
 

  ترمیمی عدالت فرآیندهای کاربست سنجی امکان»

 «غیردولت تروریست به نسبت دادرسی پسا مرحله در

 

 ؛ فرزانه مسعود میر

 (فرهنگ و علم دانشگاه شناسیجرم و کیفریحقوق رشته ارشد کارشناسی دوره دانشجوی)

  چکیده

 به ساریشرم با توأم بازگشت کند؛می دنبال(  ان) بزهکار با رویارویی در ترمیمی عدالت که اهدافی

 استحالی در این. است شده دیگران، به آسیب موجب که است رفتاری مسئولیت پذیرش و جامعه

 را امکان حد در( ها)دیده بزه به وارده هایآسیب التیام آینده، در جرم مجدد وقوع از جلوگیری  که

 وجود به برای بستری که گریمیانجی قبیل از ترمیمی هایبرشیوه مبتنی هایازفرآیند استفاده با

 کرده گذاریکیفری، هدفدعوی اصلی، گرانکنش قبال در گفتگو است هایفرصت از طیفی آمدن

 مختلف نقاط از ترمیمی عدالت طرفداران و گرانپژوهش طریق از که هاییپژوهش طبق. است

 جبران موفقیت درصد 111 تا 81 فرآیندها این از حاصل هایتوافق دهدمی نشان ،شده انجام جهان

 محقق. است درصد 61 تا 21 دادگاه بستر در کیفری فرآیندهای موفقیت میزان کهحالیدر ، داشته

 کردروی میالدی، 4113 تا 1892 ازسال میدانیوتحقیقایکتابخانه روش از استفاده با اینجا در

 در فعالیت و مدیریت ایجاد، هایجرم به متهمان با تقابل در را ترکیه کشور قضائی-جزایی سیاست

 دنیا کشور و پانزده اروپا اتحادیه نظر از که(  ککپ)  کردستان کارگران حزب تروریستی سازمان

 تغییر از ناشی پیامدهای دنبال به و است داده قرار بین، ذره زیر شده، تلقی تروریست ایران، ازجمله

 و(  اعدام)  کیفر بر متکی گیرانهسخت حالت از ترکیه، کشور سنتی کیفری عدالت نظام کردروی

 کردروی سمت به یکسویه، و(  ترکیه مجازات قانون 145 ماده وطن به خائن)  کنندهسرزنش

 تحت که 1مجازات تخفیف و( اسلو مذاکره) پسادادرسی مرحله در محورمیانجی توافقی و ترمیمی

 صورت سالها این طی که داخلی و ایمنطقه ،( اروپا اتحادیه ادغام قوانین)المللی بین فشارهای تأثیر

 به توان می است بوده چه دگرگونی این نتیجه که سوال این پاسخ در گردد؛می گرفته، متمایل

                                                   
 .1888اوجاالن،ژوئن عبداهلل محاکمه.  1
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 نفر 1125 از تروریستی هایعملیات اثر در ترکیه کشور نظامیپرسنل شدگان کشته تعداد کاهش

 از سازمان، به وابسته کردهای مبارزه شکل تغییر یا و  4113 سال در نفر 3 به 1882 سال در

 عام قتل مثال عنوان به( تروریستی) بزهکاری پدیده به منجر که آمیز خشونت و خطرناک رفتارهای

 و مدنی های فعالیت سمت به....  و حلقه حرکت ، یوی عام قتل ، آبی بازار کشتار ، باشباغالر

 گرفته، صورت1پسادادرسی مرحله در ترکیه دولت گرانه تعامل هایسیاست درپرتو که فرهنگی

 مناقشه دراز سالیان به و آغازشد جناح دو روابط میان جدیدی آن، فصل نتیجه در که  کرد اشاره

 .داد پایان بیش و کم خونریزی، با توأم

 ترکیه،تروریست. قضائی نظام پسا دادرسی، ترمیمی، عدالت :واژگان کلید

 مقدمه

 به مربوط موضوعات به ورود از قبل ایدیباچه تواندمی پژوهش، این انجام چرایی سوال به پاسخ

 شده، تنظیم هایپرسشنامه طریق از نمونه جمعیت میان اطالعات آوریجمع  نتیجه. باشد پژوهش،

 آشنایی تروریسم، پدیده با اجتماعی هایالیه در موجود افراد از بسیاری امروزه  که دهدمی نشان

 یک و سزا دهنده رویکرد با سنتی کیفریعدالت نظام. دارند(  اینترنت طریق از اغلب)  سطحی

