از دسترس تبدیل کرده است2.
با این حال وقایعي که با شروع قرن بيست و یکم دامن بشر را گرفت را ميتوان فاجعهاي
امروزي به عنوان یکي از چهرههاي تروریسم نام نهاد .در طول دوران امروزي ،ميزان خشونت و
خسارات ناشي از وقایع تروریستي نسبت به اسالف آن به شدت افزایش یافته است .تروریستها
افرادي آموزشدیده و سازمانیافته بوده و از این رو امنيت سياسي و حاکميت دولتها را به
شدت با چالش مواجه ميسازند .گروههاي تروریستي این دوره بر خالف گروههاي دورههاي قبل
به طور عمده وابسته به دیدگاههاي سياسياي هستند که فعاليتهاي آنان را تشویق ميکنند،
گرچه در ابتدا برخي از گروهها با گرایشهاي استقاللطلبانه و آزاديخواهانه نيز ظهور کردند.
تحوالت جدید تروریسم در حوزه سياسي و اجتماعي ،تعاریف قانوني متفاوتي را از این مفهوم به
ظهور رساند که اغلب به صورت مصداقي بود تا بتواند بویژه در عرصه بين المللي فراهم کند و

Hoffman, Bruce, Inside Terrorism, (London: Oxford University Press, 1111), p 11.

1

 2آدام ،الکساندر ،مبارزه با تروریسم؛ مطالعه تطبيقی اتحادیه اروپا-ایاالت متحده آمریکا ،ترجمه ابوالحسن شکري( ،نشر سازمان
عقيدتي سياسي ناجا ،چاپ اول  ،)1722ص .1
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همزمان به اندازهاي گسترده بود که بتواند خواستههاي سياسي دولتها را در تقابل با گروههاي
سياسي مخالف در عرصه داخلي فراهم نماید.
 :2وحشت یکی از اهداف تروریسم
«باستيل»۹،

نفرتآميزترین سمبل
در  ۹2جوالي  ۹78۱مردم ستمدیده پاریس به زندان
ظلم ،حمله ور شدند و آن را تخریب کردند .این آغاز انقالبي بود در فرانسه که جهان را در بر
گرفت و تحوالت عمده اي را در عرصه سياسي و حقوقي موجب گردید .پس از به قدرت رسيدن
انقالبيون ،انقالب به تدریج خود را تخریب کرد .در  23جوالي « ۹7۱2ماکسيميليان روبسپير»2
ليستي از افراد را به کنگره ملي اعالم کرد که خائن بوده و در حال طراحي نقشه براي سرنگوني
دولت انقالبي هستند .این نقطه آغاز حکومت وحشت بود که در طول دوران آن  23333نفر از
زن و مرد با گيوتين گردن زده شدند 6.این اعمال وحشتناک از آن روي صورت گرفت که در
دل دشمنان انقالب هراس ایجاد کند و مردم انقالبي را از پایداري انقالب مطمئن سازد.
این نقطه آغاز ترور به معناي امروزي آن بود که خود متشکل از بود از خشونت همراه با یک
تظاهر عمومي وحشيانه .ایجاد این ترس و وحشت و ظهور گسترده آن باعث ميشود که در
نظامهاي حکومتي قرباني تروریسم موازنه قوا به نفع نيروهاي سرکوبگر و عليه نيروهاي
دموکرات به هم بخورد2.
با این وصف هدف ترور همانگونه که از خود واژه نيز پيداست عبارتست از هراسانگيزي و
اشاعه ترس در ميان مردم .عصاره اصلي ترور گزینش اهداف مورد حمله به صورت اتفاقي است
که این امر مي تواند افراد را هميشه در این وحشت نگه دارد که مبادا در زمان مشخص و در
مکان مناسبي قرار داشته باشند؛ زمان و مکاني که براي انجام یک حمله تروریستي ،مد نظر
تروریست ها قرار داشته باشد .فرار از این وضعيت ممکن نيست ،چرا که هيچگونه گزینشي در

یکي از معروفترین رهبران انقالب فرانسه بود .وي یکي از تأثيرگذارترین اعضاي کميته نجات ملي انقالب فرانسه بود و نقش به
سزایي را در دوره وحشت پس از انقالب و به راهانداختن آن بازي کرد .دوره وحشت و سرکوب ،با دستگيري و اعدام خود وي با
گيوتين به پایان رسيد.
6 Cupta, Dipak, K, Who Are Terrorists? (Infobase Publishing, 2333), p 1.
 2ميرمحمد صادقي ،حسين ،مالحظاتي در باب تروريسم( ،مجله تحقيقات حقوقي ،شماره  ،)۹683 ،66-62ص .۹83
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 ۹قلعه باستيل زنداني بود در پاریس که در فرانسه تحت عنوان «باستيل سن آنتوان» ناميده ميشود .معروفيت این قلعه به فتح
آن در  ۹2جوالي  ۹78۱بدست انقالبيون فرانسه برميگردد .در این تاریخ این قلعه مورد هجوم مخالفان «لویي شانزدهم» قرار
گرفت .این اتفاق را آغاز انقالب فرانسه مينامند.
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انتخاب این زمان و مکان خاص وجود ندارد و تنها بدشانسي افراد است که آنها را در زمانهاي
خاص در چنين اماکني قرار مي دهد و خوش شانسي آنان است که باعث فرار آنان از این
محلها مي شود ۹.براي رسيدن به این منظور جمعيت غير نظامي نه تنها هدفي ساده براي
اقدامات تروریستي است بلکه هدفي موثر نيز محسوب ميشود ،چرا که انتخاب این اهداف به
صورت تصادفي ،باعث ایجاد اضطراب در ميان مردم خواهد شد .این اضطراب پيامآور یک
وحشت است .پيام این حمله روشن است؛ هر کس ،هر کجا و در هر زماني ممکن است هدف
حمله بعدي قرار گيرد 2و این چيزي است که اضطراب حاصل از اقدامات تروریستي را مضاعف
ميکند.
بر اساس مبنا و منشا و اهداف ،تروریسم خود در پي اهداف زیر است -۹ :ایجاد ترس در
مردم -2 ،تاثير بر سياستهاي دولت -6 ،تاثير بر رفتارهاي دولت -2 ،وادار ساختن افراد و
 -1تاثير بر یک جمعيت خاص با اهداف اجتماعي ،مذهبي و یا سياسي .بدین ترتيب
هراس افکني یکي از اهداف و کارکردهاي تروریسم است و حتي در مواردي که وحشت به عنوان
هدف مستقيم تروریسم مد نظر نباشد ،به عنوان یک تاثير جانبي در اقدامات تروریستي خود را
نشان خواهد داد.
آنچه که ترس از ترور را از وحشت و ترس موجود در سایر جرایم و خشونتها تفکيک
مي کند آن است که در جرایم دیگر ایجاد ترس و وحشت هدف اصلي مجرم نيست بلکه به
صورت فرعي و ثانوي از رفتار او ناشي ميشود 6و از همين روست که برخالف سایر جرایم،
اقدامات تروریستي به صورت کامالً آشکار صورت ميگيرند و مرتکب تمام تالش خود را براي
آشکار کردن آن ،ولو با استفاده از شيوه هاي تکثير مجازي با کمک رسانه هاي مجازي ،به کار
مي گيرد .ترس نهفته در ترور از آن روست تا مردم را به این برداشت برساند که هيچگاه در
امان نيستند و در هر لحظه و در هر کجا ممکن است در معرض خطر قرار گيرند .به عنوان
نمونه بعد از  ۹۹سپتامبر  233۹بسياري از شهروندان نيویورک از احساس رو در رویي دوباره با
 ۹این بدان معنا نيست که تروریستها اهداف خود را بدون منطق خاص انتخاب ميکنند بلکه برعکس گزینش قربانيان از سوي
تروریست ها با اهداف منطقي صورت گرفته و در پي باقي گذاشتن بيشترین تاثير است .با این حال به عنوان یک شهروند در هر
زمان ميتوان موضوع این اقدام منطقي قرار گرفت.
Ganor, Boaz, Terror as a Strategy of Psychological warfare, (in Bady, Thomas. J (ed), Violence and

2

Terrorism, McGraw-Hill Companies, 2333/7), p 1.

