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چکیده
امروزه بازپروری به عنوان راهبردی قانونی در برخورد با مجرمان در نظام حقووق ییفوری بسویار
مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت قابلتوجهی از خود بهجای گذاشته اسوت اموا پرسوی ایو
است یه آیا ای روش در رویارویی با مرتکبان جرایم مهمی مانند جرایم تروریستی نیز میتوانود
همان نتایج مثبت را از خود به جای گذارد؟ ایران بهعنوان یکوی از یشوورهای فعوا در مبوارزه
علیه تروریسم راهبردهای مختلفی را در ایو خوووب بوه یوار گرفتوه و در مقایسوه بوا ایوران،
سنگاپور با بازپروری مجرمان تروریستی به عنوان راهبردی نوی در ینار سایر راهبردهوای خوود
در مبارزات تروریستی ،از حمالت احتمالی و آسیب های ناشوی از آن تواینون جلووگیری یورده
است .پژوهی حاضر در قالب یک تحقیق ییفی و با استفاده از شواخ هوای پوژوهی تطبیقوی
بازپروری مجرمان تروریستی را بهعنوان راهبردی نوی در مبارزات تروریسوتی بررسوی یورده و
آنها را با روشهای مرسوم مبارزه با تروریسم در ایران و سنگاپور مقایسه نموده است .درنهایوت
یافتۀ حاصل از ای پژوهی به ای شرح اسوت یوه بوا وجوود نتوایج مثبوت بوازپروری مجرموان
تروریستی در یشور سنگاپور ،ایران تاینون از ای روش در مبارزات خود بهره نبرده است.

واژگان کلیدی
بازپروری ،تروریسم ،روشهای نوی مبارزه با تروریسم ،مبارزه با تروریسم ،مجرمان تروریستی.

 نویسندۀ مسئو  ،فکس441-91314911 :

Email: behnam.rastegari@shirazu.ac.ir
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مقدمه
بعد از حادثۀ تروریستی  11سپتامبر ن وع نگرش به تروریسم تغییر یافت به ای شکل یه ایاالت
متحده برای مبارزه از واژۀ جنگ ) (War on terrorاستفاده یرد .واژهای یوه بوا خوود مشوکالت
بسیاری به همراه آورد و جامعه و حقوق بی الملل را با چالشی جدید در ای حوزه مواجوه یورد،
زیرا جنگ با توجه به تعاریف بی المللی شرایط خاب خوود را مویطلبیود و نمویتوانسوت ایو
مبارزه را در زیر چتر خود جای دهد بنابرای امکان اینکه افراد حاضر در ای مبارزه نیز جنگجو
باشند و بتوان بر اساس قوانی جنگ با آنها برخورد یرد نیز ممک نبود.
درعمل تروریسم در سیاست و قانون یشورها به جرمی امنیتوی تبودیل شوده و ایو تغییور
ماهیت باعث شده است دولت ها تروریسم را فراتر از یک جرم معرفی ینند ،به همی دلیل ایو
مبارزه به جنگ با تروریسم شهرت یافت یه در یک طرف تروریستها و در طرف دیگر دولتهوا
قرار گرفتند مجرمان تروریستی از دستۀ بزهکاران خارج شدند و مبارزه با تروریسم به سیاسوت
اولیۀ دولتها تبدیل شد (عالیپور ،1914 ،ب  .)4در تحلیلی حقوقی میتوان به ای مهم دست
یافت یه امنیتی شدن به مفهوم ایجاد امنیت بیشتر برای جامعه است .در ای دیدگاه از جنبی
دفاع اجتماعی یه مجرم را یک بیمار میداند و به اصالح آن توجه دارد و از مکتب تحققوی یوه
بزهکار را قربانی عوامل اجتمواعی و عوامول جسومانی مویدانود و بوهجوای مسوئولیت اخالقوی،
مسئولیت اجتماعی و به جای مجازات ،اقدامات توممینی را پیشونهاد مویدهود ،فاصوله گرفتوه و
دوباره دیدگاه یالسیک یا همان اصطالح «جرم -مدار» مورد توجوه قورار گرفتوه اسوت .در ایو
حالت مجرم برای دیگران یک خطر محسوب می شود خطری یه امنیوت جامعوه را هودف قورار
داده است .به همی دلیل امنیت گرایی بر مجازاتهای سخت و نامتناسب با جرم ارتکوابی بورای
مهار خطر ایجاد شده از سوی مجورم تمییود دارد (طواهری ،1913 ،ب  .)11ازایو رو مجرموان
تروریستی نیز به د لیل ماهیت جرم ارتکابی خود و به دلیل حوادث بسویاری یوه تواینون بورای
جامعۀ انسانی ایجاد یرده اند عامالن مخرب امنیت هستند یه شدیدتری مجازاتهوا را بور ایو
اساس متحمل میشوند مجازاتهایی یه در بسیاری از مواقع نمیتوانود تومثیر مثبتوی در رونود
یاهی ای جرم داشته باشد.
پژوهشگران حوزۀ تروریسم معتقدند تروریست ها افرادی هستند یه نسبت بوه جامعوۀ خوود
احساس یک بیگانه را دارند یه ممک است ای احساس بیگانگی محوو وضعیتهای متفواوت
در جامعه ،مانند شرایط اقتوادی ،اجتماعی ،سیاسی و موارد روان شناختی یا ترییبی از ایو هوا
باشد .اینکه چگونه به ای درک رسیده اند یه بیگانه هستند ،باید از نوع قومیت ،مذهب ،نواتوانی
در یافت شغلی مناسب ،عدم رضایت مالی و نابسامانیهای سیاسی به ایو پاسوخ دسوت یافوت
ولی باید دانست یه آن ها خود را آرمان گرا در دنیایی ناعادالنه می دانند .تروریست ها اغلب جوان
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هستند ،آنها در ای سنی مشتاق ارتباط با همساالن خود بوده ،درنتیجه زموانی یوه احسواس
نارضایتی و بیگانگی ینند ،گروه های تروریستی را تشکیل می دهند .ای افراد همۀ درهای پویی
روی خود را بسته میبینند و با ایجاد گروههایی ای احساس را با یکدیگر به اشتراک میگذارنود
و پس از گفتگوها بهدنبا راههایی برای احقاق حق برمیآیند تا ناتوانی و احساس بیگانگی خوود
را ارضا ینند .ای جوانان شروع به اعتراض و شورش و شعار دادن می ینند ،اما بوه دلیول اینکوه
ای شورش ها نمی تواند خشم درونی آن ها را فرویی یند ،درنهایت دست به عملیات تروریستی
میزنند .به همی دلیل است یه ادغام در جامعه بهجای اجرای مجازاتها باعث یاهی و خنثی
یردن احساس بیگانگی در تروریستها میشود ) . (Hoffman, 1985, p. 1-2ازای رو اسوتفاده از
ابزار بازپروری بر روی مجرمان تروریستی راهبردی جدید و مفید برای مبارزه با تروریسوم اسوت
یه تواینون توانسوته اسوت در یشوورهای اجرایننودۀ آن ثبوات و امنیتوی عوالی ایجواد ینود.1
تروریست ها همیشه از جوانان نبوده و نیستند ،اما در گوروه سونی جوانوان پوذیرش بسویاری از
عقاید افراطی بهسرعت صورت میگیرد یه ای به دلیل ویژگیهای انعطافپذیری جوانان اسوت
و جذب جوانان به ای گروهها آسانتر صورت میگیرد چهبسا گوروههوای تروریسوتی اموروزه از
یودیان نیز برای رسیدن به اهداف خود بهره میبرند و حقوق ای یودیان را نیز نقض میینند.
تروریستها در میان ردههای سنی آسیبپذیر نفوذ یورده ،بوهراحتوی آنهوا را بوا خوود هموراه
میینند و ای یکی از مشکالتی است یه بوه صوورت خواموش در جواموع وجوود دارد و یمتور
میتوان تا زمانی یه آثار آن دیده نشده است به وجود آن پی برد و مانع بروز آسیب شد.
مبارزه با تروریسم در سایۀ ابزار نظامی تا به امروز بوه اشوکا مختلفوی صوورت گرفتوه ،اموا
موضوع مهم ای است یه در ای نوع مبارزات ممک است در مقطوع زموانی یوتواهی تروریسوم
نابود شود و عامالن آن ازبی بروند ،اما عمر ایو موفقیوت یوتواه بووده ،در بلندمودت یشوورها
شکست خواهند خورد چرایه ای افراد و یا افرادی یه ادامهدهندۀ راه هممسلکان خود بودند به
خونخواهیِ افراد ازدسترفته دوباره با قدرت بیشتری گروههای جدید را تشکیل میدهنود و در
حملۀ بعدی خود تالش میینند تا به بودتری شوکل انتقوام بگیرنود .(Rubin & Gunaratna,
)2011, p. 1ازای رو ابزار نظامی تاینون نتوانسته است به یاهی جرایم تروریستی یمک ینود و
همواره باید در آمادهباش نظامی باشد یه از حمالت احتمالی آنها جلوگیری یند و ای موضوع
خود هزینههای بسیاری بر روی دوش دولتها میگذارد.
ایران در طو تاریخ ،حوادث تروریسوتی بسویاری را از سور گذرانوده و در سوا هوای اخیور
حوادث تروریستی دیگری را نیز تجربه یرده یه هریدام با تلفات جانی و موالی بسویاری هموراه
 .1در ای خووب یشورهایی همچون سنگاپور ،موالزی ،سوریالنکا ،انودونزی ،اسوپانیا و یلمبیوا بور روی بوازپروری
مجرمان تروریستی فعالیت میینند.
