
 

  

  

  

  گراشناسی امنیت هاي دادرسی عادالنه در پرتو جرم تحدید تضمین
 

  پوراعظم مهدوي

  کرانینجمه شهرانی

  چکیده

سوم در جهان سرآغازي بـراي   نخست هزاره احساس ناامنی ناشی از تحوالت دهه

گرانه شد که در لواي شعار مبارزه با جرم و گیرانه و سرکوبسخت سابقهاتخاذ تدابیر بی

شناسـی نیـز بـر اثـر      ترتیب در حـوزه جـرم   یافت. بدیننداي برقراري امنیت، تحقق می

هاي جدیدي هستیم کـه ماهیـت   گیري نگرشافزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکل

أمین امنیـت جـانی و مـالی    تـ  هـاي جدیـد بـا دغدغـه     آنها کامالً امنیتی است. دیـدگاه 

مـدار،  هـاي امنیـت   شناسـی  ساز جـرم محور و ناتوانهاي کنترلشهروندان و طرح اندیشه

شناختی بالینی را فراهم سـاختند  زمینه عدول از رویکرد اصالحی ـ تربیتی نظریات جرم 

کار خـود قـرار دادنـد. ایـن      گر را سرلوحهمحور و سرکوبو توسل به رویکردهاي امنیت

تأثیر خـود قـرار داده، چنانکـه      هاي حقوق کیفري را نیز تحتگیري ییر رویکرد جهتتغ

الشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شـهروندان  تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحت

مــدار ســان، بــا حاکمیــت رویکردهــاي امنیــتو نظـم عمــومی قرارگرفتــه اســت. بــدین 

و امنیـت جامعـه بـر حقـوق و     ی شناسـی و غلبـه مفـاهیمی همچـون نظـم عمـوم       جرم

کیفري کشورهاي مختلف پدیدار گشته است. بـا   هاي فردي آثار فراوانی بر حقوق آزادي

اي مـوارد  محور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادالنـه در پـاره  پذیرش رویکرد امنیت

یـده  گـاه از رهگـذر ناد  که تأمین امنیتی پایدار، هـیچ شده است. در حالینادیده انگاشته 

یابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفـاوت  گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمی

ویژه حقوق کیفـري شـکلی و مـوازین دادرسـی      کیفري، به تأثیرات این رویکرد بر حقوق

  عادالنه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

مدار، موازین یتشناسی امن تأمین امنیت، فرآیندکنترل جرم، جرم ها:کلیدواژه

  دادرسی کیفري.

  
 هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه خوارزمی                  عضو               amahdavipoor@yahoo.com  

 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول)دوره دکتري حقوق کیفري و جرم دانشجوي  
najmehshahrani@yahoo.com  

  21/04/94تاریخ دریافت:       23/05/93تاریخ پذیرش: 
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  مقدمه

صـرفاً حقـوق     مقاله حاضر درصدد تغییر زاویه دوربین مطالعاتی خود از یک حوزه

است. بدین معنا که آثار مربوط » شناختیجرمـ  حقوق بشري«بشري به یک حوزه مزجی 

با نگاه حقوق به موازین دادرسی عادالنه، تاکنون، ضرورت پایبندي به موازین مزبور را تنها 

اند. اما این نوشتار عالوه بر شناسایی موازین مزبور، به دنبال تأثیرات بشري پیگیري نموده

باشد. به بیان دیگر، تعامل میـان مـوازین   شناختی بر این موازین نیز می رویکردهاي جرم

ویژه  شناسی، به هاي جرمویژه موازین دادرسی عادالنه از یک سو، با یافته حقوق بشري، به

شناسـی   گیرد. در واقـع، جـرم  مدار از سوي دیگر مورد مطالعه قرار میرویکردهاي امنیت

شناسی هنجارمند، یعنی عبور  گیرد. جرمشناسی هنجارمند قرار می امنیتی، در برابر جرم

شناسی از سنجه حقوق بشـر، بـراي وارد کـردن آنهـا در      هاي جرمدادن راهکارها و یافته

شناسی امنیتی یا به تعبیر دلماس مـارتی، علـم پلیسـی یـا علـم       جرم حقوق کیفري. اما

شناسی خطر، یک گروه از مجرمان یا جرایم را، به این اعتبار که دشمن  استراتژیک یا جرم

داند، برجسـته و مشـمول مقـررات کیفـري و رویکـرد خاصـی در       جامعه و خطرناك می

ناسی هنجارمند و امنیتی، به نـوعی  ش رسد تقابل دو جرمکند. به نظر میشناسی می جرم

حکایت از تقابل بین دو حق یعنی حق فرد و جامعه بر امنیت در مقابل مجرمان و حـق  

 1قضایی دارد. ـ فرد بر داشتن تأمین در مقابل عوامل و نهادهاي پلیسی

شناسی امنیتی، صحبت از حالت خطرناك یا خطرنـاکی بزهکـار، اقـدامات     در جرم

، جنـگ بـا جـرم و مجرمـان خطرنـاك      و نه اقدامات تـأمینی و تربیتـی  گیر تأمینی توان

فعـال    شناسی امنیتی به طور عمده بـا بزهکـاران مکـرر و هسـته     شود. در واقع، جرم می

شناسی امنیتی، براي تضمین بهتر امنیت جامعه بـا طـرد    بزهکاران سروکار دارد. در جرم

جرمان خطرناك، سیاست کیفـري  و کنارگذاري مجرمان خطرناك و نه با هدف اصالح م

کشورها در مورد جرایم یا مجرمان خاص با انقطاع از مدل اصلی و غالـب خـود، مواجـه    

مدار نسبت شناسی امنیتی منجر به سیاست کیفري امنیت شود. به عبارت دیگر، جرممی

ویژه حقوق کیفـري   پیامدهاي این نگاه در حقوق کیفري، به 2شود. به بعضی مجرمان می

ها، افزایش مدت مجازات حبس، واگذاري امـر  اند از تفریدزدایی از مجازات ی، عبارتشکل

زدایـی از حقـوق    تحقیق به دادستان و روا داشتن شکنجه. این پیامدها، گرایش به انسان

  
شناسی امنیتی)، دوره  شناسی انتقادي تا جرم شناسی (ازجرم درس جرم یراتحسین، تقر. نجفی ابرندآبادي، علی1

 1392شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال دوم سال تحصیلی  دکتري حقوق کیفري و جرم

 .24. ص.1391ـ 

 . 39. همان، ص. 2
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دهـد. در  کیفري را، حداقل در برابر تکرارکنندگان جرم و مجرمان خطرناك، نشـان مـی  

خطرنـاك و در نتیجـه بـراي حفـظ امنیـت جامعـه،        شناسی امنیتی، مجرم فـردي  جرم

سان، انسانیت مجرم خطرنـاك نادیـده   شدن است. بدیناخراج از جامعه و خنثی شایسته

شود. بحث اصلی در این رویکرد ایـن اسـت کـه حقـوق کیفـري از خاسـتگاه       گرفته می

عـدالت  مـدل   1شـود. خود در قبال برخی از افراد و بزهکـاران خطرنـاك دور مـی    انسانی

