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 به نام خدا

 

 

یاالت مطالب این اثر بر گرفته شده از محتواي کتاب کار دانش آموزان رشته حقوق در ا
ار را پس متحده آمریکا می بوده است که اینجانب مطالب دو فصل ابتدایی این کتاب ک

یده اثر به طور خالصه و چک ترجمه و ویرایش گردآوري نموده ام. به طور کلی مطالب این
اي در مورد مسائل حقوق جزاي عمومی و خصوصی تا اندازه اي می باشد که بنا به اقتض

اولین کار  گروه سنی که کتاب مرجع نگاشته شده، در این اثر گنجانده شده است. این اثر
مکتوب این جانب در حوزه رشته اي تحصیلی ام در رشته حقوق است که در دوره 

ما ویی خود نگاشته ام و عاري از ایراد و خطا نیست، و از انتقادات و دیدگاه هاي شدانشج
 در جهت اصالح اثرم استقبال می نمایم.

 

 با تشکر اینجانب علی پورمعصومی 

1394آذر   

Ali.poormasoomi@gmail.com 
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کتاب اصلی مقدمه  

 

ص را جامعه اشخا حال این سوال پیش می آید که قانون جزایی صرفا به توصیف جرم متمرکز است.
اردي نمی هیچگونه استاند ياگر جامعه براي رفتار و کردار بشر براي چه نوع رفتاري مجازات می کند؟

 آمریکا حقوق جزایی ایاالت متحده . امروزهشدجنایی روبرو نمی  مسئلهداشت، بشر با هیچگونه جرم و 
هري لتی، فدرال و شیتهاي مربوطه و مصوبه توسط دولت ایالومسئاز محدوده وسیعی از جایگاه ها و 

ذارند که آن را زیر پا می گدر پرسش و مجازات اشخاصی  صر جرمو به توضیح عنا مشتمل شده است
درت و خاموش نمی ماند. صاحبان ق به هیچ عنوان متوقف دازد. فرآیند توصیف قوانین جزاییمی پر

ند و به حقوق و قوانین کهنه و قدیمی را لغو می نمایند و به اصالح و تغییر قوانین جاري دست می زن
ت می دسمختلف  به تعریف و بیان معانی قوانین محاکم دادگاه هاي جزایی .ورزنداجراي آنها اقدام می 

جدید نظر جزایی به و یا به اعمال آنها در پرونده هاي مربوطه اقدام می کنند. دادگاه هاي ت زنند
ه ایجاد بازنگري تصمیمات محاکم می پردازند و براي اینکه محاکم و دادگاه ها از آنها پیروي کنند، ب

. بنابراین بدنه حقوق جزایی دست خوش تغییر است.دناقدام می کناصول و قواعد الزم   

 آیین دادرسی کیفري

ي وارد اجرا و ، آیین دادرسی کیفرشودیی می به بازجو مشغول می که پلیس در رابطه با جرم خاصیهنگا
مه و عمل می شود. آیین دادرسی کیفري بر اقدامات و تصمیمات اعمال شده در بازجویی، اتهام، محاک

نه و چه فرآیندي که تصمیم بر کی، کجا، چگو صدور حکم براي متهمین جزایی متمرکز شده است.
از  همین دادرسی کیفري براي حمایت متآی . همچنیناست کسی در محکمه سوال و پرسش می شود

کا اتهامات اشتباه و صدور حکم سهوي علیه وي طراحی شده است. قانون اساسی ایاالت متحده آمری
یر استفاده هاي غءملزم به اجراي رعایت و احترام به حقوق شهروندي و پیرو حمایت و صیانت از سو

این  .استاز اعمال خشونت و مجازات غیر معمول در روندهاي تحقیقاتی و ممانعت  ،معقول از قدرت
دهی آیین  دیگر در قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا، به وفور در شکل بسیاريل و مفاد ئامسقبیل 
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اکم در هاي دیگري نیز دارد. قوانین محآیین دادرسی کیفري کارکرد. انداعمال شده  دادرسی کیفري
از حقایق  حتصعاقالنه هستند. قوانین شهادتی براي  یایجاد اطمینان در اتخاذ فرآیندهاي تصمیمات صدد

البته قوانینی  .در رابطه با صحیح و مرتبط بودن قوانین درج می شوند منصفه هیأتبراي  شده ارائهپرونده 
یفري که از قبیل حقوق جزایی، آیین دادرسی کد نمنصفه وجود دار أتهیدر شیوه قضات، وکال و اعضاي 

به قوانین  مقضات و محاک قوانین تازه اي را تصویب می کنند ودر حال تغییر و تحول اند. صاحبان قدرت 
خودشان را وقف می دهند و دیوان عالی به ترجمه، تفسیر و اعمال قانون اساسی می پردازد. جدید  

 عدالت کیفري

خش هاي ب ،قانون و آیین دادرسی کیفريبراي در نظر گرفتن وجود دارند ولی بسیاري ل ئامسرچه اگ
، امنیت و پیرامون عدالت الت کیفري به سواالت اساسی اشخاصمهم عدالت کیفري هستند. همچنین عد

 حقوق در یک جامعه آزاد می پردازد.

جرم مسئله  

قانون  دستگاهی که به تحقیق و تفحص، بازداشت و مجازاتخارج از حقوق و آیین دادرسی کیفري و 
 غولندنی که به مطالعه این بخش مششکنان می پردازد، ما با خود جرم آشنا می شویم و جامعه شناسا

هم و جرم شناس گفته می شوند. جرم شناسان درصدد یافتن پاسخی به سواالت و پرسش هاي مب
وان چگونه می ت جرم چه اندازه است و مسئلهچرا اشخاص مجرم می شوند، وخامت  دشواري هستند که

 میزان جرم را کاهش داد.
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اول فصل  

 جرم
 اساس جرم

ی اشخاص شاک در اکثر پرونده هاي مدنی پرونده هاي جنایی از پرونده هاي مدنی متفاوت هستند.
. شوند می یکدیگریکدیگر می شوند و خواستار دریافت خسارت و غرامت براي خسارات وارد شده به 

ده دولت به محاکمه و مجازات اشخاصی که سبب خسارت و آسیب به جامعه ش در پرونده هاي جنایی
ازات تنبیه و مجخواستار  دریافت خسارت و غرامت از مجرمین، اند می پردازد. دولت بجاي در خواست

 ده باشدرمی علیه جامعه شآنان می شود. پرونده هاي جنایی بر این متمرکزند که اگر مجرمی مرتکب ج
اید جرم جامعه چه نوع رفتاري را ب اینکه سوال دیگر اما و مجازاتی براي وي متناسب می باشد؟ چه نوع

غیرقانونی و لی اماکن، باید اعماحریق افکندن ؟ تقریبا همه اشخاص متفق اند که قتل، تجاوز و تلقی کند
ستعمال مواد ا روسپی گري، اما پیرامون دیگر اقدامات دیگر از قبیل اینکه آیا محسوب به شوند انهجرمم

؟ محسوب شوند جرایم ءجز نیز هم اشخاصزي و فعالیت هاي جنسی ، قمار بامخدر  

 منابع حقوق جزا ایاالت متحده آمریکا

ن و اذاریکی تصویب قوانین به وسیله قانون گ ع اصلیاز دو منب ایاالت متحده آمریکاحقوق جزایی 
نکه به د. کامن ال یک تصمیم قضاوتی است که بجاي ایي از حقوق کامن ال سرچشمه می گیردیگر

ده محاکم وسیله صاحبان قدرت ایجاد گردد، مبتنی بر عرف حقوقی است که ناظر بر تصمیمات اعمال ش
ظام حقوقی ن و اصل نقش بسیار مهمی در ریشه یشین است. کامن ال کشور انگلستانه هاي پدر پروند

راي مثال ایاالت متحده آمریکا را دارد و اساسا حقوق جزایی در انگلستان غیر مکتوب می بوده است. ب
، وي اعی استمعتقد بر این می بود که رفتار خاصی رفتار ضد اجتم ر قاضی در رویارویی با پرونده اياگ

آن را جرم می شمرد و مجرم را مطابق با آن مجازات می نمود. اوصاف جرایم و مجرمین در تصمیمات 
مریکا مورد به عنوان کامن ال در آ می یافتند و این پرونده ها بعدهامحاکم انگلستان توسعه و گسترش 

الیان رفتند و در نتیجه محاکم در آمریکا از حقوق کامن ال بهره می بردند. در سپذیرش قرار می گ
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این  ال می داشت مشکلی که کامن .قرار گرفتندبزرگتري رو به گسترش  نسبتاً حقوقی  ئلامسمتمادي 
ون و بود که اگر به صورت ساده و قابل فهم مکتوب نشود، فهم اشخاص از رفتار هاي مغایر با قان

ن قانونگذاران متوجه مشکلی در متکی بود هیأت میالدي 19در نیمه دوم قرن مجرمانه معلوم نمی شد. 
ورالعمل تاین دسبسیاري از  .زدندبه کامن ال شدند و دست به تصویب دستورالعمل هاي جزایی کاملی 

ضات، وکال . تاثیر بر دستوالعمل هاي جدید که توسط قدیمی کامن ال می بودها شامل دستورالعمل هاي ق
ایی با ایجاد و این کوششی براي ارتقا و بهبود حقوق جز ی شودو حقوق دانان عالی رتبه و خبره مکتوب م

ایی از این بخش هآمریکا  دستورالعملی که صریحتر، ساده تر، و بروز تر از کامن ال است. اکثر ایاالت
، ند. اما تعداد کمی از ایاالت از قبیل نیوجرسیه اکرد قانوندر  مصوب دستورالعمل هاي جزایی را

امروزه  اند. مصوب قانونشان کرده رگن، تقریبا تمام دستورالعمل هاي جزایی رانیویورك، پنسلوانیا و ا
ایم ایی را مدون کرده اند و بیشتر مقامات قانون گذار، جردستورات جز فدرال و تمامی ایاالتدولت 

ه قانون براي مجازات بعضی از جرایم ک بعضی از ایاالت ال را به صورت مدون نگاشته اند. حقوقی کامن
ارند را قبول د قدرت محکمه را براي مجازات جرایم حقوقی کامن ال هنوز مصوبی براي آنها وجود ندارند

نمی م به محاکاما اعمال چنین قدرتی نادر است و دولت فدرال و بیشتر ایاالت، اعطاي چنین قانونی را 
سیله قانون ند که به ورفتارهایی را مجرمانه تلقی می کن تنها ،االتمات قانون گذاري این ایمقا و پذیرند

انین قو حقوق جزایی ایاالت متحده آمریکا امروزه اولین منبع جرم نگاشته شود. پس جزایی مصوب
 مصوب هستند. 

 تقسیم بندي جرایم در حقوق کیفري ایاالت متحده آمریکا

.دو جهدرو دیگري جرایم  یک درجهجرایم  نمود:حقوق کامن ال جرایم را به دو دسته تقسیم بندي می   

و  دسرقت و حریق افکندن اماکن می بوکامن ال از قبیل: قتل، لواط، ارعاب، حقوق  یک درجهجرایم 
 رجهددوم تلقی می نمود. در قانون جزایی نوین، تضاد میان جرایم  درجهزمره جرایم در جرایم دیگر را 

ا اول را جرایمی می دانند که ب درجهد. اکثر ایاالت جرایم نت توصیف می کندوم را ایاال درجهاول و 
 محلی هاي جرایمی که مجازاتشان در زندان د.نهاي ایالتی همراه باش مجازات مرگ و حبس در زندان

 د وتعیین می کنن ایاالتمدت زمان حبس را  دوم تلقی می شوند. درجهره جرایم سپري شوند از زم
ر از یک ات آن یک سال یا بیشت. در کل جرمی که اغلب مجازتعیین مکان حبس بر عهده آنان نیست

.به حساب می آید یک درجهسال باشد، جرمی   
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 عناصر یک جرم

 له ايجرایم را به دقت تعریف می کند و نیز توجه خاص خودش را در بیان چه اد نظام عدالت کیفري
هستند: . تقریبا تمامی جرایم داراي چهار عنصر اساسیدارداختیار در  الزم است براي اثبات جرم فردي  

1)اقدام بازدارنده قانونی: در کامن ال به آن " اکتس ریس" خوانده می شود که در زبان التین به 
 ندر مجرمانه مجازات نمی کمعناي اقدام مجرمانه است. قانون صرفا اشخاص را به خاطر داشتن افکا

وب و مص باشند که امروزه تقریبا نوع اقدام و عمل مجرمانه تعریف توأمبلکه بایستی با اقدام و عمل 
ات کسی اینگونه تعریف می شود: اقدامی که آگاهانه منجر به سلب حی ثال قتل عمد،شده اند. براي م

کوتاهی  راگ است بوده . در پرونده هایی نادرتر شخصی که وظیفه ي قانونی براي انجام عملی را داراشود
م در عد جرم محسوب می شود. براي مثال کوتاهی والدینم شود مرتکب در انجام عمل اش يو قصور

  لدچار بیماري طوی، در صورتی که فرزندشان به مراکز و خدمات درمانی فرزندشان درمان و مراجعه
جرم محسوب می شود.  باشدشده مدتی ال  

2) قصد مجرمانه: در کامن ال به آن "منز ریا" گفته می شود که در زبان التین به معناي فکر مجرمانه 
ا ي اثبات، قصد مجرمانه است. عموما حقوق جزایی اشخاصی رجرم برااست. از دشوار ترین عناصر 

هار داراي قصد و فکر مجرمانه باشند. معموال قصد مجرمانه در اکثر جرایم به چمجازات می کند که 
 دسته تقسیم می شود.

ز روي داراي قصد می شود و ا که شخص بخاطر نتیجه وقوع یافته الف) قصد خاص: بدین گونه است
ثال توجه مستلزم به قصد خاص هستند. به این م ،قصد آن را مرتکب می شود. جرایم خاصی چون سرقت

 ،ود که این مردثابت ش بایستی ، براي مجرمیت این مردمی باشد زنی سرقت ماشینبه : مردي متهم کنید
داشته است.  می هم راآن  بازگرداندن عدم ماشین زن را ربوده بوده است و نیز قصد  

ایج جدي از نتایج در پیش رو آگاه است و یا آگاها احتمال نت قصد عام:  بدین معنی است که شخص ب)
هر، در پیش رو را در نظر نمی گیرد. به این مثال توجه کنید: مردي در مراسم و جشنی عمومی در ش

ورد می کند و یر اندازي گلوله اي به زنی برخگلوله می بندد و در حوالی ترگبارا به ر اشخاصجمعیتی از 
می  ولی تمنجر به قتل وي می شود. اگرچه آن مرد قصد کشتن آن زن را در حقیقت نمی داشته اس

ر د که اگبو منظور این .شده استکه اقدام او باعث قتل افراد دیگري نیز می بایست دانسته بوده باشد 
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ه آنها به اندازي بو اقدام به تیر می داشته استدر جشنی  را از افراد خاص قصدش کشتن تعدادي فردي
مرد  در حقیقت کند، اصابت موردنظردر خارج از جمع آن افراد  و تیري تصادفا به زن دیگري نماید

کز می متمر خاص هدفش بر روي آن تعداد افراد زیرا کشتن آن زن را نمی داشته است تیرانداز قصد
ل افراد دیگر می توانسته سبب قت اما آن مرد می بایست دانسته باشد که عملش بدین نحوه بوده است.
.گرددهم نیز به   

لت و سهل یعنی شخصی بدون قصد عملی را مرتکب می شود ولی این عمل با غف ج) سهل انگاري جنایی:
.انگاري زیاد سبب شده است  

شود. ی د)  مسئولیت قانونی: یعنی هیچ حالت روانی الزم نیست و بی توجهی مجرمانه قصد محسوب م
است و نه  ه فرد هنوز متاهلمستلزم حالت روانی هستند. بجز ازدواج دوم کتقریبا تمامی جرایم کامن ال، 

د ملزم به قص می گیرد که مثالی از جرایمی است که در کامن ال تصمیم به ازدواج دوم را مجرد و
زن دیگري  از همسر اولش طالق گرفته است و وي با که نیستند. براي مثال مردي اشتباها معتقد است

عبور و مرور  قریب مسائل مربوط به سالمتی، امنیت و ،ازدواج می کند. دیگر امثال جرایم مسئولیت مدنی
 مز را دیده باشد و چه ندیدهرچه چراغ ق چراغ قرمز عبور می کندد. براي مثال مردي که از نمی شو

متخلف محسوب می شود. باشد  

داشته  می هنگامی که عملی ارتکاب می باید، شخص باید قصد انجام آن عمل را: قصد و عمل) اتفاق 3
صدش کامال از ق اما بعد از مدتی تغییر نظر می دهد و زنی را دارد کشتن قصد . براي مثال مردياست

ش را آن زن را زیر می گیرد و آن زن جانخودرو خود آن مرد با  تصادفا یک ماه بعد د.صرفه نظر می کن
قتل،  انجام به زیرا قصد نشده استاین مرد مرتکب قتل عمد  یاز دست می دهد. پس به لحاظ قانون

 مرتبط با عمل نیست.

ي را به اقدامی که اجبارا باعث نتیجه زیان آور به شود. براي مثال زنی قصد دارد مرد  ) علت و معلول:4
براي رد اما هنگامی که آن م بریزددر کیک آن مرد سم  تصمیم می گیرد که قتل برساند، پس آن زن
. پس ودمرگش می شمی خورد و به سرش ضربه وارد می شود و باعث  لیزپایش  خوردن کیکش می رود

زیرا آن زن باعث مرگ این مرد نشده است. آن زن مجرم مرگ این مرد نیست ،تیجهدر ن  
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 عناصر تشکیل دهنده جرم:

 اقدام مجرمانه قصد مجرمانه توافق قصد و عمل علت و معلول

علت باید سبب 
 معلول شود.

قصد و عمل باید 
د.باهم مرتبط باشن  

 خاص
 عام

 قصور مجرمانه
 مسولیت قانونی

ط رفتارهایی که توس
 قانون منع شده اند.
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 قتل

ل شد، مجازات اعدام است. قت قائل ي قتلاشد مجازاتی را که می توان برا در ایاالت متحده آمریکا
تل شناخته همچون دیگر جرایم از عناصر خاصی متشکل شده است و بایستی پیش از اینکه شخصی قا

ت متحده ی امروزي در ایاالدر حقوق کامن ال و تحت دیگر قوانین ایالتد. قتل مورد اثبات قرار گیر شود
از عمل  اهیغیرقانونی، با قصد و آگ دن جان فردي به نحويبه معنی اقدام به کشتن و ساقط کر آمریکا

امی قصد مجرمانه عنصر قتل است که همان قصد و آگاهی می باشد. قصد واقعی هنگ اطالق می شود.
ی تحقق و قصد ضمنی زمان شود به مرگ شخص دیگري اسبابتهم آگاهانه درصدد یافت می شود که م

 می یابد که متهم داراي این دو مورد باشد:

 الف) قصد به ایجاد رساندن آسیب شدید جسمی باشد.

ود.ب) بایستی شخص می دانسته بوده باشد که عملش سبب مرگ و آسیب شدید جسمی می ش  

 به مثال زیر توجه کنید:

مرد را  را می گیرد. پس آن زن یک چاقو بر می دارد و آناو ز مردي متنفر است و تصمیم به قتل زنی ا
مورد  داشته است. در این می با چاقو به قتل می رساند. پس متوجه می شوید که قصد و آگاهی وجود
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ه می شناختد است و این زن قاتل آن مر می بوده قصد و آگاهی این زن، قصد اصلی در کشتن آن مرد
اقویش به شود و با چ را آن مرد به تصمیم به ایجاد جراحت و آسیب شدید بدنی شود. حال اگر این زن

 می ماند در اینجا قصد و آگاهی این زن همچنان باقی ودبه ش اوضربه وارد کند و سبب مرگ  اوبه سینه 
بلکه  ه استکشتن را نمی داشتقصد  ر این بار قصد به کشتن ضمنی است زیرا این زن به طور خاصاما د

ر حال اگر این زن از آن مرد متنف است.می بوده  را هدفش رساندن آسیب شدید جسمی به آن مرد
 هل ترددي مرد را از گوشه خیابان پر در اقدامی آنآن مرد را به ترساند، پس باشد و تصمیم بگیرد که 

اما  صد و آگاهی نیز همچنان وجود داردق پس .می دهدرا از دست می دهد و در نتیجه آن مرد جانش 
ی داشته این زن در این قضیه اگرچه قصد به کشتن آن مرد و رساندن آسیب شدید بدنی به وي را نم

راحت باشد که عملش می تواند سبب مرگ و یا حتی آسیب و ج بوده می بایست دانستهولی  است
داشته است.می آن مرد را . طبق قانون این زن قصد ضمنی براي قتل شود بر وي يشدید  

قتلدرجات   

خص ست و مجازاتی که شدستخوش تغییر و تحوالت بسیاري شده ا درجات قتل در سالیان متمادي
متکی و منوط است بر درجات آن. محکوم به آن می تواند دریافت کند  

نظور از همراه باشد. م دهآگاهی و نقشه از قبل تعیین ش قتلی که عامدانه و با قصد و: قتل درجه یک
یین شده یعنی در پیش تعقشه از . نباشدتامل و اندیشه صورت گرفته  یعنی قتلی که با توانایی عامدانه

 آگاهی یعنی می داشته است. قصد وروي قتلش، تفکر و تامل را  ب جنایتشقبل از ارتکا حقیقت شخص
قشه از جه از قتل با سه عنصر عامدانه، ندراین نوع است.  بوده را دارا می کشتن بهدر واقع قاتل قصد 

 پیش تعیین شده و قصد و آگاهی به وقوع می پیوندد.

ش تعیین از پی هورت می گیرد ولی با عنصر عامدانه و نقشقتلی که با قصد و آگاهی ص : قتل درجه دو
دهد. پوشش می را تمامی قتل هایی را که درجه یک نباشند همراه نیست. این درجه از قتل عمدشده   

سرقت،  هر نوع قتلی که شخص در ارتکاب جرایم دسته اول از قبیلقتل ناشی از جرایم دسته اول: 
ندي می جه یک تقسیم بقتل هاي در ءقتل جز . این نوعبه شودتجاوز و حریق افکندن اماکن مرتکب 

م به عنوان قتل درجه دو ارتکاب می یابند یک درجهد. اما قتل هایی که در حین دیگر جرایم شو
 محسوب می شوند.
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: قتلی که با قصد و آگاهی همراه نیست و شروط تحقق آن به شرح زیر است:قتل هیجانی  

قاتل بایستی به طور شدید مورد تحریک قرار گرفته باشد. )1  

یا نباشد.فرصتی براي مهار آن مه) عمل در اوج خشم و انزجار ناگهانی شکل بگیرد و 2  

و  ریکپس شدیدا مورد تح شود. می وارد صحنه است و مثال شخصی که در حین تجاوز به فرديبراي 
ا پیدا مهار آن ر ییو توانا گرددو به شدت دچار عصبانیت و خشمی ناگهانی می  انزجار قرار می گیرد

به شود.قتل او کند و منجر به و با شی اي به شخص متجاوز حمله می  نمی کند  

شود. به  محسوب ماقدام تحریکانه می تواند سبب شود که جرم خفیف تر از قتل درجه دوبه طور کلی 
ته دوم که در حین ارتکاب جرایم دس هستندناخواسته اي  هاي قتل ،هیجانیغیر هاي عبارت دیگر قتل

د و نیز قتلی است که در بی توجهی مجرمانه می تواند رخ دهد.نرخ می ده  

ایی را پوشش : جرمی که توسط بیشتر ایاالت شناخته می شود و قتل هیهقتل مربوط به خودروهاي نقل
 می دهد که راننده مرتکب سهل انگاري مجرمانه شود.
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 سرقت
هاي  سرقت وجود دارد و تفاوت ی ازدر قانون اقسام .می باشداز مشهورترین جرایم ارتکابی سرقت 

شخصی  سرقت ها منوط به چگونگی ارتکاب آنهاست. سرقت به معناي ربودن چیزي بدون اجازه از ملک
به  رديبراي مثال اگر شخصی بدون اجازه ف. تلقی می شود آن به مالک بازگرداندناست و قصد عدم 

قت عمل سرقت شده است. معموال سررود و کیف پول وي را بردارد، آن فرد مرتکب سمت میز وي ب
 هاي اموال  به دو دسته تقسیم بندي می شوند.

هستند.  ه باالمبلغی ب که از سر حد است قیمتی و گرانبهایی: منظور ربودن اشیاي سرقت اموال بزرگ-1
ی و یا از هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. اما در کل سر حد مبلغ ش مقدار بهاي اشیاي مسورقه

 یک درجهجز جرایم   بزرگدالر را داشته باشند. سرقت هاي  500اشیاي مسروقه باید قیمتی باالي 
 محسوب می شوند.

فیف است و سرقت هاي خ بزرگمنظور ربودن اشیاي کم بهاتر از سرقتهاي  سرقت اموال خفیف: -2
محسوب می شوند.درجه دو رایم ء ججز  
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 رقت در نظرکه معموال به قصد س با قصد ارتکاب جرم مکانی: یعنی ورود غیرقانونی به سرقت از اماکن
ه حساب بسرقت از اماکن  ءگرفته می شود. در بعضی از ایاالت ورود غیرقانونی به وسایل نقلیه هم جز

 می آید.

 سرقت با یا به عبارتی حسوب می شودم اشخاصعلیه  نیز جرم این خالف سرقت از اماکندستبرد: بر 
است. غیرمال  توسل جستن به تهدید به زور و خشونت در ربودن گفته می شود. یا به عبارتی نیز اجبار  

ت حتی به کارگیري از سالح براي ربودن چیزي از کسی است. در اکثر ایاالاقدام : سرقت مسلحانه
 ود. سرقتظر گرفته می شدر ن نیز به عنوان سرقت مسلحانه سرقت وانمود کردن به داشتن سالح براي

جرمی بسیار جدي محسوب می شود و مجازات آن سنگین است.دیگر اقسام سرقت  مسلحانه از  

 

 دیگر اقسام سرقت

ان چندین نوع ارهنگامی که حقوق کامن ال در انگلستان و آمریکا رو به گسترش افتاد، محاکم و قانونگذ
رقت دستبرد زدن و ست از اماکن، سرقت را به سه نوع قسم دیگر سرقت یعنی، سرققسم دیگر 

 مسلحانه افزودند.

وي داده می  مسئولیتی در قبال مال هم به می که به شخصی مالی سپرده می شود: هنگاخیانت در امانت
ه اختیار اقدام ب ن نحوه است که شخص با اجازه مالکبدی انت در امانت با سرقت متفاوت است،شود. خی

 گرفتن مال را می گیرد.