 کاهش تروریسم، پدیده به نسبت را جامعه افراد هراس با توأم ذهنی هایدغدغه نتوانسته طرفه

 مراحل در ترمیمیعدالت فرآیندهای از دراستفاده جزایی گذاران،سیاست کافی عزم نبود. دهد

 از اطمینان عدم و اجتماعی فرهنگی مناسب هایزیرساخت کمبود عارضه تواندمی کیفریدادرسی

 .باشدمی تقنینی، حوزه در سنتی کیفری عدالت عملکرد با قیاس در مطلوب دهیپاسخ

 امکان(  اروپا اتحادیه با قوانین ادغام) اساسی قانون دوموبیست اصل ترکیه، کشور در راستا این در

 از مندیبهره موجبات و است نموده فراهم را دول دیگر قضایی سیستم با جزایی سیاست تعامل

 تبدیل ؛ مثال عنوان به. است کرده پذیرامکان را ترمیمیعدالت نوین، نظیرشناسیجرم هاییافته

 .باشدمی قضایی تعامل این از اینمونه ابد، حبس به 1888 سال در4اوجاالن عبداهلل اعدام مجازات

                                                   
 4114دسامبر ، امرالی زندان در اوجاالن عبداهلل با اردوغان طیب رجب مالقات.  1

 ک. ک پ تروریستی گروه رهبران از یکی.  4
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 تروریستی جرایم به نسبت پسادادرسی درمرحله ترمیمیعدالت فرآیندهای از استفاده اوصاف، این با

 مطرح منظور به رو در رو گفتمان برای بسترسازی دنبال به و نیست بزهکاران، کیفر مانیبی پی در

 اسلو مذاکره. است ایدئولوژیک و سیاسی منازعات کاهش نتیجه در و بزه از ناشی ابعاد کلیه کردن

 امرالی، زندان در 4113سال در اوجاالن عبداهلل با اردوغان طیب رجب مالقات و4111 ژوئیه در

 که است ذکر به الزم ضمن، در ؛ شود تلقی ترمیمی، عدالت فرآیندهای کاربست از ایتواند نمونهمی

 همین به دارند؛ قرار کیفری،عدالت نظام در هنوز خود، مجازات کردنسپری دوره در محکومین

 سیاسی مناسبات در شود، نهمی تعریف قضایی نظام چارچوب در مصاحبه و مالقات هرگونه جهت

 .هستند آن، به قائل دانانحقوق از برخی که
 

 
 

 تروریسم پدیده به نسبت آماری جامعه شناخت میزان

 :کیفریعدالت نظام-3

 هایحوزه اندیشمندان است شده سبب آن، متنوع هایکاربست و سو یک از عدالت معرفتی جاذبه

 این به خود، گفتمانی فضای با متناسب شناسیجامعه و سیاست ، شناسی روان اقتصاد، حقوق،

 هیچ عدالت، حوزهپردازاننظریه هایفرسایی قلم رغمعلی. دهند پر و بال، بدان و بپردازند مفهوم

 .یافت تواننمی نظری، ادبیات از حجم این در عدالت مفهوم خصوص در اجماعی

 است قانون اجرای نظام شودکهمی کیفریعدالت نظام ظهور باعث گفتمان، این نسبی برآیند فلهذا 

 که اشخاصی علیه کیفر اعمال و مجازات تعیین دفاع، تعقیب، دستگیری، شامل مستقیم طور به و

 هایاندیشه ثقل مرکز عدالت، کانت، نگاه در. شودمی اند،شده کیفری جرایم ارتکاب به محکوم یا متهم

 .ماندنمی باقی انسان، زندگی برای جهان در ارزشی هیچ بربندد؛ رخت عدالت اگر گویدمی او. است وی
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 زمانی ، واقع در. است کیفریعدالت مفهوم از متأثرطورمستقیمکیفری، بهعدالتاصطالح نظام تعریف

-واجرایی،قضایی تقنینی،نهادهای کلیه و یافتهسازمان ۀمجموع یک منظر از کیفریعدالت که

 آن، طی که است فرآیندی کیفری،عدالت. شود می مطرح کیفریعدالت نظام ، گیردمی مدنظرقرار

  .دهدمی نشان واکنش نیستند؛ پذیرش قانون، قابل نگاه در که رفتارهایی به دولت

 تعیین محاکمه، ، تعقیب اتهام،: آیدمیدر اجرا به مراحل، از سرییک طریق از کیفریعدالت

 در کنند؛می اجرا را آنها که نهادهایی و فرآیندها احتساب با مجازات، و خواهیتجدیدنظر مجازات،