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بوده است .در هر حادثۀ تروریستی نیروهای نظامی قدرتمندانه بوا آنهوا مبوارزه یورده و پاسوخ
حمالتشان را دادهاند .باای حا مسئله ای است یه چرا حووادث یکوی پوس از دیگوری رد داد
است حمالتی مانند مجلس ،حرم مطهر امام خمینی ،میرجاوه ،اهواز ،چابهار ،زاهدان و بسویاری
دیگر یه همگی با پاسخ نظامی بهپایان رسیدهاند ،اما نتوانستهاند موانع حملوه بعودی شووند .در
برخورد با تروریستها رویکردهای متفاوتی استفاده میشود ،اما به دلیول ضوعف ایو رویکردهوا
نیاز است تا آن ها و نوع عملکردشان بازنگری ،و بررسی شود یه چگونه مویتووان عملکورد ایو
رویکردها را ارتقا داد تا بتوانند با یمتری تلفات مانع بروز حوادث تروریستی گردند مانند یشور
سنگاپور یه توانسته است به ای امر مهم دست پیدا یند.
در خووب بازپروری مجرمان تروریستی پژوهیهای مختلفی در نقاط مختلف جهان صوورت
گرفته است یه به صورت یتاب یا مقالوه در اختیوار محققوان قورار دارد از جملوۀ ایو تحقیقوات
ارائهشده ،یتابی است با عنوان «بازپروری تروریست و مبارزه با افراطگرایی :روش نووی مبوارزه بوا
تروریسم» یه روهان گواناراتنا ( )Rohan Gunaratnaآن را نگاشوته اسوت .ایو یتواب بوه بررسوی
بازپروری مجرمان تروریستی در یشورهای مختلفی مانند سونگاپور و موالزی پرداختوه و ایو امور
مطرح شده است یه اعما مبارزۀ نظامی با تروریستها درنهایت بوه افوزایی حووادث تروریسوتی
منجر میشود .اما مقالۀ حاضر به بررسی رویکرد بوازپروری در ینوار سوایر رویکردهوای مبوارزه بوا
تروریسم میپردازد و تفاوت ای رویکردها را بیوان مویینود و ایو موضووع در دو یشوور ایوران و
سنگاپور بررسی میشود تا به ای نتیجه برسد یه ایران نیازمند استفاده از ای شیوۀ نوی است .در
ای یتاب صرفاً به یشورهایی یه از ای روش استفاده یردهاند توجه شده است ،اما باید یشورهایی
یه شناختی از ای رویکرد ندارند و در خطر حمالت تروریستی هستند نیز مورد بررسی قرار گیرند
به ای صورت ای یشورها نیز به اهمیت ای موضوع با بررسیهای علمی دست مییابنود و توالش
میینند تا از آن بهعنوان روشی مؤثر در مبارزات تروریستی خود استفاده ینند.
پژوهشی دیگر در قالب مقاله در خووب یودیانی انجام شده اسوت یوه در گوروه تروریسوتی
خلیفه استخدام شده بودند و با برنامههای بازپروری به جامعه بازگشتند و به ای موضوع میپردازد
یه ای یودیان باید با برنامههای بازپروری بتوانند به جامعه بازگردنود و بورای اینکوه ایو رویکورد
بتواند بهدرستی بر آنان تمثیر بگذارد باید آنها از لحاظ روانشناختی مورد مطالعوه و بررسوی قورار
گیرند .ای مقاله به رویکرد نوی مبارزه با تروریسوم در خوووب یودیوانِ بوهیوار گرفتوهشوده در
گروههای تروریستی پرداخته ،اما مقالۀ حاضر به گروه خاصی از گروههای تروریستی و قشر ویژهای
از آنها توجه نکرده ،بلکه صرفاً آثار إعما بوازپروری مجرموان تروریسوتی را در ایوران و سونگاپور
مورد مطالعه قرار داده است تا بیان شود یه با توجه به رویکرد بازپروری در ینوار سوایر رویکردهوا
میتوان مانع حوادث آینده تروریسم شد و از تمام اقشار جامعه محافظت یرد.
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نوشتار حاضر ابتدا راهبردهای مبارزه بوا تروریسوم را در ایوران و سونگاپور یوه راهبردهوای
پیشگیرانه ،سریوبگرایانه و قانونی است به طور مختور بررسی یرده است تا ایو مهوم روشو
شود یه ای راهبردها تا چه میزان در یاهی جرایم تروریستی در هر دو یشور مؤثر بوودهانود و
در ادامه ،بازپروری مجرمان تروریستی بهعنوان یک راهبرد نوی در مبارزات تروریستی در ایران
و سنگاپور مورد تحلیل قرار گرفته است .درنهایت ایو نتیجوه حاصول مویشوود یوه بوازپروری
راهبردی مناسب در جهان امروز برای مبارزه با تروریسم است و یشور سنگاپور بوا اجورای ایو
راهبرد مفید و نوی توانسته است نتایجی بهمراتب عالیتر در ینار سایر راهبردها بهدسوت آورد،
اما ایران با اینکه سا هاست قربانی خشونت های تروریستی است و نیاز به روش های جدید برای
مبارزه و حفظ امنیت دارد صرفاً تالش یرده است تا با راهبردهای پیشوی بوه مبوارزه بپوردازد
درحالی یه ای نوع از مبارزات در بسیاری از مواقوع پوس از وقووع یوک حادثوه دسوت بوه یوار
میشود ،اما بازپروری میتواند در بط جامعه رسود یند و مانع حوادث آینده شود.

 .1راهبردهای مبارزه با تروریسم
همان گونه یه مطرح شد یشورها در مبارزات خود از راهبردهوای مختلوف سوود مویجوینود از
جملۀ ای راهبردها می توان به راهبرد پیشگیرانه ،سریوبگرایانه و قانونی اشاره یرد یه هریدام
به صورت یوتاه مورد مطالعه قرار گرفته است.

 .1 .1راهبرد قانونی و پیشگیرانه
راهبرد قانونی بهعنوان قسمتی از راهبرد پیشوگیرانه در ینوار آن در مبوارزات تروریسوتی موورد
استفاده قرار میگیرد .راهبرد قوانونی بخشوی از راهبورد پیشوگیرانه و درحقیقوت مکمول آن در
مبارزات تروریستی است .قوانی می توانند مانعی برای حوادث تروریستی باشند ،درصوورتی یوه
به درستی مورد استفاده قرار گیرند .از سا 3441م قوانی بسیاری برای مبارزه بوا تروریسوم در
عرصۀ بی المللی و داخلی یشورها بویی از گذشوته تودوی و تووویب شوده اسوت .در عرصوۀ
بی المللی پس از ای تاریخ ،هفت 1ینوانسیون منعقد شود و در عرصوۀ داخلوی در سونگاپور دو
 .1ینوانسیون بی المللی ممانعت از تممی سرمایۀ مالی برای تروریسم در سا 1111م توویب و در سا 3443م
الزماالجرا شد ینوانسیون بی المللی جلوگیری از اعما تروریسم هستهای 3441م پروتکل الحاقی 3441م
به پروتکل جلوگیری از اعما غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت مستقر در فالت قارهای پروتکل الحاقی
3441م به ینوانسیون جلوگیری از اعما غیرقانونی علیه امنیت ناوبری دریایی اصالحات مربوط به
ینوانسیون محافظت فیزیکی از مواد هستهای 3441م ینوانسیون جلوگیری از اعما غیرقانونی مربوط به
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قانون 1و در ایران هم دو قانون 3برای مبارزه با تروریست منعقد شده اسوت .قووانی موجوود در
مبارزه با تروریسم میتواند مسیر مبارزه را هموارتر یند و همچنی تعیی ینندۀ نوع برخوورد بوا
مجرمان تروریستی باشد تا بر اساس قوانی و حقوق مورح در حقوق بشور مجوازات ایو افوراد
صورت گیرد .وجود قوانینی یه برخورد با تروریست ها را مشخ یند نیاز بوه ایو دارد یوه در
ابتدا تروریسم جرم انگاری شود و پس از آن برایی قانون اتخاذ گردد .راهبورد قوانونی مویتوانود
نقشۀ راه سایر راهبردها باشد ،درصورتی یه در راستای حقوق بشر اتخاذ شود.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان راهبرد پیشگیرانه در مبارزه با تروریسم تواینون بور اسواس
اسناد بی المللی و داخلی دست به عمل زده است مانند ینوانسیون سازمان ینفورانس اسوالمی
یه جمهوری اسالمی ایران به آن ملحق شده و بر اساس آن اقدام یرده است .مادۀ  9بند  3ایو
ینوانسیون اقدامات پیشگیرانهای را یه دولتها در مبارزات خود باید انجوام دهنود ،بیوان یورده
است .همچنی در ای راستا گزارشهایی از سوی دولت ایران به یمیتۀ مبارزه با تروریسم ارائوه
شده یه در آنها نحوۀ عملکرد ایران در برابر تروریسم و اقدامات پیشگیرانۀ آن بیان شده اسوت.
