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نظارت پیشگیرانه دولت با رویکردی به تقابل میان امنیت و آزادی محورر نرتورار پوی رو اسوت بور اسوا
الگری ارائهتده ترسط نگارندگان ،میتران نظارت پیشگیرانه را به دودسره اقردارگرا و لیبرال تقسیم و فضوااا
و حدومرز آن را بر این اسا

تحلیل و تبیین کرد در دولتاای اقرودارگرا ،چوارچر تعریو تودهای بورای

نظارت پیشگیرانه وجرد ندارد و اخرالط مفهرم امنیت دولت با امنیت ملت ،تنولل امنیوت دولوت بوه امنیوت
حل حاکم و نبرد تفکیک میان حرزهاای عمرمی و خصرصی تهروندان ،دولت را مجاز به نظارت پیشگیرانه
اقردارگرا میکند در دولتاای بنیانیافره بر اسا

مبانی فکری لیبرالیسم ،یکی از مؤلفهاای امنیوت ،آزادی

است؛ بدین ترتیب مرزاای درامتنیده تدهای بین امنیت انسان و آزادی او وجرد دارد بواوجرد پوی فور
گفرهتده ،چال

اصلی ،فاصله بین مفهرم ذانی آزادی و تقدم آن بر امنیت دولوت در نظرگواه توهروندان و

امچنین دولت و واقعیتاای مرجرد است اگرچه در دولتاای لیبرال برخالف تکل اقردارگرای ایون نهواد،
اِعمال نظارت بهمنظرر پیشگیری از جرم ،محدود و منحصر بوه تورایط اسورئنائی اسوت ،بوا گسوررف فنورن
نظارت پیشگیرانه ،این مدل از نظارت به حرزهاای وسیعی از زندگی تهروندان رسرخ کورده اسوت ،اموا بایود
دید که دسراویل اسرفاده از این روفاا چه خرااد برد مرافقت مردم در مراقو خرور کوه دولوت آن را مهوم
جلره میداد ،به گسررف حیرهاای نظارت به تأثیر از اندیشهاای عرامگرا و امچنین تمایل دولرموردان بوه
اسرفاده از این ابلاراا نیل نقض آزادیاای مدنی را تشدید کردهانود درمجمور  ،بواوجرد تهدیوداای امنیروی
نرین ،در برخی حرزهاا آمال دولتاای لیبرال بورای تحقو و تضومین آزادی رنو باخروه و اِعموال نظوارت
پیشگیرانه نه بهعنران تضمینگر آزادی ،بلکه به یکی از وسیلهاای تحدید آزادی تبدیلتده است
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جستارگشایی
پیشگیری از جرم در جهان امروز به یکی از وظای و کارکرداای رایج دولتاا در سررح ملی و
بینالمللی تبدیل تده است بسیاری از دولتاا بردجه مسورقلی را بوهطورر توفاف بوه نظوارت
پیشگیرانه اخرصاص دادهاند؛ زیرا بقای امنیت خرد و مردم را وابسره به این امر میدانند در این
راسرا ،سیاستگذاری جنایی که بهصررت میانرترهای با علرم جرمتناسوی ،سیاسوت و حقورق
عمرمی تعامل دارد باید با تناخت مدلاای دولت ،الگری نظارت پیشگیرانه را نیل ترسیم کنود
بنابراین اگرچه تبیین گرنهاای پیشگیری از جرم ،از مقرلوهاوای موررد بحود در جورمتناسوی
نظری است؛ اما در بُعد عملی ،اجرای پیشگیری نیازمند اِعمال سازوکاراای نظارتی ترسط دولت
و در محررا مرأثر از نظریهای است که دولت بر اسا

آن بهوجرد آمده است این نرتره فوار از

پرداخرن به مباحد جرمتناخری پیشگیری در نظر دارد که با ارائه یک تقسیمبندی اجموالی از
مدلاای دولت از لیبرال تا اقردارگرا ،نشان داد که در نظوارت پیشوگیرانه ،کارکرداوای دولوت
لیبرال با مدل قابل دفا ترسیمتده ترسط این نهاد ،در تعار

قرار دارد

نظارت پیشگیرانه از دو واژه نظارت و پیشگیرانه ترکیب یافره است نظارت در زبان عربوی از
ماده نَظَرَ به معنای تأمولکوردن ،انودازه چیولی را در نظورداتورن و قیوا کوردن آموده اسوت
(ابنمنظرر )255 :1996 ،در زبان انگلیسی نلدیکترین واژه به نظارت که در زباناای فارسی و
عربی کاربرد دارد ،کلمه کنررل 1است واژه پیشگیری نیل در زبان فارسی به معنوای جلورگیری،
دف  ،من سرایت مر  ،تقدم به حفظ ،صیانت ،حفوظ صوحت و آموده اسوت (معوین:1379 ،
 )933و در زبان انگلیسی برای پیشگیری معادل  Preventionرا بوهکوار بوردهانود بودین ترتیوب
میتران گفت نظارت پیشوگیرانه دولروی نظوارتی اسوت کوه اموروزه ترسوط نهاداوای دولروی و
سازماناای وابسره به دولت برای جلرگیری و مقابله با ارتکا جورماوا و انحورافاوا از طریو
ابلاراای نظارتی انجام میترد
در مررد مدلاای نظارت پیشگیرانه نیل ،دولتاای اقردارگرا به دلیول رویکرداوای نظوارتی
پیشگیرانه مداخلهجریانه گسررده و دولتاای لیبرال (آزادمن ) بهواسره باور به مداخلوهاوای
نظارتی حداقلی در مقرله پیشگیری بهعنران الگر مررح تدهاند الگری فراگیر یا به تعبیور یکوی
از اندیشمندان در الگری اقردارگرای فراگیر ،تمایل به تقریت و کنررل دولت بر پاسخاا به پدیده
سیاست جنایی وجرد دارد از آنجاکه منر جریوان اقرودارگرا ،بوه سومت اقرودارگرایی فراگیور
گرای

دارد ،اغلب با ترسعه قلمرو مداخله دولت و اسرمرار و تداوم تقریباً کامل سیاست جنوایی

امراه است (نجفی ابرندآبادی ،)120 :1393 ،اما الگری غالب سیاست جنوایی کوه آزادیگرایوی
1. Control
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در نقره ثقل آن قرار دارد ،به تأثیر از کشرراایی نظیر آلمان ،فرانسه و آمریکا ،بهوضرح ملهوم از
ایدئرلرژی لیبرال است بر اسا

ساخرار این مدل ارزف مرج ؛ یعنوی آزادی بوهطورر مضواع

تضمین تده است و ادف الگوری لیبورال ترسوعه فنورن موااری و توکلی حقورقی بوهمنظورر
محدودساخرن دامنه مداخله دولت است (حسینی )70 :1393 ،نکروه مهوم اینکوه بوهصوررت
اسرئنایی میتران تاخصاایی از مدل اقرودارگرا را در برون الگوری لیبورال مشوااده کورد در
مراردی از نظارت پیشگیرانه ،سیاست جنوایی ایون کشورراا از مودل اصولی و غالوب خورد دور
میترد که مرجب تصریب قرانین یا تکلگیری رویهاوایی خوارا از معیاراوای مرعوارف مودل
اصلی یا غالب میترد (نجفی ابرندآبادی)25 :1392-1391 ،