 را هاییمجازات که قوانینی توسط کیفری،عدالت چارچوب. شوندمی نامیده کیفری،عدالت نظام مجموع،

 در است طورهمین و شودمی نهاده بنا و گرددمی مشخص کند،می وضع جرایم از یک هر برای

 . نهادی و فرآیند هر برای هادادرسی و قواعد ، اختیارات مورد

 ،بزهکاران  اصالح تحقق و عمومی بازدارندگی ایجاد جهت در کالسیک،کیفریعدالت که اسـت درست

 کارتراکم است؛ نبوده  موفق عمل، در خود، رسالت دو این انجام در لیکن شده؛ مـتحول تـدریج به

 نارضایتی ، ها زندان  بـالینی کـارکرد شدید تضعیف بنابراین و  کیفریجمعیت  تورم ، هاکارگاه در

 عمومی رضایت عدم قضایی، ساالری دیوان قضایی، رفتار و رسیدگی فرآیند بودن طوالنی از عمومی

(  تصویر) بازنمایی  بنابراین و قضایی مراجع و  پلیس  نامطلوب عـملکرد از مـراجعان و رجوع ارباب

-عدالت طرزکار  به نسبت که است انتقادهایی جـمله از وغیره  کـیفرینـظام  ضعیف  اجتماعی

 از توجهیقابل  بخش ؛ است پرهزینه نیز اقتصادی نظر از کیفری عدالت. است شده مـطرح کـیفری،

 انـتظار حد در  آن بیالن و  برونداد کهایـن بدون دهد می  اخـتصاص خود،  به  را عمومی بودجۀ

 .باشد بخش، ایـن در انـسانی و مادی  هایگذاری سـرمایه حد در و جـامعه

 که همانطور عمومی فرهنگ در شدهنهادینه عدالت تا کندمی ایجاب کیفریعدالت فرآیند هایتعرفه

 شرطپیش بنابراین شود. گذاشته اجرا به گونههمان هم عملیاتی هایبخش در است؛ شده طراحی

 وارد جدی هاینقد از یکی و است«  حقیقت کشف»عادالنه،  فرآیند به کیفریفرآیند شدن متصف

 .است بخشرضایت میزان به حقیقت کشفعدم سنتی، کیفریعدالت نظام بر

 که است بازپرور و بازدارنده و سزا دهندهعدالت قبیل از هاییپارادایم دارای کیفریعدالت نظام

 جرایم در مثال؛ شودمی استفاده گوناگونهایبزه با مواجهه در ترکیبی هاینظریه از عموما

 اشسزادهی جلوه کیفریعدالت است؛ باال بزهکاران، طرف از اجتماع تهدید میزان که تروریستی
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-( آپو) اوجاالن عبداهلل محاکمه مثال؛ عنوان به ، یابدمی افزایش بازدارندگی، یا بازپروری به نسبت

 جزاء ِکشور قانون اول باب دوم کتاب از 145 ماده استناد به 1888 آوریل در -ک ک پ حزب رهبر

 کشور کیفریعدالت نظام نظر از وطن به خائن اتهام به بود( امنیت علیه بر جرائم با مرتبط )که ترکیه

 .شد گردیده محکوم اعدام، به نتیجه در و محاکمه بود شده ساخته شیشه از که قفسی در ترکیه،

  :کیفرعدالت بستر در دادرسی. نظام3-3

 به شود می آغاز مجرمانه، پدیده ظهور از پس کیفری دادرسی نظام هایفرآینده عمده کارکرد

 از توانمی را موارد دیگر و متهم گیریدست و شناسایی ،جرم کشف قبیل از اقداماتی که طوری

 از قبل یعنی دادرسیپیش مرحله عنوان به که دانست کیفریعدالت نظام هایواکنش نخستین

 .شودمی محسوب قضایی، رسیدگی به مربوط اقدامات

 یا محور را رسیدگی مرحله اگر همچنین شود؛می آغاز ،جرم وقوع لحظه از دادرسیپیش مرحله

، مرحله این به ورود از قبل گرانکنش این که بستری بدانیم، دادرسینظام اصلی هایفرآیند از یکی

 رسیدگی از پس فرآیند این برونداد نهایت در و شودمی تلقی دادرسی،پیش مرحله کنند می طی

 .شود می نامیده دادرسی، پسا مرحله قطعی، حکم صدور و قضایی

 ترمیمی عدالت مبانی- 2 
 

John Braithwaite,2013: A process where all stakeholders affected by an 

injustice have an opportunity to discuss how they have been affected by the 

injustice and to decide what should be done to repair the harm. With crime, 

restorative justice is about the idea that because crime hurts, justice should heal. 