برای مثا یکی از اقدامات گزارششدۀ ایران به یمیته ،اصالح قانون مربوط بوه شودت مجوازات
قاچاق اسلحه و مهمات یه مجوازاتهوای شودیدتری را علیوه تولیدیننودگان و دارنودگان موواد
انفجاری و آتی زای غیرقانونی و نیز دارندگان گازهای شیمیایی ،گیج یننده ،بی حسیننده و نیز
اشک آور پیی بینی می یند از جانب یمیسیون مریزی نظارت بر تسلیحات و مهموات تنظویم و
برای توویب به مجلوس ارائوه شوده اسوت (گوزارش دوم جمهووری اسوالمی ایوران بوه CTC
) ،1914 ،(Counter Terrorism Committeeب  .)14-11همچنووی در مبووارزات پیشووگیرانه
حفاظت از مرزها اهمیت فراوانی دارد یه نظارت شدید بر آنها اعما شود مانند ایجاد مقرهای
امنیتی در مرزها و استقرار تجهیوزات امنیتوی ،احوداث و توسوعۀ دیوارهوای امنیتوی در امتوداد
مرزهای شرقی اعم از دیوارهای بتنی ،حفر یانا های مرزی ،ایجاد موانوع و یشویدن سویمهوای
خاردار مرزی و انسداد مرز تا حد امکان (گزارش پنجم جمهوری اسالمی ایران به ،1914 ،CTC
ب  .)31ارائۀ ای گزارش ها حایی از ای است یه ایران با محدود یوردن و محافظوت شودید از
بسیاری از مناطق حساس با تمام قدرت در تالش است تا بتوانود از میوزان حووادث تروریسوتی
حمل و نقل هوایی بی المللی و داخلی 3414م پروتکل تکمیلی تورف غیرقانونی هواپیما 3414م
ینوانسیون اصالحی در مورد جرایم و اعما ارتکابی خاب هیئت مدیرۀ هواپیما 3417م.
 .1قانون مبارزه با تممی مالی تروریسم در سا 3443م و نیز قانون مبارزه با بمبگذاری تروریستی در سا
3441م بر اساس ینوانسیون سریوب بمبگذاریهای تروریستی توویب شده است.
 .3در سا 1913ش الیحۀ مبارزه با تروریسم تنظیم و به مجلس تقدیم شد .قانون مبارزه با تممی مالی تروریسم
در سا 1917ش به توویب مجلس رسید و شامل  14ماده و  1تبوره است.
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بکاهد با وجود ای  ،بسیاری از حووادث تروریسوتی همچنوان در مرزهوا و منواطق حسواس رد
میدهد .به طور یلی ایران با افزایی حوادث و افکار تروریستی مواجه است و برای مبوارزه بوا آن
نیازمند اقداماتی در راستای حقوق بشر است.
در مقایسه با ایران ،سنگاپور نیز در بهیار گیری راهبرد پیشگیرانه اقودامات متعوددی انجوام
داده و پس از حمالت تروریستی  11سپتامپر ای یشور بیشتر مورد توجوه تروریسوتهوا بووده
است .ای موضوع مقامات سنگاپور را بر آن داشت تا به مقابلۀ پیشگیرانه علیه تروریسوم دسوت
بزنند .همچنی حوادث اخیری یه در غرب آسیا رد داده ،مانند ظهور داعی در سوریه و عوراق
باعث شده است تا سنگاپور تروریسم را تهدیدی علیه امنیت ملی خوود بدانود و اقوداماتی بورای
ممانعت از سفر به ای مناطق و جلوگیری از حمایتی یه ای افراد نسبت به تروریستها دارنود
انجام دهد .درحقیقت سنگاپور بر اساس قطعنامۀ  3141شورای امنیت عمل یرده یه هدف ای
قطعنامه قطع خطوط ارتباطی افراد در یشورها با تروریستهوای داعوی و النووره اسوت ،و بور
اساس آن و قانون داخلی خود مظنونان تروریستی سنگاپوری را یه قود سفر به مناطق سووریه
و عراق برای یمک به ای گروهها را دارنود بازداشوت مویینود یوه ایو اقودام در قالوب اقودام
پیشگیرانه و قانونی قرار می گیرد همچنی سازمان امنیت ایو یشوور در مرزهوا مراقبوتهوای
ویژهای انجام داده است تا مانع ورود و خروج افراد مشکوک شود ).(Kam, 2014, p. 1093
افزون بر موارد یادشده ،اقدامات پیشگیرانۀ دیگری نیز برای مقابله با تروریسوم در سونگاپور
انجام شده است مانند استقرار نیروهای امنیتی در منطقۀ نیروگاه پتروشویمی بورای بواال بوردن
امنیت منطقه و نوب دوربی های نظارتی در زیرساختهای حیاتی در نیروگاههوا و شوبکههوای
آبرسان یه ای دوربی ها به صورت  37ساعته در حا ینتر نقاط حساس در منواطق مختلوف
است مانند وسایل حمل و نقل عمومی یه دولت توالش یورده اسوت توا دسترسوی آن را بورای
تروریست ها سخت یند .همچنی برای جلوگیری از نفوذ تروریستها در هواپیماها از دربهوای
ضدگلوله استفاده شده و ورودی یابی خلبانها با دوربی های نظارتی تحت ینتر است و تمام
محمولههای هواپیما مورد بررسوی و آزموایی قورار مویگیرنود و سیسوتم تشوخی انفجوار در
هواپیماها نیز تعبیه شده است ).(Ibid
تنگۀ ماالیا ) (Strait of Malaccaیکی از مناطقی است یه امنیت آن برای سونگاپور بسویار
اهمیت دارد چرایه ای تنگه یک آبراه مهم تجاری است و وجود یک حملۀ تروریستی میتوانود
پیامدهایی سنگی برای اقتواد و امنیت سنگاپور به همراه داشته باشد .در ای شوریان دو سووم
گاز مایع جهان تممی می شود و در صورت وجود حمله ،قتل عام بزرگی بهراه میافتد و تجوارت
جهانی مختل می شود .به همی علت سنگاپور اقداماتی مانند استفاده از سیستمهوای پیشورفتۀ
ردیابی مخازن نفت ،استفاده از یشتیهای نیروی دریایی به عنوان اسوکورت بورای یشوتیهوای
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تجاری ،نشان دادن راههای خاب برای یشتیهای تجاری بهمنظور جلوگیری از تماس با نواحی
حساس و تمسیسات و همچنی استقرار تمسیسات تشوخی تشعشوع در نقواط ورودی مورز بوه
یانتینرهوا و پرسونل بورای وجوود موواد رادیوایتیووی ،انجوام داده اسوت (National Security
).Coordination Secretariat, p. 23
راهبرد پیشگیرانه و قانونی از مهم تری راهبردها در مبارزه با تروریسم هستند یه در هور دو
یشور در حا اجرا است ،اما انجام ای اقدامات با وجود پیشگیری از حموالت تروریسوتی باعوث
تضعیف و آسیب به حقوق بشر شده است همچون حقوق پناهندگان یوه دولوتهوا بورای عودم
ورود تروریست ها به یشورشان مانع ورود پناهندگان آسیبدیده و در معرض خطر شدند یه ای
موضوع افزون بر اینکه باعث یاهی اجرای استانداردهای حقوق بشر شده است ،یک خطر جدی
در راستای نقض حقوق انسانی افراد هم محسوب میشود (.)Rastegari & Nordin, 2011, p. 8
باید توجه داشت یه بسیاری از ای اقدامات و قوانی چارچوب اساسی بنیوادی حقووق بشور را
نقض موییننود ماننود حوق امنیوت و آزادی ،دادرسوی عادالنوه ،ممنوعیوت در بازداشوتهوای
غیرمنتظره و نامحدود ،نظارت الکترونیکی بدون حکم دادگاه ،أخذ اثر انگشت تبعیض آمیز علیوه
تبعۀ غیرنظامی یشوری خاب و موارد بسیار دیگر ) .(Nordin &Rastegari, 2011, p. 8حوادث
تروریستی با ایجاد رعب و وحشت در بی مردم سبب شده است یه دولتها ترجیح بدهند برای
خن ثی یردن ای ترس و بازگرداندن آرامی به نقض حقوق بشر دست بزنند درحوالی یوه ایو
موضوع ناامنی را بیشتر خواهد یرد .اما باید توجه یرد یه برای افزایی یارایی ای ابزارهوا نیواز
به حمایت ابزارهای حقوق بشری است.

 .2 .1راهبرد سرکوبگرایانه
پووس از حادثووۀ تروریسووتی  11سووپتامبر دولووت ایوواالت متحوودۀ امریکووا اسووتفاده از راهبوورد
سریوب گرایانه را مورد حمایت قرار داد .در ای راهبرد اصل بر نابودی تروریست ها و اقداماتشان
بود ،ولی از منظر حقوق بشر اولی نتیجۀ استفاده از اقدامات سریوبگرایانه نقوض حقووق بشور
است .در ای راهبرد مقابله با تروریسوم بوه صوورت پلیسوی و نظوامی اسوت .همچنوی تموامی
قطعنامه های شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم در ای چارچوب قرار دارنود (عبودال خوانی،
 ،1911ب  .)337بدون شک شروع ای جنگ خود تهدیدی بر علیه امنیت و حقوق بشر اسوت،
«زیرا با بهچالی یشیدن حقوق بشر بی المللی و حقووق بشردوسوتانه یوه طوی چنود دهوه بوا
مشقت و دقت شکل گرفته است ،جنگ علیه تروریسم امنیت ما را بیی از هر حملۀ تروریسوتی
دیگری تهدید مییند» (هافم  ،1911 ،ب .)199
ایران نیز برای مبارزه با بسیاری از گروهکهای تروریستی به ای روش متوسل شوده اسوت
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مانند ازبی بردن منافقی  ،حزب دمویرات یردسوتان ،جنودال و بسویاری دیگور از گوروه هوای
تروریستی .اما ای راهبرد برای به سرانجام رسویدن هزینوههوای سونگینی را تحمیول مویینود
(شبستانی و افتخاری ،1914 ،ب  )31و ایران تاینون هزینههای بسیاری بابت مبارزه به صورت
نظامی با تروریسم متحمل شده است.