شناسی امنیتی، مدل کیفري یا مدل کنترل جرم است و نه مدل  کیفري مطلوب در جرم

دادرسی عادالنه. این الگو در تعارض میان حقوق متهم و جامعه، حقوق مـتهم را قربـانی   

کند و تالش نظام عدالت کیفري بـه طـور چشـمگیري    مصالح جامعه و حفظ امنیت می

گـردد و در نتیجـه   وم کردن و مجـازات آنهـا مـی   صرف دستگیري سریع متهمان و محک

شود. راهبرد اصلی این الگو، تأمین امنیـت  حقوق متهمان تا حد زیادي نادیده گرفته می

سان، امنیتـی  بدین 2واسطه شدت عمل کیفري و نقض موازین دادرسی منصفانه است. به

و مقـررات  کردن بیشتر از جهت شکلی نمود یافتـه اسـت تـا از جهـت مـاهوي. قـوانین       

آوري بـه عـدالت و    رسیدگی کیفري هر کشور، زبان گویایی بـراي سـنجش انـدازه روي   

هاي فردي و حقوق متهم است و اگر بخش ماهوي حقوق کیفـري بـراي   دادگري، آزادي

هـا در راسـتاي یکپـارچگی جامعـه و نگهـداري از امنیـت       پشتیبانی از هنجارها و ارزش

شکلی آن یعنی آیین دادرسـی کیفـري    کند، بخش(جان، مال، مردم و دولت) تالش می

هـایی  ها به جهت جرم و مجـازات ها و حقوق افراد است تا دولتدر جهت تضمین آزادي

جانبه براي کیفر مـتهم بـه    بینی شده، شیوه رسیدگی دلبخواه و یکها پیشکه در قانون

حفـظ نظـم و   به تعبیر دیگر، آیین دادرسی کیفـري صـحنه چـالش میـان      3کار نگیرند.

طـورکلی، آیـین   هـاي فـردي اسـت. بـه     امنیت عمومی و حراست از حقوق بشر و آزادي

گـاه کـه مرتکبـان جنایـات     گاه اصلی تحقق عدالت است. حتی آندادرسی کیفري جلوه

کشی و جنایات جنگی، در برابر دستگاه عدالت کیفـري قـرار   علیه بشریت، جنایات نسل

ی جنایتکار در آنها نگریسـت؛ بلکـه بایـد همچـون انسـانی      گیرند، نباید به دید انسانمی

  4برخوردار از حقوق، مورد توجه واقع شوند.

بینانه و منطقی، گستردگی جنایـات، شـدت اتهامـات و    امروزه در یک نگرش واقع

تواند مجوزي براي برخوردهاي غیرانسـانی بـا مـتهم     گاه نمیوخامت اعمال ارتکابی هیچ

  
 . 30. همان، ص. 1

، فصلنامه »فرآیندکیفري کنترل جرم و دادرسی منصفانه الگوهاي دوگانه«ناري،  . قپانچی، حسام؛ و حمید دانش2

 .169، ص. 1391، پاییز و زمستان 4هاي حقوق کیفري، دانشگاه علوم اسالمی رضوي، شماره  آموزه

هاي فردي در مقابله با جرایم تروریستی، رساله دکتري حقوق پور، حسن، توازن میان امنیت ملی و آزادي. عالی3

 .215، ص. 1387انشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پاییز شناسی، د جزا و جرم

، مجله کانون وکـالي دادگسـتري خراسـان،    »المللی جزاییمحاکمه صدام از منظر حقوق بین«. آزمایش، علی، 4

 .196ـ  197، صص. 1386، 3شماره 
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نظم و امنیت، هرچنـد بـرهم خـوردن آن، موجبـات پریشـانی       محسوب گردد و برقراري

مـدار  هـاي غیرانسـانی و خـارج از    توانـد کـنش  را فراهم نموده باشد، نمـی افکار عمومی 

قواعد آیین دادرسـی کیفـري، خـط بطالنـی بـر ایـن       «انسانیت را توجیه نماید. در واقع 

در حراسـت از نظـم و    کند و مقامـات قضـایی  تئوري است که هدف وسیله را توجیه می

از ایـن رو، در رویـارویی بـا مـتهم بایـد       1».از هر قید و بندي رها هستندامنیت عمومی 

کرامت ذاتی و شخصیت انسانی وي مورد توجه قـرار گیـرد، نـه اعمـال انتسـابی بـه او.       

ها در به کار بستن حداکثر توان و امکانات خود در جهت تأمین و تردید، تکلیف دولت بی

المللـی حقـوق بشـر از چنـین     ن دادرسی عادالنه و منصفانه مندرج در اسناد بـین تضمی

گیرد. یعنی تمام تعهدات حقوق بشري دولـت اعـم از تعهـداتی کـه     دیدگاهی نشأت می

هـاي مـدنی و    حق هاي اقتصادي و اجتماعی شهروندان و تعهداتی که الزمهي حقالزمه

واهد بـود، یعنـی دولـت مکلـف اسـت تمـام       سیاسی آنان است، از نوع تعهد به نتیجه خ

  2هاي خود را در تهیه و تدارك امکانات الزم به کار گیرد.تالش

ها در این راستا از سنخ تعهد به نتیجه است نـه  توان گفت تعهد دولتبنابراین، می

تعهد به وسیله. این امر موجب شده است که رعایت موازین حقوق بشـر فراتـر از قلمـرو    

ی کشورها قرار گیرد و حقوق بشر از یک جایگـاه درجـه دوم بـه جایگـاه     حاکمیت داخل

هـا بـه نحـو    انی شـدن، دولـت  درجه اول در سیاست ارتقا یابـد. بنـابراین در عصـر جهـ    

گیرنـد و  اي از عوامل خارجی و داخلی، تحت فشار قـرار مـی  اي به علت مجموعه فزاینده

درحقیقـت،   3شـوند.  المللی میعه بینگویی نسبت به اقداماتشان نزد جاممجبور به پاسخ

ها به تضمین رعایت آن ناشـی  حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی است و تکلیف دولت

جهـانی حقـوق    تر منشور ملل متحد و اعالمیـه  از شناخت همین کرامتی است که پیش

حـق   حق برخورداري از دادرسی عادالنه و منصفانه به عنـوان  4اند.بشر آن را اعالم کرده

المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی کـه      منبعث از اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بـین 

 مدار است، در زمرهها، تکلیفمدار و در خصوص دولتخطاب آنها در خصوص افراد، حق

اند برخـورداري همـه افـراد از    ها متعهد و مکلفشود و دولتمحسوب میاي، حقوق رویه

  اکثر منابع و امکانات موجود خود تضمین نمایند.این حق را با استفاده از حد

  
هاي حقوقی پژوهش . اشتیاق، وحید، مقدمه کتاب آیین دادرسی کیفري، نوشته علی خالقی، مؤسسه مطالعات و1

 .1، ص. 1390شهر دانش، 

. قاري سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، درآمـدي بـر مباحـث نظـري: مفـاهیم،      2

 .57، ص. 1390هاي حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، مبانی، قلمرو و منابع، مؤسسه مطالعات و پژوهش

 .261، ص. 1384، 38، فصلنامه راهبرد، شماره »صر جهانی شدنها در عحقوق بشر و دولت«. کاظمی، مریم، 3

، فصـلنامه حقـوق اسـالمی، پژوهشـگاه     »شرط ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسأله«نیا، ناصر، . قربان4