 .1شناخت نظارت پیشگیرانه دولتی بر اساس مدلهای دولت
نخسرین بحد ،درخصرص تناخت مفهرمی نظارت پیشگیرانه ترسط دولت است که با ترجه بوه
تحرالت ساخراری این نهاد در جهان امروز ،تکل مذکرر از نظارت گرنهاای مخرلفی پیدا کورده
است از آنجاکه نظارت ممکن است با ادفاای گرناگرنی اعموال تورد ،نور نظوارت مویترانود
تعیینکننده ااداف ایون مقرلوه نیول باتود بورای نمرنوه در نرتورار پوی رو اودف از نظوارت،
پیشگیری از جرائم و انحرافات جامعه است و از اینرو از نظارت پیشگیرانه دولری سخن به میان
آمده است؛ بنابراین ادف از نظارت ،پیشگیری به مفهرم بازدارندگی و نه به معنای سرکر برده
و مقام صالح در امر نظارت نیل دولت است محققان کانادایی ،گرنهاای مخرلفوی از پیشوگیری و
مداخله را بهوسیله قرانین اجرایی درخصرص ناقض قانرن مرذکر تدهاند اگرچه واژه پیشوگیری
بیشرر با بله و نظام عدالت کیفری عجین توده ،اموا پیشوگیری بوهجول بوله ،توامل انحرافوات،
کژرویاا و حری در سررح نازلتر به تخل از ارگرنه قرانین و مقررات مرتبط است
مسئله مهم این است که چه الگریی را میتران برای نظارت پیشگیرانه تعیین کورد بواوجرد
آنکه جرمتناسان اَتکال مخرلفی از پیشگیری ،نظیر پیشگیری وضعی و اجرماعی یا پیشوگیری
از نر درجه اول ،دوم و سرم را تقسیم و تعری کردهاند ،اما تعیین نر نظارت پیشگیرانه را باید
بیشرر مقرلهای حقرق عمرمی دانست تا مرتبط با جرمتناسی که مویتوران آن را بوا ترجوه بوه
مدلی که از دولت در ذان داریم ،تبیین و ترسیم کنیم در ایون نرتورار ،دولوتاوای لیبورال و
اقردارگرا الگراایی از دولت است که با نظارت پیشگیرانه پیرند یافرهاند
فلسفه سیاسی ظهرریافره در قرن بیسرم میالدی است این مدل را میتران بهعنران دولروی
اقردارگرا تعری کرد که تمامی قدرت و اجرای آن در قالبی تکحلبی در انحصار رئویس کشورر
قرار دارد و نظارت وسیعی بر افراد و فعالیتاای آنان اعمال مویتورد بودین ترتیوب در دولوت
اقردارگرا که نظارت کاملی بر تمام حرزهاای زندگی تخصی افراد دارد ،حقرق مدنی و سیاسوی
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آنها نادیده گرفره میترد مدل مذکرر از دولت بر مراردی نظیر ،تجلیل از دولت حاکم ،تصوریب
قانرن اقردارگرانه که ترسط دیکراترر یا اعضای یک حل واحد حیات یافرهاند ،نظارت و کنرورل
بر زندگی خصرصی تهروندان و باور به یک ایده که تنهوا در راسورای حمایوت از منواف دولوت
حاکم است ،تأکید دارند
دولتاای اقردارگرا به بهانهاای مخرل به نظارت پیشگیرانه مررسل میترند ویژگوی بوارز
دولت اقردارگرا این است که بر طب ایدئرلرژی اقردارگرای فراگیور خورد در بیشورر حورزهاوای
زندگی فرد و جامعه نظارت و دخالت میکند و مویکرتود آن ایودئرلرژی یکسوان را بوهعنوران
واقعیری یکرا بر افراد تحمیل نماید؛ بهاینترتیب با سیاسیکردن جامعه ،حرزهاوای خصرصوی و
غیرسیاسی آزادی مردم به سمت نابردی تدریجی حرکت میکنند ایدئرلرژی در نظر گرفرهتده
در این مدل برای تحکیم دولت برده و آنچه قدرت میگرید ح است و افراد مجبررند خردتان
را با قدرت تربی داند
اما دولتاای لیبرال یا آزادمن  ،نظارت و مداخله حداقلی بر امرر مردم را سرلرحه کار خرد
قرار دادهاند اندیشهاای سیاسی مخرلفی در فلسفه لیبرالیسوم نیول مؤیود ایون ادعاسوت کوه از
آنجمله میتران به لیبرالاای کالسیک اتاره کرد که مبانی فکوری آنهوا بوا اعرقواد بوه دولوت
حداقلی مشخص میترد؛ دولری که کارکرداای آن بوه حفوظ نظوم داخلوی و امنیوت تخصوی
محدود است از راسوتگرایوان نور ،رابورت نرزیوک 2در دفوا از دولوت حوداقلی ،آن را بهرورین
چارچر برای فراامکردن آرمانتهر میداند؛ دنیایی که اجازه میداد بیشررین تعداد افراد توا

جاییکه ممکن است آنگرنه که میخرااند زندگی کنند (رحمتاللهی )158 :1388 ،امچنین
فردری آگرست فرن اایک 3،از دیگر فالسفه لیبرال ،معرقد است برای نیل بوه ترسوعه و رتود
واقعی ،باید مرانعی را که حکرمت بر سر راه آزادی فرد ایجاد میکند ،از میان برداتوت و قودرت
حکرمت را به حداقل رساند اایک عظمت تمدن غر را مدیرن آزادی منفی به معنوای فقودان
اجبار خارجی دانسره و مخال ار نر قاعده غیرخردجرف ،برنامهریلیتوده و پدرمببانوه اسوت
(گری )47 :1379 ،در کل ،لیبرالاا آزادی را در واژهاایی منفی امچرن نبرد محدودیتاا بور
فرد اسرنباط میکنند (ایرود)77-78 :1387 ،؛ بنابراین دولتِ بوا اخریوارات محودود کوه آن را
دولتِ مبرنی بر حقرق ،دولتِ حداقلی 4یا دولوتِ نگهبوان توب 5موینامنود بوهعنوران سوازمانی
حمایری ،وظیفه ایجاد آرام

و نظم را در جامعه برعهده دارد در مدل مذکرر ،دولت بوه توکل
2. Robert Nozick
3. Friedrich August Von Hayek
4. Minimal States
5. Nightwatchman States
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آتکاری از صحنه «دخالت» و «مدیریت اجرماعی» به دور برده و بهعنران مصوداق عینوی یوک
دولت کرچکتده رسالت اصلی خرد را بر محرر «نظارهگری بر امرر اجرماعی» قرار داده است
با ترجه به آنچه در پرتر مدلاای دولت گفره تد از یکسر میتوران از نظوارت پیشوگیرانه
اقردارگرا و از سری دیگر از نظارت پیشگیرانه لیبرال سخن گفت طرح این الگور بوه ایون دلیول
است که در پایان نشان دایم در قبض و بسط نظریهاای دولت از لیبرال توا اقرودارگرا ،نظوارت
پیشگیرانه با اادافی که ار یک از این دو گرنه از دولت در ذاون داتورهانود ،در عمول بوه یوک
نریجه منرهی خرااد تد