It follows that conversations with those who have been hurt and with those who 

have inflicted the harm must be central to the process. In a restorative justice 

process, the citizens who have been affected by a crime must take an active role 

in addressing that crime. Although law professionals may have secondary roles 

in facilitating the restorative justice process, it is the citizens who must take up 

the majority of the responsibility in healing the pains caused by crime. 
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 بیان فرصت اندبرده رنج عدالتی،بی از که اشخاصی تمام آن، در که است روندی( ترمیمی عدالت)

 آسیب ترمیم برای بگیرند تصمیم و اندگرفته قرار عدالتیبی مورد بگویند چگونه که دارند را این

 باید عدالت نتیجه در شود؛می آسیب باعث جرم، که دارد باور ترمیمیعدالت.  کردباید چه وارده،

 .باشدمی طرفین، با تعامل همراه به فرآیند این شود؛ وارده هایآسیب التیام باعث

 شناسایی در فعالی نقش باید اندگرفتهقرار آسیب مورد کهشهروندانی ترمیمی،عدالت فرآیند در

 ترمیمی،عدالت روند تسهیل در ایثانویه نقش قضایی، مقامات اگرچه باشند، داشته جرم هایآسیب

 .دارند عهده بر را جرم از ناشی هایآسیب التیام مسئولیت عمده که هستند شهروندان این دارند؛

 عنوان به استرالیا ملی دانشگاه در که  1851  جوالی متولد انگلیسی شناسجرم ویت، بریت جان

 ترمیمی،عدالت مطالعاتی حوزه در برجسته پردازان نظریه باشد؛ ازمی تدریس مشغول استاد،

 دانشگاه از افتخاری دکتری ازجمله فراوانی المللیبین علمی مدارج دارنده وی.  شودمی محسوب

. باشدمی پیتردراهوس همراه به  لوییزویل دانشگاه از( گریمیر جایزه)  4119 سال لونن دریوکی

 نظم ارتقا راستای در ایایده ارائه دلیلبه را المللیبین شناسیجرم از جامعه پریکس جایزه بریتویت،

   .کردکسب شناسی،جرم مطالعاتی رشته در متمادی سالیان به علت خدمت طی و جهانی

 بزه، به واکنش دادننشان برای ایشیوه را ترمیمیعدالت پردازان،نظریه دیگر از گری،پی استفان

 که گیردمی نتیجه سپس و پردازدمی ترمیمی،عدالت و سزادهنده عدالت مقایسه به و کردهتوصیف

 .است کیفر از بهتر بزه، به نسبت ترمیمیعدالت واکنش

 جبران و ترمیم بر که داندمی بزه به نسبت واکنشی و پاسخ را ترمیمیعدالت نیز مارشال افتونی

 از خسارات کلیه به ممکن نسبت پذیریمسئولیت باعث و دارد تمرکز و تأکید دیده،بزه خسارت

 .خواهدآورد بار به ها،گروه و هاتوده میان را آشتی نهایت در که شودمی بزهکار، طریق

 اشاره نظام این در موجود فرآیندهای به توانمی ترمیمی،عدالت تعریف در اهمیت حائز نکات از

 جامعه قبیل از بزه با مرتبط هایگروه و کاربزه و دیدهبزه  میان رابطه ایجاد برای بستری کردکه

 هدف که نگریست آتی کردتوان به رویمی ترمیمی، عدالت هایشاخصه دیگر از. باشدمی محلی،

 آینده، در باال هماهنگی و آشتی و صلح ، آرامشحس ایجاد و بزه مجدد تکرار از گیریپیش را خود

 ایجاد ترمیمی،عدالت شکلی، جنبه بررسی در است. داده قرار جامعه، متنوع و مختلف هایالیه میان

 به دعوی، فصل و حل راستای در تا آیدمی وجود به کیفری، دعوی طرفین برای گفتگو هایفرصت
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 و شناسایی،کاهش را داده رخ هایآسیب جامعه کمک با  لزوم صورت در گونهاین و بپردازند مناظره

 کیفریعدالت مسیر از گرددمی خود اهداف دنبالبه ترمیمی-عدالت که حالی در. بنمایند جبران

  گرسرزنش کردروی توانمی بحث، این به مربوط هایمثال از گیرد.می فاصله سزادهنده، و سنتی

 دادرسی، فرآیندهای در بزهکاران کمرنگ نقش بزهکار و با مواجهه در سنتی کیفریعدالت نظام