براي در اختیار گرفتن مال غیر است. نمودنمان حقیقت کت : آشکاراکالهبرداري  

ري باجگی را گویند. یک نوع از اقسام اخاذيبه قصد ربودن و تصرف مال غیر  : اعمال تهدیداخاذي
 است.

ت عملی خالف قانون محسوب می شود. امروزه شماري از ایاالو خرید اموال مسروقه:  گرفتن اختیار
 عمومی ت یک قانوناختیار و خرید اموال مسروقه را تحجرایمی از قبیل خیانت در امانت، کالهبرداري و 
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برابر سرقت  در نها را به عنوان قوانینی جداگانهآ در برابر سرقت تقسیم بندي می کنند و دیگر ایاالت
 نگه می دارند.

 

 جرایم غیر ارتکابی

می بیند.  اي ارتکاب عملش تداركبانکی را دارد و عده اي را بر ازتصور کنید زنی نقشه دستبرد زدن 
و  ردب گروه را به سمت بانک با ماشین میاز اعضاي ق نقشه وي یکی از مردان گروه، مردي دیگر طب

گامی که . هنرا می کندبانک  دن ازز سپس آن مرد با یک اسلحه وارد بانک می شود و اقدام به دستبرد
طراح  نبا ز ی شود و متواري می شوند و بعدهااو بانک را ترك می کند سوار بر ماشین هم گروهی اش م

؟ مردي است چه کسیبانک زدن از  ملقات می کنند. حال سئوالی پیش می آید که مسئول دستبرد نقشه
؟است بوده طراح نقشه که یکه بانک را زده است یا آن زن  

مرتکب  دهه وارد بانک شدستبرد به بانک هستند. پس مردي ک مسئولین آن دو مرد طبق حقوق کامن ال
ی بوده است مرتکب جرم رد دیگري که در نزدیکی محل جرم میشده است و مدرجه یک  یجرم

ده است و و زنی که طراح نقشه دستبرد می بوده است، مرتکب جرم غیرارتکابی ش شده است درجه دو
تی اگرچه در ارتکاب جرم شرک یرا این زنیا مرتکب جرمی ناقص و شریک قبل از ارتکاب است. ز

دگاهی را چنین دی یینموده است. امروزه اکثر مراجع قضا تهیهاما کمک در اسباب جرم را  ،نداشته است
تند. مردي انک هسزدن از بمسئول دستبرد  هر سه شخص مجرم در این پرونده دد. نگاه کنیقبول ندارن

 راح نقشهط شده است، عامل اصلی ارتکابی و فعلی این جرم است و زن براي دستبرد زدن وارد بانک که
ی است شرکاي جرم به حساب می آیند. شریک جرم کس می بوده است او و مردي که در ماشین منتظر

اب حتی اگر قبل از ارتک ،کمک و همکاري در آن عمل را داشته باشد در ارتکاب عملی مجرمانهکه 
ده است و یا بانک را فقط کشیده بو زدن ازکه نقشه دستبرد  این زن همانند. باشدکرده  را جرم همکاري

انجام  ردحتی ، اگرچه است می بود منتظر از بانک همکارش آن مردي که در ماشین براي بیرون آمدن
.باشدبوده نعمل دستبرد با همکارش در بانک   
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ب شده همانند شخص مرتکب شونده جرم است، کسی که در واقع جرم را مرتکشریک جرم  طبق قانون
کابی شراکت دیگر جرایم غیرارت قوانین مشابه اي را پذیرفته اند، اگرچه اکثر ایاالت است. اکثر ایاالت

 قبل از ارتکاب را قبول ندارند، ولی دیگر ایاالت به آن اصل هنوز پاي بند هستند.

 

 شراکت پس از وقوع جرم

د. مایکمک ن پس از ارتکاب آنهادرجه یک الق می شود که به جرایم شریک پس از جرم به کسی اط
می خواهند  تصور کنید که سارقین بانک به نزد مردي می روند و از وي نگاهی به مثال قبل می اندازیم

رد به نزد م ماندنو سپس آنها براي مخفی  نمایدنها نگه داري را براي آ شان که پول هاي مسروقه
ی دیگري می روند. اگر آن دو مرد با در خواست آنها موافقت نمایند، شرکاي پس از جرم محسوب م

ید به مجرمین ن باباید اثبات شوند. اول اینکه متهمیچندین مورد  راکت پس از جرموند. براي اثبات شش
آنها مک کمک کرده باشند و با درخواست آنها موافقت کرده باشند. دوم اینکه این جرم باید قبل از ک

 ن باید باهمیمجرمان کمک کرده باشند. سوم متبه  ن پس از ارتکاب جرمبه وقوع پیوسته باشد و متهمی
باشند.یاري رسانده رضایت و قصد کمک به مجرمان   

 

قصدءسو  

وم دباشد.  جرمی غیرارتکابی و داراي سه عنصر است. اول اینکه شخص باید قصد ارتکاب جرم را داشته
مش را به اینکه شخص باید قدم هاي ارتکاب جرم را برداشته باشد. سوم اینکه شخص نبایستی جر

دون مرحله اجرا و ارتکاب رسانده باشد. تصور کنید مردي می بیند که فرد دیگري دوچرخه اش را ب
ه دوست صاحب دوچرخ که آن مرد به سمت دوچرخه می رود . هنگامیمی کند، رها نمایداینکه قفل 

ن آمی گیرد. براي محکوم کردن  دوستش و جلوي آن مرد را از ربودن دوچرخه می شود موضوع متوجه
ا می باید نشان داده شود که او قصد ربودن دوچرخه و بازنگرداندن آن ر قصد به سرقت ءبه سو مرد
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ارتکاب  يداشته است. پس این قصد او براي سرقت کفایت می کند. عناصر دوم و سوم اینکه او قدم ها
. باشد به سرقت دوچرخه را بر می داشته و او در اجرا و ارتکاب جرمش با ناکامی و شکست روبرو شده

 قصدءقانون پیرامون جرم سو عمل کرده بوده است. که در این پرونده آن مرد به هر سه عنصر این جرم
ارتکاب جرم  سواالت بسیاري را بر می انگیزد. یکی از سواالت این است که تا چه اندازه شخصی باید به

 نزدیک شود.

ارتکاب  قانون کامن ال براي پاسخ به این سواالت می گوید که شخص بایستی هر اقدامی را که براي 
ه و کنترل او ه است خارج اردمرتکب جرم نشده بود بر داشته باشد. دلیلی که شخصی می توانستهجرم 

بایستی بر  را. بعضی متکی بر این هستند که شخص قدمی بنیادي در جهت ارتکاب جرم می بوده است
رمانه وي را هنوز بعضی دیگر متکی بر این هستند که اقدامات متهم به طور قوي، قصد مج. داشته باشد

گی به سر با تفن شخصیبراي مثال اگر  شوند.می محاالت تصدیق کند. دیگر سواالت شامل  تایید و
گش خالی می پی به ببرد که تفن شخصدیگري نشانه برود و ماشه تفنگ را بچکاند و بعداز آن  فردي

 ندحمل کاگر زنی پودر بچه اي را  قصد به جان آن فرد محسوب می شود؟ءبوده است آیا اقدام او سو
آیا اقدام  ردد به ایاالت متحده آمریکا بیاوا با خومعتقد باشد که کوکایین است و آن ر به طور قويکه 
مل می کرده قصد به قاچاق مواد مخدر نیست؟ حاال اشتباها بجاي اینکه فکر کند که کوکایین حسوء او،

قبیل  ، آیا هنوز اقدام او عملی علیه قانون محسوب می شود؟ سواالتی از اینباشداست قهوه حمل کرده 
میم گیري منجر به نتایج متفاوتی در آن شده است. اغلب محاکم هنگام تصمحاکم را گیج کرده است و 

رار می دهند. هدف اصلی قوانین قصد را مورد بررسی قءدر پرونده هاي مختلف، هدف قوانین سو
طر می قصد، جلوگیري از جرم است. اشخاصی که تدارك ارتکاب جرم را می چینند، منجر به ایجاد خسو

 گیرد.از ارتکاب جرم، می تواند جلوي آسیب هاي فراوانی را ب قبلاقدام پلیس به مجوز دادن گردند. 

ند، تایید مجازات اشخاصی که در تالش ارتکابی جرمی هستند و در اجراي جرم با شکست روبرو می شو
وانین ق می کند که این اشخاص بار دیگر و یا بارها براي ارتکاب هدفشان تالش کرده اند. به عالوه

نند در اکثر ایاالت قوانین خاصی را براي اشخاصی که تدارکات ارتکاب جرایم را می چی در قصدءسو
ونده، داشتن و فجر شنبراي مثال در اکثر ایاالت داشتن و تملک وسایل م و تصویب کرده اند.گرفته نظر 

www.takbook.com



 مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا
 

  21 
 

 قلیهاي نتملک ابزارآالت الزم براي سرقت از اماکن و داشتن شاه کلید براي باز نمودن درب خودروه
 ممنوع می باشند.

 

 توطئه

خاص براي ارتکاب توافقی است بین دو یا بیشتر اش توطئهاست.  توطئه یکی دیگر از جرایم غیر ارتکابی
ت. داراي الزام قصد و عمل است. عمل در این جرم همان توافق اس توطئهجرمی است. مثل دیگر جرایم 

آشکار در  گران اقدامی توطئههمچنین بعضی مقامات قضایی بر این متکی هستند که حداقل یکی از 
براي مثال  بعضی مقامات قضایی اقدام آشکار را الزم می دانند داده باشند. انجام توطئهانجام پیشرفت 
به او  ممکن است آن مرد به زن هم دستش ایمیل بزند که در آنکی را به ربایند کوداگر مرد و زنی 

راي اقدام و به خانه بازگشته است. همین کار ب بیرون رفتهبراي مدرسه  مورد نظر بگوید که کودك
ارتکاب جرم را  احتیاجی به برداشتن قدم بنیادي براي توطئهقصد، ءبسنده می کند. بر خالف سو آشکار

آنها بر سر  هک گران بایستی بدانند توطئهشامل دو بخش است. اول اینکه  توطئهندارد. قصد الزم براي 
. باشندب جرم گران بایستی در به فعلیت رساندن ارتکا توطئهچه کاري متفق شده اند. دوم اینکه هدف 

ات جرایم مجازات اشخاصی است که تدارک ،توطئهیکی از اهداف قوانین  قصدءسو مثل قوانین مربوط به
 1961. در پرونده سال مجازات عملیات هاي مجرمانه است ،دیگر اهداف مهمترین آن را چیده اند.

 ی باشندمگر بسیار خطرناك  توطئهدیوان عالی ایاالت متحده آمریکا توضیح می دهد که چرا  اشخاص 
معی تا ایجاد پتانسیل زیاد به تهدید جرایم ج -شراکت در جرم -اهد: توافق جمع مجرمانزیرا در آنها ش

وفقیت به احتمال اینکه موضوعات مجرمانه با م کاهشدر  . اقدام از پیش تعیین شده همباشدانفرادي می 
رمانه اتمام رسند را افزایش می دهد و هم احتمال اینکه اشخاص شرکت کننده در آن، مسیر اقدمات مج

را که  توطئهدولت فدرال قانون کلی و مهم  1970در سال  کاهش خواهد داد. نیز شان را تغییر دهند را
می  "وآر آي سی ا"که موسوم به  می بود را به تصویب رساند جرایم هدفش بر کنترل و سازماندهی

ه در بود، مخفف قانون درآمدهاي نامشروع متاثر و نهادهاي مجرمانه است که بر اساس آن، اشخاصی ک
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ط شرکتها و توساز طریق درآمد زایی نامشروع چه مستقیم یا غیرمستقیم، عملیات هاي مالی که رابطه با 
. به کندالم می باشند، غیرقانونی اع هاو شرکت به کار گرفته شوند یا مرتبط با آن براي هدایت نهادهایی

ن است نهادي عبارتی دیگر آنها باید مرتبط با یک سازمان و شرکتی باشند و این شرکت و سازمان ممک
ه طور ب(قانون گذاران در آن زمان از جرایم سازمان یافته اي که  مجرمانه و یا حتی نهادي قانونی باشد.

 نگران می بودند.) شخص باید هدایت و سازماندهی وس وارد فعالیتهاي قانونی می شدندنامحس
روع یعنی از طریق شیوه و الگوهاي نامشروع اتخاذ کند. براي مثال شیوه و الگوي نامش لیاتهاي مالی راعم

ساله مرتکب  10ه اینکه شخص باید حداقل دو جرم مرتبط با درآمدزایی نامشروع را در ظرف یک دور
ن این در میا شود. این قانون شماري از جرایم مرتبط با درآمدزایی نامشروع را لیست بندي می کند.

رید و معامالت وقیحانه، خ آدم ربایی، قماربازي، حریق افکندن اماکن ، دستبرد، رشوه، اخاذي،لیست 
جعل، خیانت در امانت، کالهبرداري، ممانعت در اجراي عدالت و قاچاق  فروش و معامالت مواد مخدر،

طر ادامه انسان را می توان اشاره نمود. جرایم باید با یکدیگر مرتبط باشند و باید سبب تهدید و خ
ده محکوم ش "آر آي سی او". شخص متهمی که تحت قانون به شوندفعالیت هاي مجرمانه مستمر 

نماید و اموال و نی مدتی روبرو خواهد شد و جریمه سنگینی را بایستی پرداخت ببا دوره حبس طوال ،باشد
تمامی درآمدها نامشروعش در نهاد و سازمان موردنظرش را از دست می دهد و نیز مصادره دولت 

انون از این قانون مدد می گیرند. آنها معتقدند که این ق به طور قويقاضیان فدرال  .گردیدخواهند 
ر شخصی د. اگایش جرایم سازمان یافته را می گیرد. منتقدین، این قانون را غیرالزم می شمارنجلوي افز

وم شناخته آن شخص براي جرایم ارتکابی اش تحت دیگر قوانین، می تواند محک جرایمی را مرتکب شود
ا می توانند تهاز فعالیتهاي مجرمانه قرار بگیرند، اشخاص در این فعالی قسمتیگردد. اگر جرایم تصادفا 

دین قانون محکوم شوند( که اغلب آنان محکوم می شوند.) بعضی دیگر منتق توطئهتحت قوانین جاري 
م اکثر جرای از دید آنان را به عنوان قانون فدرالی قاهرانه مورد انتقاد قرار می دهند. "آر اي سی او"

ی سپرده شود.و مراجع قضایی محل ایاالتمحکومی توسط این قانون بایستی بر عهده   
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 تشجیع

براي  ، دستور دادن و یا تشویق شخصیدر خواستجرایم غیر ارتکابی است که شامل  ءتشجیع جز
جرمی را  ارتکاب جرمی است. شخصی که تشجیع می کند باید قصد داشته باشد که شخص دیگري

 مرتکب شود.

 نظریات جرایم غیر ارتکابی

وان نظریات که به عن هستندارتکاب و تشجیع چهار اصل کلی  ، شراکت در جرم پس ازتوطئهقصد، ءسو
 جرایم غیر ارتکابی شناخته می شوند و مورد بحث هستند.

نیست.  براي ارتکاب یک جرم غیر ارتکابی، شخص باید آن را انجام دهد. درنظر گرفتن جرم کافی- 1
جیع براي رتکاب جرمی. تشقصد براي اکثر عمل ها احتیاج است: یعنی برداشتن قدمی بنیادي براي ا

بیشتري  سائلمنسبتا به  توطئهي جرمی که ارتکاب یابد. احتیاج دارد: تقاضا مسئلهل به این وقوع حداق
 براي وقوع احتیاج دارد: توافق و عمل و اقدام آشکار.

قصد است.  قصد براي ارتکاب جرمی، ملزم بهءو سو توطئهملزم به قصد هستند.  ،جرایم غیرارتکابی- 2
از  تشجیع ملزم قصد به وادار کردن شخصی دیگر براي ارتکاب جرمی است. شراکت در جرم پس

 ارتکاب آن، ملزم به همکاري و یاري براي جرم است.

رایم غیر نمی توانند محکوم به ج اگر اشخاص محکوم جرم خاصی به شوند، آنها توطئهبه استثناي  - 3
مک می کند. بانکی و متواري نمودن او ک در دستبرد زدن از به فردي شخصیبراي مثال  .ارتکابی شوند

پس از  وي نمی تواند محکوم به جرم شراکت در جرم دستبرد به بانک شود محکوم به شخصاگر آن 
ستبرد از براي د توطئهارتکاب آن شود. اگرچه او می تواند محکوم به دستبرد از بانک و ارتکاب جرم 

 بانک به شود.

وندها غیر ارتکابی مجازاتشان خفیفتر از جرایم خاص است. اگرچه در بعضی از پر معموال جرایم- 4
 مجازات جرایم غیر ارتکابی با جرایم خاص برابر است.
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 جرایم علیه نظام قضایی

هت در ج هیات منصفه، شهود و دیگر مقامات نظام عدالت کیفري به کارمندان، وکال، قضات، اعضاي
وانینی و ق استاز اعتماد برخورد دار  ،رضانه نسبت به دیگراناخالل غیرمغ عدم اقدام و اعمال صادقانه و

 براي مجازات اشخاصی که از این حسن اعتماد خیانت می کنند را دارد.

 

قضایی نظامنافرمانی از   

ار دادگاه هنگامی که اشخاصی از دستورات قضایی تخطی و نافرمانی می کنند و با بی احترامی در ک
راي ، محاکم قدرت زیادي باز دستورات دادگاه را نباشند به پیروي قادر ایجاد می کنند و یااخالل 

 جزاییا می تواند شامل نافرمانی هاي مدنی ی چنین اشخاصی را در اختیار دارند. این نافرمانی ها محاکمه
واند یکی از می تنیز باشند. طبیعتا نافرمانی هاي مدنی مشمول دستورات دادگاست. براي مثال دادگاه 

تورات را انکار طرفین این دسطرفین را براي پرداخت نفقه ملزم کند و یا ملزم به تغییر شهود کند. اگر 
یعنی دادگاه  به عبارتی این اشخاص را دادگاه به عنوان تخطی کنندگان دستورات قلم داد می کند. کنند

ادگاه دجریمه می نماید و یا اینکه  دادگاه طی و نافرمانی از دستوراتاین اشخاص را هر روز بخاطر تخ
د. هدف شوند، زندانی کن به زمانی که ملزم به پیروي از دستورات دادگاهمی تواند این اشخاص را تا 

 نافرمانی هاي مدنی مجازات اشخاص نیست بلکه هدف آن اجبار اشخاص به پیروي از دستورات
رعت با س اشخاصمدنی زندانی می شوند، معموال دادگاست. هنگامی که اشخاص بخاطر نافرمانی هاي 

نمی شود. در  اما همیشه اینگونه ختم می زنندمی  اقدامبیشتري به پیروي از دستورات قضایی دست به 
 2.5 را ملزم به پرداخت "اچ. بتی چادویک " دادگاه طالقی در پنسلوانیا فردي موسوم به 1992سال 

می  و اقدام به متواري شدن ورزدمی دادگاه سرپیچی و ممانعت . وي از این حکم می کندمیلیون دالر 
 می، به جرم نافرمانی مدنی او را به زندان می کنندمیالدي دستگیر  1995. وقتی وي را در سال کند

ي وي می توانست با پرداخت پول از زندان آزاد شود ولی وي از انجام چنین کاردر حقیقت . اندازند
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 در. می نویسدوي دادخواستی را براي دادگاه فدرال مبنی بر آزادي اش  2002 . در سالمی کندامتناع 
ایاالت  بر خالف قانون اساسی که حبس این شخص می شوددادگاه فدرال بر این تصمیم  این پرونده

وانایی الزم که آقاي چادویک تکم ایالتی بارها متوجه شده بودند بوده است زیرا محامی متحده آمریکا ن
را می داشته است. دادگاه فدرال نمی تواند  1994بعیت از حکم دادگاه ایالتی مورخه جوالي سال براي ت

ن تصمیم شد که در تصمیم دادگاه ایالتی اخالل و دخالتی مبنی نمایند. هنگامی که دادگاه پنسلوانیا بر ای
کردند. برخالف  میالدي از زندان آزاد 2009حبس این فرد دیگر دلیلی ندارد این شخص را در سال 

ت جرم محسوب می شوند و هدف از آنها مجازات اشخاصی اس جزایینافرمانی هاي مدنی، نافرمانی هاي 
.کرده اند تعديکه به تمامیت دادگاه اخالل و یا   

درال، دستورالعمال هاي حقوقی(کدهاي حقوقی) ایاالت متحده آمریکا اعالم می کنند که دادگاه هاي ف
شروط زیر قدرت اعمال مجازات از طریق پرداخت جریمه و حبس و یا اعمال هردوي آنها را مشروط به 

:استدارا   

اجراي  ي ازرفتار هر نوع شخصی در حضور یا در نزدیکی شخص نامبرده براي جلوگیرسوء - 1
 عدالت.

رفتار هرنوع از مقامات در معامالت ادراي و رسمیءسو - 2  
ونی یندها، قراردادها، فرامین، قوانین و حکم هاي قانسرپیچی یا مقاومت به دستورات، فرآ - 3  

قانون  215را براي نافرمانی هاي جزایی در اختیار دارند. به عنوان مثال بند  قوانینی همچنین ایاالت
. در ی رودماز محاکم پیش  جزاییجزایی نیویورك فراتر از اقدامات فهرست بندي شده مندرج نافرمانی 

د وگنمیان آن اقدمات، اقداماتی چون بی نظمی، رفتار بی احترامانه یا بی نزاکتانه، امتناع ورزي از س
یندهاي رآبازجویی و سرپیچی و مقاومت به فخواندن به عنوان شاهد، امتناع ورزي از پاسخ به پرسش و 

 قانونی را می توان نام برد.

شیکاگوي "موسوم به  اي در محاکمه 1960در دهه  کیفرياحتماال مهمترین پرونده هاي نافرمانی هاي 
مع ملی در حین مج شی در خیابانهاي شیکاگوشور به وقوع پیوست. در اوج دوران جنگ ویتنام "هفت
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راي توطئه و قصد بدر گرفت. هفت نفر (در ابتدا هشت نفر) متهم به  1968حزب دموکرات در سال 
انه( از متهمین مشغول به درآوردن رفتارهاي مضحک حین محاکمه دادگاه فدرالدر ایجاد شورش شدند. 

بیل قیام نکردن بی احترامانه،( از ق هايقضات)، رفتار قبیل بوسه فرستادن به قاضی، به تن داشتن لباس
دند. هنگامی به قاضی) ش کشیدنبی نزاکتانه( از قبیل فریاد  هايهنگام ورود قاضی به محکمه) و رفتار

 159ب مرتکوکیل شان قاضی متوجه شد که متهمین و دو  ت منصفه در حال مشورت می بودندکه هیا
.می کنده اند و آنان را به زندان محکوم جرم ارتکابی نافرمانی جزایی شد  

ور قاضی که در حض اشخاصیدر شکایتی دادگاه تجدید نظر پذیرفت که قاضی قدرت و اختیار مجازات 
یش از شش دارد. محکمه پذیرفت زیرا اینچنین محکومیت هایی ب باشند راشده  جزاییمرتکب نافرمانی 

ص ارتکاب با حضور هیئت منصفه در خصو ماه می بوده است و متهمین شایستگی برخورداري از محاکمه
را دارند. جزایینافرمانی   

 

دروغ شهادت  

درال تمامی ایاالت و دولت ف دروغ دادن است. شهادتیکی دیگر از جرایم مهم علیه دستگاه قضایی 
تحده العمل هاي قانونی ایاالت م دروغ، قوانینی را در اختیار دارند. طبق دستور شهادتعلیه جرم دادن 

در  یپرونده های رابطه با دروغ هنگامی به وقوع می پیوندد که شخصی در دادگاه در شهادتمریکا، آ
در پرونده اي  رند.قد باشد و بداند که آنها حقیقت نداکه معت به اظهار بیاناتی بکندسوگند  ،برابر قانون

هاي  در دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا اشاره به پرسش هایی می کند که آیا شهادت 1973در سال 
ی که در صورت ،شوند محسوب می توانند به عنوان شهادت دروغگمراه کننده، مبهم و غیر پاسخ دهند 

، "انستونساموئل بر"اظهارات و بیانات به تنهایی اساسا صحیح باشند. در پرونده اي شخصی به نام 
رکتش در پرونده ورشکستگی ش مورد گواهی و شهادت دادن در اقدام به ،مالک یک شرکت فیلم سازي

 دادگاه می شود. از وي سواالت زیر پرسیده می شود:
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هیچگونه حساب بانکی در بانک هاي سویس دارید؟شما ون، محکه: آیا آقاي برانست  
ل برانستون: خیر قربانساموئ  

؟ایدهیچ حسابی نداشته  محکمه: تا حاال  
را به مدت شش ماه در زوریخ می داشته است. یل برانستون: شرکت یک حسابساموئ  

 به طور کاملمسئله در پاسخ هاي وي به سوال دوم محصور شده است. پاسخ وي صحیح است. اما 
 نتوانست به سوال پاسخ دهد.

بانکی  بعدها کاشف به عمل آمد که برانستون قبل از اینکه شهادت و گواهی به دادگاه بدهد، حساب
صفه شخصی بزرگی در سویس را در اختیار داشته و آن حساب را بسته بوده است. اعضاي هیات من

راه کننده می اساسا درست بوده است ولی عامدا گممعتقد بودند که پاسخ برانستون به سوال دوم اگرچه 
ري . دادگاه عالی رتبه متفق الفکمی شودبوده است. برانستون مرتکب شهادت دروغ به دادگاه 

هاي صادقانه  محکومیت برانستون را تغییر داد. دادگاه پذیرفت که قانون مصوبه به شهادت دروغ، پاسخ
واالت ه شاهدي از پاسخگویی سرباز می زند، وکیل باید سمبهم آلود را پوشش نمی دهد و هنگامی ک

 دقیق و خاص را بپرسد.