 .2فضاهای مرتبط با نظارت پیشگیرانه دولت
نقض قرانین و مقررات ترسط مردم در فضوااوای عمورمی ،اموروزه در قیوا

بوا داوه گذتوره

زمامداران را حری در دولتاای لیبرال ،مجا به اسرفاده بیشرر از نظارت بهمنظورر پیشوگیری
کرده است این قضایا از آن جهت مررد ترجه است که با وجرد دولت لیبرال ،نظارت بوهصوررت
وسی اعمال میترد از آنجاکه در گذترهای نهچندان دور ،جرم ،انحوراف و تخلو از قورانین و
مقررات تنها در جهان مادی اتفاق میافراد و فضای سایبری به گسرردگی اموروز محول ارتکوا
جرم نبرد ،نظارت پیشگیرانه نیل تنها منحصر به امین حیره برد در ایون فضوا تور

از جورم،

تشکیل جامعهای فرقامنیری و دژواره را نرید میداد که در آن آزادیاای عمورمی و خصرصوی
بهواسره گسرردگی نظارتاای پیشگیرانه به محاق رفروهانود افوراط در بوهکوارگیری ابلاراوای
نظارت پیشگیرانه مئل اسرفاده از دوربیناای مداربسره ،گیتاای کنرورل ،اسوکن اثرانگشوت و
عنبیه و جامعه را به فضایی بسره تبدیل میکند که امهچیل در انحصار نظوارت دولوت اسوت
اسرفاده از اینگرنه فنرن ،نظارت پیشوگیرانه را در بسویاری از مورارد از اودف غوایی خورد دور
میکند؛ بدین توکل کوه نخسوت بوا نوام و زیور پرتو

نظوارت و پیشوگیری اور نور اقودام

مداخلهگرانه نسبت به ارکس انجام میترد و دوم این تیره بهجای ایجاد احسا
عامل مرلد تور

امنیت ،خرد

مویتورد (رضورانی )153-154 :1391 ،در نریجوه ،توهروندان ،دولوتاوای

حداکئریِ ناظر در امر پیشگیری را دولتاایی اقردارگرا و مداخلهکننده در آزادی خرد میبینند
که ممکن است تر

تکلگیری دولت پدرمببانه و اتکال کنررل اجرماعی که جوررا اورول در

کرا قلعه حیرانات آن را ترسیم مویکنود ،ایجواد نمایود در ایونگرنوه از پیشوگیری ،جملگوی
تهروندان بهصررت بالقره نیازمند نظارت و کنررل فر

تدهاند (پاکنهواد)265-266 :1388 ،

این تدبیراا مرجب میترند که اکئریت جامعه ،بخشوی بولر

از آزادیاوای فوردی خورد را از

دست داند در جامعه پادگانگرنهای که فرد در بودو خوروا از خانوه بوهواسوره دوربویناوای
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مداربسره و سایر نظارهگراا تحت پرت
معر

است ،تقریباً در فضای عمرمی آزادیاوای خورد را در

قربانی تدن میبیند
فضای سایبر محل دیگری است که به دلیل ترسعه آفتاوای دمرکراسوی سوایبری نظوارت

پیشگیرانه دولری در آن اتفاق میافرد ( )1پس از دسریابی بشر به رایانه و اسورفاده وسوی وی از
اینررنت ،امروزه دیگر نظارتاا محدود به جهان فیلیکی نیست و مرز بینهایوت فضوای مجوازی
ام مشمرل حیره رصدگری دولت تده است بوه بیوان بهرور ،نظوارتِ ملمور

و منحصور بوه

مرزاای داخلی دولتِ نظارهگر ،جای خرد را به نظارتی بیحدومرز در فضای جهانیتده سایبری
داده است دورتدن نلدیکاا و نلدیکتدن دوراا حقرق را به پدیده ای جهانی تبدیل کرده که
روزبهروز نق

زمان و مکان در رویداد وقای کمرن تر خرااد تد امچنوین جهوانیتودن بوه

تأثیر از فضای مجازی مرجب سهرلت انجوام جورائم توده و سویمای جورم و جنایوت را تغییور
میداد؛ دولتاا نیل به دلیل قابلیت بیشرر آسیبپذیری ،خرد را نیازمند به اسرفاده از گرنهاای
نظارت پیشگیرانه میبینند پس از رخداد یازدام سپرامبر ،دولوتاوای غربوی بوا ایون واقعیوت
مراجه تدند که دولتاای تکننده برای امنیت ملی آنها بسیار خررناکند جهان اموروز ،جهوان
درامتنیدهای است که در آن امنیت جرام از ام جدا نیست و منازعوات محلوی للومواً محلوی
باقی نمیمانند (یلدان فام )10 :1388 ،پس با دگرگرنی مفهرم سنری امنیت ،ابلاراوای تهدیود
نیل دگرگرن تده و مقابله با آنها نیازمند رویکرداا ،راابرداا و ابلاراای جدیدی است
با این ادعا که جرائم جهانی در فضای سایبر ،نظیر تروریسم سایبری ،جورائم سوازمانیافروه
سایبری و بهصررت گروای و «بر خط» 6در حوال رتود مویباتوند ،واکون

بوه آن مسورللم

اسرفاده از نیرواای ناظر بهمنظرر پیشگیری است؛ از اینرو ،نیرواای پلیس نیل در فضای سوایبر
وارد تدهاند از دید جن اای نابرابر یک پردازتگر ،بسیار قدرتمندتر از تمشیری عمل میکند
که در دسوت گوروهاوای تهدیودگر امنیوت قورار دارد در ایون راگوذر «واکون

واقو گرایانوه

دیجیرالی» 7بهرر از اور پاسوخ دیگوری کوارایی دارد ( )Clive Walker, 2005: 661بودین ترتیوب
جهانیتدن فضای سایبر امانگرنه که فرصتاای امنیروی توازهای را بورای انسوان بوه ارمغوان
میآورد ،تهدیداای نرینی را ام ترلید میکند که اسری بسویاری از جرامو سیاسوی را اودف
قرار میداد بهعبارتدیگر ،جهانی تدن در فضای سایبر فقط مفهرم امنیوت جهوانی را در ایون
فضا به ما نمیداد ،بلکه ناامنی نیل از درون آن زاده مویتورد جهوانیتودن جورائم سوایبری و
پرمخاطرهتدن جرام در برخررد با این جرائم ،حری در این فضا ،تمایل سیاسوتگوذاران را بوه
6. On Line
7. Digital Realist Response
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اولریتبخشیدن امنیت بر آزادی تدت بخشیده که تحت تأثیر ورود مجمرعه اقودامات کنررلوی
به نظام حقرقی و سیاسی برده که در این فضوا اعموال توده و آزادیاوای مودنی را دسورخرف
تلللل قرار میداند
این مرضر در فضای سایبر ،تقابل بین آزادی و امنیت را بهعنران مرضورعی چوال برانگیول
مررح کرده است ترااد زیادی مبنی بور نقوض آزادی و محرموانگی 8موردم در فضوای سوایبر
ترسط دولت به بهانه حفظ امنیت ملی وجرد دارد برای مئال ،پس از حادثه یازدام سپرامبر در
آمریکا ،دولت بهمنظرر باالبردن امنیت داخلی قانرنی مرسرم به «پاتریرت» 9به تصوریب رسوانید
که بهواسره آن امکان دسررسی بوه «رایاناموه» 10توهروندان آمریکوایی وجورد داتوت اگرچوه
میتران گفت« ،درصررتیکه منفعت عمرمی حاصل از امنیت ملوی بوی