 .کاربزه کیفر به تا دارد توجه بزه، از ناشی هایآسیب ترمیم به ترمیمی عدالت لیکن. کرداشاره

 فرآیند در کاربزه انگاری نادیده بر مضاعف سنتی کیفریعدالت که است آن توجه، قابل نکته

 سنتی،کیفری پسادادرسی مراحل در زیرا است، سپرده فراموشی دست به هم را دیدهدادرسی، بزه

 نظام: مثال عنوان به.  خوردمی چشم به بزه، از جامانده به آثار کافی التیام عدم همچون مشاهداتی

- بوده درگیر ک، ک پ حزب مؤثر عناصر با میالدی هشتاد دهه اوایل از ترکیه کشور کیفریعدالت

 1888 سال در ک ک پ حزب اصلی رهبران از یکی و پیشرو و اوجاالن عبداهلل محاکمه که است

   . باشدمی سنتی رویکرد این از بارز مثالی

 ترمیمیعدالت فرآیندهای 2-3

  :کاربزه و دیدهبزه گریمیانجی 3-3-2

پردازد می کاربزه و دیدهبزه وساطت به گرمیانجی یک که است فرآیندی ترمیمی،عدالت برنامه اولین

 در و بوده طرفبی گر،کامالمیانجی برسد؛ اختالف، حل برای حلی راه بتواند از مسیر این گفتگو، به تا

 الزم ،دیدهبزه و کاربزه حضور و باشدمی آمدهپیش اختالف، حل مقام در بلکه باشد؛ نمی قضاوت، مقام

 از ترس بدون بزهکار و بزنند را خود هایحرف طرفین، که کند محیا را فضایی باید میانجی.  است

 حالت به منفعل حالت از دیدهبزه و کند پیدا تمایل خسارت، جبران به کیفر، و مسئولیت قبول

 فقط میانجی بیاورد؛ میان به سخن وارده، هایآسیب از کاربزه مقابل در کندو پیدا سوق فعال،

 و کند خودداری حل، راه ارائه از در عین حال، بکند؛ طرف دو کردن نزدیک بر سعی و کندگوش

 عمل مسئولیت بزهکار صورت، این در برسند؛ مشترک، حل راه به خود طرف، دو باشد تا ناظر فقط

 آینده، در بزه تکرار امکان و شودمی تسهیل جامعه، به بازگشت برای راه و کشیدهدوش به را خود

 .یافت خواهد کاهش

 111 تا 81گرفته، صورت جهان، در خصوص نتیجه کاربرد این روش، مختلف نقاط از که آماری طی

 درصد 61 الی 21 دیگر، های روش از که حالی در ؛ است شده خسارت جبران به منجر درصد
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 به زیرا است فرآیند این هایویژگی از زمانی، بازه در پذیری انعطاف. است شده حاصل موفقیت،

 یعنی مستقیم صورت دو به گری،میانجی. دهدمی موسعی، مدت در را آسیب جبران فرصت بزهکار

 دیده،بزه و کاربزه رودررویی امکان که شرایطی در غیرمستقیم بصورت و دیدهبزه و کاربزه رویی در رو

 هایصحنه شدنتداعی بدلیل که جنسی آمیزخشونت جرایم در مثال پذیرد؛می انجام باشدنمی موجود

 مددکاران یا و دیدهبزه خانواده از استفاده با نیست مقدور حضوری مالقات امکان جرم، لحظه

 و مشکالت از آگاهی از پس دیدهبزه صورت این شود؛ درمی پرداخته فصل و حل به اجتماعی،

 ، روحی مشکالت و معضالت با کار،بزه و آمده وجود به کاربزه برای که هاییدادرسی و دستگیری

 خواهی معذرت با و شودمی آگاه است؛ شده وارد بزه، ارتکاب بدلیل دیدهبزه به که جسمانی و روانی

 از  رضایت کسب و حضوری مالقات یک در نهایت در میانجیهایگروه تشویق با توأم ندامت ابراز و

 .بگیرد صورت نیز آینده رفتار بر توافق و خسارت جبران شامل تواندمی که کتبی جلسهصورت طریق

  : رودررو هایمالقات 2-3-2 

 توسط آن، متقابل اثرات و گفتمان دارند؛ انسانی برخورد یکدیگر با کاربزه و دیدهبزه فرآیند، این در

 از نه کنندمی صحبت یکدیگر با مستقیم دیده،بزه و کاربزه. شودنمی تعدیل قانونی ساختارهای