بیه قانون کنگره، بیانه قانونی اکاذیب را تصویب می کند که منجر به ایجاد قانونی ش 1934در سال 
ل دستورالعم 1001بند  |18شهادت دروغ دادن در جرایم فدرال می شود. براساس اصالحیه مالکیت 

ایندگان و دیگر نم "ياف بی آ"اقدامی که تلقی به دروغ گفتن به  ایاالت متحده آمریکا هاي حقوقی
باشد.بیانش همراه با سوگند و قسم نیز همراه ن است، حتی اگر آن شخصجرم محسوب  دولتی شود  

بیانه د. اگر قوانین شهادت دروغ دادن و بیانه قانونی اکاذیب بر این است که اکاذیب، مهم و اساسی باشن
است. بنابراین  اي مستعد در تاثیر و تغییر عقیده در نتیجه یا اثر پرونده اي باشد آن بیانه مهم و اساسی

ي کسی که راجع به سنش دروغ می گوید امري مهم محسوب نمی شود، مگراینکه سن شخص برا
 پرونده و قضیه اي امري مهم و اساسی باشد.
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 دخالت در کار شاهد
ده است که اهد ارتکاب قتلی شده است و علیه شخص متهم به قتل، مقرر شتصور کنید فردي ش

تماس و نامه هایی تهدید  فرد شاهد ز زمان همکاري کردن وي با بازپرس،شهادت بدهد. ا
جا ورزد. در این که وي از شهادت دادن در دادگاه امتناع می شود آمیزي از طرف فردي ناشناس 

یالتی که این اقدام هم علیه قانون ا کار شاهد شده است ب عمل دخالت درشخص ناشناس مرتک
ی از است و هم علیه قانون فدرال. دستورالعمل هاي حقوقی ایاالت متحده آمریکا هرگونه اقدام

اهد در قبیل استفاده از اجبار و تهدید به اجبار فیزیکی براي جلوگیري نمودن از شهادت ش
 محکمه را غیرقانونی اعالم کرده است.

ار رابرت سملز، وکیل مدافع سرشناس محکوم به دخالت در ک 2009پرونده فدرالی در سال  در
دولتی  شاهد شناخته شد. از این وکیل نواري ضبط شده اي بدست آمد که به یکی از مخبرین

ا به شاهدینی که علیه پرونده موادمخدر موکلش قرار دارند ر وي می خواهدمی گفته است که 
ال زندان یا به تغییر نظر مجبورشان کند. در نهایت وکیل سملز به چهارده سقتل به رساند و 

.محکوم شد  
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 دخالت در کار هیات منصفه
 ی باشد،تصور کنید که دو فرد وکیل وکالي متهمی هستند که به خاطر قتل در حال محاکمه م

تاده اند. بخاطر نهار دستور تنفس را داده است، آنها بیرون اتاق محکمه ایس هنگامی که دادگاه
ت و مدارك در مورد شهادو سپس  در حضور اعضاي هیات منصفه هستندآنها می دانند که 

 بحث می کنند و جوري نشان می دهند که موکل شان در صحنه جرم در صبح قتل حضور
خطایی شده اند؟نداشته است. آیا این دو وکیل مرتکب کار   

انند در اختیار دارند. هم راجع به دخالت در کار هیات منصفهتمامی ایاالت و دولت فدرال قوانینی را 
. قضیه دخالت در کار شاهد، دخالت در کار هیات منصفه به شیوه هاي متفاوتی می تواند رخ دهد

ر و به هر شخصی را که اقدام به سواستفاده، تهدید، اجبا العمل حقوقی ایاالت متحده آمریکادستور
، تهدید، رعب ،کارگیري هرنوع نامه و وسیله ارتباطی تهدید آمیزي را که در تالش براي ایجاد و تاثیر

هت در ج مادونهرنوع از اعضاي هیات منصفه، اعم از مقامات عالی رتبه و  فعالیت اخالل و متوفق سازي
را که  هر نوع اقدامی ند. همچنین این دستورالعمل حقوقی، ممنوع اعالم می کشود بهاجراي وظایف شان 

ه و اثر هیات د از قبیل ایجاد تاثیر در نتیجنقصد در تاثیر، اخالل و متوفق سازي، روند اجراي عدالت گرد
را  منصفه محکمه از طریق انتشار عامدانه اطالعات در نزدیکی و کنار گوش اعضاي هیات منصفه

یرقانونی اعالم می کند.غ  

 

 اخالل در عدالت

 در روند اجراي عدالت و قانون هماهنگ و منظمدیکشنري حقوقی بلک اخالل در عدالت را دخالت 
رده بحث کوصف می کند. بدین معنی است که اخالل در عدالت مشمول جرایم زیادي که در مورد آنان 

ی دخالت در کار هیات منصفه و شهود بخش هایی از دستورالعمل هاي حقوق . در حقیقتمی شودایم 
ها  ایاالت متحده آمریکا تحت عنوان اخالل در عدالت را مشمول می شوند. این بخش از دستورالعمل

اد اقدمات خاصی را به عنوان اخالل در عدالت لیست بندي می نماید، اقداماتی از قبیل ربودن اسن
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 این چنین اقدمات خاص، این بخش از دستورالعمل هاي حقوقی ایاالت متحده ءزمحکمه. ولی به ج
در این دستورالعمل شناخته می شوند. "بند مختلفه"آمریکا به عنوان   

روند  متوقف سازيهرکسی را که عامدا تالش در تاثیر، اخالل و  این بنددر  طبق دادگاه فدرال
 از بند مختلفه حصول اطمینان از این است . هدفکندصاحب مجازات می  اجراي عدالت شود

در روند اجراي عدالت  راه کارهاي جدید و خالقانهکه مجرمین نتوانند از طریق پیدا نمودن 
 دخالت ایجاد نمایند و با اجتناب از هدف قانون، بتوانند آن را دور بزنند.

ی، در حال دولت باید اثبات نماید که اقدام قضای ت اخالل در عدالت تحت بند مختلفهجهت اثبا
ند که انتظار و تعویق است. متهم باید با اقدمات قضایی آشنا باشد. متهم به نحوي اقدام ک

.ایجاد تاثیر، اخالل و متوقف سازي اقدمات و فرآیندهاي قانونی باشد در مدانهاع قصدش  
مدارك،  کتمانو تغییر، نابودي یا  اشخاص مجرم تحت بند مختلفه بخاطر مخفی نمودن شهود

ادن بازیکن بیس بال که بخاطر شهادت دروغ و د "بري بوند"، 2011در سال  محکوم می شوند.
پاي  دکهسبب شگواهی مبهم به تفحص هیاتی عالی از داوران، پیرامون استعمال مواد استرویدي 

وافقت امات شهادت دروغ وي مته. هیات منصفه نتوانست با اگرددوي به محاکمه در دادگاه باز 
ن تصدیق و به عنوان داد تحت بند مختلفه روند عدالتولی توانستند وي را بخاطر اخالل در  کند

محکوم کند. گواهی مبهم  
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 برنامه هاي حفاظتی از شهود
 

 
دي که . شهونمایندمی بایستی تصمیمی دشوار را اتخاذ  دچار ارعاب و هراس قرار می گیرندشهودي که 

اجراي  توقف ورزیدن در روندمی توانند با جرم اهانت به دادگاه و حتی جرم  کننداز شهادت دادن امتناع 
در  می توانند جانشان را با انتخاب شهادت دادن در دادگاه شهود مواجه شوند. در غیراینصورت عدالت

 معرض خطر و تهدید مرگ و آسیب جسمی قرار دهند. اما پلیس می تواند با تدارك دیدن اقداماتی
گرچه که طبیعتا تمامی آن تدابیر امري الزم و مهم به شمار می روند. ا گرددمحافظتی موقت وارد عمل 

هاي  حفاظت ولی در بعضی از پرونده ها رسند این اقدامات حفاظتی با شهادت دادن شهود به پایان می
آید.  دائمی می تواند ملزوم به شوند و برنامه حفاظت از شهود می تواند در نیل به این هدف استفاده  

 برنامه حفاظتی فدرال از شهود، اقداماتی محافظتی را 1970جرایم سازمان یافته در سال  با تصویب قانون
غییر ده هاي آنان تشهود و خانوا ،دید. بنا به آنان یافته تدارك م شدید و سازمبراي تمامی شهود جرای

براي  زمینه هاي الآنان خانه، مراقبتهاي درمانی، هز و داراي هویتی تازه می شوند و براي مکان می یابند
 تدارك دیده می شود. این برنامه به شهود اجازه شهادت در دادگاه را با زندگی و آموزش هاي شغلی

و از خانه،  گویندبایستی شهر و مکان زندگی شان ترك  ر می دهد. اگرچه در عوض آننی خاطایم
ا خدمات مارشال هاي ایالتی آمریکا برنامه اي ردر کنار آن . گردندکاشانه، دوستان و اقوامشان دور 

ار هدایت می کنند. همچنین چندین ایالت برنامه هاي حفاظتی خاص خودشان را براي شهود در اختی
براي  هزینه هایی را که بخش هاي اداره پلیس امه حفاظتی از شهود در کالیفرنیاند. براي مثال برندار

میلیون دالر  10ن اخیر بیش از حفاظت از شهود و تغییر مکان آنان می پردازد را تقبل می کند و در سالیا
براي حفاظت از شهود تقبل کرده است. را  
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 رشوه
ق رشوه است. طبآخرین جرم مهم در حمایت و صیانت از دستگاه قضایی جلوگیري از وقوع 

هدیه یا  با ارزشی از قبیل يرشوه هنگامی رخ می دهد که شخصی چیز دیکشنري حقوقی بلک
امل وجه نقد را به مقامات دولتی به قصد تاثیر در تصمیمات آنان بدهد. این جرم به عالوه ش

مول پرونده هاي رشوه مش عدالت کیفري یافت رشوه هم می شود. در نظامپیشنهاد رشوه و در
می شود. نیز قضات، اعضاي هیات منصفه، شهود، پلیس، وکال و دیگر اشخاص  

 در زیر اشاراتی به نمونه هاي پرونده هاي رشوه اخیر می کنیم.
 257300 یک قاضی در تگزاس در دادگاه فدرال به خاطر دریافت رشوه 2011در مارچ سال 

ی استفاده جنسءبراي آزادي فردي که مرتکب سو دالري براي تامین و ایجاد حکم مساعد
 وکودك آزاري شده بود مجرم شناخته شد. 

ر در دادگاه فدرال بخاط سه افسر پلیس از شهر ممفس و تنسی 2011در پرونده هاي مختلفی در سال 
ات وجود تحقیقبخاطر اطالع دادن به آنان از  ،دریافت هزاران دالر رشوه از مالکین کالب هاي شبانه

مجرم شناخته شدند.نامحسوس و سري   

ندلی در کلورادو یکی از اعضاي هیات منصفه هنگام  بازگشت به سمت ص 2010در آپریل سال 
ت که اش در جایگاه اعضاي هیات منصفه متنی را پیدا می کند که بر روي آن نوشته شده اس

. من بسیار هراسان و وحشت خواهم نمود دالر پرداخت 5000نکنید. من مرا گناهکار و محکوم "
 متهم ناپدید می شود و "زده هستم. خواهش می کنم کسی از وجود این نامه متوجه نشود.

فه وي بخاطر تالش در اقدام به رشوه دادن به اعضاي هیات منص نمودن حکمی براي بازداشت
 صادر می شود.

ذاري در اقدام ولت باید اثبات کند که شخص رشوه را براي قصد در تاثیر گد براي کشف و اثبات رشوه
رشوه را  و روند رسمی و ادراي را پیشنهاد کرده باشد. دولت نباید درصدد اثبات این باشد که مقامات
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قدام به رشوه پذیرفته اند. ( در بعضی از ایاالت اگر رشوه پذیرفته نشود، شخص رشوه دهنده تنها مجرم ا
اخته می شود.)شن  

صد آن را با ق در پرونده کسی که رشوه را دریافت می کند، دولت باید نشان دهد که شخص
رضانه براي تاثیر گذاري در وظیفه عمومی اش گرفته باشد.مغ  

براي  قوانین جداگانه اي به تصویب رسانده اند. ایاالت کمیایاالت قوانین مشابه اي را علیه رشوه 
 اشخاص پیشنهاد دهند و دریافت کننده رشوه در اختیار دارند.

 جرایم انزجاري

در  دو مرد جوان در پنسلوانیا یک مهاجر غیرقانونی را تا سرحد مرگ کتک می زنند و 2010در سال 
ر سر ن جمله بوي آنها پشت سرهم از ایضرب و شتم د. در هنگام ننهایتا سبب مرگ آن مهاجر می شو

"برگرد. ات اینجا آمریکاست و به مکزیک " زدندوي فریاد می   

مریکا می فرد سفید پوست نژاد پرستی که منکر هولکاست می بود به ایاالت متحده آ 2009در سال 
ود حمل می که با خ رود و در موزه یادبود قربانیان هولکاست در واشینگتن دي سی می آید و با تفنگی

را به قتل می رساند. اوبه روي نگهبان موزه شلیک می کند و  هکرد  

اوبما  باراكدر اعتراض و عصبانیت به پیروزي  نیویوركچهار نفر در شهر  2008در شب انتخابات سال 
وله و چماق ند. آنان با لبربه افراد رنگین پوست یورش می  ن رییس جمهور ایالت متحده آمریکابه عنوا

ن ماشین را کتک می زنند و به یک فرد معلول ذهنی نیز حمله می کنند و با ربود یک نوجوان مسلمان
اه پوست است، علق به یک فرد سیمتکه اشتباها تصور می کردند که آن ماشین  یک فرد سفید پوست

 متواري می شوند.

زجار نهر کدام از این جرایم خشونت وار در یک چیز مشترك هستند: این جرایم با انگیزه نفرت و ا
جه ارتکاب می یابند. وقوع این چنین رخدادهایی در سرتاسر ایاالت متحده آمریکا به هشدار و تو

بدل شده است. معضل جرایم انزجاري پیرامون اي یندهفزآ  
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ن، . بعضی از این قوانیداراي قوانین جرایم انزجاري می باشند ایاالت دیگر 45دولت فدرال و  همکنون
 وان هر نوع جرم ارتکابی که علیه شخص یا حقوق و اموال اشخاص که بخاطرجرم انزجاري را به عن

یمی جرا انگیزه هاي نژادي، مذهبی، ملیتی یا قومی همراه می شود وصف می کنند. همچنین دیگر ایاالت
عنوان جرایم  جنسیت، گرایشات جنسی و معلولیتی همراه باشند را به که با انگیزه هاي تعصبی علیه

، "اف بی اي"ارشات منتشر شده جرایم از بر اساس گز 2010می کنند. در سال  ز تلقیانزجاري نی
شده است. حدود  داده ارشرتاسر خاك ایاالت متحده آمریکا گزجرم انزجاري در س 8000قریب به 

.سته بوده اندنیمی از این جرایم انزجاري منتشر شده با انگیزه هاي تعصبات نژاد پرستانه به وقوع پیو  

مل شناخته شده عوا جزء مورد 1000تعصبات علیه مذهب، گرایشان جنسی و قومی یا ملیتی براي حدود 
می ارش شده گز موارد درصد جرایم 60 ،از قبیل حمله یا تهدید . جرایم علیه اشخاصه استبودمی 
 در واقع مربوط به جرایم ملکیتی، الخصوص اقدامات خرابکارانه می شد. جرایم. اکثر مابقی این بود

 اريدر گرایشات جرایم انزج یا مطالعه و بررسی موارد رخ داده در یک سال با سالیان دیگر مقایسه
در حال جمع آوري آماري از این چنین  1991از سال  دشوار به حساب می آید. دولت فدرال تنهاکاري 

 نوعی جرم جداگانه می بوده است. در بعضی از مناطق جرایم انزاجاري را به عنوان جرایم انزجاري
ارش آنها کرده اند. از سال نها و نهاد هاي زیادي اقدام به گز، اما هر سال سازمادهندارش نمی گز

 2009، در سال  ندینده اي افزایش یافتبه طرز فزآ ارشات از جرایم انزجاريگز 2008تا سال  1995
 ند. امروزههمان حدود باقی مانددر  2010و در سال افتادند ارشات با آهستگی روبه کاهش مقدار گز

دارد.می وجود  در ایاالت متحده آمریکا نشستی زنده پیرامون گرایشات به جرایم انزجاري  
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2009 -2003 ن به انگیزه هاي جرایم خشونت واربیانات قربانیان مظنو  

 
 درصد قربانی شدن جرایم خشونت وار

 
عیض را ان ممکن بوده است که بیش از یک نوع تبنمی رسند زیرا قربانی 100توجه: مقادیر نموادر به 

 که منجر به جرایم خشونت وار می شده است، گزارش داده باشند
  "2009-2003جرایم خشونت وار، " عدالتمنبع:  دیوان آمار 
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1992مصوبه شهر سنت پال سال   

 

ا متمم اول بر این بحث دارند که این چنین قوانینی ب از منتقدان مصوبه جرایم انزجاري بعضی
مم اول دارد. متنسازگاري کا پیرامون حفاظت از آزادي بیان قانونی اساسی ایاالت متحده آمری

قاید و حق ابراز و بیان عقاید و نظرات را حتی اگر آن ع اساسی به هر شهروند آمریکاییقانون 
االت از دیوان عالی ایشند می دهد. در چندي از رویدادها اد پرستانه و متعصبانه هم بانظرات نژ

ا قانون متحده آمریکا خواسته شده است که تصمیمی بر این بگیرد که آیا جرایم انزجاري ب
در ایالت مینسوتا قانون شهري تصویب می  1989اساسی ناسازگاري ندارند یا خیر. در سال 

 در ب افروخته یا آرم حزب آلمان نازيیل صلیشود که قرار دادن هر نوع نماد انزجاري از قب
پلیس گروهی از  . حدود یکسال بعداعم از عمومی و خصوصی جرم تلقی می گردد اماکن

در یکی از این  گیر می کند.به خاطر برپا کردن صلیب برافروخته دستا نوجوانان سفیدپوست ر
بی، آنها تبدیل آنها به شکل صلی این نوجوانان با قرار دادن پایه هاي صندلی به روي هم و موارد

می کنند. و در حیاط خانواده سیاپوستی رهارا به آتش می کشند   

ویرجینیا 2003پرونده سال   

ه بر دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا در پروندي اي در ویرجینا که مشمول قانونی علی 2003در سال 
د به ایجاد هر شخصی را که قص نامبرده . قانونافروختن صلیب مشتعل می بود، تصمیم خود را گرفت

ها و  در امالك غیر، بزرگ راه ی راهراس و تهدید علیه هر نوع شخص و گروهی را داشته باشد و صلیب
ر ه  بدر ادمه آن می افزاید کشده است.  درجه یک مرتکب جرمی دیگر اماکن عمومی برافروخته نماید،

در وهله اول در جهت قصد به هراس و تهدید شخص و گروهی خواهند  افروختن هر نوع از این اقدامات
کی از . یه قرار می دهدن ویرجینیا را مورد بررسی و مالحظپرونده هاي سه متهم، تحت قانو محکمهبود. 

می بود(موسوم به کی کی  نفر را 30هدایت کننده یک تجمع سازمانی علیه حدود متهمین بري بلک 
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 300بین  . این مکانمی گیردصورت در ملکی شخصی با اجازه مالک آن مخفیانه کی). نشست نام برده 
می  "جاناتان اومارا"و  "ریچارد الییوت"یاردي بزرگراهی می بود. دو متهم دیگر این پرونده  350الی 

لیبی را پوست می کنند و صه بودند. آنها با یک کامیون خودشان را وارد ملک خصوصی خانواده اي سیا
ه قانون فوتی خانه بر پا می کنند و آن را به آتش می کشند. دیوان عالی متوجه می شود ک 20اصله از ف

 قرار دادن ده در آن شهر متفاوت است. در آخر،ویرجینیا از قانون سنت پال در پرونده نامبرده ش
اسی نمادهاي جرایم انزجاري در اماکن عمومی و شخصی جرم محسوب می شود. متمم اول قانون اس

فروختن ایاالت متحده آمریکا از عدم نمایش اینچنین نماد هایی صیانت می کند. قانون ویرجینیا بر ا
عالم می صلیب هاي مشتعلی که با انگیزه و قصد ایجاد هراس و تهدید براي اشخاص باشند را ممنوع ا

نمی کند.  و صیانتکند. محکمه متوجه می شود که متمم اول قانون اساسی از تمامی گفتگو ها حفاظت 
که می دهد  حفاظت نمی کند. محکمه تهدید واقعی را اینچنین توضیح "تهدید واقعی"به عنوان مثال از 

ارات و تهدید واقعی مشمول بیاناتی است که گوینده منظورش شناساندن و تفهیم قصدي از اظه "
خاص خاصی یا گروهی از اشابرازات جدي براي ارتکاب اقدامی غیرقانونی و خشونت وار علیه اشخاص 

شخص و گروهی از  است که گوینده مستقیما "ات واقعیتهدید"است و هراس و تهدید نوعی از 
"جسمی یا مرگ، اقدام به تهدید نماید. آسیب هراساشخاص را به قصد قرار دادنشان در   

تهدید باشد.  س ومحکمه اشاره می کند که برافروختن صلیب می تواند به معناي شناساندن و تفهیم هرا
ند. اما نیز از اقدام به تهدید و هراس فکندن صیانت نمی ک قانون اساسی ایالت متحده آمریکا متمم اول

یست. همیشه به قصد ایجاد هراس و تهدید علیه اشخاص ن صلیب افروختهمحکمه متوجه می شود که 
گرچه این پیام ده و تفهیم شود. اصلیب بر افروخته می توانید به سادگی به عنوان پیام نفرت، شناسان

. محکمه می اما توسط متمم اول قانون اساسی مورد صیانت قرار گرفته است ناشایسته و نادرست باشد
ا صلیب ب و بین صلیب برافروخته اي که به منظور تهدید صورت گرفته است می گوید که قانون

ه عنوان بخش . بنابراین بشودفرق قائل ، باید باشدبرافروخته اي که بدون هیچ منظوري صورت گرفته 
به عنوان مدرك  غیر مندرج قانون اساسی قانون ویرجینیا نوشته می شود که برافروختن صلیب به تنهایی

ر افروختن هراس و تهدید محسوب است. محکمه می گوید که روند اثبات جرم بایستی ثبات کند که ب
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لک را رد شد. بنابراین محکمه مجرم بودن بري بصلیب به قصد هراس و تهدید کردن شخصی بوده با
عناي بري بلک به منظور ایجاد هراس و تهدید علیه کسی نبوده است، اما به م گردهمایی و می کند

ی از حق وي شناساندن و تفهیم تدریجی پیام نفرت به مخاطبانش می بوده است. متمم اول قانون اساس
اي محکمه پرونده هاي الیوت و اومار دو متهم دیگر را به پ براي اشاعه این پیام حفاظت می کند. اما

جاد محاکمه در دادگاه ارجاع می دهد. در حقیقت اگر روند اثبات جرم اثبات می کرد که آنها قصد ای
رفته هراس و تهدید آن خانواده را می داشته اند، پرونده آنها می توانست دوباره مورد باز بینی قرار گ

ویرجینیا مجرم شناخته گردند.شود و تحت قانون   

 

1993ایالت ویسکانسین ( -پرونده میشل  

ین این قبیل قوانص دیگر قوانین جرایم انزجاري متفاوت هستند. به جاي ایجاد جرایم انزجاري خا
انون یند. به عنوان مثال قمی افزامجازات هاي مازادي را براي جرایم ارتکابی خارج از انزجار را  ،مصوبی
طر هر زمان به خا جرمی که مجرمحداکثر مجازات را براي  جرایم انزجاري ایالت ویسکانسینمصوب 

ن را ، آشخصیاز روي قصد علیه  نژاد، مذهب، رنگ پوست، معلولیت، گرایشات جنسی، ملیت و اجداد
 مرتکب شود افزایش می دهد.