از منفعوت حاصول از

اطالعات محرمانه باتد ،اطالعات مررد حمایت واق نمویتورند» و «بوهطوررکلی دادگواهاوا بوه
امنیت ملی چنان اامیری موی دانود کوه بور اسوا

آن حکوم بوه افشوای اطالعوات محرمانوه

مینمایند» (تمعی )62 :1392 ،ویژگی مشررک تمام سیاستاای ضدتروریسری این است کوه
برآنند تا اخریارات قره مجریه را گسررف داند و از طرفوی پاسوخگریی آنهوا را کواا
بهنحری که برخی از پروندهاای مربرط به تن

دانود،

میان حقرق و آزادیاای فردی و اقودامات قوره

مجریه در کشرراای اروپایی به دادگاه اروپایی حقرق بشر کشیده تد (ااتمی)16 :1390 ،

 .3امنیت و اختالط مفهومی مرزهای آن
از واژه امنیت بهعنران یکی از مفاایم نسبی در حرزه علرم انسانی میتران تعبیور و تفسویراای
مخرل داتت امنیت بهمعنای مصرن و محفرظماندن تهروندان از تعر

و تهدیداای بالقره و

بالفعل دولت است به این ترتیب میتران گفت امنیت ،نریجه تضومیناوای حقورقی اسوت کوه
ایئت حاکم باید بخشی از آن را از طری وض قانرن کیفری و سوازمانداوی سیاسوی ،اداری و
قضایی نسبت به حقرق تهروندان به عمل آورد (ااتمی )333 :1390 ،در گذتوره امنیوت بور
آمادگی نظامی در قبال تهدیداای خارجی تأکید داتت که مفهرمی کامالً عینی و نظامی بورد و
سازوکاراای مقابله با آنام باید به تکل نظامی تعری میتد تحرالتی نظیور تشوکیل کنگوره
وین و کنفرانساای الاه و انعقاد معاادات مرعدد دو یا چندجانبه در عرصه بینالملول در ایون
راسرا برد ،اما در دولت مدرن عالوه بر وجه عینی امنیت به بعد ذانوی آن نیول ترجوه مویتورد
(غرایاق زندی )747-748 :1387 ،از این رو ،اصرالً امنیت پدیده ای ادراکوی و احساسوی اسوت؛

8. Secrecy
9. Patriot Act
10. Email
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یعنی اطمینان از این امر باید در ذان ترده مردم ،دولرمردان و تصمیمگیرندگان بهوجرد آید که
امنیت الزم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجرد دارد (ااتمی )76 :1375 ،پس باید احسوا
امنیت را حری مهمتر از وجرد امنیت دانست و عراملی که در فقودان یوا کمبورد ایون احسوا
دخیل اسرند را از میان برداتت (پاکنهاد )69 :1388 ،تأمین امنیت انسانی ،مرزاوای تردرتور
و درامتنیدهای با مفهرم آزادی دارد در گلارف کمیسیرن امنیت انسانی سازمان ملل مرحد در
سال  1994آمده است« :تأمین امنیت انسانی به معنای حمایت از آزادیاای اساسی و حمایوت
از کسانی است که در معر
آزادی نظیر راایی از تر

خرر و در ترایط نابسامان قرار دارند امنیت انسانی انرا گرناگرن
و آزادی برای اقدام به خراست خری

را به ام پیرند میزند»

امچنین در سرح ملی برخی از دولتاا نظیر ژاپن ،با ترسول بوه تعریو مرسو از امنیوت
انسانی دفا کردهاند که با مفهرم کرامت ذاتی انسان نیل مرتبط است دولت ژاپن تالفاوایی را
که برای تضیی مفهرم امنیت انسانی در دسررر کار قرارگرفره ،مررد نکرا
تده که آزادی از نیاز ،اامیری کمرر از آزادی از تر

قرار داده و مودعی

ندارد؛ بنوابراین از آنجاکوه اودف امنیوت

انسانی ،تضمین بقا و کرامت انسانی افراد است ،الزم اسوت امنیوت در پرتور حمایوت از کراموت
آدمی تعری

ترد (تورروم )40-41 :1393 ،پوس حمایوت از اسوره بنیوادین زنودگی آدموی

بهنحریکه آزادیاای وی تکرفا و کرامر

حفظ گردد ،باید ازجمله مهمتورین ااوداف امنیوت

انسانی تلقی ترد امنیت انسانی از آنجا به نظارت پیشگیرانه ارتباط دارد که امنیت در رابره بوا
حفاظت از تهدیداا تعری میترد و اگر تهدیدی وجرد داتره باتد که قابلپیشوگیری نباتود،
حفاظت در مقابل آن مفهرمی نخرااد داتت تهدیداای قابلپیشگیری نباید بهگرنهای محودود
تعری ترند ،اما باید بین وقای قابلپیشگیری و صدمات قابلپیشگیری تمایل قائل تد و چنوین
نریجه گرفت که تهدیداای مرتبط با حیات ،آزادی و کرامت انسانی میترانند مرزاای مشررکی
با امنیت انسانی داتره باتند
در وجه مئبت ،برای برخررداری از امنیت نیاز به مداخله دولت وجرد دارد اموانطورر کوه
مک کالسکی و بریل 11گفرهاند برای دسوریابی بوه «آزادی» 12ایجواد تورازن بوین «آزادی» 13و
امنیت الزم است ()Darren, 2004: 28؛ اما پرس

آن است که میلان این دخالت که ممکن است

تحدید آزادی را به امراه داتره باتد ،چگرنه تعیین میترد؟ تاید از اینروست کوه لیبورالاوا
پرس اای اساسی در رابره با دولوت و آزادی داتوره انود اینکوه توا چوه حود حفوظ و توأمین
آزادی اای اساسی برای امگان نیازمند کنررل اعمال افراد بهوسیله اقردار و قدرت دولری اسوت
11. McClosky and Brill
12. Liberty
13. Freedom
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نخسرین و مهمترین مسئله است امچنین باید دانست برای اینکه این نظارت مؤثر باتد تا چوه
اندازه میتراند در تهراای بلر