 .51، ص. 1388، تابستان 21فرهنگ و اندیشه اسالمی، شماره 



83  

 

 

ل 
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
اد

شت
ه

 
کم

و ی
، 

 و
ود

ه ن
ار

شم
 

تم
هف

، 
ر 

ها
ب

13
96

 

  

ــه  نکتــه ــن اســت کــه حقــوق روی اي اســت و عکــاس عــدالت رویــهاي، انمهــم ای

گرفتن عدالت و نقض موازین دادرسی منصفانه  گرفتن این حقوق به معناي نادیده نادیده

 در فرآیند دادرسی است. با این حال، آیین دادرسـی کیفـري، اسـتواري حقـوق کیفـري     

هاي رسیدگی با توجه به مرتکب یا چیسـتی  ماهوي و یکسانی آن را ندارد و گهگاه شیوه

گـذاران در  شوند. به خصوص پس از حوادث یـازدهم سـپتامبر، قـانون   جرم، دگرگون می

هـاي  هـا و گـزاره  یافته از همه یا برخی اصلبرخورد با جرایم تروریستی و جرایم سازمان

شوند و آیین دادرسی کیفري جداگانـه (افتراقـی)   ور میشده رسیدگی کیفري د شناخته

هـاي آیـین دادرسـی کیفـري افتراقـی در      که یکی از ویژگـی  نحوي کنند. بهپیشنهاد می

توان گرایی مقررات است. بنابراین مییافته، امنیترسیدگی به تروریسم و جرایم سازمان

هـا و برقـراري امنیـت، بـا در     ستها با هدف و گاه به بهانه مقابله با تروریگفت که دولت

انـد کـه   گذاري دست به اقداماتی زدهمحور، در قالب قانونپیش گرفتن رویکردي امنیت

 موازین و معیارهاي دادرسی عادالنه و منصفانه مورد تعرض قرار گرفته است. این شـیوه 

ا بـه  یـ » جنگ با تروریسـم «دانان، در پوشش شعار گذاري به تعبیر برخی از حقوققانون

هـاي حقـوق بشـر    ، در نهایت با نادیده گرفتن ممنوعیت»جنگ علیه جرم«عبارت دیگر 

عیت بخشـیدن بـه امـور غیرانسـانی     المللی حقوق بشـر بـه مشـرو   دوستانه و حقوق بین

هـایی از حقـوق جنـگ بـه نظـامی      ؤلفـه در واقع این شعار، بـا وام گـرفتن م   1انجامد. می

حقـوق کیفـري    کند و از این جهت به آموزهمی ساختن حقوق کیفري ملی گرایش پیدا 

افـزایش عنـوان   «تدریج شکل تمام سیسـتم کیفـري را از راه    پیوندد و بهمدار میدشمن

پاشد. بدین ترتیب ایـن تأثیرپـذیري از   تغییر داده و ساختار آن را از هم فرو می» دشمن

ق کیفـري  هـاي حقـو  هـا، چـه تضـمین   منطق حقوق جنگ، به علت کنار رفتن تضمین

اند، در نتیجه غیرقضـایی کـردن   (ماهوي و شکلی) و چه آنهایی که به حقوق بشر وابسته

البتـه ایـن امـر اختصـاص بـه       2فرآیند دعوا و کنار نهادن فردیت مجـرم را در پـی دارد.  

گـذاري  دیـده جـرایم تروریسـتی نداشـته و در قـانون     کشورهاي درگیر و به تعبیري بزه

وان این انحراف از اصول و موازین دادرسی عادالنه و منصـفانه و  تبسیاري از کشورها می

  محور را مشاهده کرد. در نتیجه رویکرد امنیت

اي از حقوق بشـر، از چنـان   اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفري به عنوان جلوه

العـاده و در  هـاي اضـطراري و فـوق   اهمیتی برخوردار است که حتی در موارد بروز حالت

  
الدین کردعلیوند،  ترجمه روح ،»روع ساختن امر غیرانسانیپارادایم جنگ علیه جرم؛ مش«. دلماس مارتی، میري، 1

دآبادي، نشـر میـزان، چـاپ اول، بهـار        ها، زیر نظر علیهاي علوم جنایی، مجموعه مقاله تازه حسین نجفـی ابرـن

 .1011، ص. 1388

 .1012. همان، ص. 2
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توان تصور کـرد کـه   نمی 1باشند.ترین جنایات، قابل حذف نمیرتکاب گستردهخصوص ا

به علت بروز شرایط اضطراري و غیرعادي و یا وجود اتهامـات شـدید و سـنگین، اساسـاً     

متهم را از حق دسترسی به وکیل مدافع تا پایان دادرسی کیفري محروم نمـود و یـا بـه    

خصوصی افراد را مجاز دانست و یـا توسـل   بهانه کشف احتمالی جرم، نقض مکرر حریم 

توان به شکنجه براي کشف جرم و به دست آوردن ادله ارتکاب جرم روا داشته شود. نمی

هاي دادگستري محـروم نمـود   به استناد خطرناکی متهمان، آنها را از دسترسی به دادگاه

و حتـی بـه   هـاي نظـامی    هـاي عـادي بـه دادگـاه    و رسیدگی به اتهام آنـان را از دادگـاه  

  که ویژگی اداري دارند انتقال داد.هاي نظامیکمیسیون

امروزه این رویکرد راه را براي چندتکه شدن آیین دادرسی (آیین دادرسی پراکنده 

شدت جرم همراه با قواعد متمایل به دفاع بهتـر از جامعـه در برابـر     و نامتجانس) بر پایه

ه تـدابیري از ایـن دسـت، بـیش از آنکـه      باید توجه داشـت کـ   2بزهکاري باز کرده است.

کننـده امنیـت شـهروندان باشـند، تهدیـدي نسـبت بـه احسـاس امنیـت خـاطر           تأمین

باشند. اتخاذ چنین تدابیري که با تحدید حقـوق دفـاعی متهمـان همـراه     شهروندان می

در مـوازین دادرسـی کیفـري شـناخته     » گرایـی محوري و امنیت امنیت«است، به عنوان 

رود که گسترش چنین روندي و عـدم نظـارت مراجـع    ترتیب بیم آن میین شود. بدمی

اي هـدایت کنـد کـه    طرف ملی و فراملی، وضعیت را به گونـه عالی قضایی مستقل و بی

ویژه در سیاست جنـایی اقتـدارگرا و اقتـدارگراي فراگیـر      ها، بهها و تدابیر دولتسیاست

درسی کیفري شـود. بـراي نمونـه، وزارت    سنگ آیین داجایگزین معیارها و موازین گران

گذاري ضدتروریسم ارائـه داد  هایی براي اصالح قانون، طرح2005کشور بریتانیا در سال 

مزبـور    تـر از ایـن وزارت  تا محاکمات به صورت غیرعلنی و مخفیانـه انجـام شـوند. مهـم    

بـه   3»قـول فراتر از هرگونه ظـن مع «درخواست کرده است که معیار بار اثبات دعوي، از 

تغییر پیدا کند. همچنین وزارت کشور فدرال آلمان، اخیراً خواسـتار   4»توازن احتماالت«

تصویب قانونی شده است که بر اساس آن بتوان افراد خطرناك را توقیـف نمـود، اگرچـه    

اساس روند یادشده، با تحوالت تقنینی در قلمرو  بر 5اتهامات آنها هنوز ثابت نشده باشد.