قانون شهر  ان سیاهپوستوهی از دیگر مردان جوساله و گر 19تاد میشل  1989در هفتم اکتبر سال 
که در  "ر آتشمیسی سیپی د"کنوشا در ایالت ویسکانسین را زیر پا می گذارند. پس از تماشاي فیلم 

، گروهی از بوددر ایاالت جنوبی می  1960مورد جریانات سازمانی ضد سیاهان(کی کی کی) در دهه 
. حمله می کنند "وري رددكگرگ"ساله سفید پوست به نام  14مردان جوان سیاهپوست به یک پسر 

یه سفید غیب و انتقام علاحساس تر در این فیلم اکنون شما آیا " تاد میشل از دوستانش می پرسد:
 "گوید:  و می نوجوان سفید پوست می کندو در ادامه اشاره به رددك،  "احساس نمی کنید؟ پوستان را

"هم یک پسر سفید پوست، بروید به حسابش برسید! نای  
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ضرب و شتم نوجوان به سوي خیابان می دوند و به  این گروه به جز تاد میشل عضو 01حدود 
ب می بیند و به شدت از این حمله آسی اواقدام می کنند و کفش هاي تنیس او را می ربایند.  سفیدپوست

امل ع. به عنوان مسبب و به مدت چهار روز در کما به سر می برد و از جراحات مغزي دایمی رنج می برد
که  تاد میشل محاکمه می شود و مجرم به اعمال ضرب و شتم و رفتار خشونت وار می شود این حمله

اد این جرم طبیعتا با مجازات حبس دو ساله در زندان همراه می بود. اما قاضی متوجه می شود که ت
وبه جرایم ن مصطبق قانو بوده است. در نتیجه قاضی به خاطر نژادش انتخاب کرده میشل قربانی اش را

فزاید. انزجاراي ایالت ویسکانسین به او اعمال می کند و دوسال حبس دیگر به دوسال مجازات او می ا
ینده فزامدعی آن می شود که این قانون اشکایت و اعتراض می کند و  اوتاد میشل از حکم داده شده به 

بر  نا ناسازگار است. زیرا این قانوایالتی با متمم اول و چهاردهم قانون اساسی ایاالت متحده آمریک
ر افکار و مبتنی ب هم ه انگیزه هاتاد میشل بر این بحث می کند ک اساس انگیزه هاي مجرمانه است و

یانت می که حفاظت و صیانت از آزادي عقاید و افکار توسط متمم اول قانونی اساسی ص عقاید هستند
 نیز نت ضمانت برابري متمم چهاردهم قانون اساسیاین قانون با صیا که شود. در ادامه او می گوید

کاب جرمی می ناسازگار است زیرا این قانون با مجرمینی که بخاطر انگیزه هاي متعصبانه تحریک به ارت
جود ی کند، با وجرمی را مرتکب نمی شوند رفتار م به خاطر انگیزه شوند، متفاوت از مجرمینی که بیشتر

ن پرونده با مدافعین ایالتی بحث می کنند که قانون اعمال شده در ای .اینکه جرایمشان یکسان هستند
و دقیق را  بوده است. این قانون بیانات و سخنان، نمادها و عقاید خاصمی پرونده شهر سنت پال متفاوت 

می کند فقط براي اقدمات مجرمانه اي که متمم اول قانون اساسی از آنها صیانت ن داند وغیرقانونی نمی 
زیادي را در نظر می  در حین محاکمه مسائلقضات  معموال ال شده است. آنها اشاره کردند کهاعم

وري در از قبیل انگیزه هاي مجرمانه و در ادامه آنها مدعی این شدند که ایالت منافع دولتی ضر گیرند
.هستند را دارا سرکوب نمودن رفتارهاي متعصبانه مجرمانه  

کانسین ینده پرونده ایالتی ویساعمال قانون مجازات فزا ایاالت متحده آمریکادیوان عالی  1993در سال 
 "رن کوست ویلیام"قاضی عالی رتبه اي به نام  ق الفکريرا تایید می کند. در مکاتبه به دادگاه متف

د غیر اگرچه عقای اعمال هستندحکم می دهد که انگیزه هاي متعصبانه مجرمانه در محکومیت قادر به 
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اضی مورد ق نمودننمی تواند با محکوم  ولی دنهرچند منزجرکننده به اکثر اشخاص باش که متهمواقع 
ن پرونده مالحظه و نظر قرار بگیرد. همچنین این قاضی عالی رتبه بیان می کند که قانون مصوب در ای

اشد. ب صیانت شده متمم اول قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا میهدفش هدایت و اجراي موارد غیر
ایالت ویسکانسین)-(پروند میشل   

ی م یندهجازات هاي افزاتصمیمی بر چگونگی اعمال م دیوان عالی در پرونده دیگري 2000در سال 
متوجه  "برتري شهود"گیرد. محکمه، قانون جرایم انزجاري نیوجرسی را می نگارد که اگر قاضی طبق 

را  ه قاضی محکمه اجازه اعمال حداکثر دوره حبسشود که جرم از نوع جرایم انزجاري می بوده است، ب
حکم  می دهد. دیوان عالی حکم می دهد که ششمین متمم قانون اساسی، هیات منصفه را ملزم به دادن

نیوجرسی) -( پرونده اپرندي .نمایدو تصمیمی منطقی قطعی از این قبیل می   

ت و صیانت از جرایم انزجاري و حفاظهمانطور که پرونده ها نشان داده اند خط میان مجازات هاي 
تحده د. از یک طرف قانون اساسی ایاالت منبراي ترسیم می تواند مشکل باش آزادي بیان و عقیده

خارج  مریکامی شهروندان ایاالت متحده آآمریکا به دنبال اطمینان از سعه نظر و صیانتی برابر براي تما
 کاقانون اساسی ایاالت متحده آمریاز سوي دیگر  ومی باشد  از نژاد، قومیت، مذهب و جنیست آنها

ایند محتوي صیانت از تمامی عقاید و نظرات اشخاص است، خارج از اینکه این عقاید و افکار ناخوش
ایاالت نمی  ممکن است باشند. وقتی دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا حکم و تصمیمی را صادر می کند

ط راز و بیان کنند ولی می توانند اقدامات مجرمانه اي را که توستوانند موضوع جرمی انزجاري را اب
.انگیزه هاي انزجاري صورت می گیرند را با افزایش و شدت بیشتر مجازات روبرو نمایند  
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 نشستی پیرامون جرایم انزجاري

رج دولت فدرال و ایالتی را د براي تصویب قوانین انزجاري اساس و راهکاري را همکنون دیوان عالی
ب کنگره ایاالت متحده آمریکا اولین قانون جرایم انزجاري فدرال را تصوی 1968نموده است. در سال 

 ببنمود و رفتار خشونت واري را که بر اساس  نژاد، رنگ پوست، مذهب یا ملیت شخص قربانی، س
شامل جنسیت، گرایشات جنسی و مواردي  2009غیرقانونی اعالم می کند. در سال  ارتکاب شود

وانینی را اعمال و تصویب این چنین ق این قانون معلولیت نیز به موارد قانون نامبرده افزوده شد. حامیان
ري به براي جامعه مختلف ایاالت متحده آمریکا فوق العاده مهم می شمارند. آنها معتقدند جرایم انزجا

یب در بعد وسیع آس شخاص، خانواده ها، گروه ها و جامعهاز قبیل ا طور عمیق به تمامی سطوح اجتماع
آیند وش پیامی مبنی بر این می فرستند که قدم و وجود اقلیت ها ناخ عامدا می رساند و جرایم انزجاري

روز بحث بر این دارند که قوانین جرایم انزجاري از وقوع ب این قانونو وجودشان نا امن است. حامیان 
رایمی کمک می کنند و عدم تحمل جامعه ایاالت متحده آمریکا از وقوع چنین جاین چنین خشونت هاي 

 را تفهیم خواهد کرد.

را غیرالزم و  آن اماتصویب قوانین انزجاراي را به عنوان قصدي نیکو تصور می کنند  این قانونمخالفین 
ب می دي را مرتککسی که جرمی جمی دانند. آنها بحث بر این دارند که هر  هاحتی معکوس کننده آن

به طور برابر  می تواند تحت قوانین ایالتی فعلی اش تقریبا مجازات شود. این چنین قوانینی همه را شود
قات خاص مورد حفاظت و صیانت قرار می دهد. آنها دلیلی را براي تصویب قوانینی که منجر به ایجاد طب

ی با به قوانین جرایم انزجاري به طور اساس قربانیان می شود را نمی بینند. در ادامه آنها معتقدند که
آنها به همراه  اتی را برايزندان فرستادن بیشتر اشخاصی که جرایم خفیفتري را مرتکب می شوند، اثر

وي است زیرا   که فرستادن شخصی به زندان به مثابه نژادپرست تر کردنمی گذارد. آنها نیز معتقدند 
قوانینی می  . بنابراین مخالفین می گویند که این چنیناستادي زندان مرکز گروه هاي نژاد پرستی زی

وزه نیازي به دخالت دولت فدرال در ح ،تواند وقوع جرایم انزجاري را افزایش دهند. همچنین مخالفین
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ین مصوبی زیادي دولت فدرال اقدام به تصویب قوان تی را نمی بینند. در سالیان اخیراستحفاظی قوانین ایال
و به شمار مخالفین به این نوع فدرال سازي قوانین جزایی ر ایم انزجاري دست زده است.پیرامون جر

اسی افزایش بوده است. و دیوان عالی اخیرا شماري از قوانین جزایی فدرال را نگاشته است. قانون اس
تصویب به  ایاالت متحده آمریکا قدرت کنگره را محدود می کند. کنگره تنها می تواند قوانینی را دست

 بزند که مبتنی بر قدرت اعطا شده به آن، تحت قانون اساسی باشد.

تی است. قوانین جزایی فدرال اغلب بر اساس قدرت کنگره براي کنترل و نظارت بر مراودات بین ایال
راودات بین م"، دیوان عالی آزادانه به تعریف منظور قانون اساسی از میالدي قرن بیستم انزیرا اکثر دور

ل کار و و نظارت و کنترل بر محیط، مح هو به قوانین اجازه تصویب شدن را داد ه استپرداخت "ایالتی
امتناع به  دادگاه هاي مجزایی با تفسیر این چنینی . اگرچه در سالیان اخیره استرا پرداخت یحقوق مدن
باشد شروع  بین ایالتی قانون کمی، مرتبط با مراوداتفقط د و اگر  قضات متوجه شوند که ه انتوافق زد

ند.ه ادست زد ،به نامعتبر بودن قوانینی فدرالی که مبتنی بر بند مراودات است  
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 جرایم سایبري

تصل می اینترنت با سرعت زیادي رو به رشد است. افراد زیادي در سرتاسر دنیا روزانه به اینترنت م
لیت می شوند. افراد از ایمیل، چت و بازي هاي رایانه اي استفاده می کنند و در شبکه هاي اجتماعی فعا

ر این هند. همچنین دنقاط جهان صورت می د اقصی افراد در و یا مسائل تجاري شان را با دیگر نمایند
ا براي رابطه اشخاصی نیز مرتکب جرایمی می شوند. از بسیاري از جهات اینترنت مکانی مناسب ر

 می توانند هویتشان را مخفی نگه بدارند و در آن مجرمینزیرا  نموده استارتکاب جرایم فراهم 
براي  علنی اي صحنه جرمیدار هم پلیس نمایند وقربانیانشان را از مکان هاي دور شناسایی و شکار 

ه جستجو ب نیمی از دنیا را مجبور شود و حتی ممکن است براي جستجوي مجرمان نشودسرنخی  جستجو
پیوسته وقوع  . اگرچه بسیاري از جرایم مرسوم از قبیل کالهبرداري و سرقت در اینترنت نیز بهبه پردازد

متحده  . ایاالتهستنددر حال شکل گیري  دنیاي اینترنت نیزدر  تازه تر و خاص تري ولی جرایماند 
نین چ این جهان آمریکا قوانینی را علیه اینچنین جرایمی توسعه داده است ولی در بسیاري از مناطق

ارد.د می معاهده بین المللی علیه جرایم سایبري وجود تدابیر و قوانینی وجود ندارد. به طور کلی  

ا . این معاهده اقدامات خاصی رعلیه جرایم سایبري انعقاد نمود معاهده اي را شوراي اروپا 2001در سال 
ي را توضیح می رفتار رایانه اءاستفاده و سوءعلیه قوانین بین المللی بر نمی انگیزد و انواع شیوه هاي سو

ارها و رفتءاده باشند، این سودهد. کشورهایی که این معاهده را با راي اکثریت اعضا مورد امضا قرار د
جرایمی  پیرامون این چنین و به تحقیق می کنندتفاده هاي رایانه اي را جرم و غیرقانونی اعالم اسءسو

نون بیش از است. تا ک کردهد. این شورا تمامی ملل دنیا را براي پیوستن به این معاهده دعوت پرداخته ان
کشور اروپایی به این معاهده پیوسته اند. 30  
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 هک

می کامپیوتري یا اخالل در سیست وارد شد الکترونیکی به درون سیستمی کامپیوتريهک یعنی از طریق 
عضی از د. بکننهکرها کارهاي متفاوتی در آن اعمال می  . هنگام هک سیستمی کامپیوتريایجاد نمود

قال پول به هکرها اقدام به سرقت می نمایند. تقریبا این سرقت ها می توانند شامل اقدماتی از قبیل انت
. به شوددرون کارتهاي اعتباري   

تحده ی ایاالت مهکرها به شبکه هاي کامپیوتري بسیاري از شرکتهاي بزرگ و دولت 2004در سال 
باالیی  داراي سیستم امنیتی ندند. هکرها وارد سیستم هایی شدند که تصور می شدآمریکا وارد شد

 م ها راکنترل سیستها ود که هکر هستند و از طریق حساب مدیریت آنها وارد شدند. بدین معنی ب
رکتهاي . یکی از آن شنماینددر آنها اعمال  را که می خواستند بدست گرفتند و توانستند هر کاري

نرم  بود که گزارش داد هکرها کدهاي برنامه نویسی می شرکت سیسکو گ مورد حمالت هکريبزر
بتوانند  ر هکرهارا ربودند. هکرها کدها را براي اینکه دیگ هافزاري که ترافیک اینترنتی را کنترل می نمود

ر هنگام وقوع د نمودند. تنها مظنون انتشاردر اینترنت کشف نمایند  را در کدها نقاط ضعف و آسیب پذیر
ه وي را مجرم دیگر جرایم رایان ديو مقامات سوئد می بود از کشور سوئ ساله 16فردي  حمله سایبري

 اي محکوم کردند.
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 شرکت ها سالیانه، میلیاردها دالر براي تامین امنیت سیستم هاي کامپیوتري شان خرج می کنند.

زارهاي . بعضی از این نرم افبه شوندنرم افزارهاي مخرب قادرند اقدمات خرابکارانه بسیاري را منجر  
نند. آنها می ککنترل شمار زیادي از کامپیوترها را بدست می گیرند و به ارسال هرزنامه از مخرب 

ی سوق می دهد. نرم افزار مخربی که کاربران اینترنتی را  به سایت هاي ساختگی و قالب "لینک قالبی"
دچار شده  که اعالم می کند که کامپیوتر شما به یک ویروس هستند نرم افزار مخربی "ترس افزارها"

پاك نمایید. کامپیوترتان ویروس را ازمی توانید آن  تباري)است ولی با پرداخت هزینه اي( با کارتهاي اع  

 سال حبس را بخاطر راه اندازي 5هر کدام  ساله 21در انگلستان سه نوجوان و یک فرد  2011در سال 
رهاي محکوم شدند. این وب سایت اقدام به فروش نرم افزارهاي مخرب، شما وب سایت گوست مارکت

ین بود ال و حسابهاي بانکی را می نمود. باور بر اتامین اجتماعی و اطالعات و رمز ورود به حساب پی پ
ب هکرها به . اغله استکه این بزرگترین وب سایت هکري مجرمانه انگلیسی زبان در اینترنت می بود

ا خرابکاري و نابودي دست به اقدام می زنند. بعضی از آنان به اشاعه ویروس ها، کرمها و تروجان ه
س کامپیوتري ویرو پیوتري را پاك نمایند. براي مثالفایل هاي کام درنداکامپیوتري دست می زنند که ق

ناختند از روي کامپیوتر اشخاص به عنوان فایل الحاقی ایمیل افرادي که می ش "من تو را دوست دارم"
یوتر فایل الحاقی ایمیل اش را باز می نمود، ویروس فایل هاي کامپ قربانیاشاعه می یافت. هنگامی 

 ه دربه تمامی اشخاصی ک "وست دارممن تو را د "می نمود و به ارسال فایل الحاقی میزبان را پاك 
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رتاسر . بدین طریق ویروس به سرعت در ساقدام می نمود داشتندوجود  میزباندفترچه آدرس ایمیل 
د. می ش کردن میلیون ها دالر خسارت کامپیوترهاي میزبان در دنیا اشاعه پیدا می کرد و منجر به وارد

د. براي مثال اقدام به خرابکاري می نماین "دیوارنگار"با ورود به وب سایتها و بجاگذاشتن  دیگر هکرها
ه هکرهایی با قرار دادن تصاویر مستهجن و خشونت آلود در صفحات شبکه هاي اجتماعی اقدام ب

از حمالتی  فادهخرابکاري می کنند. هنوز دیگر هکرها درصدد از کار انداختن وب سایتها هستند. با است
ایتی منجر به بارگذاري بیش از حد کامپیوترهاي وب س "محروم سازي از سرویس "موسوم به حمالت 

کار  ترید را از -و اي ،بی - می شود و هکرها توانسته اند وب سایت هاي مشهوري چون یاهو، تویتر، اي
 گردده برق به از کار افتادن شبکبی اندازند. اما تهدیدي خیلی خطرناکتر حمله اي خواهد بود که منجر 

ی ابراز تروریست -اگرچه چنین حمله اي رخ نداده است ولی کارشناسان از وقوع چنین حمالت سایبري
 نگرانی می کنند.

ن کاري چنی اگرچهکار دیگري را نمی کنند. ود به وب سایتها و جستجو در آنها به جز ور هادیگر هکر
هر  درالبرداري هاي رایانه اي دولت فاستفاده و کالهءود. بخش سوهم اقدامی غیر قانونی محسوب می ش

پیوتري در نوع ورود بدون مجوز به هر سیستم کامپیوتري که توسط دولت، بانکها و سیستم هاي کام
 جوزشخصی که بدون م ان اولین جرم،غیرقانوي اعالم می کند. به عنو به شوند فضاي مجازي دایرند

یک ساله  اند با مجازات حبسشود می توبه ه سیستم کامپیوتري وارد آن بدون قصد آسیب رساندن ب
یانه . اشخاصی که عامدا و به قصد آسیب رساندن و سرقت اطالعات براي مقاصد سودجوروبرو گردد

تمامی ایاالت امروزه  ساله روبرو گردند.  5می توانند با مجازات حبس  شوندوارد سیستم کامپیوتري به 
انین مشابه اي هستند. داراي چنین قو  

هکرهاي موسوم به  -2 "کاله سفید"هکرهاي موسوم به  -1هکرها اغلب به سه دسته تقسیم می شوند، 
"کاله خاکستري "هکرهاي موسوم به  - 3 "کاله سیاه "  

براي  ییتهاهکرهاي کاله سفید کاري غیر قانونی را مرتکب نمی شوند. این دسته از هکرها توسط شرک
توانند به سیستم ارتقاي سیستم امنیتی کامپیوترهایشان به کار گرفته می شوند. آنها سعی می کنند ب

د. توضیحات امنیتی سیستم هاي کامپیوتري را پیدا نماین کامپیوتري شرکت نفوذ کنند و نواقص
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رهاي کاله مدیر امنیت شبکه و کدنگاري در تحقیقات شرکت آي بی ام راجع به هک "کارلوس پلمر"
ی شود که خواسته م آنهاطبق قرار داد بدون بازخواستی از  کاله سفید هايهکر "سفید این چنین است: 

."اقدام به هک نماید  

یی رهاهک "می گویم چه می کنیم.ما کارمان را انجام می دهیم، تصمیم می گیریم و به مشترینمان  "
رقت، ه آشکارا مجرم هستند. آنها اقدام به سبا اقداماتی بدتر هکرهاي کاله سیاه هستند ک دیگر

".اقدام می کنندخرابکاري و نابودي   

ین هکرها این هکرها، هکرهاي سنتی کامپیوتري هستند. ا هکرهاي کاله خاکستري وجود دارند در میانه
 اخالق مدار هستند. این هکرهاي اخالق مدار جلوي اقدمات خرابکارانه و هايدنباله رو موسوم به هکر

ست. سرقت جویانه رو می گیرند. اما اجازه دسترسی بدون مجوز را می دهند که این اقدام غیرقانونی ا
کامپیوتري  که در سیستم هاي بر روي اینترنت آنها نیز از طریق نشر برنامه هاي هک و حفره هاي امنیتی

م سازي از حمالت محرو قانون شکنی را می کشند. در حقیقت، خطوط و مرزهاي نمایندکشف می 
 "ه از برنامه اي موسوم ب ندسرویس که منجر به از کار افتادن سایت یاهو و دیگر وب سایت ها شد

ستفاده شد. می بود ا "میکستر"که توسط هکري کاله خاکستري در آلمان موسوم به  "سیل قبیله اي
در  ر اینترنته هاي دنشر چنین برنام میکستر و دیگر هکرهاي کاله خاکستري معتقدند که آنها از طریق

ص سازي نواق ءحال به اجرا در آوردند سرویسی عمومی هستند. آنها می گویند که آنان در حال افشا
 امنیتی هستند و به هرکسی فرصتی برابر براي کشف اقدامی پیشگیرانه را می دهند. 

یستم هاي به درون س که هکر هاي کاله خاکستري از طریق پیدا نمودن راه نفوذ و ورودبسیاري مخالفند 
سی عمومی در حال اجراي سروی میکستر "توفان قبیله اي "ز قبیل کامپیوتري و نشر برنامه هاي هک ا

سیري وب سایت را با تجارت مقایسه می کند و اینترنت را م ،از مجله پی سی "جان دوورك"باشند. 
می توانند  داشتن ابزار آالت سرقت منتهی به تجارت حساب می نماید. در بسیاري از ایاالت افراد بخاطر

ه باز وي نشر برنامه هاي هک را با طراحی، ساخت و توزیع شاه کلیدي که قادر ب د.مجرم شناخته شون
ر جنبه اجراي مقایسه می کنند. و می گوید نشر این چنین برنامه هایی کمت نمودن اکثر قفل ها می باشد

 سرویسی عمومی را دارد.
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ل نگران ا نمونه اي از جرایمی ارتکابی در فضاي اینترنت می باشند. دیگر مسائاین مسائل و مثال ه
فی کودکان کننده پیرامون فضاي اینترنت شامل جرایم انزجاري و کالهبردارانه، وب سایت هاي پرنوگرا

را ترغیب به ایجاد رابطه جنسی می نمایند.کودکان  ،اشخاصو چت روم هایی است که عده اي از   

واهند یافت. ترنت توسعه و گسترش می یابد، لیستی از جرایم نیز گسترش و توسعه نیز خهرچه این
 اگرچه اینترنت می توانند جهانی مجازي باشد، ولی جرایم ارتکابی در آن واقعی می باشند.
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 فصل دوم

 دفاعیه

 
متفاوت است.قانون حمل اسپري فلفل براي دفاع از خود، از هر ایالتی با ایالت دیگر   

 خالصه دفاعیه

ستند اما تا بیگناه هاشخاصی که متهم به جرمی می شوند  عدالت کیفري ایاالت متحده آمریکادر نظام 
 آمریکامتحده  . در نظام عدالت کیفري ایاالتگرددزمانی که بیگناهی آنها با دالیلی منطقی مسلم اثبات 

ع هر الي مدافمتهمین جنایی و وک حین محاکمه،در و گناهی شان مجبور نیستنداثبات بی متهمین براي 
جام می انبراي جلوگیري شاکیان از روند جرم نگاري متهم و موکل شان  آنچه را که در توانشان باشد

.  ستندهئه دالیلی منطقی مسلم راجع به روند پرونده جرم نگاري متهم ا. اکثر دفاعیه ها شامل اردهند
ود. وکال رم نگاري متهم می باشند را پرس جو و سیم جین خواهد نموکیل مدافع، شاهدینی که سبب ج

را مطرح  می توانند تناقضات بیانات و گواهی شهود را که در روند جرم نگاري متهم استفاده می شوند
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شخیص هویتی برانگیزد و یا نشان دهند که شناسایی و ت و شک هاي شهود را نسبت به باورهایشان کنند
شود و  ابل اعتماد و اطمینان نیست. روند جرم نگاري باید براي هیات منصفه اثباتق ،شهود از متهم

 تمامی عناصر جرم به طور منطقی مسلم مورد قضاوت قرار گیرند.

ی تواند فاعیه مبرد با دفاعیه است. د ،اگر در روند دفاعیه بتوان روند جرم نگاري را این طریق گرفت
وانند خواند. همچنین دفاعیه می تجرم نگاري فراي ممانعت از روند شامل متهم را برا تمامی شهود خود

ثبات براي مثال در روند ا خواندفرا جرم صاحب نظرین، متخصصان و کارشناسان را براي روند اثبات
م، متعلق به متهم یا رد الستیک وسیله نقلیه مته باشدسازیی گلوله اي که از تفنگ متهم شلیک نشده 

اي مجرم با دي انی اي متهم هم خوانی ندارد.  نیست و یا دي انی  

جزایی  قانوناز مصنونیت هاي بیشتري برخوردارند.  ین در جامعه ایاالت متحده آمریکاهمچنین متهم
ر متهم با را می شناسد. اگ "دفاع مثبت "تعدادي دفاعیه قانونی خاص موسوم به  ایاالت متحده آمریکا

یست که آیا مهم نموفقیت یکی از این دفاعیه هایش را به کرسی بنشاند، متهم مجرم شناخته نمی شود. 
 ه گروه بنديتحت دو دستت جرم نگاري بتواند عناصر جرم را اثبات کند یا نکند. معموال دفاع مثبروند 

ت دفاع توضیح می دهد که اقدام صور فاع و دیگري عذر موجه دفاع. توجیهد یکی توجیه می شود:
ه اگرچه گرفته اشتباه نبوده است و تحت شرایطی توجیح داده شده است. عذر دفاع بحث می کند ک

 اقدام اشتباه بوده است ولی متهم دلیل موجه اي را براي انجام آن داشته است.

  دفاع: توجیه -ا

حق  ردفآن به فردي حمله کند،  شخصیدفاع است. اگر  یکی از مهمترین توجیهاتالف) دفاع از خود: 
کتاب جداگانه توضیح داده شده است. ود را دارد. دفاع از خود در صفحهات آتیدفاع از خ  

خش براي جلوگیري از حریق هاي طبیعی جنگلی، اقدام به سوزاندن ب اگر فردي ب) دفاع ضرورت: 
ی ماقدام وي به عنوان دفاع ضرورت  کنداي عمومی به ن و علف هاي خودرویی در منطقه هایی از گیاها

ا گذاشته قانون را زیر پ فردتواند در برابر اتهام به اقدام به جرم حریق عمدي شناخته شود. اگرچه این 
ات اثب قدام وي به منزله جلوگیري از خطري احتمالی بزرگتري در آینده می بوده است. درباشد ولی ا
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نتواند  - 2 شود.سبب ارتکاب اقدامی غیرقانونی ن قصد از روي عمد و دفاع ضرورت الزم است که شخص 
یب و آس به دنبال راه و اقدامی بوده باشدکه سبب قانونی موفق به انجام آن شود. از انتخابی بهتر و

دام به اقهار حریق هاي طبیعی در مراتع اي . بنابراین اگر فردي براي مباشدخسارت کمتري می شده 
ئه ارنمی تواند دفاع ضرورت را ا کند، در صورت اثبات موارد زیررا ب آتش سوزي بخش هاي از مرتع 

ع در یا اگر آتش سوزي مرت استمی داشته در اختیار کور تانک بزرگی از آب را اگر شخص مذ :دهد
شه اي سبب آتش سوزي بی اگر که حریقی که وي ایجاد نموده و یا استبوده  می شرف خاموش شدن

. آن وقت است که دفاعیه با شکست روبرو می شود و مردود اعالم می شود.گرددتازه به   

 

دفاع عذر موجه: - 2  

د که به وي بدهد و او را مجبور کن دوستش قرارالف)دفاع اجبار: اگر سارق بانکی تفتگی را به روي سر 
راي موفقیت این شخص می تواند از دفاع اجبار استفاده نماید. ب کمک نماید، بانکی زدن به در دستبرد

رار می در دفاع اجبار شخص باید نشان دهند که  او تحت تهدید فوري آسیبی شدید جسمی و جانی ق
راي فرار و ب مناسبفرصتی  . اعتقادي راسخ می داشته است که تهدید عملی خواهد گشت .داشته است

رد مو "پتی هرست" فردي به نام دفاع اجبار در دادگاه نمی داشته است. اختیار در رفع تهدید را
هنگامی که در دانشگاه کالیفرنیا  1974استفاده قرار گرفت، وي وارث روزنامه هرست می بود. در سال 

. گرفته شد به گروگان "سمبینس"انشجو می بود، توسط گروهی تروریستی موسوم به نام ارتش آزاد د
ورد آزار وي به مدت دو ماه با چشمانی بسته در کمدي نگه داشته می شد و م طبق اظهارات پتی هرست

 ه به گروهبه او می گویند ک ماه شکنجهپس از دو  و می گرفته بوداستفاده جسمی و جنسی قرار  ءو سو
همراه با  1975کند. وي در سپتامبر سال  همکاري یبه پیوندد و به آنها در دستبرد زدن به بانک شان

انه از سالح استفاده مجرم از بانک و دیگر اعضاي گروه دستگیر می شود. وي متهم به اقدام به دستبرد
کی  گرم می شود و براي دفاع از خود از دفاع اجبار استفاده می کند. اگرچه در روند جرم نگاري، مدر

 می توانسته از بنابراین ،دسترسی به سالح گرم را می داشته است در هنگام دستبرد ارئه می شود که وي
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سال حبس در  7رم شناخته می شود و محکوم به وي مجبنابراین  استفاده کند. فرصت فرار براي خود
مجازات وي را تخفیف  "جی می کارتر"رییس جمهور وقت آن زمان،  1979زندان می شود. در سال 

 می دهد و سرانجام از زندان آزاد می شود.