 6مير محمد صادقي ،حسين ،مالحظاتي در باب تروريسم( ،همان) ،ص .۹87

نوروز کارگری و همکار

(ed), New York, ۹۱83).
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واقعهاي مشابه در حين انجام فعاليتهاي روزمره خود هراس داشتند .ميتوان تصور کرد که اگر
اعضاي یک اجتماع هراسزده باشند و احساس آسيبپذیري کنند ،اغلب با این اعتقاد که دولت
مسوول حفظ و تامين امنيت آنها بوده و در این راه کوتاهي کرده است ،به دولتها جهت
تضمين حمایت فيزیکي از آنها فشار خواهند آورد .چنانچه دولت نتواند این کارکرد خود را به
خوبي انجام دهد ممکن است اعتماد شهروندان نسبت به آنها از دست برود و این همان
نتيجهاي است که اغلب تروریستها با اعمال تروریستي در پي دستیابي به آن هستند .آثار این
فقد اعتماد نسبت به دولت بسيار محسوس است.
نمونهاي از این مورد را ميتوان در  ۹7نوامبر  ۹۱۱7در مصر دید .در این روز افرادي مسلح
از گروه جماعت اسالمي به گروهي از توریستها که در حال بازدید از «دره شاه» بودند حمله
کردند .در این حمله  18توریست کشته شدند و  23نفر دیگر زخمي شدند .این اتفاق در حالي
رخ داد که مصر ساالنه درآمد هنگفتي از بابت صنعت توریسم جذب ميکند .در سالهاي پس
از این حادثه پذیرش توریسم در مصر کاهش قابل توجهي یافت ،چرا که افراد خارجي حاضر
نبودند براي گذراندن تعطيالت خود در مصر جان خود را به خطر بياندازند .بياعتمادي به دولت
همراه با این گمان که قرباني بعدي بودن اقدام تروریستي مشابه بسيار محتمل است ،علت
اصلي این کاهش مسافرت به مصر بود.
از سوي دیگر واکنشهاي رواني و احساسي که نسبت به اقدامات تروریستي صورت ميگيرد
ناخودآگاه با اهداف تروریستها منطبق هستند .اقدامات وحشيانهاي که تحت عنوان اقدامات
تروریستي صورت ميگيرند ،همراه با انتشار اخبار آن ،ترس و اضطراب را در ميان مردم ایجاد
خواهد کرد ۹.ترس و وحشت گستردهاي که بدین صورت ایجاد ميشود ابزار قدرتمندي براي
تروریستها محسوب ميشود تا اینکه در برابر دولتها قدرت چانهزني خود را حفظ کنند .برخي
با این مقدمه که تروریستها به منظور وادار ساختن دولتها به سازش با اهداف سياسي آنها ،از
ایجاد ترس گسترده و در نتيجه نارضایتي مردم از دولتها بهره ميبرند ،بيان ميدارند که اصوال
تروریسم یک پدیده روانشناسي است که ترس و انتشار این ترس دو عنصر عمده آن محسوب
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ميشوند ۹.به همين دليل است که قوانين کيفري با قصد ارعاب یا ایجاد وحشت برخوردي
سختگيرانه تر داشته و آن را مورد توجه خاص قرار ميدهند2.
تروریست ها ممکن است اقدام به اشاعه ترس عمومي نمایند تا از این راه خواستههاي خود
را تضمين نمایند اما پيامد این ترس زایل کردن حاکميت دولت خواهد بود .برخي بر این
اعتقادند که ترس ناشي از تروریسم جامعه را به گروههایي از افراد مضطرب و وحشتزده تبدیل
خواهد کرد که تنها به زنده ماندن مياندیشند 6.بدین صورت که اقدامات تروریستي وحدت،
یکپارچگي و وابستگي متقابلي را که ساختار اجتماعي جامعه بر پایه آن بنا شده است را از بين
برده و به جاي آن ناامني و عدم اعتماد افراد نسبت به یکدیگر را جایگزین ميکند 2.تخریب
اعتماد اجتماعي و یکپارچگي جامعه ميتواند اثرات مهمي بر کارکردهاي اجتماعي داشته باشد
چرا که بي اعتمادي ایجاد شده ،منابع اجتماعي جامعه را از ميان خواهد برد .بياعتمادي ناشي
از ایجاد این ترس ،مردم را از دولتها و از یکدیگر دور کرده و باعث ميگردد که هر یک از افراد
تنها به امنيت خود فکر کرده و اهداف شخصي خود را بر اهداف گروهي ترجيح دهند.
اقدامات تروریستي بدون تردید دولتها را ،بویژه دولتهاي دموکراتيک که براي ادامه حيات
در پي جلب حمایت شهروندان هستند ،با مشکل مواجه خواهد کرد چرا که در برابر این
اقدامات چارهاي غير از اظهار ناتواني در برابر تروریستها و یا توسل به سرکوبي شدید آن
ندارند 1که در هر دوي این موارد ،رفتار دولت با هدف اصلي آن که حمایت از امنيت و آزادي
شهروندان است در تضاد قرار خواهد گرفت.
دالیل مح کمي وجود دارند مبني بر اینکه خشونت گسترده به طور کلي و تروریسم به طور
خاص با سالمت ذهني افراد ارتباط مستقيم دارد3.از جمله مهمترین این تاثيرات رواني ،ترس از

56

۹

 2قانونگذار در مواردي براي توجه به این امر از واژه «امنيت» استفاده مي کند (به عنوان نمونه مواد  2۱8و  1۹3و  1۹۹قانون
تعزیرات  )۹671و در برخي از موارد از از واژه «ارعاب» (به عنوان نمونه ماده  27۱قانون مجازات اسالمي  ۹6۱2در تعریف
محاربه).
Allen, Williams, The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town, 1222-1291, (New