 اطمینان کسب او، اصلی نقش و دارد حضور(  کننده-تسهیل) گرمیانجی فقط قاضی؛ یا وکال طریق

 کاربزه شودمی باعث برود، پیش خوبی به فرآیند، اگر باشدکهمی احترام مرزهای چهارچوب در

 آگاهی وارده، صدمه به کرده؛ بیان فرآیند، این طی دیدهبزه که خساراتی و احساسات بیان بدلیل

  تالش کند. جبرانش، برای و اعتراف خود، گناه به کندو پیدا

 هایسال در ترکیه جامعه مدارانسیاست ترینمحبوب از یکی عنوان به اردوغان طیب رجب دیدار

 مسلح های کرد به اوجاالن عبداهلل طرف از اینامه دستور صدور باعث اوجاالن، عبداهلل با متمادی

 .بود ترکیه شرق جنوب در فعال

 :تروریسم تعریف-1

 علوم های رشته در تروریستی رفتار یک نظری پشتوانه عنوان به تروریسم مورد در جامع مفهومی

 یافتن رسمیت عنوان به وجهی مربوطه، متون تمام در حال این با ولی است نشده داده ارائه انسانی،

 شدیدناپسندشمردن. است مشترک مدنظرشان، حقوق به رسیدن راستای در نامشروع و خشن رفتار
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 مورد در صریح تعریفی هنوز که کیفری قوانین تا گردیده سبب اجتماع، نگاه از تروریستی رفتارهای

  .نمایند برخورد پدیده، این با امنیتی ضد شدید قوانین به اتکا با ندارند تروریست جرم

 گفتمان چهارچوب در تروریست پدیده به نسبت ها حاکمیت عموم رویکرد اصلی منشأ شناخت در

 هر رسمی حاکمیت ساختار اساس با تعارض در خشونت که با توأم اقدام هر حقوقی، و سیاسی

 پیروزی برای طرفی تالش" راستای در تروریسم اغلب. شود تلقی تروریستی، تواندمی کشور باشد؛

   .آیدمی پدید "متوحّشانه اقدامات از استفاده با سیاسی دعوای یا منازعه یک در

 به بوده؛ مواجه  ک، ک پ حزب سوی از تروریستی هایعملیات از بلند ایزنجیره با ترکیه کشور

 غیرنظامی نفر 884 و نظامی پرسنل نفر  1125  جان رفتن بین از با 1882 سال در فقط که طوری

 جاسازی ساعتی بمب انفجار مثال؛ عنوانبه. گذاشت سر پشت را، خود هایسال ترینخونین از یکی

 جان رفتن بین از سبب 1882 فوریه 14 در توزال شهر قطار ایستگاه به مربوط  آشغال سطل در شده

 مارمارا،رخ شهر هتل فروشی شیرینی در که 1882 دسامبر 31در انفجاری در یا. شد گناهبی چندین

 در. دادند دست از را حیاتشان جبنویان، یاسمین معروف شناس باستان و کوتالر اونات نویسنده داد؛

 ک، ک پ حزب ارشد عضو و موسسین از یکی اوجاالن، عبداهلل تروریستی، اقدامات سلسله این امتداد

 سال همین فوریه 15 در و شد دستگیر کنیا، پایتخت نایروبی امنیتی های واحد توسط 1888 سال در

  دادگاه دوم شعبه در1888 آوریل 49 در و گردید مسترد ترکیه، کشور امنیتی های واحد ماموران به

 قانون 441 ماده به استناد با و 1ترکیه مجازات قانون 145  ماده به استناد با آنکارا کشورشهر امنیت

 .شد محکوم اعدام به تروریستی، و مسلح گروه اداره و تشکیل به مربوط مجازات

 

 

 

 

 

  

                                                   
 .ترکیه حاکمیت کنترل تحت اراضی علیه گرایانه تجزیه اقدامات)  به مربوط فصل( 1) اول باب دوم کتاب. 1

 کشته شدگان  نظامی

 کشته شدگان غیر نظامی

 2نمودارشماره
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 سال نظامی غیرنظامی

85 383 1998 

83 232 1999 

17 29 2222 

8 22 2221 

7 7 2222 

23 31 2223 

28 75 2222 

32 125 2225 

38 111 2222 

37 122 2227 

51 171 2228 

18 22 2229 

22 72-122 2212 

52 122-51 2211 

 

 

 سال نظامی غیرنظامی

23 22 1982 

121 58 1985 

133 51 1982 

237 71 1987 

129 52 1988 

178 153 1989 

222 121 1992 

233 222 1991 

832 229 1992 

1279 715 1993 

992 1125 1992 

313 772 1995 

172 228 1992 

185 518 1997 

 