و جمعیتاای انبوره گسوررف پیودا کنود؟ چگرنوه مویتوران

تمهیدی اندیشید که نابرابریاای زیاد قدرت که از نظوارت فراگیور و پیشوگیرانه دولوت ناتوی
میترد ،مرجب محدودتدن آزادیاایی نشرد که ادف اِعمال نظوارت ،حفوظ آن بورده اسوت؟
(دیهیمی )364 :1387 ،باوجرد اامیت این پرس اا برای کسانی کوه دغدغوه آزادیخوراای و
حمایت از حقرق افراد را دارند ،تالفاایی نیل بهخصرص در جرامو لیبورال و حروی در ادیوانی
نظیر اسالم برای پاسخ به آنها صررت گرفرهاند گسرره کنررلاای دولری به بهانه حفوظ امنیوت
تهری و آزادی مردم ار روز در حرزهاای وسیعی از زندگی انساناا وارد توده و اتفاقواً فلسوفه
اصلی نظوارت کوه حفوظ امنیوت و آزادی بورده ،نقوض توده و توااد تحدیود آزادی و امنیوت
تهروندی بهواسره ورود دولت به حیره وسیعی از زندگی بشر بردهایم
حفظ امنیت سیاسی و امنیت اجرماعی ،کارکرداای اصلی نظام حقرقی اسورند بویتردیود
می تران برای حفظ نظم مسرقری که در یک جامعه مردمساالر وجرد دارد ،پارهای از حقورق یوا
آزادیاا را محدود کرد ،اما امراره این نگرانی وجرد دارد که حاکمان یوا دولوتاوا از ایون حو ِ
محدودسازی سرءاسرفاده کرده و امنیت مردم را به امنیت حل حواکم کواا

داده یوا امنیوت

دولت و ملت را یکسان انگارند (آقابابایی )295 :1389 ،سواخرار قودرت در برخوی کشورراا بوه
دلیل تخصیبردن بی

از اندازه ،با بحران مشروعیت و بقا روبهروست تخصیبوردن قودرت در

این کشرراا باعد تفکیک امنیت حاکمان از امنیت ملی توده( )2و در بیشورر مورارد تهدیود بور
ضدحاکمان ،تهدیداای امنیری تلقی میترد (رنجبر)90 :1377 ،
بخشی از کارکرد امنیت انسانی ترجه به این نکره است که تضمین امنیوت دولوت ،نوهتنهوا
ممکن است امنیت افراد را بیشرر نکند ،بلکه ممکن است اثر عکس داتره باتد از اینرو ،نبایود
تصرر ترد که امنیت دولت کافی برده و نیاز بوه امنیوت توهروندان ،فراتور از آن وجورد نودارد
امچنین امنیت دولت باید بهعنران ابلاری برای دسریابی به یک ادف و نه بهعنران یوک اودف
فینفسه در نظر گرفره ترد امنیت دولت را نباید نشانگر امنیت فرد دانست؛ امانگرنه که رتد
اقرصادی را نمیتران نمایانگر ترسعه انسانی تلقی کرد (ترروم )71 :1393 ،نبرد تفکیوک بوین
امنیت دولت و امنیت تهروندان یا به عبارت واضحتر یکیانگاترن این دو معضل جرام کنورنی
است امنیت تهروندی بر مبنای تعامل حقرق و اخریارات و مسئرلیتاای تهروندان از یکسور
و حقوورق و اخریووارات و مسووئرلیتاووای حاکمیووت سیاسووی از سووری دیگوور اسوورقرار مووییابوود
(قاضیمرادی )306 :1390 ،درحالیکه دولتاای امنیری ،به بهانه سلره بر فضوااای عمورمی و
نقض آزادی تهروندان ،امنیت و بقای خرد را در پرت

امنیت مردم دنبال میکنند و به بهانوه
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ایجاد امنیت برای مردم درصدد تضمین بقوای خورد اسورند چورن امنیوت دولوت اقرودارگرا و
نفرذکننده در افکار عمرمی است ،افکار عمرمی بهراحری خراسرار اعموال سوازوکاراای امنیروی
ترسط دولت است پس جداییناپذیری مذکرر باعد تده که دولت بر مقرله امنیت تکیه کنود و
امنیت دولت را بهعنران امنیت تهروندی مررح نماید
در الگری دولت اقردارگرای فراگیر ،امنیت داخلی بهصررت بعد طبیعی و موررد انرظواری در
میآید و برای تالف در راسرای اماان ساخرن بوین منواف فورد و دولوت ضورورتی احسوا
نمیترد این نگرف بر این پی فر

اسررار است که دولت فراتر از مجمرعه اجلای آن است و

در نریجه دارای مناف خاصی است و حری گاه در حالوت افراطوی آن ،دولوت را ذاتوی اصویل و
ضروری قلمداد کرده و این نهواد را بوهعنوران یوک مرجردیوت جمعوی ،بواالتر از مراضو افوراد
تشکیلدانده آن میدانند در دیدگاه اقردارگرا از دولت نظارهگر ،ارتباط میوان امنیوت و منواف
فرد مرفاوت میترد در نریجه ،دولت به لحاظ جایگاه فرادسری میتراند امنیت و منافعی جدا از
امنیت و مناف تهروندان داتره باتد در کشرراای غیردمرکراتیک ،بهواسره نظارتاای وسی
دولت ،کارکرد اجرماعی امنیت قربانی کارکرد سیاسی آن تده و حقرق بنیادین افوراد بوه بهانوه
حفظ امنیت سیاسی ،نادیده گرفره می ترد نظارت مرس و امنیتمداری ،در بعد سیاسی خورد
به تضیی حقرق و آزادیاای انسانی میانجامد؛ بهنحریکه در حالت تدید به تکلگیری دولت
کیفری دتمنمدار منجر میترد (طااری )136 :1392 ،ایون مودل از دولوتاوا بورای توأمین
امنیت در برابر بلاکاران و ناقضان قانرن ،از قرای قهرآمیل و غیرقهرآمیل نظارتی بهره جسره و در
چارچر یادتده ،نظام کیفری بهعنران ابلاراای اصلی دولتاای مبرنیبرقوانرن و تواب قوانرن،
برای تحق بخشیدن به این امنیت تدارک و اسرفاده میترند در دولتاوای اقرودارگرایی نواظر
که پیشگیری دولری ابلاری برای رسیدن به ااداف دولت است ،ضرورتی برای اماان سواخرن
مناف فرد و دولت وجرد ندارد و تالتی در این راسرا صررت نمیگیرد؛ در این ترایط است کوه
دولت به منب تهدیدی برای امنیت فرد یا کنشگری کوه منواف فورد را در جهوت منواف خورد
پایمال میکند ،تبدیل میترد (راامی)141-142 :1393 ،
اما دیدگاه حداقلی ،دولت را صرفاً مجمرعه اجلای آن مویدانود کوه بوهصوررت یوک مرغیور
مسرقل مررح و معرفی میترد؛ بنابراین بهلحاظ نظری بوا پوذیرف دیودگاه موذکرر اسوت کوه
می تران مناف و امنیت فرد را مبنای امنیت و مناف دولتاا در سرح بینالمللی دانست و سعی
در تعری دولت در جهت حمایت از حقورق انسوانی نمورد و از تضواد منواف توهروند و دولوت
جلرگیری کرد زیربنای فکری لیبرالاا بور اسوا

دخالوت و نظوارت حوداقلی دولوت در امورر

تهروندان تعری میترد در این رویکرد پیشوگیری و نظوارت بوهمنظورر پیشوگیری نیول بایود
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مرص با صفت حداقلی باتد تا برران از کارکرداای دولت لیبرال کمینوه دفوا کورد بورخالف
آنچه انرظار میرفت ،به دلیل یا به بهانه مصرنماندن دولت ملت از تعر اوای خوارجی ،بقوای
دولت بر حفظ آزادیاای عمرمی مردم و بهعبارتی امنیت بر آزادی و عدالت ترجیح پیودا کورده
است امروزه مرأثر از عرامگرایی ،حری در تبلیغات انرخاباتی در سررح ملی ،نظوارت پیشوگیرانه
به حربه مؤثری برای کاندیدااا تبدیل تده است