7

York, Franklin Watts, 1122), p 212.
Hutchinson, Martha, C, The Concept of Revolutionary Terrorism, (Journal of Conflict Resolution, No 1,
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1117), p 722.
Wardlaw, Grant, Practical Terrorism, (Cambridge University Press, 1122), p 21.
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effects of terrorism, (Current opinion in psychiatry, 2002), p 111.
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تروریسم است که ميتوان گفت هدف اصلي تروریستها است تا با توسل به آن بتوانند جو
گستردهاي را از ترس و آسيبپذیري در ميان افراد ایجاد نمایند و از این روست که مي توان
ميان تروریسم و وحشت همواره ارتباطي گسستناپذیر برقرار کرد .ناشناخته بودن تروریستها
که همواره از آنها چهرهاي با نقاب سياه را به تصویر ميکشد بر این وحشت ميافزاید چرا که
هرگاه مردم از سوي کسي که ميشناسند مورد تهدید قرار گيرند هراس آنها محدود خواهد
ماند ،زیرا مي توانند بفهمند چه زمان ایمن هستند و چه زماني در معرض خطر قرار دارند .از
این رو در عمليات تروریستي که اشخاص و اماکن به صورت غير منتظره مورد حمله واقع
ميشوند ،جو رعب و وحشت به بيشترین حد خود مي رسد زیرا همه افراد جامعه خود را همواره
آسيبپذیر و در معرض خطر ميبينند ۹.وحشت گسترده حاصل از اقدامات تروریستي ،دولتها
را در یک تکليف دو سویه قرار ميدهد؛ اول اینکه باید به دنبال راهي براي مبارزه با تروریسم
باشند و دوم اینکه شيوهاي براي غلبه بر هراس ناشي از این اقدامات بيابند.
 :3ترور به مثابه یک جنگ روانی
قدرت تروریسم در واقع قابليت این پدیده در برانگيختن خيالپردازيهاي فردي یا جمعي
با حمله به نمادهایي است که هدف آنها از کار انداختن عقل از طریق بروز واکنشهاي غریزي
احساسي است2.
بر اساس تعاریفي که از تروریسم ارائه شده است 6،که خود این واژه نيز بر آن گواهي
مي کند ،تروریسم بيشتر یک جنگ رواني است تا فيزیکي .در فرایند این نبرد رواني ،مرتکب در
پي ایجاد یک وضعيت و جو اضطراب به صورت منطقي است تا از این طریق چنين احساسي را

 2اتنهف ،رنالد ،رهیافت جرم شناختي و بزه ديده شناختي به تروريسم (تحلیل جرم شناختي تروريسم)( ،ترجمه علي حسين
نجفي ابرند آبادي ،مجله تحقيقات حقوقي ،شماره  ،6۱بهار و تابستان  ،)۹686ص .626
 6این تعاریف متعدد و فراوان هستند .تنوع این تعاریف به حدي است که در یکي از نوشته هاي مربوط به تروریسم بيش از
یکصد تعریف از این واژه ارائه شده است .رک:
Schmid, Alex, P, Political Terrorism: A Research Guid to Concepts, Theories, Data Bases and Literature , (New
Brunswick, Transaction Books, ۹۱86).

با این حال این تعاریف در چند ویژگي با هم مشترک هستند -۹ :به کارگيري خشونت یا دست کم تهدید به اعمال آن-2 ،
خشونت با اهداف سياسي و  -6غير نظامي ان به عنوان آماج تهدیدات و آسيب هاي تروریستي( .سليماني ،رضا ،آشفتگي معنايي
تروريسم( ،مجله علوم سياسي ،سال نهم ،شماره  ،68زمستان  ،)۹681صص )۹82-۹81
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به عموم تزریق کند که خطر هميشه در کمين است و حمله بعدي ميتواند در هر زمان و
مکاني رخ دهد و هر کسي را قرباني کند .این تصور که هرکس در هر زماني ميتواند هدف قرار
گيرد باعث ایجاد احساس ناامني در جامعه ميگردد و این ناامني و اثرات بعدي آن به حدي
گسترده است که خشونت فيزیکي ناشي از واقعه تروریستي را در بسياري از موارد تحتالشعاع
قرار ميدهد.
گزینش قربانيان به صورت تصادفي بر این هراس ميافزاید چرا که خطر حمله بعدي را در
بين عموم پراکنده ساخته و هر کسي را در بر خواهد گرفت .ترس ناشي از این خطر ،افراد
جامعه را از کليت اجتماعي جامعه جدا ساخته و اجتماع را مرکب از افرادي وحشتزده ميسازد
که حاضر به انجام وظایف اجتماعي خود به صورت کامل نيستند و حال آنکه از نظر منطقي
ميزان واقعي خطر از ميزان تصور شده آن بسيار کمتر است .بر اساس مطالعات ،احتمال مردن
یک آمریکایي در اثر یک حادثه تروریستي به اندازه آن است که حيواني او را گاز بگيرد و
احتمال جراحت او به علت چنين حادثه اي ،به احتمال صدمه دیدن در حين حمام کردن
نزدیکتر است ۹.با این حال ترس از تروریسم ،وحشتي همهگير بوده که بيشترین دغدغه را ایجاد
کرده است .در واقع تروریسم در یک نبرد رواني قدرت خالقيت افراد را عليه امنيت و آسایش
خودشان به کار ميگيرد .این خالقيت به صورت تخيلپردازي در ارتباط با وقایع بعدي خود را
نشان ميدهد و هر چه این قدرت خيالپردازي بيشتر باشد ،آرامش رواني بيشتري را از افراد
خواهد گرفت.
آنچه ایجاد این وحشت را به صورت چند برابر افزایش ميدهد تمایل افراد براي ارتباط
برقرار کردن با یک واقعه است که این امر باعث ميگردد حوادث تروریستي براي افراد به صورت
شخصي شده درآید و وحشت ناشي از آن چند برابر شود .این واکنش ناخودآگاه افراد در برابر
انفجار یک محل پر ازدحام که بالفاصله با بيان اینکه «من روز قبل از انفجار در این محل بودم»
و یا واکنش هاي لفظي مشابه ،ظهور مي کند ،موید این نظر است که افراد به هر نحوي که شده
در پي آن هستند تا خود را به محل حادثه متصل کنند .اتصال به این حادثه باعث ميگردد تا
قدرت خالقيت فردي براي ساختن ترس بيشتر از وقایع تروریستي به کار بيافتد.