  
تعدیل آن بـا تأکیـد بـر حقـوق      ها و چگونگیگرا به دادرسی کیفري؛ مبانی، جلوه. دهقانی، علی، رویکرد امنیت1

 .137، ص. 1389شناسی، دانشگاه تهران، زمستان  ایران، رساله دکتري حقوق جزا و جرم

، ترجمه شهرام ابراهیمـی، فصـلنامه حقـوقی    »هایی درباره هدف آیین دادرسی کیفريمالحظه«. گسن، رمون، 2

 .345، ص. 1385، پاییز و زمستان 56 ـ 57دادگستري، شماره 

3. Beyond Reasonable doubt 
4. Balance of probabilities 

بیگی، فصلنامه  ، ترجمه مهدي مقیمی و مجید قورچی»گذاريتروریسم، خطر و قانون«. آلبرشت، هانس یورگ، 5

 .185 .، ص1385، زمستان 11فقه و حقوق، سال سوم، شماره 
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خصوص در راستاي مقابله با تهدیـدات تروریسـتی و اقـدامات علیـه      ري، بهدادرسی کیف

مهري واقع شـده و بـا تمـام     امنیت، بار دیگر معیارها و موازین دادرسی کیفري مورد بی

اهمیتی که در تحقق دادرسی منصفانه دارند، به آنها به عنوان تشریفاتی دسـت و پـاگیر   

ت سـریع بـر متهمـان، ایجـاد مـانع      مجـازا  نگریسته شد که در اجراي عـدالت و اعمـال  

انکـار مـوازین دادرسـی     کنند. از این رو در این مقاله و با تأکید بـر اهمیـت غیرقابـل    می

گـذاري  هاي فردي، با مداقه در رویه قضایی و قـانون کیفري و حمایت از حقوق و آزادي

در حقـوق  محـور  کشورهاي مختلف و همچنین ایران، پیامدهاي حاکمیت رویکرد امنیت

کیفري (شکلی) با ترسیم مراحل مختلف فرآیند کیفري، یعنی تحقیقات مقدماتی (بنـد  

  اول)، دادرسی و صدور حکم (بند دوم)، و اجراي حکم (بند سوم) بررسی خواهند شد.

  تحقیقات مقدماتی محور در مرحله. پیامدهاي رویکرد امنیت1

تعقیـب و تحقیقـات    مرحلـه  محـور و پیامـدهاي آن،  نظـر رویکـرد امنیـت    ز نقطها

ترین مرحله و واجد بیشترین چالش با موازین و معیارهاي حقوق بشر مقدماتی، حساس

پـذیري   و به خصوص حقوق دفاعی متهمان بوده و در مقایسه با مرحله دادرسی از آسیب

بیشتري برخوردار است، زیرا در این مرحله رعایت حقوق دفاعی متهمـان از یـک سـو و    

گیرند. سرّي ناظر به تأمین امنیت کشور از سوي دیگر، در تعارض جدي قرار میالزامات 

پذیري بیشـتر  تحقیقات مقدماتی از دیگر جهاتی است که آسیب و محرمانه بودن مرحله

محور تشـدید نمـوده و حقـوق دفـاعی مـتهم را بـا       این مرحله را از حیث رویکرد امنیت

پذیري حقوق دفاعی متهم در این مرحله از سیبآ 1مخاطرات فراوانی مواجه نموده است.

کیفري متأثر از تفتیشی بودن این مرحله است، زیرا در نظام تفتیشی بـا  فرآیند دادرسی

رویکردي یک طرفه مسئولیت انجام تعقیـب کیفـري بـه عهـده مقامـات دولتـی اسـت.        

یشرفته در تحقیقات مقدماتی در کشورهاي پ هرچند که نگاه سرّي و محرمانه به مرحله

حال افول است، امـا در وضـعیت کنـونی آیـین دادرسـی کیفـري ایـران، بـا توجـه بـه           

تحقیقـات مقـدماتی بـار     که بر حضـور وکیـل مـدافع مـتهم در مرحلـه     هاییمحدودیت

توان از علنی و غیرمحرمانـه بـودن تحقیقـات سـخن بـه میـان آورد و لـذا        شود، نمی می

درسی کیفري بیش از سایر مراحل خواهد بود. بـر  هاي این مرحله از فرآیند داحساسیت

هـاي مقـدماتی،   رسیدگی رسد که نظام دادرسی ترافعی در مرحلهاساس، به نظر میاین 

کـه   علـت  اینتر باشد؛ به ها بین دادستان و متهم مناسبدر رابطه با اصل تساوي سالح

و از امکانـات مسـاوي یـا    شـود  در مراحل مقدماتی متهم با تأخیر زیاد وارد پرونـده مـی  

  
و انقالب در هاي عمومی آیین دادرسی دادگاه نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون«. آشوري، محمد، 1

 . 51، ص. 1378، فصلنامه مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره سوم، پاییز »امور کیفري
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بنابراین، در اینجـا در دو قسـمت،    1پرونده برخوردار نیست. مشابه با دادستان براي تهیه

هاي خاص تحقیقات مقـدماتی در زمینـۀ جـرایم مهـم و پرخطـر مـورد تحلیـل و         شیوه

  گیرد. بررسی قرار می

  . واگذاري امر تحقیق به دادستان1-1

هـاي تفتـیش عقایـد امـر     دادگاه دوران سلطه در نظام تفتیشی قرون وسطی و در

تعقیب و تحقیق در امور کیفري بر عهده مقام واحدي بود. بـا امحـاي نظـام تفتیشـی و     

اي و متعاقباً در بسـیاري  گرایش تدریجی تحقیقات به سوي نظام مختلط در اروپاي قاره

یق (بـازپرس)  دانان بر ضرورت استقالل قاضی تحقاز کشورها در دو قرن گذشته، حقوق

دار از دادستان تأکید کردند. زیرا انجام تحقیقات مقدماتی از سـوي دادسـتان کـه عهـده    

المللی حقوق بشر  طرفی مقرر در اسناد بینتعقیب متهم است، امري است که با اصل بی

المللی حقوق مدنی و سیاسـی بـا تأکیـد بـر حـق      میثاق بین 14ماده  1مغایر است. بند 

طرفی دادگاه بـه عنـوان یکـی از سـازوکارهاي     ادرسی عادالنه به اصل بیبرخورداري از د

طرفی اقتضا دارد که یک مقام و بی کند. قاعدهعملی تحقق و تضمین این حق تأکید می

تواند به عنوان دادستان و قاضی عمـل کنـد. در واقـع دادسـتان نقـش      فرد همزمان نمی

طرف نسـبت  و این رسالت شخص ثالث بیکند  مدعی و شاکی را در مقابل متهم ایفا می

تضـمین حقـوق    2که به ادعاي دادستان در مقابل متهم رسـیدگی کنـد.   به این دو است

دفاعی متهم در راستاي تحقق دادرسی عادالنه و منصـفانه، مسـتلزم آن اسـت کـه امـر      

بـازپرس بـه عنـوان مقـام قضـایی مسـتقل و        آوري ادله، همواره برعهـده تحقیق و جمع