 ندر حال زد با دستشفردي دچار جنون است و در این توهم است که  تصور کنیدجنون: دفاع ب) 
ه و مشغول حملاو به مردم در خیابان  امر از بین می برد. اما در حقیقت دارد و آنها را دمی باشمگس 

ز دفاع ، می توان با استفاده اشودکه به خاطر حمله به اشخاص تشکیل می  . در دادگاه اویورش است
موضعی  نآ جنون در دفاعیه او را تبرعه نمود. تعاریف و توصیفات قانون از جنون متفاوت است و دفاعیه

جرم مجنون اشخاصی م و توصیفات معمول و مشترك، . در اکثر تعاریفمی باشدخیلی بحث بر انگیز 
که آن عمل،  حین ارتکابند چه عملی هستند و نداند در نداند در نتیجه بیماري روانی طلقی می شوند که

اده خواهد د آتی توضیح اتدر مورد دفاع جنون در صفح. به حساب می آیدعملی ناشایست و غیر قانونی 
 شد.

رتکب آن را م ق و ترغیب به ارتکابی جرمی که اوج)دفاع تشجیع به جرم: اگر پلیس مردي را تشوی
وع دفاعیه در نشده بوده است به نماید، آن مرد در دفاعیه می تواند از تشجیع به جرم استفاده کند. این ن

داده شده است. توضیح آتیانه در صفحه بحثی جداگ  

وب عذري بدون موجه محس مبنی بر این است که جهل به قانون قاعده نظام کامن الد) جهل به قانون:  
می من ن می شود. هنوز این قاعده در اکثر جرایم اعمال می شود. براي مثال اگر سارق بانکی بگوید که

مجرم  وي هنوز جرم محسوب می شده و امري مهم نبوده است، باز هم دانستم که دستبرد زدن به بانک
لی غیرقانونی تلقی می شود. باور بر این است که همه اشخاص مطلع هستند که دستبرد زدن به بانک عم

کل . مشهستندمحسوب می شود. جامعه مردم را فرا می خواند که بدانند چه مسائلی بر خالف قانون 
فهمند. در  و آنها را میی دارند با قوانین آشناینسبت به قوانین از این جا شروع می شود که افراد کمی 

هم تر و دشوارتر عصر امروزي شمار قوانین جزایی به طور گسترده اي افزایش یافته اند و قوانین بیشتر مب
 شده اند. بنابراین جهل به قانون، دفاعیه اي براي رد جرمی مجرمانه نیست.
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ل) دفاع سوء برداشت: اگر نامزد شخصی در مهمانی از نامزدش بخواهد که کیف پولش را براي او 
ابر اتهام به کیف پول اشتباهی را بردارد و دستگیر شود، وي می تواند در دفاعیه در بر نامزد اوبیاورد و 

ر اشتباه داشته است. اما اگمی آن مرد قصدي به سرقت را ن زیرا برداشت استفاده کند. ءسرقت از سو
در  مزدشکه بجاي آوردن کیف پول نا ه استور می کردبوده باشد که وي تصشخص بدین نحو می آن 

ت برداش ءد در دفاعیه از دفاع سو، وي نمی تواناستحال آوردن کیف پول شخصی دیگر می بوده 
 استفاده کند. زیرا وي در قصد سرقت می بوده است.

اراده  لبمصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی دچار س بخاطرشخصی اگر  ه) دفاع ناشی از سلب اراده: 
و  هاتارکه او در حالت هوشیاري آن قبیل رف باشدو دست به انجام اعمال و رفتارهایی را زده  باشدشده 

ع ناشی از . قاعده کلی بر این است که دفامشمول این نوع دفاعیه است باشداعمال را مرتکب نمی شده 
 د مخدر را استعمال ومواسلب اراده، عذري براي جرم نیست. اگر شخصی عامدا مشروبات الکلی و 

ه شخصی، مرتکب شده است. به استثناي اینک را او ریسک خارج شدن از حالت هوشیاري مصرف بنماید
نوع  . سلب اراده ناگهانی یککرده باشدناآگاهانه مشروبات الکلی و مواد مخدر را استعمال و مصرف 

یا  ندشده باشاي مخدر و الکلی  دفاعیه است و مشمول اشخاصی می شود که مجبور به استعمال ماده
رار می مصرف ماده اي مخدر قمورد استعمال و  ینکه بدانند و آگاهی داشته باشنداشخاصی که بدون ا

مصرف و  باشند آن را ی داشتهآگاه و یا اشخاصی که بدون اینکه از خطرات دارویی تجویز شدهگیرند 
.کننداستعمال   

 

 

 قانون مصوبه محدودیات دفاعیه

 اب جرم،پس از ارتک دفاعیه هستند. اگر اقدام قانونی دفاعیات مثبت، نه توجیح و نه عذر موجه دیگر
سدود روند جرم نگاري متهمین جنایی را م شود قانون مصوبه محدودیات شروع خیلی طوالنی و دیرتر

نکه متهم و یا ایشده باشد می نماید. اقدام قانونی بایستی ظرف دوره اي که از تاریخ اقدام مجرمانه آغاز 
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قادر به اجرا در آوردن دفاعیه اش می باشد آورده شود و روندهاي جزایی علیه آنان را سد می کند. 
اي دوره دوره محدودیات بر اساس جرم و حوزه قضایی متفاوت است. اکثر جرایم متوسط طبق قانون دار

ق قانون می توانند جنسی و دستبرد طباز قبیل تجاوز  ستند. بیشتر جرایم دسته اول شدیددو یا سه ساله ه
وبه داراي دوره هاي طوالنی تر، شش یا ده ساله باشند. بعضی از حوزه هاي قضایی داراي هیچ قانون مص

به محدودکننده اي براي جرایم دسته اول شدید را ندارند. هیچ حوزه قضایی براي قتل قانون مصو
 محدود کننده اي ندارد.

نگ ي عدالت است. گذشت زمان می تواند فهم مدارك و شواهد را مبهم تر و گاجرا دلیل اجراي دفاعیه
بر حدودیات حامیان قانون مصوبه م تر نماید و اظهارات شاهدین را تیره تر و کم رنگ تر نیز تبدیل کند.

ی عمل ،این بحث دارند که محکوم کردن متهمی به جرمی بر اساس مدارك و شواهدي قدیمی و کهنه
ز حوزه است. بعضی از مسائل قادرند جلوي انقضا را از محدودیت سازي بگیرند. اگر متهم اناعادالنه 

می علیه به اجرا در نمی آید. اگر اتها صوبه تا هنگامی که مجرم مخفی استقضایی فرار کند، قانون م
 متهم در حین دوره قانونی آورده شود، قانون مصوبه متوفق می شود.

ه به بررسی و توج ر قانون مصوبه محدودیات دفاعیه اثر می گذارد. قانوند همچنین گواهی دي ان اي
گذشت زمان  با این وجود گواهی دي ان اي در ز در حالت ابتدایی خود قرار داردهنو گواهی دي ان اي

د. نمی شو ولی اظهارات شاهدین عینی در طول گذشت زمان دستخوش تغییر دستخوش تغییر نمی شود
ر مستند قابل اعتماد در نظ مدرك به عنوان گواهی دي ان اي زیاد پس از جرم، حتی پس از سالیان

ق ریکا اگر طبدستور العمل حقوقی ایاالت متحده آم 3297حقوق مالکیت بخش  18گرفته می شود. طبق 
فاعیه متهم قانون مصوبه محدودیات د م شناسایی و تشخیص هویت داده شود،مته آزمایشات دي ان اي

 متهم را شناسایی و از تاریخی که آزمایش ند به اجرا در آورد. در عوض دوره محدود سازيرا نمی توا
می شود. آغازاز نو  است کردهتشخیص هویت   
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 دفاع از خود

انونی یري از حمله اي غیرقبراي جلوگ اده از هرنوع اجبار و نیروي الزمحق استف اشخاص به طور عمومی
د:شنبا د باید حداقل سه شرط زیر را داراشان باشنمدعی دفاع از خودد. براي اینکه بتوانید را دارن  

ی اگر آن باشد. حت بوده الزم خودشانکه دفاع براي محافظت از آنها معتقد بر این باشند الف) منطقا 
باشد. استوار اعتقاد حاکی بر اشتباه بودن  

ت و جراح آنهاو بتواند به در شرف وقوع باشد و مهاجم مشتاق به عملش باشد  ب) تهدید آسیب زا
 آسیب وارد نماید. (تهدید قریب الوقوع باشد.)

نبوده اجم یعنی احتیاج بیشتري براي جلوگیري از آسیب رساندن به مه -ج) دفاع از خود معقول باشد
 باشد.

فاعی که قانون راجع به کارگیري دفاعی که منجر به مرگ می شود، خیلی سختگیرانه عمل می کند. د
ایطی منطقا به مرگ فرد می شود تنها زمانی می تواند به کار گرفته شود که شخص بر اساس شرمنجر 

 قصد وارد کردن آسیب شدید باشد و یا بوده مهاجم در شرف کشتن او-1باشد که:  بوده بر این باور
شد.بوده با عمل اجراي آن تنها راه براي جلوگیري از آسیب در پیش رو -2باشد.  بوده او جسمی بر  
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 دفاع از دیگران

راي دفاع از پیتر در حال کتک کاري با سم است، آیا آن مرد می تواند ب که تصور کنید مردي می بیند
یتر . اگر پآیددفاع از دیگران همانند دفاع از خود به حساب می  پیتر وارد عمل شود؟ به طور عمومی

 رازی را ندارددارد از خودش در برابر حمله سم دفاع می کند، آن مرد هیچ نوع حقی براي دفاع از سم 
واند آن مرد نمی ت خود ندارد. در این چنین ایاالتی پس او هیچ نوع حقی براي دفاع از ،سم مهاجم است

جود یاد می شود. با این و "قرابت" شود. در کامن ال به آن به عنوان قاعدهه مدعی دفاع از خود نیز ب
اوري اگر ب که اکثر ایاالت از این قاعده پیروي نمی کنند. مردي می تواند مدعی دفاع از خود به شود

داده است ام است و دفاعی که وي انج بوده باشد که فردي تحت حمله بوده عاقالنه (حتی اشتباه) داشته
شرایط آن معقوالنه بوده است. تحت  

 

ز داراییدفاع ا  

از  فردي صدد جلوگیريدر اع از شخصی نمی باشد. ولی در عوضدرصدد دف مرديتصور کنید که 
ال باشد که آن فرد در ح بوده . تا زمانی که آن مرد منطقا بر این باورمی باشدربودن دوچرخه اش 

را  دزدیدن دوچرخه اش می بوده است، می تواند از هرنوع اقدام دفاعی الزم حتی دفاع منتهی به مرگ
گر اینکه آن نیز به کار ببرد. آن مرد نمی تواند از اقدام دفاعی که منجر به مرگ می شود استفاده کند م

اید. فرد، آن مرد را به اقدامی منتهی به مرگش تهدید نم  

 دفاع از منزل

دفاع  وقتی که اشخاص در حالت دفاع از منزل شان می باشند، قواعد راجع به دفاع متنهی به مرگ یا
امن ال بدین د. منزل همانند یک قلعه پناهگاهی به حساب می رود. قواعد قدیمی کتغییر می یابن مرگبار

الوقوع و  براي جلوگیري از ورودي قریبباشند که دفاع بوده نحو می بود که اگر اشخاص بر این باور 
. پس اگر دزدي باشد، می توانند از دفاع مرگبار نیز استفاده کنند بوده غیرقانونی به درون منزلشان الزم
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ه آن بود ک می در حال ورود به داخل خانه مردي است، آن مرد می تواند به دزد شلیک کند. حال ممکن
به  ه منزلشبه جاي ورود ب که اشتباها ه استهمسایه مستش می بودفرد مورد اصابت گلوله قرار گرفته، 

ه اگر . نکته جالب اینجاست کمی بوده باشد و یا درصدد ورود به خانه می شدهمنزل همسایه اش وارد 
کند  ، می توانست به او شلیکمی باشدکه مست  استآن مرد هم می دانست که آن فرد همسایه اش 

می ورود او  براي جلوگیري از بود که شلیک کردن به او تنها راهاین باور می  اما به شرطی که منطقا بر
ه اشخاص پیروي نمی کنند. اکثر ایاالت بالت از این قاعده قدیمی کامن ال بوده باشد. امروزه اکثر ایا

شخص ه اجازه دفاع مرگبار را در دفاع از منزل فقط زمانی می دهند که آنها منطقا بر این باور باشند ک
ه اول و متجاوز در شرف ورود غیرقانونی به منزل آنها باشد. شخص متجاوز در قصد ارتکاب جرمی دست

اشد.یا مجروح کردن سکنه منزل باشد. دفاع مرگبار براي متوفق سازي شخص متجاوز الزم بوده ب  

 خشونت خانگی به عنوان دفاع

ونت در پرونده هاي مشمول در جرایم خانگی مطرح می شوند. خش دپیرامون دفاع از خواغلب سواالتی 
ا کتک می به وقوع به پیوندد. بعضی از شوهران همسرانشان رسالیان هاي خانگی می توانند در دورانی از 

ستر و اقدام به تهدید و کتک آنها می نمایند و گاهی هم در هنگام بلند شدن از ب در بسترزنند و یا 
واب تهدید و کتک می نمایند. حال اگر زنی در چنین شرایطی به شوهر خود در حین خخواب اقدام به 

خیر سوالی  باشد؟ اکثر ایاالت به چنین بوده می تواند قانونا مدعی اقدام به دفاع از خود آیا حمله نماید،
وجود  یگرمی گویند زیرا تهدید دیگر قریب الوقوع نیست. زیرا هنگامی که وي در خواب است تهدید د

 ندارد.

یري از کتک مسئله دفاع مناسب نیز مشکل بر انگیز شده است. اگر زنی از دفاع مرگبار در جهت جلوگ
ون آیا دیگر این اقدام او دفاع محسوب می شود؟ قان نمایداقدام به کشتن وي به  همسرشخوردن از 

ید و  یجاد جراحتی شدملزم می دارد که مهاجم باید در شرف کشتن شخص بوده باشد و یا در شرف ا
ی بر بوده باشد. اکثر محاکم به متهمین اجازه می دهند که مدارك و شواهد مبن می جسمی بر شخص
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بار را در خشونت را ارائه نمایند. اما هنوز متهمان بایستی نشان دهند که آنها حق استفاده از دفاع مرگ
 دفاع از خودشان می داشته اند.

 دفاع جنون

برعه و بیگناه هنگام ارتکاب جرم آنها قانونا مجنون می بوده اند، ت در بتوانند اثابت کنند کهاگر متهمین 
ر انگیز شناحته می شوند. این نوع دفاعیه براي صدها سال است که رواج دارد و همیشه مبحثی بحث ب

 می بوده است.

مورد شلیک گلوله  1981 پس از اینکه رنالد ریگان رییس جمهور اسبق ایاالت متحده آمریکا در سال
رونده شدید یافت. متهم آن پتعمومی  الیل جنون تبرعه شد نشستقرار گرفت و مهاجم وي بخاطر د

ه وي را می جان هینکلی، تفنگی را می خرد و چندین بار رنالد ریگان را تعقیب و قصد نزدیک شدن ب
نجام آن آن نامه از قصدش براي ا گیرد. جان هینکلی نامه اي به یک بازگیر زن مشهور می نویسد و در

ملی بار ها و  نقشه می نویسد. میلیون ها آمریکایی نوار ویدویی شلیک را با هراس و نگرانی از تلویزیون
یس چگونه چنین شخصی که به ری "این سوال شدند که جواب بارها مشاهده کردند. آنها خواستار 

"ناخته نمی شود؟جمهور ایاالت متحده آمریکا شلیک می کند، مجرم ش  

اران محققین حقوقی و قانونگذ نی خاصی می باشد. حتی در این متنداراي مع "جنون"در حقوق جزا 
الف نظر راجع به این که چه چیزي جنون را براي دفاع در برابر مسئولیت مجرمانه در نظر می گیرد، اخت

ش قرار گرفته رد توسعه و گسترودارند. در طول سالیان تست هاي قانونی متفاوتی براي تشخیص جنون م
مورد اعتماد قرار نگرفته اند. عموما است اما هیچکدام  

می دانسته متهم باید نشان دهد که بخاطر بیماري روانی اش، هم ن تحت این شیوه سنتیقاعده مکناتن: 
است.  ودهب اشتباه و خالف بی ويکه چه کاري را مرتکب می شده است و هم نمی دانسته که اقدام ارتکا

 حدود نیمی از ایاالت و دادگاه هاي فدرال از قاعده مکناتن استفاده می کنند.
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ان نیستند، منتقدین قاعده مکناتن اشاره می کنند که این قاعده از متهمینی که قادر به کنترل خودش
اگر وند حتی می توانند محکوم و مجرم شناخته ش نابراین متهمین تحت قاعده مکناتنحفاظت نمی کند. ب

 آنها به خاطر بیماري روانی شان نتوانند از ارتکاب جرم اجتناب کنند.

رم به خاطر اگر متهمین بتوانند اثبات کنند که ج در بعضی از ایاالتقاعده انگیزه غیرقابل مقاومت: 
 ناه شناختهانگیزه مجنونانه اي که اراده آنها را کنترل می نموده است ارتکاب یافته است، تبرعه و بی گ

 می شوند. اغلب تست این نوع جنون به شیوه قاعده مکناتن ادغام و اضافه می گردد.

بیماري  محصول "بایستی متهمین نشان دهند که جرم  براي اثبات جنون تحت این قاعدهقاعده دورهم: 
پیروي می  فقط یک ایالت امروزه از آن فته باشد. بخاطر ابهام این قاعدهارتکاب یا "روانی یا نقص روانی

 کند و آن ایالت نیوهمپشایر است.

لی آزمون مدل حقوق جزایی: که به عنوان آزمون مهم درك و شعور نیز شناخته می شود. این قاعده خی
ی گیرد. سختگیرانه تر از قاعده دورهم است. این آزمون تقریبا در نیمی از ایاالت مورد استفاده قرار م

 ته می شوندمتهمین مجنون شناخ استفاده قرار گرفت. طبق شیوه آن آزمون در پرونده هینکلی مورداین 
 اگر بخاطر بیماري روانی یا نقصی روانی، متهمین:

درك و شعور الزم و مهم براي تشخیص رفتار مجرمانه آنها داده شود. فاقد  

ت حقوقی داده شود.درك و شعور الزم براي تصدیق رفتارهاي آنها به ملزوما فاقد   

 بعضی از حوزه هاي قضایی بخش دوم این آزمون را مورد نظر قرار نمی دهند.

برعه از ت موفق شوند، متهمینی که در این نوع دفاعیه بخاطر اثبات جنون طبق هر کدام از این آزمونها
ارستان روانی یمو بی گناه شناخته می شوند. اغلب اثبات جنون به معناي این است که متهمین به ب جرم

 مجرمین داراي جنون آزاد نخواهند شد و تا زمان شد. در بسیاري از حوزه هاي قضاییمنتقل خواهند 
نند.در آنجا عمرشان را سپري می ک اثبات بهبودي شان و نداشتن خطر و تهدید دیگر براي جامعه  
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ت ی بستري شد. وي تحوي در بیمارستان روانی در واشینگتن دي س 1982از سال  در پروند هینکلی
نمی درمان هاي روانپزشکی و داروهاي ضدجنون قرار گرفت. در حال حاضر وي تحت درمان دیگر 

ت. در سال بهبود یافته اسقابل توجه اي و پزشکان گزارش داده اند که وضعیت روانی وي به طور  باشد
ه قضات ب آن زمان ود. ازبه وي اجازه داده شد که تحت نظارت از بیمارستان روانی ترخیص ش 1999

قامت در اجازه ا اورا داده اند و میزان دوره هایی که به  مادرشتحت نظارت وي اجازه مالقات در خانه 
.انددر طول زمان افزایش یافته  خانه مادرش داده شده است  

همینی که که تنها یک درصد تمامی مت ه استدفاع جنون بندرت استفاده می شود. یک مطالعه نشان داد
موده است ند. همچنین این مطالعه آشکار نه ابه محاکمه کشیده می شوند از این نوع دفاع استفاده کرد

درصد تمامی  0.25که یک چهارم این نوع دفاعیه ها با موفقیت روبرو می شوند. به عبارت دیگر، تنها 
ناه شناخته تهمان شان به خاطر دفاع جنون تبرعه و بی گم هایی که به محکمه کشیده می شوند پرونده

ند.ه اشد  

 مجرم اما از لحاظ روانی بیمار

ه اند را توسعه و گسترش داد "یمارمجرم اما از لحاظ روانی ب "حکم جدیدي موسوم به ایالت 20حداقل 
معانی این حکم مختلف است. و  

نون به معنی این است که متهم قانونا مج "یمارمجرم اما از لحاظ روانی ب "در اکثر این ایاالت حکم 
می رسد که دفاع جنون متهم به جواب نم از لحاظ روانی بیمار است. یعنی نیست اما هنگام ارتکاب جر

ي است. در این چنین حوزه هاولی هیات منصفه تشخیص می دهند که متهم داراي مشکالت روانی 
.دفاع جنون را عوض و جابه جا نمی کنند قضایی  

در چنین  در ایاالت کمی این حکم، حکم تبرعه ناشی از اثبات جنون را عوض و جابجا می کند. این حکم
 ایاالتی به معناي آن است که متهم هنگام ارتکاب جرم قانون مجنون بوده است. 
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ولی می تواند  در اکثر ایاالت یکی است. متهم با محکومیت حبس استانداردي روبرو می شود تیجه حکمن
ند، حبس اش را در بیمارستان روانی سپري کند. اگر شخص از بیماري روانی اش بهبودي حاصل ک

 باقیمانده حبس اش را در زندان سپري خواهد نمود.

آیداهو،  در ایاالت ایاالت کمی کامال تمامی دفاعیات مربوط به جنون را حذف نموده اند و  اعتباري دیگر
ه نشان ندارد. در این ایاالت اگرچه دفاعیه می تواند مدارکی را معرفی کند کرا  کانزاس، یوتا و مونتانا

براي جرم را نداشته است. الزممی دهند که متهم سالمتی روانی( منز ریا)   

 تشجیع

شویق کرده ت کند که پلیس با نقشه و حیله، وي را به ارتکاب جرمی ترغیب و تاباثاگر دفاعیه متهم 
مریکا که از عه و بی گناه شناخته شود. اولین پرونده دیوان عالی ایاالت متحده آاست متهم می تواند تبر

) به وقوع 1933الی  1920این نوع دفاع حمایت و موافقت می کند، در دوره اي موسوم به ممنوعیت(
ارگر ک "راندال سرل"پیوسته است. قضیه از این قرار بود که یک مامور نامحسوس فدرال به خانه 

ه می شوند اي در کالیفرنیاي شمالی دعوت می شود. آنها براي ساعتها صحبت می کنند و متوجکارخانه 
ز که در یک رسته پیاده نظام در زمان جنگ جهانی اول خدمت می کرده اند. مامور نامحسوس فدرال ا

می د و براي او بیاورد، وي امتناع می کن ات الکیوي می پرسد که آیا وي می تواند یک بطري مشروب
د. وي ندارد. مامور اصرار می ورزد و سرانجام وي تسلیم می شو الکلی گوید که میانه اي با مشروبات

نگامی که به خانه باز می گردد. ه الکی خانه اش را ترك می کند و نیم ساعت بعد با یک بطري مشروب
انون زیر پاکذاشتن ق اطر، وي را بخالکی را به او تحویل می دهد طري مشروبدالر از مامور ب 5با گرفتن 

ا دادگاه به ام رل از دفاع تشجیع استفاده می کنددستگیر می کند. در محاکمه راندال س ملی ممنوعیت
ی وي هیات منصفه اجازه تصمیم گیري در مورد این موضوع را نمی دهد. راندال سرل محکوم می شود ول

دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا حکم  1932درخواست تجدید نظر می کند. در پرونده سرل در سال 
و ت گناه می بوده اس که وي شخصی بیمی دهد که به وي بایستی اجازه داده می شد که نشان دهد 

 تحت ترغیب و تشویق خالقانه افسر دولتی قرار گرفته بوده است.
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:تقرار گرفتشجیع گسترش و توسعه  دو آزمون جداگانه براي اثبات گذشت سالیانی پس از  

این رد. الف) آزمون ذهنی: که توسط دادگاه فدرال و اکثر دادگاه هاي ایالتی مورد استفاده قرار می گی
 تاثیر متهم را تشویق و ترغیب در ارتکاب جرمی به دارد و متهم تحتملزم می دارد که پلیس  آزمون

ذهنی است زیرا آمادگی متهم را کشف می نماید. این آزمون براي ارتکاب جرم قرار نگیرد.  