 .4ظهور عوامگرایی (پوپولیسم) کیفری
14

ازجمله معضالت نظاماای حقرقی و سیاسی در عصر حاضر ،ظهرر پرپرلیسم یا عورامگرایوی و
رسرخ اینگرنه اندیشهاا به حکمرانی و نظام عدالت کیفری است که از آن بهعنران عورامگرایوی
کیفری 15یاد میترد افلای
عمرمی در بخ

اسرفاده از مجازات معقرل به خراست مردم ،مرجب انرقال عقایود

سیاسی و زمامداری تده و حکرمت اعرماد وافری به افکار عمرمی پیودا کورده

است سیاسرمداران با این فر

که مردم چوه مرالبواتی را از ایئوت حواکم دارنود از ابلاراوای

پرپرلیسری برای حرکت روبهجلر اسرفاده مویکننود

)(Tess Bartlett, 2009: 60

در ایون گفرموان

وقری از حقرق سخن به میان میآید معمرالً منظورر ،حقورق عاموه موردم بورای برخوررداری از
سالمت و امنیت است امروزه عرامگرایی کیفری به پدیودهای تبودیلتوده کوه ویژگوی بوارز آن
بازپیکربندی نمایشی اقردار در مجازاتکردن برده که مشخصه جامعه مدرن پس از جنو اوای
جهانی است در این راسرا ،دولرمردان که تمایل به بازیابی اعربار و تحکیم و تداوم محبربیت در
معر

سقرط یا ازدسترفره خرد در بوین گوروهاوای عمورمی موردم دارنود ،از فنورن مخرلو

گفراری و عملی برای رسیدن به مقصرد بهره میبرند
بهدنبال سلره گفرمان جرم ،ناامنی و تغییور اجرمواعی و سورخرردگی حاصول از فروپاتوی
دژاای مسرحکم جرام دمرکراتیک در غر  ،بسیاری از نماداای آتوکار در زنودگی خصرصوی
که پیامآور امنیت و ثبات برای انسان بردند ،قابلیوت پیشوین خورد را از دسوت دادهانود (پورت،
 )59 :1393بدین ترتیب ،امروزه نظارت دولت بهمنظرر پیشگیری از جورم و انحوراف اموروزه از
گفرماناای رایج انرخاباتی بهتمار میرود که ناملداا در کشرراای اروپایی و آمریکوای تومالی
در مررد آن سخن گفرهاند چنانچه در مقرله پیشین اتاره تد ،دلیل اسرفاده از نظارت و تدت
یافرن آن ،حفظ امنیت دولت ،مردم یا دولتملت است
اما پرس

این است که چگرنه عرامگرایی منرج به اسرفاده بی ازحد از سازوکاراای نظارت

پیشگیرانه میترد امنیت انسانی با مؤلفهاای کلوی و در سورحی حوداقلی بورای اور توهروند
14. Populism
15. Penal Populism
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قابلدرک است حری ترصی امنیت در ابعاد وسی نیل برای مردم کار دتراری نیست ،از اینرو،
دو لرمردان در جهان امروز تعاراای انرخاباتی خرد را حورل محورر تضومین امنیوت بوهواسوره
مداخله و نظارت پیشگیرانه دولری قرار دادهانود اگرچوه در سوررحی تضومین امنیوت دولوت و
تهروندان باوجرد نظارت دولت امکان تحقو دارد ،اموا دغدغوه اصولی ایون اسوت کوه نظوارت
پیشگیرانه برای تحق امنیت به خراست و نیت دولت یا تهروندان در مقرلهاوایی خواص آغواز
تده و گسررف مییابند به نظر میرسد باوجرد آنکه در گذتره بیشرر حورزهاوای نظوارت در
فضااای عمرمی و خصرصی با تمایل دولت سیاستگذاری میتدند و حدومرز آنهوا نیول ترسوط
این نهاد تعیین میتد ،پس از ظهرر عرامگرایی این مرضر به اراده و تمایل موردم نسوبت داده
میترد در چنین فضایی بهراحری میتران امنیریتدن جامعه و ترسعه نظارت پیشگیرانه را به
مردم منرسب کرد و حقرق و آزادیاای بنیادین و حری کرامت انسوانی را بوهواسوره ابلاراوای
دمرکراتیک در معر

تحدید قرار داد؛ بنابراین امنیت ،آزادی ،کرامت انسوانی در مرکول کوانرن

گفرمان نظاماای انرخاباتی دولوتاوای دمرکراتیوک و موررد سرءاسورفاده آن قورار گرفروهانود
سیاستاای عرامگرایانه را حری در رفراراای مقاماای قره مجریه و دسرگاه قضایی نیل میتران
بهوضرح دید

 .5نقض آزادیهای عمومی بهواسطه گسترش حیطه نظارت پیشگیرانه
از یکسر اصل بر این است که انسان مرجردی اخالقی است و میتراند با اخریار و آزادی دسوت
بهگلین

بلند و بر امین اسا

سرردن یا تقبیح رفرار آدمی ممکن میترد رفرار انسان زمانی

اخالقی خرااد برد که از نیت خیر برخیلد و نه از تر

ناتی از تهدید یا قدرت قانرن و حقورق

در دایره اللام و اجبار برونی که ناتی از حکرمت است ،قرار مویگیرنود از دیگور سور ،حکرموت
بهمنلله ضرورتی انکارناپذیر ،سیاستاا و برنامهاای خرد را بوا ترسول بوه قودرت و اجبوار اجورا
میکند (محمردی جانکی)50 :1382 ،
در حکرمتاای اقردارگرا ،آزادی به نف اطاعت از اقردار و با ابلاراای حداکئری محدودتده
و اقردار در قالب مجازات و با درجه محدودیتاای مرفاوت اعمال مویتورند جورمانگواریاوای
بیحدوحصر و تفسیراای وسیعی که در ار دوره حکرمتاای اقرودارگرا از اعموال و رفراراوای
مربوورط آزادی عقیووده و اندیشووه داتوورهانوود ،رویووارویی بووا ورطووه وسووی و ارلنوواکی را بوورای
نقض کنندگان این انجاراای به اجبار حاکمیت یافره با ایئوت قضوایی و سیاسوی حواکم نریود
میداد درنهایوت ،اموه از سوازوکاراا بوهطورر عمورمی و بوهطورر خواص در رابروه بوا مقرلوه
محدودسازی آزادی برای جلرگیری از مقابله با قدرت دولت بهکار بسره میترند
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در این رویکرد ،ارگرنه نگرف تقلیلدانوده دولوت بوه اجولای تشوکیلدانوده آن ،تفسویر
تقلیلگر از امنیت ملی و بینالمللی بهواسره امنیت ملی نفی میترد این برداتت کامالً تحوت
تأثیر رویکرد واق گرایی است که در آن تهدیداای امنیری ،به نسبت امنیت دولت ملی سنجیده
میترد تهدیداا اساساً از خارا است و حری اگر از داخل باتد ،بهگرنهای جلره داده مویتورند
که گریی ریشه خارجی دارند (یولدانفوام )10 :1388 ،دولوتاوای اقرودارگرا نظیور جمهورری
وایمار ،رژیم ساب عراق و کره تمالی از این دسرهاند
در حرزه نظارت ،بحد ار اقدامی پیشگیرانه است را بهکرات میتران در گفرار دولرموردان و
مسئرالن اجرایی مشااده کرد در واق  ،با نام و زیر پرت