در سنگاپور نیز تا سا 1111م برای سریوب تروریستها دست به اقدامات سریوب زده شوده
است .آخری بمبگذاری در سنگاپور در سا 1114م صورت گرفت و در سا 1111م تروریستها
هواپیمایی را ربودند یه با ورود نیروهای امنیتی سنگاپور  7تروریست تبعۀ پایستان یه هواپیموا را
ربوده بودند ،یشته شودند ) .(Gavin Chua Hearn Yuit, 2009, p. 21در سوا 3444م دو گوروه
تروریستی به نامهای جماعه االسالمیه و القاعده با اهداف حمله بوه یشوورهای امریکوا ،اسوترالیا و
انگلیس در سنگاپور ظاهر شدند یه ممموران امنیت داخلوی ایو یشوور در دسوامبر سوا 3441م
متوجه ای توطئه شدند و آن را خنثی یردند .ای حادثه به تغییور روش سونگاپور در مواجهوه بوا
تروریسم منجر و باعث شد یه سنگاپور برای مبارزات خود دست از سریوب بردارد و با ایودئولوژی
افراطگرایی مبارزه یند به همی دلیل مریزی برای مبارزه با افکار افراطی ایجواد و موفوق شود از
بروز حوادث تروریستی تاینون جلوگیری یند ).(Vakilpour, Rastegari, 2018, p. 19
حمالت تروریستی در جهان با وجود سریوب از سوی یشورها همچنان با اشوکا مختلفوی
نمایان می شود .آمار جهانی حوادث تروریستی نشان از افزایی آن از سا 1144م توا بوه اموروز
داشته است .بر اساس آمار جهانی از سا 1144م تا سا 3411م حمالت تروریستی ثبوتشوده
در مجموع  141414مورد بوده و از سا 3414م تا به امروز (یعنی  )3411تعداد  7193حملوه
و  31374یشته ثبت شده است ) (storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacksیه ای رقم
حایی از باال رفت ای حمالت و ضعف ای رویکردها در جلوگیری از بوروز حووادث تروریسوتی
است .اما ای راهبردها میتوانند با برقراری تعاد میان عودالت و امنیوت راهبردهوایی مهوم در
ی صورف بودون درنظور گورفت حقووق و
مبارزات تروریستی باشند چرایه اگر اقودامات امنیتو ِ
آزادیهای اساسی انسانها یه قوانی بی المللی حقوق بشر از آن حمایت مییند صورت گیورد،
بهجای ایجاد فضای ام برای شهروندان فضای ناامنی در جوامع برای انجام هر اقدام تروریسوتی
ایجاد میشود ).(Rastegati & Nordin, Op.Cit: 10

 .3 .1راهبرد نوین (بازپروری)
در سا های اخیر توجه به رویکرد بازپروری باعث تدوی اهداف و راهبردهای علمی ،دستیافتنی و
اثربخشی شده است .ای جریان به دلیل تغییر جرایم ،همچنان در محافل علمی برای یاهی جرایم
و پیشگیری از آنها جزء مباحث مهم و چالیبرانگیز است (ابراهیمی قوام ،1914 ،ب .)141
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بازپروی ابزاری است با مفهوم تغییر ویژگویهوای فورد مجورم ماننود نووع نگورش او یوه بوا
آموزشهای اجتماعی ،فنی ،حرفهای و روانشناختی صورت میگیرد و به او یمک مویشوود توا
دوباره مرتکب جرم نشود و از سوی دیگر بازپروری باید بوا ادغوام فورد مجورم پوس از گذرانودن
برنامه های بازپروری به جامعه باشد و ادغام مجدد به مفهوم یک انتقا ام و مطمئ در جامعه
و پذیرش فرد از سوی جامعه است به صورتی یه ای فرد در جایگاه مناسب خوود قورار گیورد و
آزادانه به زندگی خود ادامه دهود ،بودون تمایول بوه ارتکواب مجودد جورم (Liesbeth van der
) .Heide, Jip Geenen, 2017, p. 8بازپروری مجرمان تروریسوتی سیاسوتی جدیود در راسوتای
حمالت تروریستی است یه بر قابلیت انعطافپذیری ای مجرمان تمیید مییند به ایو مفهووم
یه به تروریستها یمک میشود تا به عنوان یک فرد مفیود وارد اجتمواع شوده ،زنودگی عوادی
داشته باشند .در ای راهبرد تالش میشود تا در ینار سایر راهبردها بر اساس آموزههای حقووق
بشر از میزان حوادث تروریستی یاسته شود.
شایان ذیر است با گسترش ایودئولوژی افراطوی و برقوراری ارتبواط تروریسوتهوا از طریوق
اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی ،مشاریت اجتماعی و بازپروری بهعنوان یکی از حیاتیتری
اریان مبارزه با تروریسم ظهور یرده است .در مبارزه با تروریسم چهار ری وجود دارد:
 مبارزه با اطالعات تروریسم (راهبرد قانونی و پیشگیرانه)
 عملیات مبارزه با تروریسم (راهبرد سریوبگرایانه)
 تحقیقات مبارزه با تروریسم (راهبرد پیشگیرانه)
مشاریت اجتماعی و بازپروری تروریسم (راهبرد نوی مبارزه بوا تروریسوم) (Gunaratna,

.)2011, p. 281
ه ریدام از ای اریان در جایگاه خود در برخورد با مجرمان تروریستی اهمیت ویژهای دارند و
در صورت بهیارگیری بهموقع و مناسب میتوانند آثار مثبتی داشته باشند .البته ناگفته نماند یه
در هریدام از ای اریان اصل مهم باید رعایت اصو انسانی باشد یه بتواند مثمر ثمر واقع گردد.
بر اساس تحقیقات پژوهشگران اگر تروریستها یک دوره در زندانها به سر ببرند و برنامه ای
برای تغییر آنان وجود نداشته باشد ،همچنان تهدیدی برای امنیت خواهند بوود و امکوان اینکوه
دوباره به گروههوای تروریسوتی بپیوندنود وجوود خواهود داشوت ). (Gunaratna, 2013, p. 19
دولتها زمانی یه یک فورد تروریسوت را دسوتگیر موییننود بهتوری فرصوت را بورای تغییور
دیدگاههای او دارند ،درغیر ای صورت ای فرد همچنان یک حامل و منبع مهم برای افراطگرایی
باقی می ماند .برای جلوگیری از شکل گیری گروه های تروریستی بایود برناموه هوایی هوشومندانه
برای ادغام آنها به جامعه صورت بگیرد ) .(Gunaratna, 2015, p. 6چرایه در ای صورت ایو
فرد خود را نیازمند یک زندگی مانند سایر انسانها میبیند و به ای موضوع واقف میشوود یوه
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حقوق او نیز مانند سایر انسانها مورد توجه است و جامعوه بوه وجوود او بوهعنووان یوک انسوان
نیازمند است .زمانی یه افراد برخالف قانون اقداماتی انجام میدهند مسوتحق مجوازات هسوتند،
اما ای مجازات باید بهگونهای باشد یه به سایر اقشوار جامعوه آسویبهوای روحوی ،اجتمواعی و
اقتوادی وارد نکند و درصورتی یه ای گونه شود از میزان تومثیرگوذاری آن یاسوته مویشوود و
همچنان ای فرد مجرم و خطایار باقی میماند و جامعه او را به دیدۀ یک تابو مینگرد و در ایو
صورت احساس امنیت نیز در جامعه یاسوته مویشوود .جواموع اموروزی نیازمنود اطمینوان بوه
یکدیگرند تا بتوانند در سایۀ ای اطمینان و امنیت به پیشرفت و تعالی خود دست یابند.
در ای راستا مهم تری یاری یه پس از دستگیری یک تروریست باید انجام شوود بوهدسوت
آوردن اطالعات از ای اشخاب است تا از لحاظ امنیتی گروههای مرتبط با او یشوف و دسوتگیر
شوند درواقع هر تروریست یک منبع ارزشمند برای دستگیری گروههای بزرگتر اسوت .بعود از
آن باید از لحاظ روانشناختی بر روی تکتک ای افراد مطالعه شود و درنهایت بر توانمندسوازی
آنها در زمانی طوالنی برای بازگشوت بوه جامعوه تمریوز گوردد ) .(Ibid, p. 9 & 11در صوورت
یشته شدن تروریست دستگیر شده ،بدون شک همچنان افراد پشت پرده به فعالیت خوود اداموه
میدهند و ای روند تا زمانی یه تالش نشود بر روی ای افراد بهعنوان منبوع مهوم اطالعواتی از
لحاظ روان شناختی ،اجتماعی و حقوقی تحقیق شود به یاری عبوث تبودیل خواهود شود و دور
باطلی را باید طی یرد .نیاز به برنامه های بازپروری در ایو برهوۀ زموانی یوامالً مشوهود اسوت
چرایه تروریستها برای تغییر نگرش خود نیازمند یمک هستند و اگر غیر از ای باشد نتیجهای
منفی برای جوامع در پی خواهد داشت.