 ۹راپوپورت ،دیوید ،سي ،تروريسم( ،در :گزیده مقاالت سياسي -امنيتي ،جلد اول ،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي،
انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي ،چاپ دوم  ،)۹678ص .۹2۱
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ناشناخته بودن عامالن تروریستي نيز عامل دیگري است که ترس از ترور را گسترش داده و
قدرت خالقيت افراد را جهت ساختن فضایي پر هراس به مدد ميگيرد ،چرا که از نظر رواني
افراد از آنچه ک ه نسبت به آن شناختي ندارند ،وحشت دارند .در واقع نخستين واکنش افراد در
برخورد با موضوعات جدید و ناشناخته ،ترس است .تخيل افراد در ساختن موجوداتي وحشتناک
از تروریستها ،ترس ناشي از آنها و اقدامات وحشيانه آنها را دامن ميزند و ناخواسته
تروریستها را در دستيابي به هدف اشاعه ترس کمک ميکند .این یک حالت رواني است که
ناخودآگاه در افراد وجود داشته و به کار افتادن آن در عموم مردم ایجاد جوي وحشتآور را در
جامعه موجب ميگردد .این هراس بویژه در مواردي که با گونههاي نوین تروریسم همچون
تروریسم ميکروبي و تروریسم شيميایي مواجهيم ،بيشتر خواهد بود .احتمال روز افزون
استنشاق «هواي مرگ» در هر لحظه از طول شبانهروز و بيماري و یا مرگ دردناک ناشي از آن
به گونه اي آزاردهنده است که اگر در مواجهه با آن دچار ترس نگردیم جاي تعجب دارد و
هراس ناشي از این احتماالت به اندازهاي است که هم وجود آن و هم ميزان و گستره آن منطقاً
قابل توجيه است.
با این توصيف ،ترس آن چيزي است که باید در راستاي مقابله با اقدامات تروریستي مورد
توجه قانونگذاران کيفري قرار بگيرد؛ خواه آنکه این ترس یک پيامد قصد شده از انجام اقدامات
خشونت بار خاص باشد یا آنکه ماهيت و شيوه ارتکاب این اقدامات به گونه اي باشد که در عمل
منجر به وحشت گسترده در بين مردم گردد .بي تردید با توجه به ماهيت ترس ،معيار قضاوت
در خصوص آن درک و برداشت عمومي جامعه است و نه صرف خواست دولتها.
 :9ترس از ترور پيامد تجربه یک واقعه تروریستی
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هدف تروریسم را در دنياي مدرن بدون تردید نميتوان عبارت از کشتن چند نفر دانست.
ترور استفاده از خشونت براي ایجاد ترس یا وحشت است ۹و از این رو هدف اصلي آن ایجاد
هراس در ميان مردم است که این هدف را با پوشش خبري و رسانهاي گسترده رادیو و تلوزیون
محقق ميکند .به واقع تروریستهاي جدید پيام هراسانگيز خود را از طریق رسانهها منتشر
مي کنند تا با ترویج احساس عدم امنيت در ميان مردم ،ساختارهاي زندگي اجتماي را متزلزل
کنند.
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تجربه کردن یک واقعه تروریستي ميتواند به گونهاي ترس و وحشت از اینگونه وقایع در
فرد ایجاد کند که هر لحظه این احتمال را همراه خود داشته باشد که اینگونه وقایع به زودي به
وقوع خواهند پيوست .افراد در این ارتباط که حمله بعدي کي و کجا رخ خواهد داد مطمئن
نيستند .این عدم اطمينان همراه با کنترلناپذیري عوامل تهدیدآميز خارجي ميتواند به
احساس ترس از اقدامات تروریستي ،بيپناهي و اضطراب منجر شود۹.
با این حال عواملي وجود دارند که بر ميزان این وحشت تاثير ميگذارند :نخست ،ميزان
نزدیکي به واقعه تروریستي است .تحقيقات انجام شده نشان ميدهد که افرادي که از نظر
فيزیکي به حوادث تروریستي صورت گرفته در یازده سپتامبر  233۹نزدیکتر بودند ،از ميزان
دلهره و اضطراب بيشتري برخوردارند به گونهاي که بيشترین ترس از وقایع تروریستي را باید
در افراد ساکن نيویورک دید .دومين عامل سن است .بر این اساس کساني که جوان بوده و در
گذشته تجربه حوادث غمانگيز مشابه نداشتهاند ،بيشتر از حوادث تروریستي متاثر خواهند شد و
هر لحظه گمان ميکنند که حوادث مشابه به زودي تکرار خواهند شد2.
بر اساس مطالعات تجربي ،افرادي که یک واقعه تروریستي را تجربه کردهاند ،خطر وقوع
چنين حادثهاي در آینده را بيشتر از سایر افراد ميدانند .به عالوه افرادي که پس از یک واقعه
تروریستي احساس ترس ميکنند ،این احساس را از  3تا  8هفته بعد همراه خود خواهند
داشت .به عبارت دیگر اضطراب و ترس ،حساسيت به خطر را افزایش مي دهد6.

کنترل اجتماعي یکي از اهدافي است که دولتها به صورت جدي در پي آن هستند و در
این راه تمامي تالش خود را به کار ميگيرند .هراس یکي از این ابزارهاست که در تروریسم به
معناي دولتي آن به خوبي مي تواند نشان داده شود .توجه به ترساندن به عنوان یکي از اهداف
شماره  ،63تابستان ۹6۱7

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 :1هراس از ترور و سياست ترس

55

Zeinder, M, Contextual and personal predictors of adaptive outcomes under terror attack: The case of Israeli

1

adolescents, (Journal of youth and adolescence, No 72-72, 2002), p 212.

Ross, Jeffry Ian, Will terrorism end? (New York, Chelsea Publishers, 2333), pp ۹3-۹۹.

2

- Lerner, Jennifer, S, Roxana, M, Gonzalez, Deborah, A, Small and Baruch Fischhoff, Effects of Fear and

6

۹2,

Anger on Perceived Risks of Terrorism: A National Field Experiment , (Psychological Science, Vol.

2336), pp: ۹22-۹21.

نوروز کارگری و همکار

مجازاتها در عرصه حقوق کيفري ۹نمونه اي ساده و پذیرفته شده از این ابزار و گام نخست در
کنترل اجتماعي افراد است .در ا ین عرصه ترس افراد از مجازات بعدي موجب ميگردد که در
رعایت ارزشهاي اجتماعي دقت کرده و مرزهاي قرمز حقوق کيفري را واضحتر مشاهده کنند.
تروریسم و بزه دیدگي از آن نيز یکي از مسایلي است که ،گرچه نه به صورت قانوني،
ميتواند هدف وحشتافکني را به خوبي براي اصحاب سياست فراهم کند 2.استفاده مطبوعات و
رسانهها از مفاهيم «جرم»« ،بزهدیدگي» و «هراس» در اخبار روزانه خود ،که با ارائه آمار و
اخبار از سوي دولت و سازمانهاي پليسي تقویت شده و جنبه رسمي به خود ميگيرند ،این
نهادها را به بازیگران اصلي مساله ترس در عرصه تبليغات سياسي بدل ميسازد 6.این نقش از
آن روي در این فرایند ایفا ميگردد که سياستمداران را به هدف کنترل اجتماعي برساند و
خود نشانگر آن است که تصميمگيران ،که به عنوان منابع رسمي اخبار دیده ميشوند ،ميتوانند
به سادگي تصورات مخاطبان را شکل داده و خود را به مالکهاي کنترل اجتماعي نزدیک
سازند2.
استفاده گسترده از واژه «هراس» در اخبار رسانهها ميتواند خود به عنوان نشانه و زباني
تلقي گردد که در پي بيان این پيام است که خطر ،چهره اصلي زندگي اجتماعي است که افراد
مي توانند در هر یک از مراحل زندگي اجتماعي خود با آن روبرو شوند .تاکيد منابع خبري بر
اطالعات و آمار ارائه شده دولتي در زمينه جرایم و ترس ناشي از آن ،دولتها را در بهتر رسيدن
به هدف خود یاري مي کند .استفاده از تصورات و اعتقادات شکل گرفته مخاطبان در نتيجه
۹

رک :اردبيلي ،محمد علي ،حقوق جزای عمومي( ،نشر ميزان ،چاپ هفتم ،پایيز  ،۹686ج دوم) ،ص  .۹28نيز مهرا ،نسرین،

 2استفاده دولتها از اقدامات خشونتآميز تروریستي امري رایج است .در بحثهاي مرتبط با تروریسم ،این مقوله را تحت عنوان

Surette, Ray, Media, Crime and Criminal Justice: Images and Realities , (Belmont, Claif: West/Wadswort,

6

۹۱۱8), p ۹27.
Jackall, Robert, Propaganda, (New York: New York University Press, ۹۱۱2), p 16.