نظارت و پیشوگیری اور نور اقودام

مداخلهگرانه و برای ارکس انجام میترد (ابراایمی)28 :1387 ،؛ بنابراین اگرچه نظوارتاوا بوا
ادف ایجاد احسا
است احسا

امنیتِ بیشرر در افراد برده ،اما عمرماً نریجوهای معکور

ناامنی ،تر

بوهدنبوال داتوره

از جرم ،نقض حریم خصرصی ،نقض آزادی و کراموت انسوانی ،نبورد

کارکرداای مؤثر در پیشگیری و تغییر آماا و جابهجایی جرم ،عدم کارایی و ازجمله ایراداایی
میباتند که به این تیره از نظارت پیشگیرانه وارد کردهاند البره باید در نظر داتوت کوه طورح
مدلی از نظارت پیشگیرانه که این خررات یا احرمال بروز آنها را در پوی نداتوره باتود ،دتورار
است مسئله این است که این تیرهاای نظارتی پیشگیرانه درگذتوره سوادهتور بردنود و تواید
عمرم مردم از آنها مرل نمیتدند
با ترجه به آنکه ادف و تیره عملکرد دولتاای اقردارگرای مداخلهگر مشخص است ،بحود
چندانی در این مررد الزم نیست چال
دولتاای لیبرال یا آزادمن

اصلی به گسررف سوازوکاراای نظوارت پیشوگیرانه در

بازمیگردد ترسعه حیره نظارت ،ادف دولتاای لیبرال نبورده و

نیست ،اما کارکرداا و چال اای جدید زمامداری اللاماتی را برای آنهوا بوه وجورد آورده اسوت
لیبرالیسم درمجمر بر اولریت آزادی نسبت به برابری و عدالت اجرماعی تأکیود دارد و آزادی را
ادف اصلی و برابری و عدالت را وسیله دسریابی به آن مویدانود ،اموا از آنجاکوه دولوت لیبورال
جامعهمدار برای خرد ح و تکلی برای مداخله در زمینهاوای مخرلو اقرصوادی ،اجرمواعی و
حمایت از حقرق بشر را قائل است ،برای حفظ ارزفاای مررد تأیید خرد ،نیازمند مداخلهاوای
جدید و بعضاً گسررده برده کوه بوا نظوارت و مداخلوه مئبوت دولوت در حورزه آزادیاوا تحقو
مییابند د ر دولت قانرنمند لیبرال ،جداسازی دو حورزه عمورمی و خصرصوی از طریو تقسویم
نمادین عرصه اجرماعی به دو محیط مرمایل از ام؛ یعنی دولوت از یوکسور و جامعوه مودنی از
سری دیگر ،منجر به مشخصتدن حدومرزاای دخالت دولری در حیات اجرماعی و ایجاد نرعی
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حدفاصل میتورد؛ بنوابراین دولوت قوادر بوه انجوام اور کواری نیسوت و فعالیوتاوای

دارای

محدودیتاای عینی حری در نظارت و پیشگیری است (ترالیه)63 :1378 ،
پس دولت لیبرال با وض قانرن مجبرر به حمایت از آزادی اسوت؛ اگرچوه آزادی بوا چنوین
عملی محدود میترد بهعبارتدیگر« ،قرانینی که تجاوز به حقرق دیگران را ممنر مویسوازند،
ام آزادی را ممنر میکنند و ام بر آن میافلایند از یکسر ،این قرانین مان آزادی و اسرقالل
عمل افراد آنطرر که خراسرار آن اسرند ،میتورند و درنریجوه آزادی را محودود مویکننود از
سری دیگر ،این محدودیتاا بر آزادی میافلایند ،به این صررت که اطمینان میداند ار فردی
میتراند از اسرقالل عمل برخرردار باتد ،بدون اینکه تخصیت یا داراییاف موررد تهدیود قورار
گیرد» (فلچر)153-154 :1393 ،
بهلحاظ تواریخی اگرچوه رویکرداوای سوخرگیرانه در غور خاسورگاهاوای محافظوهکارانوه
داترهاند ،اما محدود به آنها نمانده و به دلیل کسب فرصوتاوای سیاسوی بورای سیاسورمداران

مررد اسرقبال آنها قرارگرفره است برای مئال ،در آمریکا خطمشی حل دمرکرات ترسوط بیول
کلینررن در سال  1992در برنامهاایی نظیر حمایت بیشورر از نیوروی پلویس ،مجوازات بیشورر
مجرمان ،امنیریکردن بیشرر فضااای عمرمی و تصریب قورانین تسوامح صوفر 16و سوه ضوربه و
اخراا 17مبرنی برد (طااری )46 :1392 ،این رویه تا سال  2008میالدی نیول اداموه یافوت بوه
تکلی که دیدگاهاای محافظهکاران و لیبرالاا در این دوره بسیار بهام نلدیک بورد در فراینود
ملبرر ،جرم از مسئلهای جلایی (حقرق جلا و جرمتناسی) به مسئلهای سیاسی و درنهایت ملوی
(حقرق عمرمی) بدل میترد از اینروست که سیاسرمداران نیل بر ابعاد ملوی و فراملوی جورم و
ناامنی تأکید ورزیدهاند در این حرزه ،پژوا اای آماری زیادی انجامتده که به نمرنوهای از آن
به بیان پرس اایی در حرزه ،ترجیح امنیت یا آزادیاای مدنی پرداخره ،اتاره میترد گلارف
ذکرتده به ترزی نُه پرس