تـرین سـازوکارهاي تحقـق حـق برخـورداري از      سان، از جمله مهـم رف باشد. بدینط بی

المللـی حقـوق بشـري بـراي حمایـت از      دادرسی عادالنه که به عنوان یـک هنجـار بـین   

اشخاص در برابر محروم کردن یا محدود کـردن آزادي و حقـوق اساسـی آنهـا شـناخته      

آوري ادلّه ـ له یا علیه  هام و جمعشود، تضمین استقالل بازپرس در بررسی موضوع ات می

، به دور از هرگونـه فشـار و   هاي پروندهمتهم ـ و سپس اظهارنظر نهایی برمبناي واقعیت 

یا اعمال نفوذ است. منظور از استقالل بازپرس، گذشته از استقالل در برابر هرگونه نفـوذ  

ابـر دادسـتان (مقـام    آوري ادله، استقالل در برسیاسی و اجرایی در انجام تحقیق و جمع

شـود  تعقیب) است، زیرا بازپرس در سلسله مراتب قضایی، از قضات دادسرا محسوب می

و دادستان بر انجـام امـور از سـوي وي نظـارت دارد. بنـابراین نبـود اسـتقالل در برابـر         

  
مکان،  ، ترجمه حسین آقایی جنت»المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلطآیین دادرسی کیفري بین«. کاي، امبوس، 1

 .235، ص. 1386، بهار و تابستان 45فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 

ها، ها و آزادي. قاري سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق2

 .223، ص. 1389هاي حقوقی شهردانش، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهش
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محسـوب  العمـومی، طـرف دعـواي کیفـري     مـدعی  دادستان که در مقام ایفـاي وظیفـه  

اهد بـود، تحقـق دادرسـی عادالنـه را بـا خدشـه مواجـه خواهـد         طرف نخوشود و بی می

و در اصالحات به عمل آمـده در مقـررات    1352در رویه قضایی ایران، در سال  1ساخت.

توانسـت تـا   هـاي مشـهود مـی   )، دادستان در جرم40قانون آیین دادرسی کیفري (ماده 

گردآوري دالیل و آثار جـرم  بازپرس، اقدام الزم را براي حفظ و  پیش از حضور و مداخله

این ماده، در امور جنحه به طور کلی، انجام تحقیقـات مقـدماتی از    به عمل آورد. بر پایه

گونه که مالحظـه  شد. همانسوي ضابطان دادگستري و تحت نظارت دادستان انجام می

 و در مقام اعمال اصالحات در آیین دادرسی کیفـري،  1352گذار در سال شود، قانونمی

ها در شعب بازپرسی با دادن اختیار انجام تحقیقات مقدماتی در با توجه به تراکم پرونده

ساز تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق امور جنحه به دادستان، از اصل مهم و سرنوشت

عدول کرد. شایان ذکر است که با وجود چنین اصالحاتی، انجام تحقیقـات مقـدماتی در   

ماند، تا اینکه با تغییرات ایجادشـده در  صالحیت بازپرس باقی هاي مهم همچنان درجرم

هـا  بنـدي جـرم  مقررات دادرسی کیفري پس از انقالب اسـالمی و از میـان رفـتن طبقـه    

هـاي جنحـه و   (خالف، جنحه و جنایت) و به استناد اینکه دیگر خط فاصلی میـان جـرم  

یـز بـه دادیـاران تحقیـق،     هاي مهـم ن جنایت وجود ندارد، انجام تحقیقات مقدماتی جرم

با این اقدام، تفکیک میان مقام تعقیب و تحقیق به طور کلی از میان رفـت.   2واگذار شد.

این شیوه رسیدگی در دادسرا تا زمان انحالل آن، بر انجام تحقیقات مقدماتی حاکم بود. 

 هـاي عمـومی و انقـالب و   و با تصویب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 1381در سال 

پس از خأل طوالنی تفکیک میان نهاد تعقیب و تحقیق و قرار داشتن امر تعقیب، تحقیق 

رفـت کـه   عمـومی)، انتظـار مـی    هـاي و دادرسی در دست یک شـخص (قاضـی دادگـاه   

گذار با تفکیک دقیق و تعیین حدود وظـایف و اختیـارات ایـن دو نهـاد، در جهـت       قانون

ایـم، امکـان   آنچه در عمـل شـاهد آن بـوده   تضمین حقوق دفاعی متهم گام بردارد، ولی 

هاي موضوع صالحیت دادستان در تحقیقات مقدماتی همه جرایم به غیر از جرم مداخله

طرفی دادسـتان، آشـکارا   امري که به لحاظ فقدان وصف بی 3دادگاه کیفري استان است؛

حقیـق  در تعارض با حقوق دفاعی متهم است. بنابراین، حفظ و رعایت استقالل قاضـی ت 

(بازپرس) از یک سو و تضمین حقوق دفاعی متهم در جهت تحقق دادرسی عادالنـه بـه   

عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق بشر، از سوي دیگر، مستلزم آن است که امر تحقیق و 

  
قات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی استقالل بازپرس در انجام تحقی«. فتحی، محمدجواد؛ و علی دهقانی، 1

 . 94، ص. 1388، بهار 2، فصلنامه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره »عادالنه

 .41. آشوري، محمد، منبع پیشین، ص. 2

تحقیقـات مقـدماتی   : «1381هاي عمومی و انقالب مصـوب  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 3ماده » و«. بند 3

باشد. در جرایمی که در صـالحیت رسـیدگی دادگـاه کیفـري اسـتان نیسـت،       بازپرس می جرایم بر عهده کلیه

 .»وظایف و اختیاراتی است که براي بازپرس مقرر است ...  دادستان نیز داراي کلیه
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طـرف باشـد،    بازپرس به عنوان مقام قضایی مستقل و بی آوري ادله، همواره برعهدهجمع

تعقیب دعواي کیفري به نمایندگی از جامعه (نقـش   )، وظیفهزیرا مقام تعقیب (دادستان

دار طرح و تعقیب دعواي عمومی اسـت و در نتیجـه،   العمومی) را ایفا کرده و عهدهمدعی

  طرف محسوب نخواهد شد.مقامی بی

ي مهم دیگر، اختیار دادستان در صدور قرار تأمین کیفري است. خصوصاً در اما نکته

کیفري منتهی بـه بازداشـت مـتهم شـود، ایـن موضـوع از اهمیـت         جایی که قرار تأمین

دوچندان برخوردار است. در حال حاضر، به صالحیت دادسرا (اعم از بازپرس، دادستان و 

دادیار) براي صدور قرار تأمین و به خصوص قرار بازداشت مـتهم، انتقـادات زیـادي وارد    

و سیاسی نیز در نظرات گوناگون، المللی حقوق مدنی است. کمیته حقوق بشر میثاق بین

المللی حقوق مدنی میثاق بین 9ماده  3اختیار دادسرا براي بازداشت متهم را مغایر با بند 

تـوان وي را مقـام   نمـی «دانسته و به طور خاص، دادستان را به علـت اینکـه    1و سیاسی

 9مـاده   3دار قضایی مندرج در بنـد  ، واجد مقام صالحیت»طرف دانست غیروابسته و بی

هـاي عمـومی و انقـالب    در قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 2میثاق تلقی ننموده است.