ازای رو طیف وسیعی از برنامههای بازپروری مجرمان تروریستی را میتوان بوه ایو صوورت
دستهبندی یرد :بر اساس هدف ،بازپروری میتواند نوعی خاصی از افوراطگرایوی یوا تموام انوواع
افراطگرایی را را دربر گیرد .بر اساس مراحل اجرا ،بازپروری میتواند قبل از زندان یا در زندان و
یا بعد از زندان باشد .بر اساس نوع شریت افراد در برنامههای بازپروری ،میتوانود داوطلبانوه یوا
اجباری باشد .در بسیاری از یشورها صرفاً افراطگرایان مورد هدف هستند ،درحالی یه با تمریوز
بر روی قشر مستعد برای افراطگرایی میتوان محیط را ینتر و از بروز حوادث آینده جلوگیری
یرد به ای صورت عدالت ییفری نیز رعایت میشود و مبوارزۀ پیشوگیرانه در مقابول تروریسوم
صورت میگیرد ) .(Liesbeth, Op.Cit: 8همچنی روشهای بوازپروری مجرموان تروریسوتی را
میتوان به هفت دسوته تقسویم یورد :بوازپروری موذهبی بوازپروری روانشوناختی بوازپروری
تحویلی بازپروری فنی و حرفهای بازپروری خانوادگی و اجتماعی بازپروری ورزشی و تفریحی
و بازپروری با خالقیت هنری .هریدام از ای روشها نیازمند برنامهریزی دقیق است تا بتوان بوه
هدف موردنظر دست یافت ). (Gunaratna, 2015, Op.Cit: 9 & 11
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برنامههای بازپروری در یشورهای مختلف بر اساس نوع قوانی و فرهنوگ آنهوا اجورا مویشوود.
بررسی آنها در ایران و سنگاپور میتواند تمثیر ای برنامهها را بر مجرمان و جامعۀ مدنیِ هر دو یشوور
نمایان سازد درصورتی یه مجرمی بر اثر ای برنامهها به جامعوه بوازگردد چوه میوزان از بوزۀ ارتکوابی
یاسته میشود .ای امر در خووب مرتکبان جرایم تروریستی نیز در هر دو یشور نشان میدهود یوه
در صورت توجه و عدم توجه به ای مسئلۀ مهم چه آثاری بر هر دو یشور خواهد گذارد.

 .2بازپروری در ایران
مجازات هنجار شکنان از گذشته تا به امروز قدمتی به وسعت تاریخ بشریت دارد ،اما توجه بویی
از حد به اجرای ای مجازاتها به مختل شدن آزادیهای اشخاب ،تحمل هزینههای گوزاف بور
دوش دولتها و اختال در عملکرد نظام قضایی منجر خواهد شود (فروغوی و همکواران،1911 ،
ب  .)111اما در ای میان برای یاهی ای حجم از اختال های حاصل از مجازاتها میتوان بوه
یکی از اهداف مهم عدالت ییفری یعنی بازپروری توجه ویژهای داشت یوه در پرتوو ایو هودف،
عدالت ییفری تدابیر اصالحی -درمانی مناسوبی را بورای بازگشوت مجرموان بوه جامعوه اتخواذ
می یند .به همی منظور خبرگان قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران در سوا 1911ش در
بند  1اصل ، 111 1اصالح و درمان بزهکاران را از وظایف دستگاه قضایی قرار داده است (نیازپور،
 ،1911ب .)314
اجرای برنامههای بازپروری برای زندانیان در ایران نتایج مثبتی بههمراه داشته اسوت بورای
مثا در زندان زنان اراک برنامههای بازپروری بر روی زنودانیان بوه یواهی بازگشوت و ارتکواب
مجدد جرم در میان زنان مجرم انجامید و همچنی مجرمان نیوز از برناموههوای اعموا شوده در
زندان رضایت داشتند و معتقد بودند یه روشهوایی یوه باعوث آمووزش مهوارتهوای متعوددی
برایشان شده مانع از تکرار جرم بوده است و آن ها به راحتی به زندگی اجتماعی بازگشوتند .ایو
زنان به جرایم حمل مواد مخدر ،موورف و فوروش آن معاونوت در قتول ،سورقت و معاونوت در
سرقت چک بالمحل روابط نامشروع یالهبرداری استعما  ،حمل و نگهداری مشروبات الکلی
خیانت در امانت و نزاع و تهمت مرتکب شده بودند .بر اساس آمار  11/11درصد ای زندانیان به
دلیل تمثیر روش های بازپروری توانستند به جامعه به صورت مفید بازگردنود (رشویدی و براتوی،
 ،1911ب  .)41ای آمار تنها نمونهای از یکی از زندانهایی است یه در راستای اجرای اهوداف
عدالت ییفری توانسته است از میزان جرایم و بازگشت زندانیان به زندانها و ارتکاب جرم بکاهد.
نمونۀ دیگری از ارائۀ برنامههای بازپروری ،زندانهای سونندج و شویراز اسوت یوه در آنهوا
 .1اصل  :111بند  -1اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمی
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زندانیان با حضور در یالس های مختلف درسی ،ورزشی و فنی و حرفه ای برای حضور در جامعه
به شکلی مفید حاضر میشوند .زندانیان با آموزشهای مختلوف فنوی و حرفوهای مویتواننود در
مشاغل مختلفی بعد از آزادی شروع به فعالیت ینند .آنها از سوی مسئوالن زندان بعد از آزادی
نیز تحت نظر قرار می گیرند تا ای اطمینان حاصل شود یه برنامههای ارائهشده بر آنهوا مفیود
بوده است .بر اساس آماری در زندان شیراز حودود  1هوزار نفور توانسوته بودنود مودرک فنوی و
حرفهای در ای زندان دریافت ینند ) (Vakilpour, Rastegari, Op.Cit: 18و میتوانند بهراحتی
در مشاغلی یه آموزش دیده اند مشغو به یار شوند .بدیهی است یه برنامههای بازپروری بورای
زندانیان و جامعه سودمند بوده و امنیتی دوجانبه ایجاد یرده است.
اهمیت بازپروری در حقوق ایران به میزانوی بوود یوه قوانونگوذار آن را در بواالتری سوطح
تقنینی شناسایی و در قانون اساسی عنوان یرد (نیوازپور ،هموان ،ب  .)313در سوا 1917ش
سازمان زندانها با سازمان آموزش و پرورش تفاهمنامه ای برای حمایت از یودیانی یوه والودی
آنها در زندانها بهسر می بردند منعقد یرد ،چرایه ای یودیان از اقشار آسیبپوذیری هسوتند
یه با دور شدن سرپرست خانواده از لحاظ اجتماعی دچار مشکل موی شووند و در صوورت عودم
حمایت به چرخۀ جرم میپیوندند .بر اساس آمار 344 ،انجم حمایت از خانوادههوای زنودانیان
در یشور فعالیت میینند .در سا 1911ش زندانیانی یه با سوادآموزی مشغو بوه یوار شودند
 37هزار نفر بودند همچنی آمار زندانیان بیسواد در ایران یه زیر  14سا هستند 7371 ،نفور
است یه با برنامههای سوادآموزی یه در خووب آنها اعما میشوود از ورودشوان بوه چرخوۀ
جرم جلوگیری خواهد شد .از ای تعداد در آبان 1911ش تعداد  3911نفر هومزموان بوا شوروع
سا تحویلی شروع به تحویل یردند .از سوی دیگر در سا گذشته در یل زندانهوای اسوتان
تهران تعداد  311نفر در مقاطع یاردانی ،یارشناسی و یارشناسوی ارشود مشوغو بوه تحوویل
شدهاند ) . (mizanonline, 527048اما در اجرای ای قانون تمام مجرمان از آن بهوره نبوردهانود،
درحالی یه نفع جامعه و مجرم استفاده از برنامههایی است یه بتواند مانع ورود دوبارۀ ایو فورد
به جرم شود از طرفی مجرمان خطرنایی چون تروریستها در ایران تاینون نتوانستهانود تحوت
برنامههای بازپروری قرار گیرند.