2
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تروریسم دولتي ميشناسانند .دولتها یا رژیمها ميتوانند در کنار سایر جرایم ارتکابي توسط خود ،به طور مستقيم ،خود
مرتکب اقدام خشونت آميز عليه شهروندان خود شوند ،نظير آنچه که استالين یا هيتلر عليه شهروندان خود انجام دادند و یا
اینکه در راستاي منافع خارجي خود ،سایر کشورها را محل ارتکاب اقدامات خشونتآميز خود قرار دهند و بدین ترتيب ترور
دولتي را به ظهور برسانند .با این حال این موضوع خارج از بحث ما است به عالوه که خود نياز به بررسي گستردهاي دارد .توسل
به سياست ترس با استفاده از گسترش و شيوع اخبار مربوط به تروریسم به صورت اغراقآميز ،اقدامي است که عالوه بر
تروریسم دولتي مد نظر دولتها قرار ميگيرد.
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اشاعه این اخبار توسط دولتها ،پشتيبان اصلي اقدامات ضد تروریستي دولتهاست که در
بسياري از موارد حقوق شهروندان را نادیده ميگيرد۹.
ترس بحث ویژهاي را در رسانهها به خود اختصاص ميدهد .این ترس به صورت عمده بر
مقوله «جرم» تکيه داشته و آنچه که ترس را در ميان شهروندان دامن ميزند ،احتمال بزهدیده
واقع شدن است .اینکه یک جرم چگونه ميتواند با ترس و مطبوعات در ارتباط باشد ،موضوعي
است که در عرصه جامعه شناختي توجهات بسياري را به خود جلب کرده است 2.تمام نمایي که
از چنين ارتباطي بر ميآید آن است که تمامي ما بزهدیدگان بالقوه جرایم موجود در جامعه
هستيم و نيازمند حمایت در برابر منابع ترس ،که در تلقي ما تروریستها هستند ،ميباشيم.
دولتها و نهادهاي رسمي به عنوان منابع اخبار رسانهها در این باره فعال بوده و به منظور
گسترش احساس عدم امنيت و اعتماد و تکيه بيشتر مردم بر نهادهاي کنترل اجتماعي ،بيشتر
و بيشتر بر این موضوع تاکيد ميکنند تا ا ز این طریق نظارت ،حمایت ،مراقبت ،انتقام و مجازات
را براي حمایت از «ما» گسترش دهند6.
با اختصاص گزارشهاي خبري به موضوعات و مسایلي خاص ،ارزشهاي اجتماعي
ساختاربندي ميشوند .استفاده گسترده از برخي مفاهيم در پوششهاي رسانهاي ،ساختار
ارزشي جدیدي را در جامعه ایجاد کرده و مفاهيم را به صورت جدیدي معنا ميکند .استفاده از
مفهوم ترور و تروریسم در این گزارش ها ،دیگران را در برابر ما ،خارجيان را در برابر شهروندان،
غير اعضا را در برابر اعضا و فرمانبران را در مقابل یاغيان معنا ميبخشد2.
پيشرفت تکنولوژي امکانات الزم را در اختيار رسانهها قرار ميدهد تا سحر بيان خود را
نمایان سازند به عالوه که مراجعه شهروندان به این مظاهر به صورت روزانه تاثير آنها را بيشتر
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 ۹در سایه توسل به این هراس ،دولت ها امنيت شهروندان خود را بهانه قرار داده و قوانين سختگيرانه بسياري را در ارتباط با
اقدامات تروریستي وضع کرده اند که در بسياري از موارد با حقوق شهروندان در تضاد بوده و اصول حقوق کيفري را نيز نادیده
ميگيرد.
Shirlow, Peter and Pain, Rachel, The Geographies and Politics of Fear, (Capital and Class, Vol 21, 2007), pp

2

12-21.
Surette, Ray, Media, Crime and Criminal Justice: Images and Realities, (Pacific Grove, Claif: Brooks/Cole,

7

1112), p 22.

 2در بعد سياسي اين تلقي به خوبي در بيان رييس جمهور وقت آمريکا که در روز پس از حوادث يازده سپتامبر  2001ايراد شد،
قابل مشاهده است .در روز پس از حمله ،رييس جمهور آمريکا در يک سخنراني بيان داشت :در  11سپتامبر  2001دشمنان آزادي
عليه کشور ما مرتکب اقدام جنگي شدند . ...اين نقطه آغاز حمله اياالت متحده به «دشمنان» بود که گويي پاياني نيز ندارد.
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ميکند .از سوي دیگر قالب و ساختار اخبار به گونهاي است که از سوي مخاطبان به عنوان
«خبر» مورد پذیرش قرار ميگيرد .زماني که مخاطبان این چنين مواردي را به عنوان اخبار
واقعي تلقي کنند ،ترس از بروز خطر آنها را فرا خواهد گرفت و آنگونه که ترس و وحشت
همواره افراد را در گرد یک رهبر و فرمانده جمع ميکند ۹،این وضعيت هراسانگيز بهترین
موقعيت را براي بقاي سروري دولت فراهم ميکند.
به این ترتيب ،اقدامات تروریستي به همان اندازه که مي توانند از نظر سياسي مذموم بوده و
با سازوکارهاي کيفري مواجه شوند ،به همان اندازه مي توانند از حيث سياسي مطلوب بوده و
سازوکارهاي کيفري را براي نيل به اهداف خاص خود به کار گيرند و در چنين مواردي است که
مفهوم دولت بزهکار ،براي توصيف دولتهایي که با استفاده از خشونت سعي در تثبيت خود
دارند ،به ظهور ميرسد.
 :1-1منابع خبري و سياست ترس
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سياست ترس محل تالقي قدرت ،تبليغات و اخبار است .این سياست بر تهدید یا ترس از
یک فرد خاص تاکيد نميکند بلکه در پي آن است تا زندگي اجتماعي را خطرناک ،هراسانگيز
و پر از بزهکاران بالقوهاي نشان دهد که هر لحظه ميتوانند هر شهروندي را قرباني کنند .این
وضعيت واکنشي را مي طلبد که در نوع ساده و ابتدایي آن عبارتست از دخالت پليسي جهت
حمایت از شهروندان در برابر بزهدیدگيهاي بعدي.
شاید این ترس و وحشت به وجود آمده به خودي خود در این راستا اهميت نداشته باشد اما
آن چيزي که اهميت دارد این نکته است که این وحشت چگونه در روابط اجتماعي تعریف و
درک ميشود .نقش مطبوعات و رسانهها در این راستا اهميت بسياري دارد .تاکيد رسانهها بر
منابع خبري دولتي به عنوان منابع معتبر خبري بویژه درارتباط با اخبار تروریستي و هراسآور،
رسانهها را به ابزاري جهت گسترش و توسعه سياست ترس قرار مي دهد.
گزارشات ناراحت کننده خبري همراه با این ادعاي رسانهها که دنيا براي بهتر و امنتر شدن
نيازمند قرباني بسيار است ابزار موثري در راستاي تحت تاثير قرار دادن افکار عمومي را فراهم
ميآورد .این تاثير زماني بيشتر ميشود که بدانيم شهروندان تمایل بسيار زیادي به دانستن
اخبار از این گونه دارند .این خود گواهي است بر این ادعا که دولتها از ترس ناشي از خشونت
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تروریستي براي بقاي خود استفاده زیادي مي ک نند و از این رو شاید آنچنان که به نظر مي
رسد ،اقدامات تروریستي در کليت خود با مذموميت مطلق سياسي مواجه نباشند.
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نوع و چگونگي پوشش دادن اخبار نيز ميتواند به گونهاي باشد که ترس را ترویج کند یا
اعتماد به نفس و امنيت را تشویق .گرچه همواره ترس همراه با برخي از وقایع ميآید و از
همين رو پوشش خبري حوادث این چنيني ترس را تشویق ميکند ،با این حال چگونگي
پوشش و گزارش این وقایع که جرم ،خشونت ،قاچاق و تروریسم از این دست هستند ميتواند
سياست گسترش ترس را بهتر تامين کند.
بزرگنمایي در مورد حوادث ،ترس ناشي از گزارش آنها را آشکارا به یک ترس غير واقعي
تبدیل مي کند .به عالوه دامن زدن به وضعيت و موقعيت ناشناخته مرتکبان ،این وحشت را
بيشتر خواهد کرد چرا که انسان به صورت ناخود آگاه از ناشناختهها هراس بيشتري به دل دارد.
پوشش رسانهاي گسترده همراه با هياهوي سليطهگرانه دولت جورج بوش نسبت به حوادث ۹۹
سپتامبر  ،233۹ابعاد این حادثه را به گونهاي گسترده کرد که عدهاي این واقعه را جرم عليه
بشریت دانسته و اظهارداشتند همه بشر وظيفه دارند با تروریستها مبارزه کنند ۹و برخي دیگر
آن را بدترین حمله تروریستي تاریخ خواندند 2و به هر حال در نتيجه این حمالت دولت آمریکا
نبردي را عليه تروریسم اعالن کرد که پایاني بر آن قابل تصور نيست .آنچه در نتيجه این اعالن
جنگ رخ داد گسترده و وسيع بود و ساختاربندي سياسي در خاور ميانه را به شدت تحت تاثير
قرار داد .افزون بر این در عرصه حقوقي نيز اثرات گستردهاي را در عرصه حقوق کيفري داخلي
و بين المللي ایجاد کرد که در اینجا مجالي براي پرداختن به آنها نيست .این ترس موجب نوعي
واکنش سریع و پراشتباه در حوزه کيفري گردید که قوانين متعدد تصویب شده پس از حوادث
یازده سپتامبر ،گواهي بر تاثير این احساس بر حقوق کيفري است.