ه ی دارد کب) آزمون عینی: ایاالت کمی از آن براي اثبات تشجیع استفاده می کنند. این آزمون ملزوم م
به  پلیس متهم را به ارتکاب جرمی ترغیب و تشویق نماید، آن هم از طریق انجام چیزي که منجر

می  قرار آفریدن ریسک قابل مالحظه اي شود از قبیل اینکه جرم توسط اشخاص دیگر هم مورد ارتکاب
.اند. داشته می را است تا اشخاصی که آماده به ارتکاب آن هگرفت  

توجهی ندارد. استاي ارتکاب جرمی قرار گرفته تحت تاثیر بر هماین آزمون به اینکه مت  

ل دهه دولت فدرال در اوای "مابسک "مشمول موضوع تشجیع بوده اند. عملیات چندین پرونده مشهور 
مثالی از دفاعی تشجیع بوده است که با شکست روبرو شد. 1980  

دن رشوه به تا درصدد دا می آفریندبه نام کامبیر عبدالرحمان را  ساختگیي شیخ عرب آسازمان اف بی 
ی گیرد و از مي از این عملیات زیرکانه فیلم . اف بی آیک سناتور و هفت نماینده مجلس آمریکا به شود

. متهمان بر استفاده می کند دریافت رشوهبه عنوان مدرك در دادگاه براي تایید  فیلم هاي گرفته شده
ز این نوع گیري اه کاراست، اما ب بوده را ترغیب و تشویق کرده هاآن که اف بی آي کنند این بحث می

 دفاعیه با شکست روبرو شد، اما به چه دلیل؟

این  که این رجال سیاسی فاسد می بوده اند.می کند ي اطالعات موسخی را دریافت اف بی آسازمان 
اب کرده نزدیک نشده بود. وي اشخاصی را انتخشیخ عرب ساختگی به هیچ کدام از این رجال سیاسی 

اکم گفت ي به محنشان داده بودند. اف بی آ که آنها تقریبا قصد مجرمانه را شده بودندارش که گز بود
.که به ندرتا به آنها فرصت انجام کارهایی که آنها تقریبا قصد انجام آن را داشتند داده شد  
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د. م زمان، عمل تشجیع را نشان داد و با موفقیت تایید شحدودا ه "جان دلورین"پرونده  از یک طرف
ترك گفت تا  1970جان دلورین مجري کارخانه اتومبیل سازي بود که شرکت فورد را در اواخر دهه 

ایین کارخانه خودرو هاي مسابقه اي خود را در ایرلند شمالی راه اندازي کند. ماشین هاي مسابقه اي از پ
د. آشکار او در زمان بحران سوخت وارد عرصه شدند و فروش خوبی پیدا نکردن به باال در بازشوي جدید

.قرار گرفته بوده است می بود که شرکت وي در وضعی وخیم  

 ماموران اف بی آي مدعی بودند که منبعی به آنها گفته است که جان دلورین به دنبال راه هاي
افته همانند با عملیاتی زیرکانه و سازمان ی غیرقانونی براي بر پا نگه داشتن شرکتش می بوده است.

 کوکایین به وي نزدیک می شوند. يمیلیون دالر 24عملیات ابسکم، عاملین نامحسوسی با طرح واردات 
وي را به دادگاه می کشانند.  1983آنها از وي هنگام موافقت معامله فیلم تهیه می کنند و در سال 

ابل اعتماد راي سابقه اي پاك  می بوده است و شاهیدن دولتی قوکالي وي بر این بحث داشتند که وي دا
ات هی ه بوده است. با وجود نوار ویدویینبوده اند و اف بی آي وي را ترغیب و تشویق به جرم نمود

ن پرونده به دولت در ای شیوه اي که "منصفه وي را بی گناه شناخت. یکی از اعضاي هیات منصفه گفت 
"مناسبی نبوده است. شیوه صحیح و کار گرفت  

 

شهروند  "هیمنت لکانی". استبوده  می جنگ علیه تروریسم دیگر چون پرونده هایی تشجیع مشمول
ی ایالت متحده ساله بریتانیایی در عملیات زیرکانه اي که توسط روسیه، بریتانیا و سرویس اطالعات 69

که مدعی  دمی شوروبرو  مامورانی. لکانی تاجر البسه توسط می شودشد دستگیر  دیده آمریکا تدارك
ودند و نیز توسط مامورانی که مدعی بهستند و قادر به تامین و تدارك سالح هستند بودند روسی 

یماهاي سومالیایی هستند و عالقه مند به خرید سالح هاي پرتاب از روي شانه براي ساقط کردن هواپ
در  انپس از دریافت یک سالح از ماموروي . می شودروبرو  خطوط هوایی ایاالت متحده آمریکا هستند

ها و  براي حمایت از تروریست جنگی . وي متهم به تدارك مواد و آالتمی شودنیوجرسی دستگیر 
شجیع که موکلش مورد ت می کند. وکیل وي در دادگاه بر این بحث می شودفروش بدون مجوز سالح 

وده که مامور نب است است. او اشاره کرد که موکلش تنها فردي در ماجرا می بوده بوده قرار گرفته
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دولت به  از خودتان بپرسید آیا هر کدام از این جریانات بدون دخالت "است. او به هیات منصفه گفت: 
  "وقوع می توانسته به پیوندد؟

هیات  2005دند و در سال شاهدین دولتی لکانی را مشتاق در شرکت در چنین جریاناتی توصیف کر
 منصفه اي دفاع تشجیع وي را رد نمود و وي را مجرم شناخت.
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 فصل سوم

 مجرمین

 تاریخ جرایم خشونت وار در ایاالت متحده آمریکا

. قرار گرفتافزایش  نرخ جرایم در ایاالت متحده آمریکا روبه 1960سال از شروع دهه  30به مدت 
نوان این کاهش جرایم را به ع افتاند. بسیاريرو به کاهش و مقادیر آنها نرخ جرایم  1990سپس از دهه 

به عنوان  گذشته را افراد مسن،سیري در جهت نرخ طبیعی کاهش جرایم در نظر می گیرند. بسیاري از 
ی م دورانی قلم داد می کنند که خیابان ها داراي امنیت می بودند و جرایم تنها در نقاط دوردست رخ

میزان جرام  1950تا  1930. در واقع شواهد آماري حاکی از این است که دهه هاي تلقی می کنند دادند
کا خواند. کمتر می بوده است. اگرچه چنین دهه هایی را می توان مستثنی در تاریخ ایاالت متحده آمری

ونت وار جرایم خش اگر نگاهی دقیقی به گذشته ایاالت متحده آمریکا بی اندازیم خواهید دانست که
میالدي تقریبا مستعمرات  1700آمریکا ایفا می کرده اند. در دوران سده  حیاتدر  را نقش گسترده اي

جرایم  انگلیسی آمریکا دچار جرایمی از قبیل دستبرد و دیگر جرایم خشونت وار شده بودند و این
سی ها در آن ر گرفته بود. انگلیو رشد زمین رو به کمیابی قرا نداسباب مشکالتی را فراهم کرده بود

اي و خواستار مالیات هاي سرسام آوري از مستعمرات بر شده بودنددوران درگیر یکسري جنگ ها 
ی بردند. مستعمرات از نرخ شدید بیکاري و فقر رنج م . در نتیجهشدندشان تامین هزینه هاي جنگی 

یکا وه بروز مشکل جرم در آن دوران، آمربه عال .قرار گرفتندجرایم در این چنین اوضاعی رو به رشد 
نجا روانه شاهد ورود مجرمین زن و مردي از انگلستان می بود که به عنوان بیگاري براي خدمتکاري به آ

. وانه شدندربیش از پنجاه هزار نفر سرکش و مجرم قانونی به آمریکا  پیش از انقالب آمریکامی شدند. 
جرمین فورا فرار می کردند و به جمعیت هاي روبه رشد م آمریکا،د به بعضی از این اشخاص پس از ورو

ه لفیا یکی از اولین شهرهاي مهم آمریکا می بود که بفیدآ میالدي 18ملحق می شدند. در اوایل قرن 
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ق افکندن حریعنوان پایتخت جرایمی مستعمرات شناخته می شد. جرایمی چون دستبرد، تجاوز، قتل و 
دومین شهر نیویورك  میالدي 18ی پیوست. تا اواسط قرن و وحشت به وقوع م به همراه رعب اماکن که

اتی افتاده بود و لفیا رو به رقابت در کسب عنوان پایتختی جرایم مستعمرشهري می بود که با شهر فیدآ
 به رشد جمعیت نیویورك رو به مرز انفجار می رفت. همراه با افزایش جمعیت، جرایم خشونت وار نیز رو

سد ربنظر می  " :شد. در سرمقاله اي در روزنامه اي در نیویورك از این عنوان شکایت نهادندمی قدم 
ح نباشند، درصورتی که قدرت بدنی الزم را نداشته باشند یا مسل شهروندان معمولی این شهر که امروزه

  ".استامري خطرناك تبدیل شده  به شب هنگام دیر آمادن به منزل براي آنها

باندهایی وجود داشتند که براي سرقت به کمین  مناطق دوردستاز مناطق شهري و در در خارج 
شهروندان را  انونبدست گرفتن قکشاورزان می نشستند. باندهایی پشت کوهی در شمال کالیفرنیا براي 

و  اولین گروه هوشیار و حساس را دربرابر حمله آمریکایی شهروندان 1767سال  تحریک می نمودند. در
.دیدندتدارك  را ازات اعضاي این قبیل باندهامج  

 جرایم در قرن نورده 

ارگاه . وجود گبه سرعت روبه رشد قرار گرفتند بسیاري از شهرهاي آمریکا میالدي 19در دوران قرن 
 19توجه مهاجرین را از انگلستان تا اروپاي شمالی را به خود جلب کرد. در قرن  ها و صنایع جدید
هزار  60معیتی لفیا و بوستون پیشی گرفت و به بزرگترین شهر با جاز دوشهر فیدآ میالدي نیویورك

ی می به خاطر فرار از قحطی و جنگ در اروپا ناش به آمریکا نفري تبدیل شد. علت موج زیاد مهاجرین
ر رکت ها به طوشد. با افزایش صنایع سنگین و معادن در نیوانگلند و ایاالت شمالی آمریکا بسیاري از ش

تازه وارد مجبور  . اکثر مهاجرینمی گشتنددر اروپا دنبال تامین نیرو  خودبراي تامین نیروي انسانی  فعال
قبیل  بودند در آپارتمانها و واحدهاي مزدحمی در مناطق شهري زندگی شان را سپري کنند. شهرهایی از

هه قبل از در د .یافته بودند نیویورك که به داشتن جمعیتی مازاد و وجود زیاد جرایم خشونت وار شهرت
اري کودك بی خانه وار در خیابان هاي نیویورك پرسه می زدند. بسی 3000بیش از  جنگ داخلی آمریکا

 1842 . یک رهبر مدنی در سالشده بودندمشغول از این کودکان به جیب بري و سرقت هاي خیابانی 
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رار به افرادي مورد دستبرد ق است که ازدحام و شلوغی در شهر ما سبب شده "این گونه می نویسد: 
دا نه گیرند و ردي از مجرمین آنها پیبگیرند..... ضعفا و اشخاص زیبارو در طول روز مورد تجاوز قرار 

"شود.  

یی چون اداره پلیس براي اجراي داراي نهادها کاهاي کمی در آمریشهر قبل از جنگ داخلی آمریکا
مهار آتش  راياما اساسا کارش دیدبانی ب ،داراي دیدبان شب می بوددستورات در اختیار داشتند. بوستن 

 ان یافتهتنها گروهایی سازم راس می داشتند. در بعضی از مناطقدیده بانان از ورود به امکان ه می بود و
به  نبراي مبارزه با جرایم و مجازات مجرمین وجود می داشتند که تنها عامل و مقاومت در برابر مجرمی

ون لندن در آن چ از شهر بسیار بزرگی . شمار قتل هاي به وقوع پیوسته در نیویورك بیشی رفتندشمار م
ی اینگونه زندگ احتماال در هیچ شهر متمدنی "سد: دوران می بود. یک سیاح انگلیسی این گونه می نوی

ر دیگر و د شدرك نمی یومختص به نیو هاالبته وجود این گونه هراس   "هراس انگیز و ناایمن نباشد.
ه شکار ب اقداملفیا باندهاي سرقت م در فیدآشهر هاي آمریکا هم رسوخ کرده بود. در اواسط قرن نوزده

رکز شده ین قشر متمبودند و به دستبرد زدن و جیب بري کردن از ا کردهاقشار متمول شهري معطوف 
شام به . سرقت احنمودند در هرکجا که می رفتند با خود سالح حمل می اشخاص آمریکا بودند. در غرب
ماهه در  15ا در یک دوره می بود که تنه یلوس آنجلس تنها شهر آرام تبدیل شده بود ومشکلی جدي 

افراد جرات  اآمریک قتل در آن به وقوع پیوست. در بعد وسیع تر از سانفرانسیسکو تا شمال 40 1850ده 
 خارج شدن در هنگام شب را از خانه هایشان نمی کردند.

ند هاي قومی شهريبا  

ده بود. در نشین شتشکیل گروهاي قومی در مناطق فقیربیکاري مهاجرین سبب  در بسیاري از شهرها
ایی را کرده لفیا خانواده هاي سطح پایین ایرلندي و گروههاي سیاه پوست اقدام به تشکیل باندهآفید

ا به ده سال سن کم اعضاي این باندهبودند، به نام هاي چون بلیدرز، گراتر، رنجرز، تورمنترس و کیلرز. 
اده بدون . آنها به عابرین پینمودندچاقو، پنجه بوکس و تپانچه حمل می  با خود نیزه هم می رسید که

خیابانی  می بردند. در نیویورك گروه هایی یورشهمراه، به کودکان و یا به دیگر اعضاي باندهاي قومی 
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ا بدست ر "باوري"پنج نقطه از نواحی مهاجرنشین و ناحیه خوب سازماندهی شده ایی از بالغین کنترل 
و شرت تیلز  د ربیتس، پالگ اگلیزموسوم به د اندهایی از مهاجرین ایرلندي جوانگرفته بودند. اساسا ب

ورث ورد، باند یکی فبه شهرت رسیده بودند. در نزد از افرادتشکیل شده بودند که بخاطر دستبرد زدن 
روه گ احزاب سیاسی بیست نفر را به قتل رسانده بود. 1852الی  1850سالهاي  در میان دي بریک بویز

 هاي قدرتمندي را از میان این باندها براي ایجاد ارعاب و تهدید فکندن به راي دهندگان گردآوري
در نیورك  نموده بودند. احتماال می توان گفت که در این دوران بزرگترین باند خشونت طلب خیابانی

د. آنها به مردم ه وایاس می بود. باند وایاس از باند ملبري از دیگر نواحی فقیر نشین ناشی می شموسوم ب
د دستبرد می زدند و خانه ها و فروشگاه هاي درون شهر را مورد سرقت قرار می دادند. در دوره اي بان

یک قتل را  حداقل می داشت که هر کدام از اعضاي آن عضو را در اختیار خود 500وایاس بیش از 
براي در  یک وسیله مسی را آن باندرهبر  دندي جانی دالممرتکب شده بودند. جالب است بدانید که 

 درست کرده بود و از چشم هاي در آورده شده به عنوان یادگاري از قربانی اش اشخاصآوردن چشم 
- اغلب شورش هاي شهري 1850الی  1830از دهه هاي  در شهرهاي شمالی می نمود.استفاده آنها 

ورش هاي قومی، خیابانی در می گرفت. فشار بر نقاط فقیر نشین شهري به آستانه انفجار رسیده بود. ش
به تنهایی  بلتیمورشهر کارگري، انتخاباتی، ضد سیاهان و ضدکاتولیکی وجود می داشت. در آن دوران 

نیز می بود.  شورش گسترده 8شورش گسترده و نیویورك  11شاهد  لفیا، فیدآشوروش می بود 12شاهد 
یس در اکثر نیتی نیروهاي پلبه تاسیس و توسعه نهاد ام منجر بی قانونی و عدم قانون مداري این انفجار

شد و به سرعت توسعه یافت. شهرها  

 خشونت هاي پس از جنگ داخلی آمریکا

ر فراتر از ه را از دست دادند. این مقدار کشتهانشان ج هزار نفر در جنگ داخلی آمریکا 600بیش از 
نجر به نوع جنگ دیگري است که در ایاالت متحده آمریکا می بوده است. هیجانات و احساساتی که م

ه جا ب شدنیز میراثی از نفرت و خشونتهاي انتقام جوایانه را که با جنگ همراه می  جنگ شد شروع
هدف خود  ترین آثار خشونت وار پس از جنگی که سیاهان را موردگذاشت. بی رحمانه ترین و گسترده 

ارن به عنوان قانونگذ برده هاي آزاد شده متحده آمریکاقرار داده بود. درحین دوران بازسازي ایاالت 
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 به خودشان آموزش می دهند، راي می دهند و ت در آمدند. بردگان پیشینایاالت در جنوب به خدم
ن می اکثرشان به آغاز کسب و کار دست می زنند و کشاورز و صاحب زمین هاي زراعی کوچک خودشا

جنوبی به تشکیل  بعضی از سفیدپوستان ایاالت شده شوند. در پاسخ به این گونه تحوالت در پیش گرفته
و ت زدند دستهدید فکندن به سیاهان  ارعاب و براي ي دیگريباندهایی چون کوکالکس کلن و باندها

قریبا . تهمکاري نمودندبه پایان رساندان اصالحات اجتماعی در بازسازي ایاالت متحده آمریکا براي 
جامید به تشکیل باندي موسوم به اتحادیه سفیدپوستان ان 1870اقدامات تروریستی در لویزینا در دهه 

صحرایی می  . اکثر قتل ها به صورت اعدامشدپانصد نفر سیاه پوست که سبب قتل بیش از سه هزار و 
کم محکوم به ح متهمین را بدون محاکمه اي قانونییعنی گروهی ارذل و اوباش خشونت طلب،  -بود

 اعدام می نمودند. اکثر اعدام هاي آنها، اعدام از نوع دار می بود.

قیر و ام صحرایی سیاه پوستان تهی دست، فباند کو کالکس کلن براي دهه ها مشغول اقدام به اعد
 تا 1882از سال  سرتاسر خاك ایاالت متحده آمریکا در . در وجود اینچنین وقایعینمود حامیان آنها می

فریقایی تبار مورد قتل و اعدام صحرایی قرار گرفتند.تقریبا دو هزار آمریکایی آ 1903  

 یاغیان در غرب

به اولین  گرفت. برادران رنو ایندیاناییغرب به شکلی نو رواج  خشونت در پس از جنگ داخلی آمریکا
. شدند اقداماتسارقین قطار تبدیل شدند و شمار زیادي از باندهاي کوچک نیز دنباله رو این قبیل 

 ورشی هایان یاغیان و شند. آنها حامدجس و فرانک می بو–مشهورترین سارقان، گروه باند جیمز برادرز 
 ل شدند و به ایجاد عملیات هايیتبد ها و بانک هاو پس از جنگ داخلی به سارقین قطار بودند

نفر را به قتل رسانند. 16از میسوري تا مینوستا دست زدند و  تروریستی در ایاالت  

یویورك می شخصی به نام بیلی دکید که متولد شده در مجتمعی فقیر نشین در ن میالدي 1870در دهه 
. شدل یدبتاقدام به قمار، قتل و به عنوان سارق احشام اهلی  وب غربیزدن در ایاالت جن با پرسه کهبود

 21دکید  بیلی گلوله قرار می دهد. طبق روایاتی کالنتر پت گرت رد وي را می زند و وي را مورد شلیک
از  دینارمی رسانده است. جان وسلی ه مرد را به قتل رسانده بود و در هر سال عمرش یک نفر رابه قتل
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ه در . مقتول نوجوانی سیاهپوست می بود کمی شودسالگی مرتکب  15تگزاس اولین قتلش را در سن 
ال تکب می شود. هاردین در س. وي شمار زیادي قتل را مرمی زندکشتی وي را تا سر حد مرگ کتک 

ي نه ان افسامورد شلیک گلوله قرار می گیرد و جانش را از دست می دهد و به جمع دیگر یاغیا 1895
گرفته  روانی در نظر -سریالی ینبه عنوان قاتل صی اشخااین چنین  وجود امروزهآمریکا بدل می شود. 

د.نمی شو  

گله  غربی . در میان ایاالتندپیوست ها و بیشه زارها به وقوع میلخشونتها در محدوده جنگ ي ازشمار زیاد
ان داران و مالکین زمین ها شماري از مردان مسلح را براي محافظت و گسترش قلمرو اراضی ملکیش

از  گله داران به نبردها و جنگ هایی مشغول می بودند و گرفتند. در بعضی از موارداستخدام می 
براي تسویه حسابهاي شخصیشان استفاده می کردند. اي طلبانه اقدامات خشونت  

 

ي نژاديخشونت ها  

 1871. در ابتداي سال شدهمراه با شروع دور طوالنی از آشوب هاي نژادي همراه  مپایان قرن نوزده
کارگر چینی از  20اقدام به دار زدن  ر لوآنجلس در اقدامی خشونت انگیزد تعدادي اوباش سفید پوست

یورش به خانه هاي . اراذل اوباش در شهرهاي شرقی با دست می زنند ها سکوهاي چراغ در خیابان
هاي  . اصلی ترین آشوبمی کننداقدام به گرفتن مردان سیاهپوست و اعدام صحرایی آنها  سیاهان

سپرینگ فیلد اهم در شهر  1908در گرفت و نیز در سال  1906نژادي علیه سیاهان در آتالنتا در سال 
 نیز شاهد چنین رخدادي بود و در دیگر شهرها هم به وقوع پیوست.

 

ن ممنوعیت و جرایم سازمانی دورا  

قانون اساسی ایاالت متحده  18متمم  1920. در سال قرن بیستم شاهد افزایش جرایم سازمانی می بود
دوران  . درمی کندجابه جایی یا فروش مشروبات الکلی را غیرقانونی تلقی  هرگونه تولید آمریکا

تا لغو  1920است، شاهد توسعه جرایم از سال بوده  که یکی از دوران اوج جرایم خشونت وار ممنوعیت
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. دوران ممنوعیت منجر به رشد اوضاع تجارات هاي شود می 1933قانون اساس در سال  18متمم 
بجو دست می تولید و پخش غیرقانونی آ ،گانگسترها اقدام به راه اندازي. در شیکاگو غیرقانونی می شود

اندازي می  و رجال سیاسی براي حفاظت و حمایت از آنها راهزنند، بعالوه شبکه اي از رشوه گیران پلیس 
ی اندازد. در به جان یکدیگر مي کنترل اوضاع بازار باندهاي رقیب را برا سیار پرسودشود. این تجارت ب

تن را می گیرد. سر راس این  200جان بیش از  ، نبرد آبجو در شیکاگو1926تا  2319میان سال هاي 
میلیون دالر نسیب می  60سالی  آلن کاپون کاپو می بود. تجارت آبجوي براي اعضا شخصی به نام  آل

دهه  د. درحین اوایلاز یک میلیارد دالر برآورد می ش که به ارزش پول امروزي چیزي حدود بیش نمود
ر، روسپی گري، قما گرفتن براي کنترل انیسازمان هاي مجرمانه گوناگونی به دنبال تشکیل متحد 1930

ي منجر به د. اگرچه طمع و رقابت گانگسترندر و دیگر فعالیت هاي غیرقانونی پول ساز می شومواد مخ
 قتل شمار زیادي به واسطه آن می انجامد.

 رکود اقتصادي بزرگ و جنگ جهانی دوم

نرخ قتل  1933جرایم خشونت وار به اوج خود می رسند. در سال  در آغاز شروع رکود اقتصادي بزرگ
به این اندازه دیگر نمی  1970قتل می رسد. نرخ قتل تا اواخر دهه  9.7هزار آمریکایی به  100در هر 
 رسد. 

سد و رویدادي موسوم به دوران رکود اقتصادي اوضاع را وخیم تر می نماید و بیکاري به اوج خود می ر
رایم می کاهش می یابد. اگرچه پوشش فراگیر خبري دوران رکود اقتصادي سبب کاهش جنرخ جرایم 

کاهش پنجاه درصدي می یابد.  1940الی اوایل دهه  1933شود. براي مثال نرخ قتل در میان سال هاي 
راي و دیگر جرایم شدید با کاهش یک سومی روبرو می شوند. چرا جرایم در دوران رکود اقتصادي ب

ادي، دوران رکود اقتصدر  شناسانمریکایی ها با کاهش رو برو می شود؟ طبق برخی تاریخ تمامی آ
د. به عالوه نرخ به یکدیگر نزدیکتر می شوند، زیرا تقریبا همه در یک وضع به سر می بردن آمریکایی ها
 و بالغین جوانیافت سال کاهش  29الی  18کاهش یافت به نحوي جمعیت جوان  1920تولد در دهه 
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شدن  اکثر جرایم را مرتکب می شدند، اللخصوص جرایم خشونت وار را. جنگ جهانی دوم سبب متحد
.شدملت آمریکا   

 سالیان پس از جنگ

نجار اف"اقدام به تشکیل خانواده می نمایند. دوره اي موسوم به  آمریکا ملت بعداز جنگ جهانی دوم
. به طول می کشد و سبب افزایش آمار باالي نرخ تولد می شود 1964الی  1946که از سال  "نوزادین

شاهد افزایش انواع زیاد جرایم خشونت وار  1960نسبتا آرام می ماند ولی آشفتگی در دهه  1950دهه 
باعث می  از فعالین حقوق مدنی در ایاالت جنوبی به قتل می رسند و جنگ ویتنام می شود. شمار زیادي

به حالت  شود که فعالین ضد جنگ براي اعتراض به خیابان ها روانه شوند و گاهی اوقات این اعتراضات
آشوب شهري گسترده اي در جامعه آمریکاییان  1960. در اواسط دهه شدندخشونت وار نیز کشیده می 

نیز رو به  وورك، دتروید و دیگر شهرها در می گیرد. جرایم خیابانییایی تبار در لوس آنجلس، نآفریق
د. گروه رو به رشد قرار می گیرن "انفجار نوزداین ". کودکان متولد شده دورهقرار می گیرندافزایش 

فزایش اسال به سرعت رشد می کنند. بسیاري از متخصصین جرایم معتقد بودند که این  29الی  18
 1970و  1960به طور قابل مالحظه اي عامل افزایش جرایم در دهه هاي  ناگهانی در جمعیت قشر جوان

حضور ناگهانی کرك کوکایین سبب افزایش گسترده   1980بوده است. در اوایل دهه  ل شدهیبدت
ع اعتیاد به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن می شود. باندهاي قاچاق مواد مخدر باعث بحران در جوام

یکاري و بی با افزایش بد. نخانواده هاي آمریکاییان التینی تبار و آمریکاییان آفریقایی تبار می شو
رانی باعث نگ می شوند. افزایش جرایم جرایم خیابانی همراه ج افزیندهارشات حاکی از اوخانواري گز

رکشی قریب به اکثریت شهروندان آمریکایی را در پی می دارد، به نحوي که تمامی جامعه شاهد حصا
ر اوایل زل می شوند. داپنجرهاي داراي حفاظ و سیستم هاي امنیتی ضد سرقت من نصب منازل با دیوار،

نرخ جرایم به پایین ترین  2010با سیر کاهش سریع روبرو می شوند. تا پایان سال جرایم  1990دهه 
ست که این نرخ کاهش جرم این ا بخشی از توجیه یافتند.نقطه خود در ظرف چهل سال گذشته کاهش 

رده اند: یکی . متخصصین دالیل دیگري را براي آن پیشنهاد کاستجمعیت رو به سیر کهن سالی افتاده 
اند و نظارت  مار پلیس ها در خیابانها افزایش یافته اند، شمار مجرمین در زندانها افزایش یافتهاینکه ش
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ش هایی از اما جرایم در بخ کاهش جرایم دخیل باشند در توجیه بهتر شده است. این فاکتورها می توانند
. ی بهترارتنظنه ن و نه زندا در اختیار داشتند ایاالت متحده آمریکا کاهش یافتند که نه پلیس زیادي

ر متخصصین بعضی متخصصین معتقدند که شکوفایی اقتصادي سبب کاهش جرایم شده است. اما دیگ
اوج گرفتند و نرخ جرایم در هنگامی که  1960اشاره کردند که نرخ اقتصاد و جرم هر دو در دهه 

ند که متخصصین معتقدافزایش نیافت. بعضی  افول کرد 2008ان اقتصادي در سال اقتصاد به حالت بحر
را مطرح  کاهش استعمال کرك کوکایین سبب کاهش شده است. دو محقق نظریه اي بحث برانگیزي

سبب کاهش جرایم در دو دهه بعد شده است.  1973کرده اند که قانونی کردن سقط جنین در سال 
اخواسته رزندان نآنها بحث بر این دارند که سقط جنین سبب شد که جلوي بسیاري از بارداري ها و ف

ن می بوده اند گرفته شود اما دیگر متخصصین می گویند که هنگامی که جرایم در دهه هاي پیشین پایی
ی درصد سنی سقط جنین غیرقانونی نیز می بوده است. بعضی از آمریکایی ها تصور می کنند که از وقت

ی د بود. بعضنواهبه کاهش خنرخ جرایم رو سال پیش بینی شده رو به افول است 29الی  18جوانان 
 کسی نمی داند شکآینده را با جرایم خشونت وار بیشتري پیش بینی می کنند. بدون  دیگر آمریکایی ها

جود داشته اما یک حقیقت باقی می ماند: جرایم خشونت وار همیشه در تاریخ آمریکا در باالترین سطح و
 اند.