تاریخ حوادث تروریستی در ایران حایی از ای است یه ایران بارهوا از سووی تروریسوتهوا
مورد حمله قرار گرفته و امروز نیز همچنان یکی از اهداف مهم تروریستها است .طوی حموالت
تروریسوتی بوه مجلوس و حوورم مطهور ،حودود  44نفور دسووتگیر شودند یوه بسویاری از آنهووا
پشتیبانییننده بودند و پروندههای آن هوا در مراجوع قضوایی رسویدگی و بنوابر نووع جرمشوان
مجازات می شوند یه اگر ای جرم محاربه تشوخی داده شوود بودون شوک مجوازات اعودام در
خووب آنها اعما خواهد شد ) .(mehrnews, 4114260قبل از حموالت تروریسوتی مجلوس،
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 144اقدام تروریستی طی دو سا از سوی نیروهای امنیتی ایران خنثی شوده اسوت .عملیواتی
مانند انفجار بمب در مکان های عمومی یه به نتیجه نرسید و درنهایت عامالن آنهوا دسوتگیر و
مجازات شدند و حتی پس از حمالت مجلس فشار زیادی از جانب تروریستها در ایران صوورت
گرفت یه در نتیجۀ آن گروههای دو تا سه نفوره شناسوایی شودند .همچنوی  71داعشوی در 1
استان یشور (تهران ،فارس ،یرمانشاه ،یردستان و آذربایجان غربی) دستگیر شودند یوه حامول
مقادیر زیادی اسناد و مدارک و مهمات بودند ).(Iran-newspaper, 186650
شمار باالی حوادث تروریستی و تعداد زیادی از مجرمان تروریستی یوه دسوتگیر یوا یشوته
شدند ،همچنی یشته و زخمی شدن انسانهای بیگناه بی شماری نشان از ای دارد یوه ایوران
در مبارزات خود از راهبرد سریوب گرایانه بیی از سایر راهبردها استفاده مییند و در ای میان
با استفاده از راهبرد قانونی تروریستهای دستگیرشده را بور اسواس موادۀ  311قوانون مجوازات
اسالمی محایمه و مجازات مییند یه بیشتر ای مجازاتها به اعدام ختم میشود چرایوه ایو
افراد مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یشور شده اند یوه مجوازات آن در موادۀ 311
اعدام است .از سوی دیگر مجرمان جرایم امنیتی در قوانی ایران نمیتوانند مورد بازپروری قورار
گیرند ،به ای ترتیب ای افراد در مواجهه با قانون نیز نمیتوانند با رویکرد حمایتی روبرو شووند
و درنهایت غیرقابل انعطاف بودن قانون در مورد آنها به افزایی یشتارها و یاهی امنیت منجور
خواهد شد .ای تدابیر سعی دارد تا تروریسم را خنثی یند ،اما تکورار حووادث نشوان از آن دارد
یه ترو ریسم با قدرتی بیی از پیی در ایوران در حوا ایجواد تواریخی ناخوشوایند اسوت .حوا
پرسی ای است یه چرا باید بر مجرمان جرایم تروریستی سختتری مجازاتها اعما شود؟
حقوق ییفری به مجرمان تروریستی نگاهی عادالنه ندارد و برای ایجواد امنیوت در راسوتای
سیاست امنیتی با آنها رفتار مییند .حقوق ییفری ضدتروریستی اندیشهای مبتنی بر حمایوت
از بزهدیودگان و انتقوام دارد یوه گواهی مویتوانود در قالوب همودردی باشود و گواهی نمایوانگر
قدرتطلبی دولت ها .همچنی حقوق ییفری جدید به دلیل توجه ویژۀ خود به بزهدیوده توالش
مییند تا خشم او و جامعه را نسبت به جرم و مجرم خنثی یند ،ازای رو با مجازاتهوای شودید
به آن پاسخ میدهد و در نتیجۀ ای اقداماتْ حقوق بشر نیز نادیده گرفته مویشوود حتوی یوک
فرد با داشت یک اندیشۀ دینی یا سیاسی خاب میتواند بهعنوان تروریست تعقیب شود (مهرا و
یارگری ،1919 ،ب  )11و درنهایت حقوق ییفری در تقابل با اصو حقوق بشر قرار میگیرد و
راهحلهایی ارائه میدهد یه با حقوق اساسی افراد در تعارض است (آلبرشت ،1911 ،ب .)111
ای روش تنها برای مدت یوتاهی می تواند پاسخگوی نیواز جامعوه باشود و بوهزودی جامعوه بوا
مجرمان خطرناک دیگری روبرو میشود.
یکی از مسائ ل مهم و دارای اهمیت برای سازمان ملل متحد ،حفظ صلح و امنیت اسوت یوه
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رسیدن به آن را در سایۀ رعایت حقوق بشر میسر میداند و بیان مییند یه احتورام بوه حقووق
بشر میتواند از درگیریهای متعددی جلوگیری یند ،درحالی یوه خشوونت و درگیوری توسوعۀ
پایدار را تضعیف مییند درحقیقوت رعایوت حقووق بشور توانوایی جلووگیری از درگیوریهوای
متعددی را دارد ) (ohchr.orgو عدم رعایت حقوق بشر و بوهطوور یلوی ایجواد بویعودالتیهوا و
نابرابری های اجتماعی و اقتوادی در بی آحاد مردم از هور قشور ،فرهنوگ و موذهبی از دالیول
ایجاد رفتارهای تنی زا است یه میتواند در قالوب جورایم ،حووادث تروریسوتی و حتوی جنوگ
نمایان شود (ممتاز و رنجبر ،1911 ،ب  .)314حا اگر دولتها خود نقضیننودۀ حقووق بشور
باشند به گروههای تروریستی ای اجازه را دادهاند تا بهراحتی بتواننود افورادی را یوه حقوقشوان
نادیده گرفته شده است جذب ینند تا حوادث جدیدی را رقم بزنند (هوافم  ،1911 ،ب )197
و با ای اقدام ،دولتها خود به افزایی جرایم دام میزنند.
یکی از اصو مهم و اساسی حقوق بشر مادۀ  14بند  9حقوق مدنی و سیاسی است یوه بوه
بیان رعایت حقوق مجرمان میپردازد و خواستار برخوردی عادالنوه بوا آنوان بور اسواس مووازی
حقوق بشری است .همچنی بیان مییند یه مجرمان باید اصالح شوند و به جامعه بازگردند یه
ای بازگشت هم می تواند امنیت جامعه را تممی سازد و هوم از تکورار جورایم جلووگیری ینود،
درحالی یه نادیده گرفت ای حق در خووب مجرمان تروریستی به افزایی ای مجرمان منجر
شده است .حا پرسی ای است یه چرا مرتکبان جرایم تروریستی نمیتوانند بر اساس موازی
حقوق بشر موردی برای برنامه های بازپروری باشند و صرفاً مجرمان جورایم عوادی بایود از ایو
برنامه ها استفاده ینند؟ از سوی دیگر آیا اتالف نیروی انسانی و ازبی بردن منابع مالی میتوانود
امنیتی پایدار ایجاد یند؟
بر اساس مادۀ یادشده تمام مجرمان باید از برناموههوای بازپرورانوه بهورهمنود شووند ،اموا در
بسیاری از یشورها ازجمله ایران به دلیل دید متفاوت به مجرمان تروریستی تالش موی شوود توا
ای گونه مجرمان بر اساس قوانی ییفری ضدتروریستی و قاعدۀ جنگ با تروریسم ازبوی برونود.
زمانی یه مجرم تروریستی به فردی نابخشودنی در نظر مردم تبدیل میشود تمیید بر بوازپروری
آنها نیز یاری سادهای بهنظر نمی رسد و برای اعما آن نیاز به تغییر دیدگاه جامعه نیز اهمیت
بسیاری در موفقیت ای هدف دارد ،اما همانگونه یه سیمون بیان مییند دولوتهوا در توالش
هستند تا بر ای موضوع تمیید ینند یه جرم عامل اضطراب و تشویی اسوت ،بوه هموی دلیول
مجازاتهای شدید و تالفی جویانه را اعما و از آن بهعنوان توجیهی برای حفوظ امنیوت و حول
مشکالت استفاده میینند ( .)Simon, 1997, p. 173استفاده از ابزارهای جنگ و قوانی ییفری
برای مبارزه با تروریسم راهکاری ساده است یه میتواند مانع توجه بوه ریشوههوای پیودایی آن
شود .همان طور یه یمیسیون  11سپتامبر در ای خووب تحت فشار بودن دولتها ،دولتهای
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ورشکستۀ سیاسی ،ناامیدی و بیسوادی را از عوامول بوروز رفتارهوای تروریسوتی مویدانود و در
صورت توجه به ای عوامل و مهار آن ها ،رفتارهوای تروریسوتی را بورای برخوی تروریسوتهوای
احتمالی غیرجذاب مییند (مهرا ،همان ،ب  ،)41ازمیان برداشوت جورایم تروریسوتی نیازمنود
شناسایی ریشه های ای جرم است ،چرایه وجود تروریست های بالقوه همچنوان خطوری بوزرگ
برای جوامع محسوب میشود .تروریسم نوعی تفکر است یه عوامل متعددی میتواند به بروز آن
دام بزند ،ازای رو توجه به روشی یه تالش مییند ریشههای ای جرم را درمان یند میتوانود
مکملی عالی در ینار سایر روشهای مبارزه باشد.
افزون بر رعایت حقوق بشر درصورتی یه بیشتر افراد جامعه قوانی ییفری ضدتروریستی را
ناعادالنه بدانند ،قوانی ییفری عادی جایگزی و اجرا می شوند چرایوه قووانی جدیود تواینون
هیچ یمکی به یاهی جرایم تروریستی نکرده و اعتبار و حیثیت خود را نزد عموم جامعه ضوایع
یرده است (همان ،ب .)19

 .3بازپروری در سنگاپور
در دولت سنگاپور بر اساس قوانی  ،مجرمان زمانی یه وارد زندان میشووند بایود موورد حمایوت
مسئوالن زندان و دولت قرار گیرند و در چارچوب برنامههای بازپروری بتوانند دوباره بوه جامعوه
بازگردند .ای سیاست منحور به مجرمان خاب نیست و جامعۀ سونگاپور از دولوت انتظوار دارد
زمانی یه فردی با هر جرمی به زندان وارد میشود پس از خروجْ دیگر مرتکوب جورم نشوود .بور
طبق دیدگاه ای یشور ،برنامههای بازپروری میتواند مانع ایجواد جورایم جدیود شوود و از ورود
دوبارۀ مجرمان به زندان جلوگیری یند.
بر اساس برنامههای موجود ،زندانیان باید بنابر نوع جورم و خطرهوایی یوه دارنود تفکیوک و
طبقهبندی شوند ،ای یک نقشۀ راهنمای شخویتی است یه در نوع و انجام برنامههای بازپروری
مجرمان در زندان اهمیت دارد .بر اساس ای نقشه ،زندانیان برنامههای درمان و روانکاوی دریافت
می ینند و پس از طی مراحل بازپروری برای ورود به جامعه آماده میشوند و بعود از آزادی نیوز
برای اطمینان از سالمت مجرمان ،آنها از دور تحت مراقبت قرار میگیرند .ای برنامهها بر اساس
نیازهای زندانیان به آنها تخوی داده میشود .ازجمله برنامههای یلیدی در بازپروری زندانیان،
برنامههای درمانی تخووی است یه از سوی مشاوران زندان و روانشناسان تهیه و اجرا میشود.