 3نمودارشماره

 4111-1892هایتلفات نظامی و غیرنظامی کشور ترکیه به وسیله علیات تروریستی سال
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 :غیردولتی و دولتی تروریست افتراق وجوه 3-1

 و مجری که معنی است؛ بدین آن مجری در غیردولتی، تروریسم و دولتی تروریسم عمده تفاوت

 تروریستی اعمال طراحی و مجری و اند،احزاب و ها گروه افراد، غیردولتی، تروریستی اعمال طراح

 .هستند خاص دولت چند یا دولت یک دولتی،

 تحقیق روش: دوم بخش

 آن در که مردمی دیدگاه از بیرون به درون از را جهان مردم زندگی که است مدعی کیفی، تحقیق

- هایواقعیت بهتر فهم در سعی واسطۀ اجرای آن،به بنابراین. کند می توصیف دارند مشارکت

 ترسیم ساختاری، هایمشخصه و معنایی الگوهای ، فرایندها به توجه در و شده تأثیرگذار اجتماعی

 ایتل(. فلیک)شوند

 ایمسئله درباره خاص اطالعاتی آوردن بدست برای ایشیوه نامه،پرسش صورتبه میدانی روش

 آن بهتر ارزیابی باعث تفسیر، و تحلیل و تجزیه از پس اطالعات این که ایگونه به است؛ مشخص

 کاربست و سازی آماده و است تحقیق یک کلی طرح در مهمی عامل نامه،پرسش. شودمی مسئله

 . باشدمی زیاد، بسیار تخصصی مستلزم آن،

 هایشیوه و نامهپرسش نوع چندین هستند؛ بررسی یک مرتبط جنبه دو مصاحبه، و نامهپرسش

 یا و شده دهیسازمان غیر شده، دهیسازمان تواندمی پرسشنامه دارد، وجود مصاحبه برای متفاوتی

 پست ، فاکس ، رایانه ، تلفن طریق از رودررو بصورت را هاآن توانمی که باشد دو این از مخلوطی

 .برد کار به اینترنت، و یا الکترونیکی

 آمار، و روانشناسی ، ترجمه ، حقوق دانشجویان از گروهی طریق از تنظیمی، نامهپرسش طی

 به راجع نظرات و تروریسم با آشنایی چگونگی ، تروریسم مقوله با آشنایی میزان قبیل از اطالعاتی

 پژوهش، انتهای در پرسشنامه این از اینمونه که شد کسب تروریستی عناصر با مذاکره یا برخورد

 .است شده داده ارائه

 و موضوع با مرتبط هایکتاب جمله از منابعی بررسی با( ای کتابخانه) تحلیلی توصیفی روش

 کشته آمار نظیر مهمی اطالعات ترک، ان ان سی خبری سایت مثال، عنوانبه اینترنتی هایسایت

 .آمد بدست ،4111 الی 1892 سال از نظامی غیر و نظامی شدگان
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 ها یافته: سوم بخش

 :دادرسیپسا مرحله در ترمیمی عدالت هایفرآیند کاربست  -3

 خصیصه با گرایانهافراط رویکردهای دادبرون که تروریستی مجرمانه و کارانهجنایت هایعملیات

 نظم و در امنیت اخالل ایجاد بدلیل است. سیاسی میادین در خشونت، با همشکمان که جوسبقت

 سبب گناهی،بی قبیل از دیدگانبزه جامعه خاصهایویژگی و هاحاکمیت اقتدار تضعیف و عمومی

 هاینگرش از متاثر تروریستی، کارانبزه به نسبت راهبردی نظر از اجتماعیواکنش که است شده

 در تأثیری که ایمرحله در ترمیمیعدالتفرآیندهای کاربرد اما. باشد سزادهنده و کنندهسرزنش

 تغییر امکان ترتیبات( پسادادرسی مرحله) باشد نداشته تروریستی، عنصر مجازات افزایش یا تقلیل

 راه فرآیندهای» نظر این با همگام. کرد خواهد محیا را تروریستی عناصر دیگر هایفعالیت روش

کار گذاشته شود و محافظه سوسیال مشی خط با  عدالت و توسعه توسط حزب که بود اسمی «حل

از  مناقشات فصل و حل به مربوط سازوکارهای روی بر سیاسیقدرت کسب از پس گذاری این نام

 .انجام شد ترکیه، حاکمیت و کُردها از هایی گروه مابین زمان عثمانی تا به امروزِ فی

 که طوریبه است یافته ادامه ها دهه و گرددبرمی 1892 تاریخ به مدت، این مناقشات، طی این نقطه اوج