 شمار جرایم

دیگري  ارشات جرایم یکسان ووجود دارد: یکی گز باب میزان شمار جرایم در آمریکا دو منبع اصلی در
ایالت متحده  نهادهاي امنینی پلیس در سرتاسر خاك 1930از سال بررسی جرایم تبعیض آمیز ملی. 

م ارشات جرایبراي درج در گز سازمان تحقیقات فدرال( اف بی آي)دادهاي جرایم شان را به  آمریکا
ایم که چهار تاي آن جر جرایم را به هشت شاخص ارشات جرایم یکسانال می کنند. گزرسا یکسان

رایم شامل: ج ایند. نلیست بندي می کن م ملکی تقسیم می شوندو چهارتاي دیگر آن جرای خشونت وار
.هستند اماکن افکندن خودکشی، تجاوز، سرقت، حمله و حریق  
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ود را براي جرایم وقوع یافته در حوزه هاي استحفاظی خ آمریکابخش پلیس در ایاالت متحده تقریبا هر 
ارش می دهد.گز ارشات جرایم یکسانزدرج در گ  

رایم را ارشات تمامی ج. یکی اینکه این گزداراي دو نقطه ضعف همراه هستند جرایم یکسانارشات گز
ر ند. اگمل می شوارش داده شده اند را شاتنها جرایمی که به اداره پلیس گز مشمول نمی شوند و

د ارشات جرایم یکسان به شود وجوآن جرم مشمول گز امکان اینکه ارش ندهدشخصی جرمی را گز
قادر همیشه  پلیس براي نشر صحیح اطالعات هستند و این اداره ندارد. دوم اینکه متکی بر بخش هایی از

شروع به تهیه  1973. براي فهمیدن و درکی کامل تري از جرم، بخش قضایی در سال به رخ دادن نیست
به آن بررسی جرایم ملی گفته می شد.) سالی  1991.( تا سال زدندبررسی جرایم تبعیض آمیز دست 

هزار نفري  75نمایندگی حدود به هزار نفري صورت می گیرد که  42دوبار همه پررسی خانواري 
اص از اشخ تی مکتوب شامل پرسش و پاسخ هایی. در ادامه لیسشامل می شود سال 12االي اشخاص ب

رخالف پرسیده می شود که آیا جزء قربانیان تجاوز، سرقت، ضرب و شتم، قرار گرفته اند یا خیر. ب
شده می  بازتاب کننده هم جرایم گزارش ، همه پرسی جرایم تبعیض آمیز ملیارشات جرایم یکسانگز

رش نه شده.اشود و هم گز  

ضی از نیز داراي مشکالتی می باشد. اول از همه اینکه رد بع ا همه پرسی جرایم تبعیض آمیز ملیام
ند جزء جرایم را نمی گیرد. قادر به شمارش خودکشی نیست، زیرا فردي که خودکشی کرده نمی توا

د را شامل هستن مصاحبه شوندگان قرار گیرد. جرایمی که علیه تجارت و کسب و کار از قبیل سرقت
سال، جزء مصاحبه  12افراد باالي  تنها نمی شود زیرا  اعضاي خانوارها جزء مخاطبینش قرار می گیرند و

ی گنجاند.شوندگانش قرار می گیرند، بنابراین جراییم که علیه کودکان را مشمول می شود در خود نم  

 گرایشات جرایم

تی را اندازه داده هاي متفاو ایم تبعیض آمیز ملیی جربخاطر اینکه گزارشات جرایم یکنواخت و همه پرس
همه پرسی  است گیري می نمایند با ارقام متفاوتی براي بیشتر جرایم نتیجه می دهند. آنگونه که مدنظر

به  کنواختا نسبت به گزارشات جرایم یبه طور مداوم، ارقام بسیار باالتري ر جرایم تبعیض آمیز ملی
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کمی ارقام  تنها . همه پرسی جرایم تبعیض آمیز ملینقلیه را گزارش می دهداستثناي سرقت خودروهاي 
 سرقت هاي خودروهاي نقلیه باالتري را نسبت به گزارشات جرایم یکنواخت گزارش می دهد. 

هایی یزبه گرایشات جرایم چه چ راجع پرسی جرایم تبعیض آمیز ملیگزارشات جرایم یکنواخت و همه 
الت یا در ح ؟در حال کاهش هستند در حال افزایش هستند؟ گرایشات جرایمرا بیان می کنند؟ آیا 

سال پیش نسبت به  10یکسان قرار دارند؟ آیا نسبت به سالیان گذشته بدتر شده اند یا بهتر؟ اگر 
ین دوران سرقت هاي کمی به وقوع می پیوسته است، آیا بدین معنی است که وضع جرایم در ا مکنونه

ش هم به ظاهر بلی ممکن است باشد. نرخ جمعیت امروزه نسبت به ده سال پی وخیم تر شده است؟
( مقدار اشیمببایستی با نرخ جرایم آشنا  ایسه کردن دو دوره و زمان متفاوتبیشتر شده است. براي مق

شمار جرایم در هر گزارشات جرایم یکنواخت این چنین نرخ هایی را به عنوان  جرم در هر شخص).
را در هر  معموال این چنین نرخ هایی . همه پرسی جرایم تبعیض آمیز ملیمحاسبه می کند هزار نفر 100

خانوار( براي جرایم ملکیتی)  1000سال به باال( براي جرایم خشونت وار) و یا در هر  12هزار نفر فرد 
 محاسبه می کند.

ه به ده سال گذشت همه پرسی جرایم تبعیض آمیز ملی نشان می دهد که نرخ جرایم خشونت وار در
در هر هزار نفر بوده است.  47.7نرخ جرایم خشونت وار  1973و به کاهش بوده است. در سال سرعت ر
در هر هزار نفر کاهش  42به  1986ر هر هزارنفر می رسد و در سال د 52.3به اوج خود  1981در سال 
ایش می یابد و بعد از آن رو به در هر هزار نفر افز 51.2به  1994و به طور پیوسته تا سال  می یابد

در هر هزار نفر کاهش می یابد. 17.1به  2009کاهش می افتد. تا سال   

که افزایش جرایم تقریبا به  1992تا  1973گزارشات جرایم یکنواخت تصویري کمی متفاوت را از سال 
تخصصین . اکثر منرخ جرایم رو به افول بوده است . از این نظرحکایت می کند طور پیوسته بوده است

ا  قصدشان در اعتماد به گرایشات جرایم از دید همه پرسی جرایم تبعیض آمیز ملی می باشد ت
اخت نسبت معتقدند که آمار گزارشات جرایم یکنومتخصصین ازگزارشات جرایم یکنواخت. اما همچنین 

وشش نمی کند. . آمار همه پرسی جرایم تبعیض آمیز ملی از خودکشی پهستندبه خودکشی بسیار صحیح 
رایم آمار خودکشی گزارشات جرایم یکنواخت تقریبا از الگویی یکسانی همچون آمار همه پرسی ج
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 1980ال تبعیض آمیز ملی براي دیگر جرایم خشونت وار پیروي می کند. آنها نشان می دهند که در س
سال  کاهش می یابد، در 7.9به  1985د هزار نفر می بوده است و در سال در هر ص 10.2اوج خودکشی 

نرخ خودکشی به  2000و از آن به بعد رو به کاهش می افتد. در سال  افزایش می یابد 9.5به  1993
 نرخ خودکشی تقریبا ثابت می ماند و از آن به بعد دوباره رو به 2008کاهش می یابد. تا سال  5.5

می رسد. دیگر مطالعات پیرامون خودکشی با این  5نرخ خودکشی به  2009در سال کاهش می افتد. 
سال رو به کاهش قرار داشته اند، اما اکثر  30ارقام متفق نظر می باشند. اگرچه جرایم به مدت حدود 

ا سوال از آمریکایی ه مؤسسه گالوپعموم افراد از این موضوع مطلع نمی باشند. به مدت سالیان دراز، 
وده است رده است که آیا جرایم در ایاالت متحده آمریکاي امروزي نسبت به سال گذشته اش کمتر بک

 یا بیشتر؟ تقریبا بدون استثناء آنها جواب داده اند که جرایم بیشتر شده اند.

 گروه هاي جوان، باندها و خشونت

ی باشد. سال م 25یر سن شان ز دستگیر می شوند که به خاطر جرایم یدرصد تمامی اشخاص 40حدود 
ونت بیش از هشتاد درصد جرایم خش ان تشکیل می دهند. در حقیقتمرد حدود سه چهارم این افراد را

ابانی دستبرد زدن هاي خی کی از مشهورترین جرایم خشونت واروار را مجرمین مرد پوشش می دهند. ی
خیابانی را  دستبردهاي "خشونت جنایی، عدالت کیفري" به نام در کتابش "کارلس سیلبرمن"است. 

بک عموما ناشی از اقلیت هاي نوجوان و جوان خانواده هاي فقیر و کم بضاعت وصف می کند. این نوع س
صورت  به طور آنی و فرا می رسد نیکه موقعیت ربودن پول اشخاص قربارخ می دهد دستبرد هنگامی 

خیابانی  براي تحقق هدفش استفاده می کند. گاهی اوقات سارقین می گیرد و به ندرتا مجرم از سالح
ز بخاطر تامین مواد مخدر، غذا و مسائل دیگري اقدام به سرقت می کنند. گاهی هم تنها هدفشان ا

اقدام به سرقت  است. گاهی دیگر سارقین خیابانی از سر بیکاري و االفی شخصیمتاثر نمودن  اقدامتشان
که بدون  از قبیل اشخاص مسن اغلب اشخاص ضعیف و ناتوانی بانیارقین خیامی کنند. قربانیان س

ارند و در می باشند و یا اشخاصی که به خاطر مصرف مشروبات الکی، هوشیاري ند هستند شخص همراه
.می شوند افتاده اندنیمکت هاي پارکها بی هوش   
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 خشونت هاي باندهاي جوانان

این ا . در تاریخ آمریکچیزي تازه محسوب نمی شودجوانان  وجود باندهایی از در ایاالت متحده آمریکا
اخر قرن ول می شدند که در محالت فقیر نشین به سر می بردند. در ایاز مهاجرینی تشک نوع از باندها

فزایش حجم لفیا، شاهد اآمریکا چون بوستن، نیویورك و فیدآشهرهاي شرقی  نوزدهم و اویل قرن بیستم
ین اولاز از باندها را می شوند. اعضاي این باندها معموال شامل ماهجرین تازه وارد می شدند یا  عظیمی

ده . در اویل سشدندقومی دیگر از قبیل ایرلندي ها، یهودیان و ایتالیایی ها می  يگروه ها هاي نسل
عه قرار ورد مطالباندهاي جوانان شیکاگو را م "فردریک ام. ترشر "میالدي جامعه شناسی به نام 1900

 در خیابانها داد و بیش از هزار باند از آنان را شناسایی نمود. این چنین باندهایی اساسا مقرر فعالیتشان
هی شده را ند. بعدها بعضی از آنها با گروهاي سیاسی مرتبط شدند و بنیان هاي جرایم سازمانده امی بود

در دورانی که شاهد موج  1920در دهه  وس آنجلس. باندهاي التینی تبار لدر آمریکا پی ریزي نمودند
دهه هاي  به وجود آمدند. در مکزیکی می بودند گسترده اي از ماهجرین کشاورز روستایی فقیرنشین

. آنها لباس ندشد "بچیکو"این قبیل باندها سبب به وجود آمدن سبک زندگی موسوم به  1940و  1930
ان ی کردند و داراي اسامی مستعار می بودند و با زبرا به تن م "زوت سوت"هاي خاصی موسوم به 

سخن می گفتند و بسیار منطقه گرا و از هم محلی هاي هم  "کلو "محاوره اي خاصی موسوم به 
 جوارشان( که اصطالحا به آنها باریو می گفتند) دفاع و صیانت می کردند.

بار در . جوانان پرتوریکویی تکردندبیش از هشتاد سال حکومت  مناطقیبسیاري از این باندها در 
 1961ال در س "وست ساید"باندهاي مشابه اي را تشکیل دادند که در فیلم مشهور داستان  نیویورك

حسوب کالب هاي اجتماعی م این باندها . در بعضی از جهاتدر نقش کوسه ها به تصویر کشیده شدند
ر حقیقت نبردهاي پیاپی شرکت می کردند. دمی شدند اما از جهاتی نیز در جرایم خیابانی، مواد مخدر و 

یت در شخصبه بیرون  شلیک از درون خودرو دازي به شیوهدرگیرهاي مسلحانه و تیران 1970تا دهه 
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براي انتقام سال هم می رسید  13تی سن شان به جرایم باندي به وجود آمده بود. اعضاي باندها که ح
منان و دشخودروها با اسلحه خارج می شدند و بر روي  از پنجره و رقیب دشمن يگرفتن از دیگر باندها

جر به قتل به اهداف اشتباه اصابت می نمود و من گشودند. اغلب تیراندازي هاي آنانآتش می  رقبایشان
 و جراحت اشخاص دیگر نیز می شد. 

تند. رش یافدر برخی از جوامع سفید پوست فقیرنشین باندهاي موتوري بزهکار روبه گست 1950در دهه 
 عالقمند به حفظ قلمرو خود این قبیل موتور سواران 1950دهه در  "وحشی"هنگام پخش فیلم سینمایی

 می بودند و بعدها باندهاي موتورسوار با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم ارتباط یافتند.

باران همراه می ت با برچسب هاي نژاد پرستی علیه سیاه پوستان و التینی اغلب باندهاي موتورسوار بزهکار
مشابه  در بعضی از جوامع سفید پوست فقیرنشین شاهد توسعه گروه هاي 1980و  1970بودند. در دهه 

 . آنها با همانندسازي از گروه هاي موسیقی پانکشدندمی خواندند  "سربرهنه"اي که خودشان را 
شکار پانک و عقاید آقی سرهاي خودشان را می تراشیدند. اغلب در نظرگرفتن موسی ییبریتانیا

ت طلبانه به ارائه عقاید تبعیضانه، انزجاري و خشون "سربرهنه"سبب شد که گروه هاي  نژادپرستی
 تبدیل به شوند.

در  1950باندهاي آمریکاییان آفریقایی تبار تاریخی متفاوت را براي خودشان رقم زدند. آنها در دهه 
ی دهه . در دوره اعتراض سیاسالتینی تبار پدید آمدندجهت حفظ قلمرو خود بسیار همانند باندهاي 

شیکاگو به  پیوسته شدند و رنجرهاي بلک ستون در به سیاست هاي رادیکالبعضی از این باندها  1960
 بلک پی ستون تبدیل می شوند( حرف پی در اول مخفف قدرت می بود.)

ل می اي سیاه لوس آنجلس تبدیبه هسته پلنگ ه "سلوسنز "باند 1965از آشوبهاي وات در سال  پس
پابرجا باقی نماندند. براي مثال باند  1970شود. اما این گروههاي سیاسی براي مدتهاي زیادي در دهه 

ال "سوم به و سرانجام به باند قاچاق مواد مخدري مو می شودبلک پی استون بار دیگر دستخوش تغییر 
تبدیل می شود.  "رکن  

www.takbook.com



 مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا
 

  79 
 

ر می شود. ب "کریپس"گردهمایی نو از باندها موسوم به آغاز س شاهد لوس آنجل 1970در اوایل دهه 
ی دور در بسیاري از نواح "ستس"خالف دیگر باندها، کریپس به تشکیل زیرگروههاي موسوم به 

به تشکیل زیر  د ومی یابنیز توسعه  "بالدز"اصلی رقیب موسوم به  . گروهکالیفرنیاي جنوبی می پردازد
به پازل هاي باندهاي  یزد و بالخره بسیاري از همسایگان لوس آنجلسگروهاي خودش می پردا

راي باند تروریستی تبدیل می شوند. دو باند اصلی رنگهاي رسمی را بر تن می کردند، رنگ آبی ب
انند الفباي و هر زیرگروه براي شناسایی خودشان از عالئم دستی م "بالدز"و قرمز براي باند  "کریپس"

. ندناشنوایان به کار می گرفت  

 

ردند. باندهاي براي اعالم هویتشان از ژاکت هاي فوتبالی و بسکتبالی استفاده می ک نیزاعضاي باندها 
رایم خیابانی، از قبیل جسیاه پوست به الگو باندهاي اولیه تبدل شده بودند و مشغول به ارتکاب اعمالی 

.شدندل یبدتجنگ بر سر قلمرو و نزاع هاي گروهی   

عی از کراك کوکایین به خیابان ها سر در می آورد. کراك کوکایین پودر طبی 1980اما در اوایل دهه 
داشت. اگرچه کراك با قیمت پایین و ارزان  دالر بهاء 100هر گرم آن حدود کوکایین است که قیمت 

ین را به فورا مصرف کوکای خدر ارزان قیمت و بسیار اعتیادگربل خرید بود ولی این ماده مدالري قا 5
الدز و کریپس، مشکلی همه گیر و جدي تغییر داد. شبانه با کسب میلیون ها دالر سود، زیرگروهاي باند ب

کنندگان   ین. این سیل عظیم پول، تامتبدیل کردندخودشان را به شبکه هاي قاچاق و توزیع مواد مخدر 
ها از التینی تبار مواد مخدر را وارد عرصه نمود و سبب بروز افزایش زیاد خشونت شد. اعضاي باند

. بعضی از زیرگروهاي باند کردنداستفاده می  47کی - تفنگهاي اتوماتیکی چون یوزي و کالنشینکف اي 
وار و رتشان در شهرهاي همجبراي دایر نمودن تجا عه گروهایی از اشخاصکریپس و بالدز اقدام به اشا

 ایکاییمهاجرین جم زهاي آبی شرقیبنابراین شبکه مواد مخدر توزیع شد. در آن سوي مر ،ندکنار شد
در را شکل دادند و نیز شروع به اشاعه مواد مخ "پزس"باندهاي قاچاق مواد مخدر مشابه اي موسم به 

باندهاي نسل دوم  1980می کنند. تا اواخر دهه  اقدام به خارج از بوستون، نیویورك و واشینگتن دي سی
ه کراك از جوانان مهاجرین ویتنامی، کامبوجی و چینی نیز مشغول به تجارت کراك می شوند. اعتیاد ب
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مشکالت اجتماعی عدیده اي را می آفریند. شمار زیادي از معتادین به کراك براي تامین مواد 
انی رو به می کنند، پس گزارشات جرایم و سرقت هاي خیاب مخدرشان به مقدار معینی پول احتیاج پیدا

. ندتگرفرو به افزایش قرار  . شمار قتل هاي مرتبط با قاچقچیان مواد مخدر و باندهادنافتاافزایش 
 چون و مصرف مواد مخدر تزریقی دادقرار همچنین اعتیاد به کراك نرخ روسپیگري را رو به افزایش 

. تا سال دباشکه خود این فاکتور اصلی اشاعه بیماري ایدز می  رار گرفتقهرویین نیز رو به افزایش 
د. اما و شمار قتل هاي مرتبط با باندها کاهش می یاب با کاهش روبرو می شود همه گیري کراك 2000

ن مرزها به شمار باندهاي فرا کشوري افزایش یافتند. باند هاي فراکشوري باندهایی هستند که در بی
ه طور خود ادامه می دهند. بسیاري از این باندها هنگامی تشکیل شدند که اعضاي آنها بي افعالیت ه

و آمریکاي  به مکزیکشدن مجرم شناخته  پس از غیرقانونی در ایاالت متحده آمریکا به سر می بردند و
و از  دودنپیدا کرده ب را . آنها راجع به باندها در ایاالت متحده آمریکا آگاهی هاییاخراج شدند مرکزي

. استفاده کردند براي دایر نمودن باندهایی در دیگر کشورها هاي خودهی آگا  

می باشند که  "13مارا سالواتر " باند و دیگري "خیابان هجدهم"یکی باند  باندها دو باند از این قبیل
اما اعضایش  هردو اصالتا در لوس آنجلس تشکیل یافتند. باند خیابان هجدهم در کل التینی تبار است

اصالتا متشکل از اعضایی است که  13د. باند مارا سالواتر نمشمول تمامی نژادها و گروهاي قومی می شو
 40اند ادغام شده داراي حدود داراي تباري از آمریکاي مرکزي هستند. تخمین زده می شود که دو ب

قل دارا هستند و اکثر اعضاي آن در دسته هاي جدا و مست را هزار عضو در میان ملت و دیگر کشورها
ن باندها در دستبرد زدن، آدم ربایی، قتل و قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر در میا این قرار دارند.

 مرزها مشغول به فعالیت هستند.

بودن  ريدرون شهبعضی از جوانان  از دیددالیل گوناگونی به باندها ملحق می شوند.  افراد جوان بخاطر
 60ل حداق ها نشان می دهند که اعضاي باندهامی تواند ایمن تر به نظر بی آید.( اگرچه آمار در باندها

از  د.)می برن بار مستعدتر براي به قتل رسیدن هستند تا آنانی که در جمعیت معمولی انسان ها به سر
اند که  . ( اگرچه مطالعات نشان دادهدهندباندها شیوهاي پول دار شدن را پیشنهاد می  دیگر جوانان دید
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یبشان نص درآمد کمی به استثناي سران آنها اي مواد مخدر، اکثر اعضاي باندهاحتی در موفق ترین بانده
 می شوند.).

اندهاي ب، اکتیباندهاي شربندي می کند:  ه تقسیمیک محقق در پیرامون باندها، باندها را به سه نوع دست
باندهاي پرسه زن محلی و  

تگی باال . این قبیل باندها قصدشان سازمان یافهستندباندهاي شراکتی، درصدد ایجاد درآمد و پول - 1
در رابطه با کسب پول و درآمد است. تقریبا هر کاري که انجام می دهندمی باشد و   

شند. آنها به سازمان یافته می باشند و تمرکزشان در حفاظت از قلمروشان می باکمتر باندهاي محلی  - 2
سخگوي پا با خشونت به آنها قادر به ه وارد قلمرو و ناحیه شان به شودهرکسی که ناخواسته یا سرزد

 هستند.

فقیت وال مومعم و اعضایی که با هم ملحق می شوند باندهاي پرسه زن، کمتر سازمان یافته می باشند - 3
د نزاع هاي شان پایین است و مستعد به خشونت می باشند. اکثر طغیان هاي باندهاي خشونت وار در قص

 گروهی و انتقام همراه است.

رد کسی که در مو "دیوید ام.کندي"در باندهاي خشن تر هراس حتی در میان اعضا همه گیر است، 
 حتی باندهاي کودکان هم از "گوید: جوامع مضطرب در میان ملت آمریکا سخن و نظر می دهد می 

منان مرگ هراسان هستند، آنها و دوستانشان مورد اصابت گلوله و آسیب قرار می گیرند و داراي دش
 زیادي می باشند.

می شود  ، باعثمی شود که آنها به باندها ملحق شوند، باعث می شود اسلحه تهیه کنند سببترس.... 
".گیرندبهره که از خشونت  باعث می شود اسلحه حمل نمایند و  
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 مجرمین اداري

دالر حساب می شود.  500کمتر از  قتاز قبیل سر ن و خسارت ناشی از جرایم خیابانیمیانگین زیا
اماتی از اگرچه مجرمین اداري بسیار بیشتر از قربانیان شان می ربایند ولی جرایم اداري ارجاع به اقد

کالهبرداري هاي بانکی و امنیتی داده می شود.  قبیل  

و قدرتشان  نمی باشند. آنها با استفاده از موقعیت اجبارمجرمین ادراي متکی بر اعمال خشونت و ورود با 
مالك را به . آنها پول و امرتکب می شوندرا استفاده هایی ءو سرپیچی کردن از حسن اعتماد دیگران، سو

به خطر می اندازند. اعتماد مردم را در نظام اقتصادي چنگ می گیرند و نیز حسن  

 کالهبرداري و شیادي

ر از قبیل . کالهبرداري هاي کوچکتنمی شوندتمامی کالهبرداري ها مشمول مسائل بانکی و پولی همراه 
هاي د. بازي بازي هاي فریبکارانه و شیادانه ساالنه میلیون ها دالر را براي آمریکاییان هزینه بر می دارن

 تفریبکارانه از حقه ها و فریبهاي کوچک چندین دالري که در میان کودکان مدرسه اي مرسوم اس
پی تی ". می شودگرفته می شود تا طرح هاي کش رفتن مقادیر زیاد پول از ثروتمندان قابل تغییر 

قریبا هر ت تدر حقیق  "ه لو به دنیا می آید.در هر دقیقه یک نفر ساد "شومن بزرگ می گوید:  "بارنم
 افرادي یک از ما ممکن است یکبار یا چندین بار در معرض کالهبرداري قرار بگیریم. شیادان معموال

راي براي اج و صبور در کسب موقعیت هاي مناسب باهوش و زرنگ می باشند، آنان بازیگرانی ماهر
ي و انشان همکار. همچنین آنان اغلب به صورت گروهی براي خام کردن قربانیمی باشنداهدفشان 

 فعالیت می کنند. 