 1لنيکتر ،اندرو ،مبارزه با تروريسم؛ تالشي بیهوده ( ،ترجمه محمد صفار ،نشر پژوهشکده مطالعات راهبردي (گزارش راهبردي)،
بهمن  ،)۹682ص .3
Kondrasuk, Jack. N, The Effect of 1199 and Terrorism on Human Resource Management: Recovery,

۹3, No. ۹, March

2

Reconsideration and Renewal, (Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol.

2332), p 28.
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 :6ترس از تروریسم پيامد تبليغات گسترده رسانه اي

هراسافکني در ميان قربانيان مستقيم ،تنها تاثير یک اقدام تروریستي نيست .دستاورد دیگر
این اقدام رسيدن به انتشار است .انتشار یکي از ویژگيهاي اقدامات تروریستي است که
مرتکبان را در یافتن مخاطبان بيشتر یاري ميدهد.
با انجام اعمال تروریستي ،تروریستها توجهات را به سمت مسایل و موضوعاتي جلب
مي کنند که قبل از آن بسياري از افراد با آن آشنایي چنداني ندارند .بدون وجود تبليغات و
کمپين هاي تروریستي ،کمتر افراد از اوضاع تروریستي که در آن سوي دنيا مي گذرد مطلع
مي شوند حال آنکه با پوشش خبري گسترده در این زمينه در کمتر مدتي تمامي جزیيات
مربوط به چنين واقعهاي در تمام دنيا انعکاس ميیابد۹.
باید اذعان نمود که رسانههاي گروهي در این امر نقش عمده را داشته و آنها مهمترین
وسيله انتشار خشونت و اعمال جنایتکارانه ميباشند .نمونههاي متعددي وجود دارند که ارتباط
بين تروریسم و وسایل ارتباط جمعي و استفاده تروریستها از این وسایل جهت تبليغات را
تایيد ميکنند2.
فزوني احساس عدم امنيت مردم با ازدیاد اخبار جنایي در جراید و رادیو و تلوزیون کامالً
هماهنگ است .بدین توضيح که بدون آنکه تعداد واقعي جرایم اضافه گردد ،کافي است که
اخبار روزنامه ها و رادیو و تلوزیون و توصيف آنان از جرایم تغيير یابد تا احساسات عموم مردم
تهييج گردد و از دولت بخواهند که اقدامات عاجل و جدي در این زمينه مبذول دارد .برعکس