 بوده ترکیه، کشور اقتصاد به خسارت زیادی مقادیر و کشته هزار صد الی هزار چهل آن، نتیجه

 عبداهلل با امرالی زندان در اردوغان طیب رجب مالقات که بود ماهی 4114 دسامبر. است

 اعضای به خطاب اوجاالن عبداهلل نامه ،4113 مارس در نهایت در و پیوست وقوع به اوجاالن

 .شد قرائت دیاربکر، شهر در شده برپا نوروزی جشن حین در ک، ک پ حزب مسلح

( حزب رهبر لقب) آپو بیانیه انتشار از بعد مدتی -ک پ پ حزب مسلح جناح رهبر -کاراییالن مورات

 قوای طرف از  تا گردید سبب و نمود اعالم را گرمنازعه مسلح کردهای سوی از طرفهیک بس آتش

 کشته میزان کاهش توانمی که نگیرد صورت ک،کپ علیه بر مسلحانه واکنش هم  ترکیه، نظامی

 راه فرآیندهای آورددست را قدرت دو میان خشونت بدون گفتمان ظهور و نظامی غیر و نظامی شدگان

-کیفری، قوانینعدالت بستر در ترمیمیعدالت فرآیندهای از استفاده لزوم ازدالیل. آورد شمار به حل،

 کارانبزه رودررویی امکان(  هامالقات به مربوط بخش)  هازندان سازمان به مربوط هاینامهوآیین

 بستری ایجاد لزوم فلذا ننموده؛ فراهم باشند رامی نظر تحت مؤسس، یا سردسته عنوان به که تروریستی
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 توسط زندان، در نظرتحت تروریستی هایگروهک عناصر با کشوری و لشگری مقامات مالقات برای

 و فکری فرآیند به ورود برای سازیبستر و گفتمان فضای ایجاد است ممکن. شودمی احساس گذار،قانون

 منازعات و مجرمانه ارادۀ کاهش سبب مذاکره، و گفتگو طریق از تروریستی جرایم مرتکبان ذهنی

 .شود تروریستی عناصر و قانونی دولت مابینفی آتی، احتمالی

 پیشنهادها-1

  :عنوان تحت سرفصلی وجود خالء جزایی سیاستگذاری حوزه در-1

 .شودمی احساس، «ایران اسالمی جمهوری حاکمیت تحت ارضی تمامیت علیه گرایانهتجزیه اقدامات»

 کشور در  4113 سال در نفر 32811189 به 1881 سال در نفر 5398319 از گردشگر تعداد -4

 جذب میزان با تروریستی رفتارهای میان ارتباط بعدی هایپژوهش است؛ در یافته افزایش ترکیه

 .شد خواهد ارزیابی کشور، یک در توریست

 امکان مضمون با بندی گنجاندن به نیاز ،46/12/91 مصوب هازندان اجرایی نامه آئین در -3

 از ناشی آنان، مجرمانه عملکرد که غیردولتی تروریستی جرائم بزهکاران با مذاکره و مالقات

 .شودمی احساس باشد،می نژادی و قومی ، مذهبی گرایانه افراط ایدئولوژیکی فرآیندهای

 گیری نتیجه

 تعریف، این با متصف. شودمی شمرده مذموم شدت به تروریستی، عملیات ارتکاب عرف، نگاه در

. برد نام آماری، جامعه از شده تنظیم نامهپرسش طریق از محقق توسط آمدهبدست آمار از توانمی

 تمام از استفاده با تا است موظف کشوری، هر کیفری،عدالت نظام رسالت راستا طبق همین در

 کیفری عدالت نظام اگر بنابراین،. کند تالش آینده، در جرم مجدد وقوع کاهش جهت در ابزارها

 .یافت خواهد افزایش جرم، وقوع میزان دهد؛ نشان جرم، به نسبت را مطلوب واکنش نتواند

 را خود دادرسینظام فرآیندهای توانست اساسیقانون از تبعیت با ترکیه کشور قضاییدستگاه

 با تأمّل اندکی با تروریستی احزاب و هاگروه مرکزیهسته عناصر با رویارویی در و کند متحول

 حرکت کند و این سیر تحول، با کیفری عدالت نظام چهارچوب در محور گفتگو فرآیندهای کاربست

 مدبرانه کاهش پی در هیجانی و دهندهسزا واکنشی نه و ترمیمی عدالت بر مبتنی تدابیر از استفاده

 میسّر شد. جرم،
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