مرتبط با تمایالت عمرمی جامعه آمریکا میپردازد که در آن اتواره

میترد که از داترن آزادیاای بیشرر مدنی یا گسررف امنیت بیشرر پرسو

توده اسوت بوا

ترجه به غلبه گفرمان و ادبیات تسامح ،تساال و آزادی در آمریکا ،امانگرنه که انرظار میرفت
تهروندان این کشرر تمایل بیشرری به حفوظ آزادیاوای مودنی در رویکورد ذانوی در مقابول
امنیت تخصی دارند در پاسخ به پرس اای عمرمی برای به چنبرهکشویدن تروریسوتاوا55 ،
درصد از مردم آمریکا حمایت از آزادیاای مدنی را ضروری دانسرهاند درمجمر  ،مردم آمریکوا
تمایل به حمایت از حقرق و آزادی داتره و چهبسا آزادی را ادفی باالتر از دسریابی بوه امنیوت
16. Zero Tolerance
17. Three Strikes and you are out
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میدانند البره ازنظر آنها ،مرفقیت دولت در دسریابی به ادف خرد؛ یعنی حفظ امنیت و رعایت
حقرق و آزادیاای تهروندان بهطرر امزمان با تردید جدی روبهروست ،اموا در رویکورد عینوی
اردی ،خریب و کاپلل 18در نرایج تحقی خرد یکسال پس از حادثوه یوازدام سوپرامبر نشوان
دادهاند که سرح حمایت از آزادیاا ترسط مردم در مرقعیتاای خاص نظیور حملوه بورااوای
دوقلر رو به افرل مینهد ( )Darren, 2004: 32بنوابراین انگوامیکوه امنیوت و آزادی در دو کفوه
ترازوی ذانی مردم قرار گیرد ،واقعیتاای مرجرد بر کفوه دیگور سونگینی دارد و ایون مسوئله
میتراند برای سیاستمداران نیل بهعنران مرقعیری مناسوب در راسورای جلوب افکوار عمورمی و
امنیریکردن بیشرر جامعه بهکار بسره ترد
درنهایت ،تصریب قرانین تکلی و مااری سخرگیرانه برای حفوظ امنیوت ملوی ،بوهویوژه در
مبارزه با تروریسم نشانگر تشدید گسوررف نظوارت دولوت در حیروهاوای مخرلو مویباتوند
درنظرگرفرن تضمیناای اندک از دادرسی عادالنه یا حوذف سوازوکاراای ضوروری حوداقلی در
دادرسی عادالنه ،تشکیل محاکم وِیژه بورای رسویدگی بوه اتهاموات زنودانیان ازجملوه زنودانیان
گرانرانامر در آمریکا ،ح اسرفاده از روفاای ویژه برای بازجریی و از آنجملهاند (جورانمرد،
 )89-90 :1388بدین ترتیب است که اندیشه لیبرالیسم برای نظوارت پیشوگیرانه حوداقلی ،در
برخی ابعاد آن با نظارتاای پیشگیرانه اقردارگرا امسانی پیوداکرده و تبودیلتودن اسورئنا بوه
اصل را اشدار میداد

فرجام
نظارت پیشگیرانه دولت در حرزهاای مخرل زندگی آدمی به یکی از ابلاراای رایوج و پرالینوه
دولتاای امروز تبدیل تده است چنانچه ترضیح داده تد ،در قبض و بسط نظریهاوای دولروی
از دولتاای اقردارگرا تا دولتاای لیبرال ،نظارت باادف پیشگیری یکی از سازوکاراای حیواتی
دولت برای بقای حاکمیت سیاسی یا تضمین آزادی بهعنران یکی از مؤلفهاای امنیت تهروندی
بهکار بسره میترد تعیین دقی ااداف و نرایج نظارت پیشگیرانه به دلیل سیر تحرل از تبیوین
نظری تا اتخاذ رویهاای عملی امکانپذیر نیست ،اما مقرلوه پراامیوت مشوخصسواخرن دقیو
گرنهاای نظارت پیشگیرانه است برخی از دولتاا (دولوتاوای اقرودارگرا) نظوارت پیشوگیرانه
ترسط امه یا بیشرر امرر را پذیرفره و اسرفاده از تیرهاای اقرودارگرای نظوارت را ترسویم و در
عمل مررد اسرفاده قرار دادهاند برخی دیگر (دولتاای لیبرال) نظارت پیشگیرانه را در نظریه و
با ذانیت عدم تجاوز به حرزه امنیت و آزادی مردم ترسیم کردهاند ،ولی در حرزه اجورا ،ااوداف
تبیینتده به خراست دولت و ضرورتاای مرتبط با بقای حاکمیت یا بهواسره دگرگرنی افکوار
18. Huddy, Khatib, and Capelos
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عمرمی و به رضایت مردم تغییر مسیر دادهاند در این ترایط ،باوجرد زیربنای فکری حداقلی در
دولتاای لیبرال ،اعمال نظارت پیشگیرانه به تکل بیشینهای قابول انرقواد بوه نظور مویرسود
امچنین تقدم امنیت دولت بر امنیت و آزادی مردم در وضعیتاای اسرئنایی ترجیه تده است
و خرر آنجاست که تااد گسررف وضعیتاای اسورئنایی و جابوهجوایی اصول و اسورئنا بواام
باتیم عرامگرایی نیل بوهعنوران ابولار تفورق موردمسواالری صورری ،تهدیود دیگوری بور آزادی
تهروندان به خراست آنهاست که رااکار مناسبی بورای امنیرویکوردن فضوااای عمورمی از راه
گسررف حرزهاای نظارت پیشگیرانه است درمجمور  ،سیاسوت نظوارت پیشوگیرانه نبایود بوه
تکلی یکسان در امه نقاط کشرر اجرا ترد و نباید دامنهای بهانودازه مرزاوای حاکمیوت پیودا
کند؛ چراکه حداقل آزادی که تهروند از آن بر اسا

نظریه قرارداد اجرماعی صرفنظور کورده،

دیگر مرضرعیت نخرااد داتت ادف نظارت پیشگیرانه اگر صیانت از امنیوت موردم باتود بایود
مرضمن کمررین تعر

به آزادیاای آنها باتد؛ زیرا آزادی بهعنران یکی از مؤلفهاوای امنیوت،

نمیتراند قربانی کارزار نظارتی باتد که دولت تکلی در تحق و عدم نقوض آن دارد در تقابول
امنیت دولت و آزادی مردم ،بقای دولت نمیتراند به قیموت نقوض آزادی موردم تموام تورد از
آنجاکه در نبرد امنیت دولت ،آزادی تهروندان به محاق خرااد رفت ،بقای دولت نیل با ترسل به
نقض آزادی مردم وجه دمرکراتیک این نهاد را با تردید روبهرو میسازد؛ مؤلفهای که تضمینگور
تحق آزادی برای مردم است
پینوشتها:
( )1برای مئال به گفره فرید ذکریا (در کرا آینده آزادی) ،دسریابی سری تروریسوتاوا بوه اطالعوات موررد نیواز
عملیاتی خرد از طری ازجمله آفتاای دمرکراسی فضای سایبر است که امنیت دولتاا را در معور تهدیود
جدی قرار میداد مررد دیرید کرپلند میتراند در تأیید گفره ذکریا مررد اسرناد قرار گیرد دیریود کرپلنود در
سال  1999به دلیل نژادپرسری و انگیلهاای جنسی سه مررد بمبگوذاری را در لنودن صوررت داد بخشوی از
ترااد دادگاه حاکی از این برد که او اطالعات مربرط به ساخت بمب را از مناب اینررنری بهدسوت آورده اسوت
برای مئال کرا «راانمای تروریسری» و نسخه دوم کرا «چگرنگی ساخت بمب» از این نمرنهاند ایونگرنوه
مناب و سایر مناب دیگر نظیر کرا «سواخت موراد منفجوره آتور طلبوان» و «کروا تخلفوات بولر » کوه
بهراحری با اسرفاده از ار یک از مرترراای جسرجرگر اینررنری قابلدسریابی میباتند دولوتاوا را در معور
تهدیداای جدید امنیری قرار داده است برای اطالعات بیشرر نگاه کنید به(Clive Walker, 2005: 645) :
( )2در این مرن کاربست امنیت ملی در دولت دمرکراتیک منظرر است که در آن دولت و ملت به ام وابسرهاند
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