، با وجود ضرورت تأمین بیش از پیش استقالل بازپرس در راستاي تضمین 1381مصوب 

دادرسی عادالنه، با تصویب این قانون شاهد محدودسازي استقالل بازپرس در صدور قرار 

قـانون   3 بند ح مـاده  بر پایه 3ژه صدور قرار بازداشت متهم هستیم.وی تأمین کیفري و به

که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند و دادستان گفته، در صورتی پیش

که دادستان درخواست االجرا است؛ ولی در صورتیبا آن موافق نباشد، نظر دادستان الزم

نباشد، حل اختالف حسب مورد با دادگاه عمومی یا  بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق

شود، این قانون در مقایسه با قـوانین   گونه که مالحظه میانقالب محل خواهد بود. همان

سابق بر آن، نه تنها در راستاي تفکیک و استقالل مقام تحقیق از تعقیب گام برنداشته که 

  است.  گامی نیز به عقب برداشته و از این جهت قابل انتقاد

، در راسـتاي رعایـت و حفـظ اسـتقالل     1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

هـاي مهمـی برداشـته اسـت. بـر      بازپرس و تفکیک مقام و مرحله تعقیب از تحقیق گـام 

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم برعهده بازپرس است. در غیر «این قانون  92اساس ماده 

صورت نبودن بازپرس، دادستان نیـز داراي تمـام   این قانون، در  302جرایم موضوع ماده 

  
هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشـت (زنـدانی)   «المللی حقوق مدنی و سیاسی: میثاق بین 9ماده  3. بند 1

در اسرع وقت او را در محضر قاضی یا مقام دیگري که به موجـب قـانون مجـاز بـه اعمـال اختیـارات        شود باید

 »قضایی باشد، حاضر نمود.

، »رویه کمیتـه حقـوق بشـر در حمایـت از حـق آزادي و امنیـت شخصـی       «قاجار، آشوري، محمد، و محمدعلی بهمنی. 2

 .12ـ  13، ص. 1387، پاییز 3ان، دوره جدید، شماره فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهر

 . 101ـ  102. فتحی، محمدجواد؛ و علی دهقانی، منبع پیشین، صص. 3
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وظایف و اختیاراتی است که براي بازپرس تعیین شـده اسـت. در ایـن حالـت، چنانچـه      

دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را بـه دادیـار ارجـاع کنـد، قرارهـاي نهـایی دادیـار و        

نظر دادسـتان   همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به

ساعت در ایـن خصـوص اظهـار نظـر      24برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف 

در صورت عدم حضور بازپرس یا معـذور بـودن وي از   «بر اساس تبصره این ماده » کند.

ایـن قـانون، دادرس    302انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جـرایم موضـوع مـاده    

و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان دادگاه به تقاضاي دادستان 

شود، ایـن قـانون   همچنان که مشاهده می» بودن وضعیت مذکور انجام خواهد داد. باقی

در راستاي تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق حرکت نموده و بـر اسـاس آن اصـل بـر     

  صالحیت بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی است.

  اشت شکنجه. رواد1-2

ویژه بـه   با وجود تأکید قواعد اخالقی بر منع شکنجه و آزار، این ابزار غیرانسانی، به

خصوص در جرایم مـرتبط   عنوان یکی از طرق اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان، به

ها مرسوم بوده است. کار گرفته شده و نزد غالب ملتها در طول تاریخ به با امنیت دولت

هـا  سیاست امنیتی حکومـت  توان گفت که شکنجه اغلب جزئی از برنامهکه میوريبه ط

اي گونـه  بـه هـاي خودکامـه   است. مفهوم امنیت و لزوم حفظ آن، گاه در زبان حکومـت 

رود. شـکنجه در   شود که هر صداي مخالفی تهدید علیه امنیت بـه شـمار مـی   تفسیر می

عت از پیوستن دیگران بـه صـفوف مبـارزان و    این صورت ابزاري است براي ارعاب و ممان

اند و آن را مشـتمل بـر   اساس، شکنجه را ابزار قدرت نامیده بر همین 1مخالفان حکومت.

دانـان نیـز آن را همچـون     حقـوق  2اند.هاي جسمی دانستهتحقیر، فشارهاي روانی و رنج

رو عذرپـذیر   هـیچ  تنهـا غیراخالقـی اسـت بلکـه اجـراي آن بـه       اند که نهشري دانسته«

گذشته از غیرانسانی بودن و اینکه این اقدام نقض آشکار حقوق بشـر و رفتـاري   . »نیست

دلیـل   آمده در اثر شکنجه بـه  دست رود، ادلّه بهشمار می علیه حرمت و کرامت انسان به

کنوانسـیون منـع شـکنجه هـم      15چگونگی تحصیل آنها قابل اتکا نیستند. طبق مـاده  

بخشی این معنا را اعالم کنند که اقـرار در اثـر    اند به نحو اطمینان کلفهاي عضو م دولت

تواند مورد اسـتناد قـرار گیـرد، جـز     شود و نمیوجه مدرك محسوب نمیهیچ شکنجه به

  3گر براي تعقیب او به لحاظ ارتکاب این جرم.علیه شخص شکنجه

  
ـ   1377، سال 22، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره »گفتاري درباره شکنجه و پیشگیري از آن«اردبیلی، محمدعلی، . 1

 .106، ص. 1376

، پاییز 149و 148، فصلنامه کانون وکال، شماره »سازمان ملل متحد 1984انسیون شکنجه در کنو«. نوربها، رضا، 2

 .192، ص. 1368و زمستان 

، فصلنامه راهبرد، ››الملل حقوق بشر و جلوگیري از شکنجهکندوکاوي در تمهیدات نظام بین«مهرپور، حسین،  3.

 .197، ص. 1382، زمستان 30شماره 
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نیـز بـه    )1966المللی حقوق مـدنی و سیاسـی (  حق شکنجه نشدن در میثاق بین

میثـاق، حقـوقی ماننـد حـق      4نحو مطلق تحت حمایت قرار گرفته است. مطـابق مـاده   

بردار نیستند و حتی در زمـان بحـران و   حیات یا شکنجه نشدن در هیچ شرایطی تعطیل

العاده براي موجودیت یک ملت نیز موجبی براي نادیده گرفتن و تضـییع آنهـا   خطر فوق

بودن اوضاع بلکه در مواقـع بحـران و   اديـبات و عـزمان ثقط در ـراین نه فـست. بنابـنی

زیـرا شـکنجه نـاقض اصـل      1الرعایه است،نا آرامی نیز حریم این حقوق محفوظ و واجب

اي ایجـاد  مجازات عادالنه است و اعمال شکنجه در یک مورد خاص و توجیه آن، پیشینه

ه را در سـطحی بسـیار   ها ممکن است با استناد بـه آن کـاربرد شـکنج   کند که دولتمی

شده در  که گذشت در مقررات مختلف اقرار تحصیلرو، چنان گسترده رواج دهند. از این

شود و برخی از کشـورها از جملـه انگلسـتان تـا     نتیجه شکنجه فاقد ارزش محسوب می

اند که حتی اقرار تحصیل شده با توسل به شکنجه در کشـور دیگـر و یـا    آنجا پیش رفته