آن ها نیازهای جسمی و روحی زندانیان را در پنج حوزۀ اصلیِ نوع تفکورات اجتمواعی ،مودیریت
احساسات و خشم ،مدیریت غلبه بر خشم ،درمان سوء مورف مواد و درموان مشوکالت جنسوی
هدف قرار میدهند .مقوود از ای برنامهها افزایی انگیزۀ زندانیان برای تغییر خودشان از طریق
درک رفتارهای مجرمانۀ خود ،همچنی مجهز یردن آنها به مهارتهای الزم برای جلوگیری از
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بازگشت مجدد به سمت جرایم است ). (Tang, 2010, p. 44

در ای راستا زندانبانها نیز به صورت موداوم بورای اجورای برناموههوای بوازپروری آمووزش
می بینند .درواقع زمانی یه مجرم در زندان بهسر می برد بهتری زمان برای آن است یه طرحوی
پیاده شود تا دوباره وی به زندان بازنگردد یه اگر ایو یوار بوهدرسوتی انجوام شوود بسویاری از
آسیبهای اجتماعی یاهی مییابد .سرپرستان زندان به یمک خانوادهها و جامعوه ،زنودانیان را
به سمت شهروندانی مسئو هدایت میینند و به ای صورت یک سیستم امو و نمونوه ایجواد
خواهد شد ) .(Ibid, p. 43مجرمان تروریستی ازجملوه مجرموانی هسوتند یوه بوازپروری آنهوا
به عنوان راهبردی نوی در مبارزات تروریستی در سنگاپور شدیداً مورد تمیید قرار گرفتوه اسوت.
در ای یشور برای عملی یردن ای روش ،دولت با تمام بخی های جامعه خود هماهنگ شده و
دست به همکاری زده است چرایه ای روش صرفاً با اقدامات یک ارگان نمیتواند قابلیت انجوام
داشته باشد و به نتیجه برسد .درحقیقت یک رابطوۀ دوجانبوه بوی دولوت و موردم در مبوارزات
تروریستی در ای یشور وجود دارد.
تروریسم مشکلی جهانی است یه ریشه در ایدئولوژی دارد و میخواهد با روشهای پیچیده و
فاجعهآمیز به نتیجۀ دلخواهی برسد ( )NSCC, 2004, p. 27ازای رو دولت سنگاپور در برخورد
با تروریستها به اقدامی مهم دست زد ،و آن تشکیل گروهوی بوه نوام «تووانبخشوی موذهبی»
) (Religious Rehabilitation Groupدر  39آوریل  3449بود .هدف از تشکیل ای گروه ارائوۀ
مشاورههای تخووی برای درک و توحیح سوء تفسیر از اسالم و آموزش عمومی برای مسلمانان
و غیرمسلمانان در جهت حفظ و نظارت بر افراطگرایی مذهبی بود درواقع هدفْ مقابله با تفکور
اسالم افراطی و وهابی بود .ای گروه از طریق تولید ویدیوهایی یه ای ایودئولوژیهوا را آمووزش
میدهد توانسته اند بسیاری از جوانانی را یه گرایی به اینترنت و شبکههای اجتماعی دارنود بور
اسالم غیرافراطی متقاعد ینند ،و در روش دیگری آنها به سراغ تروریسوتهوای بازداشوتشوده
رفته ،با نفوذ به قلب و ذهنشان یمک میینند تا آنها بتوانند با برنامههای بازپروری دوبواره در
قالب فردی اجتماعی به جامعه بازگردند .در ای مسیر حمایتهای متعددی نیاز است تا یک فرد
تروریست وارد جامعه شود ) .(Kam, Op.Citای گروه برای اینکه بتواند به موفقیت موردنظر خود
دست یابد ،جلسات منظم گفتگو و مشاوره را از طریق سازمان امنیت ملی به صورت مداوم برگزار
و در ای راستا از استادان و پژوهشگران مختلفی ازجمله مؤسسۀ دفاع و مطالعات استراتژیک نیز
استفاده مییند ازجمله فعالیتهای ای افراد ارائۀ تکنیکهای یامل مشاورۀ حرفهای است (Bin
.(Hassan & Pereire, 2006, p. 462
یکی دیگر از اقدامات ای سازمان ،حمایت از خانوادههای افراد دسوتگیرشوده اسوت .دولوت
سنگاپور بهشدت نگران آیندۀ ای خانوادهها است ،زیرا بسویاری از ایو افوراد سرپرسوت و تنهوا
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نانآور خانواده اند و برای اینکه اعضای ای خانواده مشکالت مالی را تجربه نکنند و دچوار فسواد
نشوند ،سازمان امنیت داخلی و نهادهای مسلمانان به یمکرسانی بوه ایو افوراد اقودام یورده و
فرزندان آن ها را برای اینکه در آینده به افراد خطرنایی تبدیل نشوند مورد تعلیم و تربیوت قورار
دادهاند .ای حمایتهای مالی از صندوقهوای تحوت مودیریت ایو نهادهوا و سوازمانهوا تهیوه
میشود .اعضای ای خانوادهها از پشتیبانی افرادی یه در زمینههای مشاوره آموزش دیده بودنود
بهرهمند شدند و بهطور منظم شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفوت و همچنوی ایو مشواوران
یانا ارتباطی میان خانوادههای زندانیان بودند ) .(Bin Ali, 2005انجام ای اقدامات در موفقیت
ای گروه بسیار اهمیت دارد چرایه باعث میشود از طرفی بی خانوادههوا و زنودانیان و جامعوه
پیوندی برقرار شود و از طرفی از گرایی یودیان ای خانوادهها در آینده به رفتارهای تروریستی
و یا جرایم دیگری یه از به حاشیه رانده شدن آنها از سوی جامعوه و آمووزشهوای ناصوحیح و
همچنی ازدست دادن امنیت مالی ناشی از بازداشت پدرانشان نشئت میگیرد ،جلوگیری شود
).(Bin Hassan & Pereire, Op.Cit: 463

دولت سنگاپور از ملت خود خواست تا با یکدیگر برای زنده ماندن سنگاپور متحد شووند ،بوه
همووی منظووور دولووت جلسووات گفتگووو میووان سووازمانهووای غیردولتووی ،جوامووع مسوولمانان و
غیرمسلمانان را برگزار یرد .ای ابتکار پیامدهای خوشایندی داشوت ماننود اعتمادسوازی میوان
نژادهای مختلف و ایجاد هماهنگی در سطح جامعه ،مدارس و ادارات ،و ای گونوه باعوث شود توا
اعتماد بی افراد و جامعه ایجاد شود .فلسفۀ ای یار ای بود یه سنگاپور بتواند برای خود از هور
نژاد و دینی جامعه ای منسجم و متحد ایجاد یند یه هیچ گروهی نتواند در میان آنها پایگواهی
برای خود ایجاد نماید ).(Ibid
برای ایجاد ای هماهنگی ها و تفکیک اسالم افراطی از اسالم واقعی در تحقیقات ،دانشمندان
با گروههای مسلمان و مردمی در ارتباط بودند و از طرفی در مدارس و دانشگاهها اسالم به شکل
صحیح آن آموزش داده شد .به ای ترتیب یک رابطۀ سوالم و عوالی بوی مودارس ،دانشوگاههوا،
دانشمندان و دولت برای مبارزه با افراطیگرایی ایجاد شد و بر اساس ای برناموههوای آموزشوی
هیچیدام از تروریستهای دستگیرشده از فارغالتحویالن ای دانشگاهها و مدارس و یا از علمای
مذهبی نبودند ،به همی علت مدارس و دانشگاهها نقی بسیار مهمی در ایو مبوارزات برعهوده
دارند ) .(Ibid, p. 464برای موفقیت در برنامههای بازپروری تروریستها نیاز به مشاریت جامعوه
است چرایه اگر مشاریت جامعه نباشد ،ای افراد بعود از گذرانودن ایو برناموه هوا بواز هوم بوه
گوشه ای رانده می شوند و مستعد بازگشت به افراط گرایی خواهند بود .در جامعه ای یه افوراد آن
با یکدیگر متحد هستند و انعطاف پذیر شده اند ،زمانی یه حووادث تروریسوتی نیوز اتفواق بیفتود
متحد باقی خواهند ماند و یمک خواهند یرد تا ناسازگاری به وجود آموده بوه سورعت برطورف و
شرایط آرام و عادی شود ). (Gunaratna, 2011, p. 284
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نظریه ای یه در سنگاپور برای مبارزه با تروریسم مطرح شود ایو بوود یوه بورای بسوت راه
افراط گرایی باید بر روی شخویت فرد تروریست یار یرد به ای مفهوم یه شخویت ایو فورد،
ضعفهای آن و احساس تحقیر و نادیده گرفته شدنها مورد بررسی قرار میگیرد و به او انگیوزه
و احساس مفید بودن داده میشود .پدیدۀ افراطگرایوی در حوا حاضور تهدیودی جودی بورای
جامعۀ بی المللی است یه باعث بروز حمالت متعوددی شوده اسوت ماننود پواریس ،منچسوتر،
برویسل و ....درواقع با وجود تالشهای بسیار و سرمایهگذاریهایی یوه بورای نوابودی تروریسوم
صورت گرفته ،نتیجۀ موردنظر دولت ها عملی نشده و تروریسم همچنان در حا افوزایی اسوت.