 ،)۹681ص .۹63
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 ۹فضاي مجازي یا اینترنت به عنوان یکي ازوسایل ارتباط جمعي عالوه بر فراهم آوردن امکانات گسترده براي تروریستها در
راستاي انجام اقدامات خشونتآميز خود و ایجاد مفهوم جدید تروریسم سایبري ،در سایر زمينهها نيز تروریستها را یاري
ميدهد .گروههاي تروریستي به نحو فزایندهاي از فناوري اطالعات و اینترنت جهت جذب کمکهاي مالي ،تبليغات و یارگيري
استفاده ميکنند .به عالوه استفاده از اینترنت به عنوان وسيله اي جهت تاثير بر مخاطبان و ایجاد وحشت در ميان آنها استفاده
ميشود .استفاده از اینترنت جهت تبليغات گروه هاي تروریستي و تشویق افراد به مبارزه عليه ظلم همراه با آموزش ساخت بمب
و سایر مواد منفجره ميتواند تاثير گسترده اي را در جامعه ایجاد نماید چرا که افرادي که تحت تاثير این تبليغات قرار گرفته و
با تروریستها ابراز همدردي ميکنند ميتوانند از دانشهاي این گروه ها جهت مبارزه از طریق مسلحانه استفاده کرده و هر یک
به ابزاري براي اقدامات تروریستي تبدیل شوند.
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هرگاه مطبوعات و رسانههاي گروهي فعاليت خبري خود را متوجه موضوعات دیگر نمایند،
احساس ترس مردم به خودي خود کاهش ميیابد۹.
بدین روي رسانهها نقش اساسي در شکلگيري و گسترش تروریسم دارند .با این حال
برخي از این نيز پا را فراتر گذاشته و معتقدند که نقطه آغاز تروریسم بينالمللي با آغاز استفاده
از نخستين ماهواره تلوزیوني در اواخر دهه  ۹۱33شروع ميشود 2.واکنشهاي رسانهها به
حوادث  ۹۹سپتامبر  233۹نشانگر قدرت و اهميت آنها در به تصویر کشيدن اقدامات تروریستي
است و این همان چيزي است که تروریستها در پي آن هستند.
رسانهها نقش مهمي در دستيابي تروریستها به اهداف خود دارند .آنها ميتوانند باعث
گسترش شایعات شوند و از این ناحيه قدرتها را با مشکل مواجه سازند .چنانچه تروریستها
بتوانند وحشتآفریني خود را تحت پوشش رسانهها در آورند ،ميتوانند تا حدود زیادي افکار
عمومي را به اشغال خود درآورده ،آنها را تحت تاثير قرار دهند 6.این نقش به اندازهاي است که
توجهات بسياري را به خود جلب کرده است به گونهاي که «مارگارت تاچر» بيان ميدارد که
تبليغات اکسيژني است که تروریستها بدان احتياج دارند2.
در طول دوران انقالب فرانسه تاثير مستقيم گردن زدن مخالفان در مالءعام به صورت
مستقيم بر افرادي که شاهد ماجرا بودند تحميل ميشد ،چرا که سرعت گردش اطالعات به
صورت امروزي نبود اما امروزه دنياي تلوزیون ،اینترنت و حجم باالي ارتباطات به ميزاني
گسترش یافته است که تاثير اینگونه حوادث را صد چندان ميکند .نتيجه اینکه تروریسم و
رسانهها دست در دست یکدیگر به ایجاد وحشت ناشي از اقدامات تروریستي دامن ميزنند.
وظيفه رسانه ها منعکس کردن اخباري است که ارزش شنيدن داشته باشند و هر چه این اخبار
تکان دهنده تر باشند ،مخاطبان بيشتري خواهد داشت و این چيزي است که تروریسم در پي
آن است .استفاده از این مکانيسم در قالب خبرپراکني هاي گسترده صورت مي گيرد .انتشار
اخبار و فيلم هاي مربوط به حوادث تروریستي با سهولت ایجاد شده در دوره مدرن ،این امکان
 ۹کميته مامور مطالعه در امر خشونت و بزهکاري ،پاسخهايي به خشونت( ،ترجمه مرتضي محسني ،انتشارات گنج دانش ،چاپ
اول  ،)۹678ص .23
2 Hoffman, Bruce, Inside Terrorism, (New York, Columbia University Press, ۹۱۱8).
 6عبدالهي ،علي ،تروريسم شناسي ( ،انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران ،چاپ اول
مرداد ماه  ،)۹683ص .1۹
 2راپوپورت ،دیوید ،سي ،تروريسم( ،در :گزیده مقاالت سياسي-امنيتي ،جلد اول ،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي،
انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي ،چاپ دوم  ،)۹678ص .۹18-۹1۱
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را در اختيار گروههایي همچون داعش قرار داده است تا به بهترین نحو ممکن به هدف گسترش
ترس دست یابند.
به طور کلي پوشش گسترده رسانهاي از اقدامات تروریستي بيشتر بر مردن و زخمي شدن
افراد و تخریب اموال تکيه دارد که این به نوبه خود باعث اشاعه ترس در بين مخاطبان مي
گردد .به ندرت ميتوان روزنامهاي را دید و یا اخباري را شنيد که حوادث تروریستي صورت
گرفته را تحت پوشش خبري خود قرار ندهد .نقش گسترده رسانهها در پرداختن به چنين
حوادثي از یک سو بزهکاران تروریستي را به یکي از آرمانهاي خود که جلب توجه کردن باشد
مي رساند و از سوي دیگر آماج انساني را اهدافي آسيبپذیر در برابر اقدامات تروریستي معرفي
ميکند.
بنابراین تروریستها با استفاده از رسانهها و پيوند آن با خشونت و ایجاد فضاي رواني
غيرطبيعي مي توانند دنيایي مجازي و غير واقعي را ایجاد و تقویت نموده ،مردم را در آن قرار
دهند و به اهداف خود نایل شوند۹.
بر این اساس ميتوان گفت که تروریسم چه در سطح بينالمللي و چه در سطح داخلي،
براي اثربخشي و تاثيرگذاري خود نيازمند به تبليغات رسانهاي است و به طور کلي یکي از دالیل
افزایش اقدامات تروریستي طيف گسترده تبليغات است که بر جمع گستردهتري از مردم کشور
و گاه کل جهان تاثير ميگذارد .تروریستها رسانهها را به چشم وسيله انتقال پيام خودشان به
سراسر جهان ميبينند .هر چند اقدام ،جسورانهتر و خشونت ،چشمپرکنتر باشد رسانهها پوشش
خبري قويتري براي آن تدارک خواهند دید2.
گرچه اعضاي رسانهها خود باعث بروز حوادث تروریستي نميشوند اما قطعاً در انتشار اخبار
ناشي از آن نقش عمده را بر عهده دارند .تروریستها نيز به عنوان افرادي حسابگر که به
احتمال زیاد در پي بيشترین پوشش خبري اقدامات خود هستند از این نقش غير قابل تردید
رسانه ها آگاهي کامل دارند به ویژه که پيشرفت تکنولوژي و ظهور ابزارهاي ارتباطي جدید در
این رابطه امکانات بيشتري را در اختيار ایشان قرار ميدهد .بسياري از تروریستها خود،
خواهان این انتشار اخبار بوده و به انجام آن کمک ميکنند نظير آنچه که گروه القاعده پس از
حوادث ۹۹سپتامبر مبني بر انتشار سخنان رهبر این گروه انجام داد ،یا آنچه که گروهک
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تروریستي جنداهلل در ایران پس از حادثه تاسوکي در سال  ۹682مبني بر انتشار تصاویر مربوط
به جنایات خود انجام داد و یا موارد متعددي که از گروه تروریستي داعش مي توان به عنوان
نمونه ذکر کرد .تحقيقات بسياري نشان دادهاند که بين پوشش رسانهاي و از مهمتر تلوزیوني و
گسترش تروریسم رابطه وجود دارد .این رابطه در مواردي چون هواپيماربایي و ترور نمود
بيشتري ميیابد .به عبارت دیگر ميتوان ادعا کرد که مهمترین تاثير جدي رسانههاي گزارشگر
حوادث تروریستي ،تقریباً گسترش فعاليتهاي تروریستي است چرا که رسانهها ميتوانند تمام
عوامل الزم براي یک تروریست بالقوه را در زمينه انجام ماموریتش فراهم سازند .رسانهها به
راحتي چگونگي الگوهاي تروریستي را در اختيار تروریستهاي بالقوه قرار ميدهند و ميتوانند
به روشهاي گوناگون در آنها ایجاد انگيزه ميکنند۹.
آنچه که در این ميان مهم است نقش رسانهها در انتشار اخبار مربوط به وقایع تروریستي به
حدي است که ترس ناشي از آن به واقع از احتمال وقوع آن در عمل بسيار بيشتر است .نتيجه
اینکه پرداختن بيشتر رسانهها به وقایع تروریستي ترس بيشتري را در ميان مردم موجب
گردیده است و حال آنکه احتمال ارتکاب چنين وقایعي نسبت به ترس از آن بسيار بيشتر
است2.