به  در شکار و کمین امیال و آرزوهاي اشخاص می شوند و براي کمک بعضی از بازي هاي فریبکارانه
ال و اشخاص و انسانهاي خوب تدارك دیده شده اند. اگرچه اکثر بازي هاي فریکارانه متکی بر امی

هستند. هاي قربانیان شان براي بهره بردنخواست   
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 کالهبرداري اینترنتی

. ندت سوق یافتبه سوي  اینترنحقه هاي تجارت تلفنی  بسیاري از با رشد و توسعه تجارت الکترونیکی
ایمیل  کالهبرداران وب سایت ها و بانک هاي تلفنی را راه اندازي نمودند و اقدام به ارسال شمار عظیمی

شدند.  که به هرزنامه مشهورند  

رداري هاي : کمیسیون تجارت فدرال گزارش می دهد که بیشتر کالهباینترنتیمزایده هاي  حراجی و
از طریق مزایده و حراجی ها صورت می گیرند.  مجازي اینترنت صورت گرفته در دنیاي  

باري و یا شرکت کارت اعت از طرف بانک یافرد کالهبردار هرزنامه اي را با محتواي اینکه فیشینگ: 
بی شرکت می باشد، اقدام به ارسال می کند. این ایمیل داراي یک لینک قال شرکت ارائه دهند اینترنت

ت واقعی مورد نظر می باشد. در حقیقت این لینک به وب سایت فرد کالهبردار که شبیه به وب سای
 ینککه اشخاص به این ل شرکت مورد نظر است طراحی شده است و به آنجا هدایت می شود. هنگامی

ی بر بروز پیغامی مبن ز هدایت شدن به وب سایت مورد نظرکلیک می کنند و پس ادر درون ایمیل شان 
ان را می رسانی حسابشان دریافت می کنند، ( که معموال اطالعات رمز عبور و اطالعات کارت اعتباري ش

ي خواهد) و در صورت وارد نمودن اطالعات مورد نظر و پاسخ از طرف قربانی فرد کالهبردار براي اخاذ
شود.می حساب و اطالعاتشان دست به اقدام  از  
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 فصل چهارم 

 قربانیان جرایم

 قربانیان چه کسانی هستند؟
ن زیادي براي راه حل هاي ممک يمطالعات زیادي پیرامون علل جرایم و طرح هادر میان سالیان متوالی 

ان معطوف شده است. قربانبتوجه به قربانیان جرایم . در دهه هاي اخیر انددر برابر آنها ایجاد شده 
تخاذ نمود؟ جرایم چه کسانی هستند؟ براي حفاظت و صیانت از قربانیان جرایم چه تدابیري را می توان ا

می توان اتخاذ  مبراي بهبود یافتن از اثرات جرای بیري براي کمک به قربانیان جرایمو دیگر اینکه چه تدا
 نمود؟

قربانیان جرایم چه کسانی می باشند؟  اول اینکه  

د که اما مطالعات نشان می دهن ر جامعه و گروه هاي سنی می باشندقربانیان جرایم شامل تمامی اقشا
هستند.  از خانواده هاي کم دار آمد ورترین قربانیان جرایم خشونت وار پسرهاي نوجوان سیاه پوستمشه

شان درصدد تعددي و قربانی نمودن اعضاي نژادي خود زلعات نشان می دهند که مجرمین نیاکثر مطا
ا زمان براي ن کننده باشد. در حقیقت سال هفوق العاده می تواند نگرا شدن هم می باشند. قربانی جرایم

 شونت واریان جرایم خو منحصر به قربانکشد به طول می  جرایم از اثرات اشخاص قربانی بهبود یافتن
برداري تواند سبب نابودي اموال اشخاص به گردد. یک کاله می ري شدن. قربانی کالهبردانمی شود

رداري و از قبیل کالهبدهد. جرایم علیه اموال ببانکی می تواند خانه و زندگی خانواده اي را به باد فنا 
نت وار مشهورترین جرایم در ایاالت متحده آمریکا محسوب می شوند. اگرچه جرایم خشو اقسام سرقت

در جامعه  اما براي رعب و هراس فکنی کمتر از سرقت مشهور می باشند ردل، تجاوز و دستبقت از قبیل
.می باشندکافی   
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اري که به ثقربانیانشان را از لحاظ روانی و جسمی نیز فلج نمایند. تصور آ جرایم خشونت وار می توانند
طالعات یا م -نی شناسیباسخت و دشوار است. اول فرا خواهیم گرفت که قر اشخاص قربانی می گذارد

چه چیزي را راجع به قربانیان این چنین جرایم به ما خواهند گفت. قربانیان  

 قربانیان جرایم خشونت وار
خته شنا به عنوان جرایمی علیه اشخاص قتل، تجاوز، دستبرد و ضرب و شتم از قبیل جرایم خشونت وار

و  مجرم هم از زور و اجبار به کار می گیرد و هم از تهدید به انجام زورمی شوند. در این قبیل جرایم 
تبرد و دس خشونت واراجبار علیه اشخاص قربانی. در ادامه نگاهی نزدیک به قربانیان دو نوع از جرایم 

خواهیم انداخت. خشنوت خانگی  

 قربانیان دستبرد

ر این می گیرند. د انجام زور به قبضه اموال را از طریق زور و تهدید با مجرمین مال و در اقدام دستبرد
 یا از جراحتی حاصله از آن رنج  ن است اموال شان را از دست بدهندقربانیان ممک جرایم رعب آور

قربانیان  شانس به قتل رسیدن ماريبرند و حتی نیز جان شان را در این راه از دست بدهند. به لحاظ آب
 ود یک. حدبردسالم به در خواهند  درصد قربانیان دستبرد جان 99.8قریبا در جرم دستبرد کم است: ت
تنها دو  .به شمار نمی روددچار جراحتی می شوند که غالبا خیلی زیاد  سوم تمامی قربانیان دستبرد

ردد. گ می ه بستري شدن آن ها در بیمارستاندرصد از آنها دچار جراحاتی جدي می گردند که منجر ب
اي نیل به و مجرمین بر مسلح دچار آسیب و جراحت می شوند معموال اکثر قربانیان توسط سارقین غیر

ارقین مسلح . اما قربانیان در برابر سکنندحمله می  اقدام به تقریبا قربانیان در آن براي ایجاد کنترل
طر مرگ و بیشتر در خ و قربانیانی که مقاومت می کنند گیرند بیشتر در خطر مرگ و آسیب قرار می

مردانی را شامل  نند. اکثر قربانیان جرایم دستبردقرار می گیرند تا قربانیانی که مقاومت نمی ک آسیب
.سال قرار دارند 24الی  12نی بین د که در محدود سنمی شو  
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 قربانیان خشونت هاي خانگی

 کانو توسط اعضاي خانواده و نزدی خانه ها به وقوع می پیوندند حریم در بیشتر جرایم خشونت وار
ا خشونت هاي مرتبط ب فته به پلیس ایاالت متحده آمریکاارتکاب می یابند. نیمی از تماس ها صورت گر

دون اطالع و اتفاقات بکسی به پلیس اطالع نمی دهد و این گونه  گی است. اگرچه در اکثر پرونده هاخان
و  استفادهءمورد سو ایی از افراد نزدیک شانمیلیون آمریک 1.3قی می مانند. هر ساله بیش از ارش باگز

ی درصد قربانیان آنان را زنان تشکیل می دهند. یک مطالعه نشان م 75تبعیض قرار می گیرند و حدود 
ه زندگی ناز متجاوزینشان جداگادرصد زنان قربانی به قتل رسیده در هنگام مرگشان  65دهد که حدود 

 می کرده اند.

ی سلب م نون و حریم امن خانه را از افرادکه اساس کا هاي خانگی جرایم رعب آوري هستند خشونت
 کنند.

 قربانیان جرایم ملکی

نت خانواده د: از قبیل خشولفظ خشونت خانگی همچنین داراي توصیفات گسترده تري را شامل می شو
ا می شود. استفاده ناشی از اعضاي خانه ر ءو سو ستفاده از افراد مسناء استفاده از کودکان، سوءاي، سو

ز جرایم ا. این نوع جرایم باشندمشمول ربودن اموال غیر می  جرایم ملکی از قبیل سرقت و کالهبرداري
. اگر اراجباستفاده می کنند و نه از تهدید به  اجبارزیرا مجرمین نه از  خشونت وار متفاوت هستند

خاص می شود، جرمی که علیه اش محسوبجرم از نوع خشونت وار  استفاده کنند زور و اجبار مجرمین از
میلیارد  15ضرر و زیان ناشی از جرایم ملکی تا بیش از  موال آنها. طبق آمارهاي اف بی آياست و نه ا

ی ي مستقیمدالر در سال برآورد می شود. هر خانواده اي در ایاالت متحده آمریکا یا از ضرر و زیان ها
. در شندکحتی از ترس و ناامنی رنج می  رخ بیمه ها و نیز برخی دیگر آنهایا از باال بودن ن رنج می برد

به دو نوع از جرایم ملکی، یکی سرقت از اماکن و دیگري جعل هویت می  ادامه ما نگاهی نزدیک
 اندازیم.
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 قربانیان سرقت از اماکن

می شود.  یفتعربه قصد ارتکاب جرمی که غالبا سرقت است  به مکانی ورود غیرقانونی سرقت از اماکن،
تیجه نر آمریکا رخ می دهد که بر اساس گزارشات آنها میلیون فقره سرقت از اماکن هر ساله د 4تقریبا 

یمی از حدود ن جی ها آشکار می کنند که قربانیانمیلیارد دالري را در پی دارد. نظرسن 3.5ضرر و زیان 
وار  ن جرمی خشونتسرقت از اماک را به پلیس گزارش می دهند. اگرچهقت هاي درون منازل تمامی سر

ریم پی دارد، زیرا که مجرمین به ح ناراحتی و انزجار قربانیان را در شناخته نمی شود اما اغلب موارد
 منازل اشخاص تعدي کرده اند.

 قربانیان جعل هویت

ا می کارت اعتباري یا شماره تامین اجتماعی شخصی رکه مجرم  جعل هویت، نوعی کالهبرداري است
وام  ،درباید و هویت قربانی را از آن خود می کند. مجرمین آن می توانند هزینه کاالیی را به پردازن

ند، تقاضاي کارت اعتباري جدیدي را  نیز حتی صادر نمایند، خانه اي را اجاره نمای ،دریافت نمایند
هویت  تمامی این اقدامات را مجرمین به اسم و م ورشکستگی نمایندی اعالصاحب شغلی شوند و حت

 اما همکنونقربانیان انجام می دهند. جعل هویت در حدود یک دهه گذشته در آمریکا نادر می بود. 
در هر سال قربانی این نوع جرم می شوند. میلیون نفر 11بیش از   

قربانیان تا  هرگز با مجرمین برخوردي نداشته اند. ین نوع جرایمقربانیان ا برخالف اکثر کالهبرداري ها
چنین  لحظات آخر که کار از کار گذشته متوجه این موضوع نمی شوند. اگرچه قربانیان مسئول این

.خسران هایی نیستند اما آنها بایستی آثار ضرر و زیان آنها را جواب گو باشند  
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 مساعدت به قربانیان جرایم 
را ملزم می  به قربانیان جرایم امتیاز و جبران خسارت هایی هاي حقوقی باستانیستور العمل بعضی از د

ق.م) مجرمین را وادار به پرداخت پنج برابري خسارتی که  1750. براي مثال قانون حمورابی (نمود
ربانی می ق به متحمل کرده بودند می نمود. اگر مجرم دستگیر نمی شد، حکومت اقدام به تادیه خسارت

موسوم به یان ادیه مستقیم خسارات به قربانمجرمین را وادار به ت در قوانین اولیه انگلیس و آمریکا. نمود
اد و به تغییر موضع د از مساعدت به قربانی . اگرچه تدریجا قانون جزاییکردندتسلیم خسارات می 

را  خسارتشتنها راهی که قربانی می توانست غرامت و بهاي ولی  مجرم متمرکز شد، شخصمجازات 
می بود. نپذیر امکانمعموال  این شیوه بود که متاسفانه شکایت کردن طبق قانون مدنی می کنددریافت 

. در دهه ندو گاهی توانایی تادیه خسارات به مال باخته را نمی داشت ندفرار کرده بود ینگاهی مجرمزیرا 
ه دت پیشنیان جرایم کمک و مساعال راه هایی گشت که بتوانند مستقیما به قرباجامعه به دنب 1960

انه، هیات . این اقدام پیشگامغرامت به قربانی را تصویب نمود قانون کشور نیوزلند 1963کند. در سال 
دانشگاه حقوق  حاکمه اي را براي تادیه خسارت به قربانیان را تاسیس نمود. در مقاله تاثیر آمیز بازنگري

ویسد می ن "آرتور.جی گلدبرگ " ایاالت متحده آمریکا، ، قاضی پیشین دیوان عالی)1964 (نیویورك
به  1964 این نظر در سال که " ه بودتصویب می شد غرامت دولت به قربانیان جرایم می بایست " که

راه پیدا می کند. نیز به کالیفرنیا 1965سرعت به انگلستان راه پیدا می کند و بعد در سال   

به قربانیان جرایم را در اختیار کار خود دارند.امروزه تمامی ایاالت برنامه غرامت   
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 مدل یک ایالت
 ایالت نیویورك هزینه مساعدتی را براي خانواده هایی که از لحاظ مالی از جرایم خشونت وار رنج

واده اشخاص تحت سرپرستی آنان و اعضاي خان ختصاص داده است. قربانیان جرایم،کشیده اند را ا
می توانند براي دریافت غرامت از جرایم تقاضا کنند. ناننزدیک به آ  

و  دفن رمانی، آموزشات شغلی و کفن وهزینه هاي درمانی، مشاورات د اداره سرویس قربانیان نیویورك
که  را تقبل خواهد نمود و همچنین تادیه خسارات مال از دست رفته را درصورتی درآمد از دست رفته

مده مقدار تادیه خسارات آمحدودیت هایی که بر د ادا خواهد نمود. رنج بکشقربانی از آسیب فردي 
 است در زیر اشاره می شوند:

 هزینه هاي درمان.................................................................................... نامحدود

.......................................................................................... نامحدودهزینه مشاوره   

 هزینه هاي بازیابی شغلی........................................................................ نامحدود

هزار دالر 6........................................ هزینه هاي کفن و دفن...................................  

دالر در هفته) 600هزار دالر (  30درآمد از دست رفته.........................................................................   

دالر در هفته) 600هزار دالر ( 30................. فقدان پشتیبانی.................................................................  

هزار دالر 2.5پاك سازي صحنه جرم....................................................................    

دالر 500فقدان وجه نقد فردي ......................................................................    

دالر 1000وکیل ......................................................................................  هزینه  

دالر 2.5اورژانس ............................................................................................   

www.takbook.com



 مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا
 

  90 
 

گاري رم نو در روند مج نمایدربانی با پلیس همکاري البته طرح ایالت نیویورك مستلزم می دارد که ق
طور آشکار  ی براي بررسی از صحت اینکه قربانی در همکاري در جرم بهنیز همکاري داشته باشد و هیات

ه استفاده امري مهم بءوص در پرونده هاي مواد مخدر و سوفعالیت می داشته است وجود دارد. الخص
یان رات به قربانمت و خسایورك و دیگر برنامه هاي تادیه غراشمار می آید. مشکل اصلی طرح نیو

جه و خاطر کمبود هزینه و بودبادیه خسارت و غرامت اکثر ایاالت پول است. هیات هاي ت بحث جرایم
ه هاي بودجه و هزینآگاهی عموم از چنین برنامه هایی در روند و اجراي آن عقب هستند. با افزایش  نیرو

اهداف آنان مورد احتیاج است. بیشتري در جهت تحقق  

 

 

 دیگر برنامه هاي حمایتی از قربانیان جرایم
تی و پرداخت وجه نقد تنها راه براي مساعدت و همیاري براي قربانیان جرایم نمی باشد. نهاد هاي دول

ب دیده، خصوصی، سرویس ها و خدمات دیگري را نیز پیشنهاد می کنند از قبیل : حمایت از زنان آسی
 ن واستفاده از کودکاءامه هاي مداخله بحران، مداخله در سو، برنمشاورهایی براي اشخاص مورد تجاوز

.مشاوره هاي درمانی  

د، ادرات مجرم بار اول در ارتباط با نظام عدالت کیفري روبرو می شونوقتی قربانیان براي  در اکثر شهرها
ن دت به قربانیان در اختیار دارند. هدف ایواحدي را براي مساع خصوصی همیارنگار یا سازمان هاي 

در  اعالم تاریخ دادگاه به آنان می باشد و حتی کمک جاد آرامش و راحتی قربانیان وخدمات براي ای
یار دارند را در اخت یپیدا نمودن شیوه حمل و انتقال آنان به دادگاه نیز می شود. جوامع زیادي برنامه های

مساعدات  وره هاي روانشناسی ویا مشاوره هاي قانونی با هزینه پایین، مشا که هزینه هاي قربانیان جرایم
ی را در جهت جاي گزینی اقالم یي را به آنان پیشنهاد می دهند و بعضی از نهادها مساعدت هاکار

. بینندتدارك می  یا نابوده شده در جرم مسروقه و  
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بحران و  قربانیان در سپري نمودنکمک به  ي مساعدت به اکثر قربانیان جرایمهدف اصلی برنامه ها
بوده است.می  شانآنها به زندگی عادي گذشته بازگرداند   

 

 

 اعاده مال

ی قرار باردیگر مورد بازبین مال، دستور اعاده مال توسط محاکمهمچون برنامه تادیه خسارات و غرامت 
احب ن مجرم به تسلیم مال به صقدرت ملزم کرد دولت فدرال و هر ایالتی به محاکممی گیرد. امروزه 

وقه و را داده است. براي مثال محکمه می تواند مجرمین را به تادیه هزینه خسارت مال و هزینه مال مسر
د. نهزینه هاي درمانی قربانی را ملزم به کن  

ار دادن یکی کمک در تادیه خسارت و غرامت به قربانی و قر ه مال به چند منظور صورت می گیرد:اعاد
ه مرتکب در عملی ک ي نیز به پذیرفتن مجرممسئولیت به مجرمی که سبب آسیب شده است و دیگر

که  ه است. حتی یک مطالعه نشان دادمی شود شده است و دادن مسئولیت بخاطر اعمالش به او
ارها محاکم . بشوند کمتر مستعد به ارتکاب دوباره جرم می ندهزینه اعاده مال را پرداخته ا مجرمینی که

ر آنها را دستور به پرداخت اعاده مال د ن،مجرمی در در صورت توانایی مالی پرداخت غرامت و خسارت
اده مال را جرایم ملکی می نمایند و از فرستادن آنها به زندان جلوگیري می کند. بعضی ایاالت حکم اع

اي جنایی نیز مستلزم می دارند.در تمامی پرونده ه  

 تالش براي حقوق قربانیان جرایم
روبه  ی کندبا قربانیان جرایم برخورد مچگونه  پیرامون اینکه نظام عدالت کیفري نگرانی 1960از دهه 

شکیل است. شهروندان گروهی را براي نمایندگی از قربانیان جرایم و خانواده هاي آنها تبوده افزایش 
یب قرار می داده اند. این چنین گروهایی اغلب از مسائلی گله می کنندکه قربانیان جرایم دوبار مورد آس
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دارد. آنها  ي خشککه عملکردبار دیگر توسط نظام عدالت کیفري  یک بار توسط مجرمین و :گیرند
ورد تقصیر که اکثر اوقات قربانیان مورد چشم پوشی قرار گرفته اند و حتی ماهرانه ممدعی این هستند 

یافته اند که  جرم قرار می گیرند. بیشتر قربانیان خودشان را درگیر تحقیقات پلیس و روندهاي قضایی
ه اجرا در اصالحاتی را در نظام عدالت کیفري ب دارند. نمایندگان قربانیان جرایمواقعا فهمی از آنها را ن

آورده اند. گروه هاي زیادي شامل گروه هاي زنان که در کمک به قربانیان تجاوز و خشونت هاي 
.خانگی عالقه مند هستند به آنها پیوسته اند و به موفقیت هاي قابل توجه اي نائل شده اند  

 برنامه هاي فدرال

ت. در مورد تصویب قرار داده اس براي قربانیان جرایم را ه در مساعدتدولت فدرال چندین قانون مصوب
ه عالوه نیز قانون مصوبه حمایتی از شهود و قربانیان جرایم را مورد تصویب قرار داد. ب گرهکن 1982سال 

براي  یاست که به عنوان مدل و الگوی این قانون مقرر شدهشهود  در جهت صیانت از قربانیان جرایم و
نیان و گذاري براي ایالت و دولت محلی اجرا شود و براي اطمینان از این که دولت فدرال به قرباقانون

یی از شهود بدون تعدي در حقوق فردي اشخاص در قانون اساسی مساعدت می کند. در زیر به بخش ها
 این قانون اشاره می کنیم:

قرار بگیرد. هدر تصمیم گیري مجازات مورد مالحظ تاثیر جرم بر قربانی باید  

ردد.نماید بایستی به شدت مجازات گدید و آسیب رساندن به شهود را بهر کسی که اقدام به ته  

مورد ارد دي که قصد آسیب به شهود را ددستورات محاکم بایستی در جهت ممانعت و جلوگیري هر فر
 استفاده قرار بگیرد.

 شخص قربانی حق مصنونیت از مجرم و مجرمین را دارد. 

را به تصویب رساند. این قانون هزینه اي  1984کنگره قانون مصوبه قربانیان جرایم سال  1984سال در 
ارت به را براي قربانیان جرایم مورد اختصاص قرار داد که مبلغی را براي برنامه هاي تادیه غرامت و خس

ناشی از  مبالغی که ي راچهل درصد این چنین برنامه هاقربانیان محلی را تدارك می داد. امروزه تقریبا 
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ی به جریمه ها و مصادرات پرداخته شده توسط مجرمین فدرال است تامین می کند. پرداخت هاي دولت
لها به هزار دالر ویا بیشتر را در برمی گیرد. اکثر مبالغ این پو 50دالر تا  100قربانیان جرایم همکنون از 

گنگره قانون مصوبه  1990ده می شود. در سال نوادگی داقربانیان تجاوزات جنسی و خشونت هاي خا
ان جرایم حقوق قربانیان و اعاده مال را مورد تصویب قرار داد. این قانون به قانون بنیادین حقوق قربانی

روشن می نماید که  1997فدرال ملحق شد. در تصریح قانون مصوبه حقوق قربانیان جرایم سال 
قدام دا کنند و به دادن شهادت و گواهی در محاکمه شنود اقربانیان می توانند در محاکمه حضور پی

 نمایند.

 جوابیه ایاالت

انین در رویه بیشتر ایاالت قانونی موسوم به منشور حقوقی قربانیان را مورد تصویب قرار دادند. این قو
هم خش مهایی که در نظام عدالت کیفري حاکم است متمرکز است. کوششان در تبدیل قربانی به ب

 متممی مربوط به قانون اساسی را تصویب نمود که به 1988در سال  یند است. براي مثال میشگانفرا
 قربانیان جرایم یکسري حقوق اعطا می نمود:

از تعویقات غیر ضروري حق جلوگیري دادگاه متهم  

 حق حفاظت و صیانت در برابر انتقام و تالفی هاي متقابل از سوي مجرمین

محکمه یندهايحق اطالع از فرا  

یندها و روندهاي محکمه اي که متهم حق شرکت در آنها را داردحق شرکت در تمامی فرا  

نگاريحق رایزنی با هیات جرم   

در روند محاکمه حق بیان به محکمه  

 حق دریافت خسارت و غرامت

 حق دریافت اطالعاتی از محکومیت مجرم و آزاد سازي وي

www.takbook.com



 مقدمھ ای بر عدالت کیفری آمریکا
 

  94 
 

. اگرچه ایالتی شان پذیرفتند اساسی قربانیان جرایم را در قانونایالت متمم حقوق  33، 2012تا سال 
ا اگر با تقریبا قریب به همه اشخاص خواهان کمک به قربانیان جرایم می باشند، اما بعضی از متمم ه
به شهادت  حقوق متهمین جنایی اخالل وارد کنند مردود شده اند. براي مثال قربانیان جرایم دیگر مجبور

توسط راي دهندگان  1990ماع دادرسی مقدماتی در کالیفرنیا نمی شوند. این اقدام در سال دادن در است
گرفت.  مورد موافقت قرار عدالتی قربانیان جرایم کالیفرنیامصوبه اصالح  115به عنوان بخش اصالحیه 

ین معنی دد. بخوانده شون قربانیان در گزارش پلیس گفته اندبازجویی از افسران پلیس می تواند آنچه 
ندارند. (  سیم جیم کردن شاکیان شان را در استماع دادرسی مقدماتی است که متهمین دیگر فرصت

تهم را استماع دادرسی تصمیم می گیرد که آیا روند جرم نگاري شواهد و مدارك کافی براي محاکمه م
ر به ه هاي جنایی منجدر اختیار دارد یا نه) منتقدین اشاره دارند که بیش از نود درصد تمامی پروند

نها ارائه تحفیف دادخواست می شود و هرگز به محاکمه کشیده نمی شوند. استماع دادرسی مقدماتی ت
 اکیانگاه به کارگیري بدون چالش ششواهد و مدارك در اکثر پرونده هاست. آنها می گویند که دید

پلیس  ن اشاره دارند که گزارشاتآمریکایی است. حامیان این قانو  -مغایر با کل نظام عدالتی آنگلو
ردن نه در محاکمه اي که متهمین قادر به سوال و پرسش ک ر دادرسی مقدماتی خوانده می شوندتنها د

امري مهم  ن از حضور هاي غیرضروري در محکمهاز شاکیانشان باشند. آنها معتقدند که صیانت قربانیا
 -رونده وایتمنالیفرنیا مورد موافقت قرار گرفت. ( پمی باشد. این قانون بنا به تقاضایی در محاکم در ک

)1991دیوان عالی   

وم شدن درسی است. پس از محکقربانی در محکومیت استماع دادیگر جدال ها مشمول بیانات تاثیر 
تورهاي کمه باید فاکمحاکم اغلب محکومیت استماع دادرسی را رهبري می کنند. هنگامی که محمتهم 

گ در جرم را سبک و سنگین کند، این مسائل در پرونده هاي مشمول مجازات مرینده کاهنده و افزا
 ملزم هستند. 

ند که چقدر قربانی به قربانیان و خانواده هاي آنها این اجازه را می دهد که به محکمه بگوی بیانات تاثیر
باید مورد را ن چنین بیاناتیاز جرایم رنج کشیده اند. منتقدین بحث بر این داشته اند که محاکم این
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فاکتور  نی نباید همه قرار دهند. آنها می گویند که قربانی در محاکمه نیست و شخصیت قربامالحظ
  ینده قرار بگیرد.کاهنده و افزا
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