همچنی یارشناسان تروریسم به ای نکتۀ مهم اشاره یرده اند یه برای مبارزه با ای پدیوده بوه
اندازۀ یافی از ابزارهای نظامی استفاده شده و نیاز است تا با رویکردی روانشوناختی بوه قلوب و
ذه ای افراد نفوذ و ساختار تشکیالتی آنهوا را درک یورد ).(Webber & others, 2017, p. 2
دولتها با سرمایهگذاری در ای زمینه میتواننود از هودر رفوت هزینوههوای خوود در مبوارزات
ت بهت نیز جلوگیری ینند و افراد یمتری را به یوام مورگ بکشوانند .واضوح اسوت یوه دولوت
سنگاپور در به یار بردن ای ابزار جدید سعی در ینار گذاشت سایر ابزارها ندارد ،بلکوه از آنهوا
در ینار ای ابزار نوی استفاده مییند تا یارایی آنها نیز افزایی یابد و از سوی دیگر با استفاده
از مشاریت افراد ملت خود ای مسئولیت را صرفاً محدود به خود نمیداند توا بتوانود بوه نتیجوۀ
دلخواهی برسد.
فردی یه تحت تمثیر افراطگرایی است ،می خواهد از طریق رسانهها و شبکههوای اجتمواعی
خود را مهم و بزرگ جلوه دهد به ای ترتیب رفتارهایی از خود نشان میدهد تا وجوودش را در
چشم خود و دیگران مهم و اثرگذار یند .برای انجام ای رفتارها او تحت تمثیر انگیزههایی اسوت
یه دریافت مییند ،مانند بیعدالتی ،وضعیت بد اجتماع ،پو  ،خیانت ،وفواداری بوه یوک رهبور،
رفت به بهشت و بسیاری دیگر یه همگی به برجسته شدن شخویت ای فرد از جانب خوودش
یمک یرده ،او را به یک فرد افراطگرا تبدیل مییند .همچنی تحقیر افراد در جوامع مویتوانود
آنها را به یک افراط گرا تبدیل یند با ای مفهوم یه در فورد تووهمی ایجواد مویشوود یوه در
جامعه اهمیت خود را ازدست داده است و سعی مییند از طریق رفتارهوای تروریسوتی جایگواه
خود را بازپس گیرد ،مانند افرادی یه در جنگ از سوی اشغالگران یشور و خانهشان ازبی رفته
است و آنها در قالب یک گروه تروریستی دست به انتقام میزنند .از سوی دیگور ممکو اسوت
فردی از لحاظ شخویتی تحقیر شود و رنوج و عوذابی ناخوشوایند را تحمول ینود و بخواهود بوا
حمالت انتحاری انتقام بگیرد مانند زنان سیاه پوست چچنی یه بعد از تحقیر از سوی نیروهوای
روسی و تحمل رنج و عذاب سنگی وارد گروههای انتحاری شدند ) .(Ibidسوریوب و مجوازات
یردن ای مجرمان بهنظر میرسد یه نتواند آنها را از مسیر رفته منورف یند ،بلکه انگیزۀ آنان
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را برای ارتکاب جرایم بعدی قویتر خواهد یرد .بنابرای نمیتوان با نابودی ای افراد ایو حوس
را در آنها ازبی برد چرایه آن ها نیز تالش در نابودی خود دارند و ما نیز به نابودی ایو افوراد
سرعت بخشیده ،به اضافه شدن افراد بیشتری به ای گروهها دام میزنیم و درنتیجوه حووادث
بیشتری را رقم خواهیم زد .نوع برخورد با ای افراد مویتوانود آینودهای متفواوت بورای آنهوا و
جوامع ایجاد یند.
یکی از تروریستهای دستگیر شده در سنگاپور بانویی است به نام ایزاه ) (Izzahیه در سوا
3419م رابطۀ خود را با تروریست های سوریه و عراق آغاز یرد .ای فرد معتقد بوود یوه اگور در
گروه های تروریستی خدمت یند ،بجنگد و یشته شود ،به بهشت خواهد رفت .او با گذشت زمان
شبکههای وسیعی از افکار تروریستی را گسترش داد و به یک فرد افراطگرا تبدیل شد .اما دولت
سنگاپور پس از جمع آوری اطالعات در خووب فعالیت های ای فرد تالش یرد یه ابتدا میوزان
افراطگرایی او را تشخی و سپس او را برای بازگشت به زندگی عادی به مشاوران خوود ارجواع
دهد ( .)Todayonline, 2018دولت سنگاپور ای فرد را از جامعۀ خود طرد نکرد و تالش یرد توا
او دوباره به زندگی عادی خود بازگردد چرایه از طریق او نیز افرادی یه تحت تمثیر او بودند نیز
از مسیری یه ایزاه رفته منورف میشدند و به ای صورت از آسیبها و حوادث آینده جلوگیری
میشد .سنگاپور با ارائۀ برنامههای یارشناسیشده و تحقیق بر روی ای مجرمان توانسوته اسوت
حوادث تروریستی را در یشور خود به صفر برساند .بر اساس آماری یوه روهوان گواناراتنوا ارائوه
یرد از سا  3441تا 3419م بیی از  14تروریست در زندانهای سنگاپور بودند یه تمام آنهوا
به جز  7نفر به زندگی عادی بازگشتند یه بعدها از ایو  7نفور نیوز  3نفور دیگور توانسوتند بوه
زندگی بازگردند ).(Govinsider.asia, 5 APR 2017

نتیجه
با عنایت به رویکرد جدید مبارزه بوا تروریسوم ،یعنوی بوازپروری ،وضوعیت بسویاری از مجرموان
تروریستی در جوامعی یه دست بوه ایو اقودامات زده انود ،متفواوت اسوت .بور اسواس مطالوب
ارائه شده ،ای مجرمان از سوی جامعه پذیرفته شده انود و حووادث تروریسوتی در ایو یشوورها
همچون سنگاپور توانسته است به صفر برسد .در علوم ییفری جدید جانی بالفطره مورد پذیرش
نیست و ای به معنای قابلیت اصالح فرد است .درمان یک مجرم درمان قسمتی از یوک جامعوه
است یه با وجود خودش میتواند به ایجاد آرامی و امنیت یمک ینود .عودم توجوه بوه رعایوت
حقوق بشر و ایجاد تبعیضهای فاحی میان انسانهوا در یوک جامعوه مویتوانود در آن شوکاف
عمیقی ایجاد یند یه ای شکاف به ایجاد جرایم به اشکا مختلف دام میزند از جملوۀ آنهوا
جرایم تروریستی است یه به یشته شدن انسانهای بسیاری منجر میشود .حا آنکه بوا توجوه
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یردن به حقوق انسانها و ازبی بردن احساس تبعیض جرایم تروریستی نیز یاهی موییابود .از
سوی دیگر ،جامعه خود در تربیت ای فرد برای انجوام اعموا خطرنواک نقوی اولیوه را داشوته
است بنابرای نمیتواند او را طرد یند ،چرایه با طرد او خود نیز آسیب میبیند .افزایی حوادث
تروریستی هشدارِ نایارآمد بودنِ مبارزات صورتگرفته تا ینون است یه با تدابیر حقووق بشوری
باید مسیر آن را تغییر داد .شکی نیست یه بازپروری گزینهای مناسب در ینوار سوایر راهبردهوا
برای مقابله با تروریسم است و حتی باید در اولویتی قطعی نسبت به سوایر راهبردهوا بوا دالیول
بررسی شده قرار گیرد .در وضعیت ینونی ایران ،نیاز به ای راهبورد بویی از گذشوته محسووس
است چرایه در یشورهای همجوار و همسایۀ ایران گروه های تروریستی هر روز در حا رشود و
گسترش هستند و حمله به ایران یکی از اهداف آنها است.
ای مقاله برای عملی شدن ای راهبرد مهم در ایران ای گونه پیشنهاد میدهد یوه در ابتودا
باید مؤسساتی با عنوان مبارزه با تروریسم تشکیل شود و در ای مؤسسات به صورتی علمی برای
مبارزه با تروریسم تحقیق ،و بررسی در قالب مقاله ،یتاب ،پایاننامه صورت بگیرد و از یارشناسان
در رشتههای مختلف مانند حقوق ،روانشناسوی ،جامعوهشناسوی ،پزشوکی اسوتفاده شوود و بوا
برگزاری ینفرانسهای مرتبط با ای موضوع به گسترش ای دیدگاه در یشور یمک شود .یکی از
مهمتری نهادهایی یه در عملی شدن ای راهبرد نقی مؤثری دارد رسانه است یه با تمییود بور
اهمیت ای موضوع می تواند دیدگاه جامعوه را نسوبت بوه تروریسوت تغییور دهود و بوا سواخت
برنامه هایی یه نشان از اصالح مجرمان و ارتباط آن بوا یواهی جورایم دارد ،بوه رعایوت حقووق
انسان ها یه به یاهی جرایم از هر نوع منجر میشود تمیید یند و جدایی ایجادشده میان مجرم
و جامعه را ترمیم سازد .همچنی یکی از مواردی یه میتواند به اجرایی شدن ای راهبرد سرعت
بخشد ،تدوی قوانینی خاب در خووب بازپروری ای مجرمان است برنامههایی یه قادر باشود
آن ها را تحت حمایت قرار دهد و بر اساس قوانی حقوق بشری ،ای افراد هم بتوانند در جامعوه
مانند سایر انسان ها زندگی ینند .از سوی دیگر دولت برای دستیابی به نتیجۀ قطعی بایود از آن
حمایت یند .درحقیقت برای یاهی جرایم تروریستی نیاز به همکواری تموام بخویهوای یوک
جامعه داریم تا بتوانیم جامعۀ ام در سایۀ رعایت حقوق افراد مختلف داشته باشیم.
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