شاید بتوان با این پيشنهاد که جلوگيري از انتشار اخبار مربوط به وقایع تروریستي ميتواند
تروریست ها را در دستيابي به اهدافشان ناکام گذارد ،حکم به محدودیت انتشار اخبار کرد ،اما
سوال اساسي این است که آیا به واقع چنين امري با توجه به گسترش دنياي مجازي امکانپذیر
است یا خير و در صورت امکان آیا این امر آزادي گردش اطالعات را با مشکل مواجه نميسازد؟
از این رو گرچه این پيشنهاد با توجه به الزامات عملي ميتواند راه حلي موثر باشد اما بدون
تردید در صورت امکان اجرا با مشکالت چندي در ارتباط با آزادي اطالعات مواجه خواهد
گردید.
شماره  ،63تابستان ۹6۱7
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نتيجه
 ۹عبدالهي ،علي( ،همان) ،ص .37
 2این نکته در مورد سایر جرایم نيز مصداق دارد .پرداختن روزنامهها به حوادثي نظير قتلهاي سریالي ،آدمربایي و  ...در سطح
گسترده ،ترسهاي گسترده اي را ایجاد خواهد کرد ،اما در ارتباط با وقایع تروریستي از این جهت تفاوت به چشم ميخورد که بر
خالف موارد قبلي پدیدهاي است که به طور گسترده به آن پرداخته ميشود و به عالوه خود این حوادث نيز به دنبال ایجاد این
وحشت هستند و از این رو ترس ناشي از این حوادث به مراتب بيشتر است.
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ترور آن گونه که از ظاهر واژه نيز پيداست در پي ایجاد وحشت و هراس است .این هدف با
توسل به شيوههاي وحشتانگيز صورت ميگيرد که مصادیق آن در عرصه بينالمللي مشخص
گردیدهاند و با تصویب کنوانسيونهاي متعددي تحت پوشش قرار گرفتهاند .در قوانين داخلي
کشورها گرچه پيرو تالشهاي بينالمللي به ذکر مصادیق خاصي از تروریسم پرداخته شده است
با این حال تالش ها در راستاي ارائه یک تعریف کلي و مفهومي از تروریسم به صورت «اقدامات
خشونتآميز جهت تاثير بر عموم» نمود یافته است.
وحشت افکني به عنوان یک هدف در اقدامات تروریستي پيغامي است که با استفاده از
قربانيان مستقيم اقدامات تروریستي بيان ميگردد .بدون تردید افرادي که از یک حادثه
تروریستي جان به در ميبرند و یا افرادي که چنين حوادثي را تجربه ميکنند زودتر از دیگران
این پيغام را دریافت ميکنند .با این حال ارسال پيام وحشت ناشي از چنين اقداماتي به
حاضران در صحنه تروریستي یا افرادي که این حوادث را تجربه ميکنند محدود نميشود.
پوشش رسانهاي این حوادث مخاطبان بيشماري را در معرض اطالع از این پيام قرار ميدهد به
عالوه که اقدامات خشونتآميز ،قسمت عمده بحث حوادث روزنامهها و رسانهها را تشکيل
ميدهد.
توجه روانشناسانه افراد به این اخبار و حوادث از یک سو رسانههاي گروهي را براي به
دست آوردن مخاطب بيشتر وسوسه ميکند تا چنين حوادثي را با اشتياق بيشتري منتشر کنند
و در صورت ضرورت تا حد نياز آن را آميخته با گزافه گویيهاي رسانهاي نمایند و از سوي دیگر
تروریستها را یاري ميدهد تا خود را نزدیکتر به هدف خود بيابند و توجهات بيشتري را به
سمت خود جلب کنند .این ویژگي ميتواند ترس را بدون وجود یک پشتوانه واقعي در ميان
افراد پراکنده سازد .این امر ميتواند در راستاي اشاعه سياست ترس از سوي دولتها یا از سوي
غولهاي رسانهاي صورت گيرد تا افکار عموم را براي پيشبرد سياستهاي دولت آماده و همراه
نمایند .این پدیده بویژه زماني که دولتها بر رسانهها حاکميت داشته باشند ،رایجتر و آسان تر
خواهد بود.
بدین ترتيب ترور قبل از آنکه یک نبرد واقعي جهت از بين بردن افراد یا اهداف خاص باشد،
یک نبرد رواني است براي تاثيرگذاري بر جمعيت غير نظامي از طریق پيگيري شيوههاي
خشونت بار که مردم را به عنوان یک اهرم در جهت مقابله با دولت مورد استفاده قرار ميدهد.
جو وحشت و هراس ایجاد شده در نتيجه یک واقعه تروریستي دولتها را بر آن ميدارد تا هر
چه سریعتر اقدامي را در این باره صورت دهند .سرعت در واکنش نسبت به این هراس عمومي
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ميتواند منجر به نقض حقوق و آزاديهاي شهروندان گردد و وحشت از ترور را به خشم از
دولت تبدیل تبدیل سازد .از سوي دیگر چنانچه چنين واکنشهاي سریعي از طرف دولتها
صورت نگيرد باز نتيجه یکسان خواهد بود چرا که شهروندان بر این باور قرار ميگيرند که دولت
خواستههاي آنان را نادیده ميگيرد.
بدین ترتيب است که هدف اصلي از اقدامات تروریستي ایجاد وحشت است .این نکته زماني
که اقدامات تروریستي از سوي قدرتهاي سياسي صورت ميگيرد نيز صادق است چرا که در
چنين مواردي هدف نه سرکوب است و نه از بين بردن ،بلکه هدف حکومت کردن است با
استفاده از ترس و از این رو هر چه ترس و هراس بيشتر و همهگيرتر باشد ،حکومت کردن
آسان ترخواهد بود .مورد نمونه انقالب فرانسه که باب تروریسم را در فرهنگ واژههاي علوم
سياسي گشود ،گواهي بر این ادعاست که هر چه هراس گستردهتر باشد ،قدرتها در هدف
اعمال حاکميت خود موفقتر خواهند بود.
فهرست منابع
الف -فارسی
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(آ) .گارنر ،برایان ،فرهنگ حقوقي بلک ،نشر ميزان ،چاپ اول.۹682 ،
اتنهف ،رنالد ،رهيافت جرم شناختي و بزه دیده شناختي به تروریسم (تحليل جرم شناختي
تروریسم) ،ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ،مجله تحقيقات حقوقي ،شماره  ،6۱بهار
و تابستان .۹686
اردبيلي ،محمد علي ،حقوق جزاي عمومي ،نشر ميزان ،چاپ هفتم ،پایيز  ،۹686ج دوم.
آدام ،الکساندر ،مبارزه با تروریسم؛ مطالعه تطبيقي اتحادیه اروپا-ایاالت متحده آمریکا،
ترجمه ابوالحسن شکري ،نشر سازمان عقيدتي سياسي ناجا ،چاپ اول .۹688
آشوري ،داریوش ،دانشنامه سياسي ،انتشارات سهروردي/انتشارات مروارید ،چاپ اول ،بهار
.۹633
آلبرشت ،هانس یورگ ،تروریسم؛ خطر و قانونگذاري ،مترجمان مهدي مقيمي و مجيد
قورچي بيگي ،فصلنامه تخصصي فقه و حقوق ،سال سوم ،شماره یازدهم ،زمستان .۹681
باندورا ،آلبرت ،سازوکارهاي بي قيدي اخالقي ،در رایش ،والتر ،ریشه هاي تروریسم ،ترجمه
سيد حسين محمدي نجم ،دوره عالي مطالعات جنگ دانشکده فرماندهي و ستاد پاسداران
انقالب اسالمي ،چاپ اول.۹68۹ ،
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 -8راپوپورت ،دیوید ،سي ،تروریسم ،در گزیده مقاالت سياسي-امنيتي ،جلد اول ،ترجمه
پژوهشکده مطالعات راهبردي ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي ،چاپ دوم .۹678
 -۱راسل ،برتراند ،قدرت ،ترجمه نجف دریابندري ،انتشارات خوارزمي.۹63۹ ،
 -۹3سليماني ،رضا ،آشفتگي معنایي تروریسم ،مجله علوم سياسي ،سال نهم ،شماره ،68
زمستان .۹681
 -۹۹صدرتوحيد خانه ،محمد ،حقوق کيفري در چنبره دشمن؛ از سياست آمریکایي جنگ با ترور
تا نظریه آلماني حقوق کيفري دشمنان ،در :نجفي ابرندآبادي (زیر نظر) ،علوم جنایي
(مجموعه مقاله ها) ،نشر ميزان ،چاپ اول ،بهار .۹688
 -۹2عبدالهي ،علي ،تروریسم شناسي ،انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين
المللي ابرار معاصر تهران ،چاپ اول مرداد ماه .۹683
 -۹6کميته مامور مطالعه در امر خشونت و بزهکاري ،پاسخهایي به خشونت ،ترجمه مرتضي
محسني ،انتشارات گنج دانش ،چاپ اول .۹678
 -۹2لنيکتر ،اندرو ،مبارزه با تروریسم؛ تالشي بيهوده ،ترجمه محمد صفار ،نشر پژوهشکده
مطالعات راهبردي (گزارش راهبردي) ،بهمن .۹682
 -۹1ليمن ،مایکل و پاتر گري ،تروریسم به عنوان جرمي سازمان یافته ،ترجمه سيد قاسم زماني
و عليرضا طيب ،در تروریسم ،تاریخ ،جامعه شناسي ،گفتمان ،حقوق ،گردآوري و ویرایش
عليرضا طيب ،نشر ني ،چاپ دوم .۹682
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