  2دانند. خارجی را، در محاکم خود غیر قابل استناد می توسط مقامات

در ایران، پس از انقالب اسالمی و در مـذاکرات تـدوین قـانون اساسـی، خبرگـان      

قانون اساسی در ممنوعیت مطلق شکنجه، داراي وحدت نظر نبودند. بـا ایـن وجـود، در    

تم قـانون  و هشـ نهایت ممنوعیت شکنجه و نه ممنوعیت مطلق آن، بر اساس اصل سـی  

مورد پذیرش واقع شد. بنابراین، قانون اساسی کشور مـا نیـز در ایـن خصـوص      3اساسی

تخلف از ایـن اصـل، طبـق    ـرطی را اتخاذ نموده و براي مـ ـموضع قاطع و بدون قید و ش

  4کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی کیفر سنگینی تعیین کرده است. 578ماده 

باشد و زمینه دگی و کرامت انسانی فرد میبرخی از حقوق که جزء الینفک حق زن

 5باشـد. سازد، در هیچ شرایطی قابـل نقـض نمـی   برخورداري از سایر حقوق را فراهم می

حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهاي ظالمانه یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار نگـرفتن، یکـی   

اروپـایی حقـوق   شـود. دادگـاه   می شمرده» حقوق غیر قابل نقض«از حقوقی است که از 

  
، فصـلنامه حقـوق، دانشـکده حقـوق و     »الملل معاصرمنع شکنجه در حقوق بینقاعده «. رنجبریان، امیرحسین، 1

  .153، ص. 1384، زمستان 70علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 

2. Schabas, Wiliam, “House of Lords Prohibits use of Torture Evidence but Fails to 

Comdemn Its Use by The Police”, International Criminal Law Review, vol.7, 
2007, p. 133. 

هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص «و هشتم قانون اساسی: . اصل سی 3

به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از 

 »شود.ت میاین اصول طبق قانون مجازا

ایزانلو، محسن، آزادي اندیشه و بیان در حقوق اساسی ایران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه  4.

  .134، ص. 1382تهران، بهار 

نامـه کارشناسـی ارشـد،    . اسدي، طیبه، رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر با تأکید بر حقوق بنیادین، پایان5

 .3، ص. 1383الملل، دانشگاه مفید قم، رشته حقوق بین
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ویژه ممنوعیت شـکنجه   قضایی قابل توجهی نسبت به حقوق غیرقابل نقض به بشر، رویه

مقـرر   1نظامنامه رفتار ضابطین دادگستري 5یا رفتارهاي غیرانسانی و ترذیلی دارد. ماده 

گونـه شـکنجه یـا رفتـار یـا      تواننـد هـیچ  یک از ضابطین دادگستري نمـی هیچ«دارد: می

انه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دیگر را تحمیل یا تشـویق نمـوده یـا اجـازه     رحممجازات بی

جیـه شـکنجه یـا رفتـار یـا مجـازات       تواند براي تودهد و نیز هیچ ضابط دادگستري نمی

رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دیگر به دستورات مافوق یا شـرایط اسـتثنایی نظیـر     بی

ثبـاتی سیاسـی داخلـی یـا هـر      ملـی، بـی   حالت جنگ یا تهدید به جنگ، تهدید امنیت

بـدین ترتیـب، بـا وجـود ممنوعیـت شـکنجه در        2».ضرورت عمومی دیگري استناد کند

اجراهاي قابل توجه، آنچه در عمـل مشـهود اسـت،     بینی ضمانتالمللی و پیشاسناد بین

که در اغلب کشورها حتی کشورهاي پیشگام در تصویب معاهدات پیشـگیرانه   است این

وارد قابل توجهی شکنجه اعمال شده است و این امر با توجیه لزوم حاکمیت امنیت در م

همین دلیل، پس از حوادث یازدهم  به 3پذیرد.در جامعه و مبارزه با تروریسم صورت می

دنبـال قـانونی جلـوه    سپتامبر در آمریکا و بروز حوادث تروریستی، برخی از مقامـات بـه   

ظور حمایت از اتبـاع آمریکـا در برابـر حمـالت تروریسـتی      من دادن ارتکاب شکنجه و به

ها، در حدود بیست شیوه آزار جسـمی و روحـی بـراي    بودند و بر اساس برخی از گزارش

ارتکاب شکنجه در سطوح باالي پنتاگون و وزارت دادگستري آمریکا براي کاربرد آنها در 

شـده بودنـد. بـه ایـن ترتیـب      بنـدي  مورد زندانیان گوانتانامو مورد پذیرش واقع و دسته

شـده در  هـا یکـی از مـوارد مطـرح    شود که استفاده از شـکنجه در بـازجویی  مالحظه می

باشد. در این مـورد  خصوص نقض حقوق بشر در بعد داخلی در ایاالت متحده آمریکا می

مسأله شکنجه در دو بعد مطرح است: نخست، از طریق اعمال فشـار روانـی بـه اعضـاي     

خورد نامناسب فیزیکی با مهاجران که هرگز اتهامی نیز بـه آنهـا وارد نشـده    خانواده و بر

است و نیز اخراج این افراد به کشورهایی که در آنجا شـکنجه بـه صـورت سیسـتماتیک     

اندازي بحث رسمی در مورد شرایط فرضی کـه در آنهـا شـکنجه    شود. دوم، راهانجام می

طور واضح بـه   ئوالن آمریکایی کم و بیش بهقابل توجیه باشد. نکته قابل توجه اینکه مس

کردنـد. یکـی از مسـئوالن بـه روزنامـه      مسأله استفاده از روش شکنجه روانی افتخار می

اگر گاهی اوقات حقوق انسانی یک نفر را پایمال نکنید، کارتان «ایندیپندنت گفته است: 

  
 169 ⁄ 34متحد طی قطعنامـه شـماره   ملل  سازماننامه رفتار ضابطان دادگستري مصوب مجمع عمومی  . نظام1

  .1979دسامبر  17مورخ 

  .1384المللی رفتار پلیس و مأموران امنیت کشور، نشر هاشمیون، بین . علم، محمود، استانداردهاي2

، فصلنامه حقـوق  »المللیجایگاه منع شکنجه در حقوق کیفري ایران و اسناد بین«، محمدابراهیم، ناتري. شمس3

 .74، ص. 1384، پاییز و زمستان 9خصوصی، شماره 
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المللی حقوق مـدنی  بینمیثاق  7موجب ماده که به در صورتی 1».ایدرا خوب انجام نداده

ها یا رفتارهاي ظالمانـه  توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتهیچ کس را نمی«و سیاسی 

بنابراین از آنجا که ارتکاب این جرم، حسـب مـورد   » یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد.

تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت لحاظ گردد، باید گفت که ممنوعیـت آن  می

الملل قـرار دارد و ارتکـاب آن بـه هـر علتـی، مسـئولیت       حقوق بین قواعد آمره ر زمرهد

عنـوان   حق بر شکنجه نشدن به 2المللی کیفري مرتکب یا مرتکبان آن را در پی دارد. بین

دنبال خواهد داشت کـه نتـوان بـا    هاي انسانی این پیامد را به ترین ارزشیکی از بنیادي

کی مجرمان، حفظ امنیت جامعه و... آن را از بین برد. اما با وجود توجیهاتی چون خطرنا

المللی و اجماع جهانی در محکوم کردن توسـل بـه شـکنجه در گوشـه و     هاي بینتالش

ها برآن شدند تا با این دستاویز که در صورت ضرورت حفـظ  اي از دولتکنار جهان، پاره

م به ایـن عمـل موجـه اسـت، در جهـت      گناه، از رهگذر شکنجه، اقداهاي بیجان انسان

انـد کـه از آن بـه    اي موارد دسـت بـه اقـداماتی زده   مشروع جلوه دادن این عمل در پاره

مـواردي اشـاره دارد    اند. سناریوي بمب ساعتی بهتعبیر کرده 3»سناریوي بمب ساعتی«

در  گنـاه هاي بـی  که در آنها یک حمله مرگبار و وحشتناك علیه تمامیت جسمانی انسان

 4حال وقـوع اسـت و تنهـا راه جلـوگیري از آن کسـب اطالعـات از فـرد مظنـون اسـت.         

کارگیري شکنجه از سوي مقامات رسمی در جهت به دسـت آوردن   درچنین شرایطی به

شکل، حقیقت امر آن است کـه از دیـد    هر اطالعات موجه و مجاز شمرده شده است. در

ــوگ«الملــل عرفــی حقــوق بــین از یــورش تروریســتی جــدي و یري شــکنجه بــراي جل

». یک باید برتـري داده شـود  کدام 5سازد که میان دو قاعده آمرهالوقوع روشن نمی قریب

یکی شکنجه ندادن و دیگري ضرورت در حقوق کیفري، حالت ضرورت تنهـا در صـورت   

کند. این حالت بسته بـه ایـن   اجتماع شروط و در اوضاع و احوال خاصی مصداق پیدا می

یافته باید با خطر موجود تناسب داشته و نیز انجـام بـزه بـراي     ه بزه ارتکاباصل است ک

زدودن خطر ضرورت داشته باشد. به دیگر سخن، دفع خطـر بـه طریـق دیگـري غیـر از      

  
اي: ، فصلنامه مطالعات منطقه»وضعیت حقوق بشر در ایاالت متحده پس از یازدهم سپتامبر«فهیم دانش، علی،  1.

 .122، ص. 1383، پاییز و زمستان 21و  20هاي اسی، سال پنجم و ششم، شمارهشنآمریکا ـشناسی  اسراییل

هـا یـا رفتارهـاي ظالمانـه، غیرانسـانی و      سـازوکارهاي پیشـگیري از شـکنجه و مجـازات    «زاده، ابـراهیم،  . بیگ2

، 1385، بهـار  19هاي فقهی، شماره ، فصلنامه آموزه»میالدي 2002دسامبر  18تحقیرکننده در پرتو پروتکل 

  .46ص. 

3. Ticking time bomb scenario 

4. Jessberger, Florian, “Bad Torture Good Torture? What International Criminal 
Lawyers May Learn From The Recent Trial Of Police Offecers In Germany”, 
Journal Of International Criminal Justice, vol. 3, 2005,  p. 1061. 

5  . Jus Cogne. 
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ولـی ایـن    1دادن خطـر جلـوگیري کـرد.   ارتکاب جرم ممکن نباشد و با بـزه قطعـاً از رخ  

یستی در آینده، پـذیرفتنی نیسـت؛ زیـرا    ها در شکنجه براي جلوگیري از بزه ترورویژگی

راسـتی  وي (متهم به بزه تروریستی) بـه  دیدهتواند مطمئن گردد که بزهگر نمیشکنجه«

گـر  راستی این اطالعات را به شـکنجه داراي اطالعاتی است که نیازش دارد یا اگر دارد به

نوعیـت شـکنجه و   قاعده مم» خواهد داد و اگر هم داد، اطالعات داده شده، راست است.

آیـد کـه شـاید بتـوان     اي مطلق و فاقد استثنا به شمار میغیرانسانی قاعده نوع رفتار هر

ریشه این مطلق بودن را به افکار فیلسـوفانی چـون کانـت بازگردانـد. توضـیح آنکـه در       

مدارکانت، انسان غایت انگاشـته شـده و قواعـد اخالقـی کانـت بـه       دستگاه فکري اخالق

شود. همچنین توجه به این قاعده اخالقی کانت  یرقابل استثنا بیان میصورت مطلق و غ

اي فراگیـر و جهـان شـمول    چنان رفتار کن که مایلی آن عمل و آمـوزه، قاعـده  آن«که: 

ممنوعیـت مطلـق شـکنجه رهنمـون سـازد. ایـن        تواند ما را به مبناي قاعدهمی 2»باشد

ابد که بدانیم شـکنجه درطـول تـاریخ    یکه گذشت به ویژه زمانی اهمیت میاطالق چنان

هـا بـوده اسـت. ضـرورت توسـل بـه       هاي سیاسی و حکومتی دولتاغلب جزیی از برنامه

شکنجه در تأمین نظـم و امنیـت همـواره مـورد توجـه بسـیاري از اندیشـمندان جهـان         

اصـالت  «در مقابل » اصالت جامعه«قرارگرفته است. برخی از فیلسوفان تاریخ با اشاره به 

و با تأکید بر این مطلب که هدف اصلی قواعد حقوقی تأمین امنیت و ایجـاد نظـم   » فرد

ایـن   3انـد. در جامعه است، به سودمندي شکنجه در راه نیل به این هدف اصلی رأي داده

عقیده در طول تاریخ همواره مورد استفاده بسیاري از سیاستمداران قرار گرفته است، به 

توان فرد را فداي  هاي فرد مینافع دولت با منافع و آزادياین ترتیب که هنگام تعارض م

  جامعه نمود. 

شده درباره نظریه اخالقی کانت و مطلق بودن منع شکنجه با توجه به مطالب ارائه

ترین نظریه بر حفظ کرامت  پنداري انسان استوار است و نزدیککه بر پایه و اساس غایت

قاطع و روشنی به آن دسـته از نویسـندگان کـه    توان پاسخ باشد، میو اصالت بشري می

کـردن شـکنجه   ویژه شرایط خاص مبارزه با تروریسم را به عنوان مجوزي براي قـانونی  به

گونه افراد آن است که ایراد درد و رنج و شکنجه کردن اند، ارائه داد. استدالل ایندانسته

شـود،  هـا مـی  از انسـان فرد براي کسب اطالعاتی که منجر به حفظ جان تعداد بیشتري 

توان گفت کـه اوالً، تـوالی   تر از شکنجه نکردن آنها است. لیکن در پاسخ میبهتر و موجه

کنـد. ثانیـاً، در    استفاده حکومت و متولیانش باز می ها راه را براي سوء فاسد این استدالل

  
 .177، ص. 1383. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزاي عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ ششم، پاییز 1

  .75. قاري سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، منبع پیشین، ص. 2

  .174. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزاي عمومی، جلد نخست، منبع پیشین، ص. 3
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فـت. ثالثـاً،   توان مصالح اجتماع را جداي از مصالح افراد در نظر گردنیاي امروز دیگر نمی

امروزه توسل به شکنجه نه تنها موجب تقویت امنیت ملی و حکومت دولت نخواهد شد، 

توانـد شـأن و اعتبـار نظـام     بلکه با مخدوش کردن اعتماد مردم به عدالت و حکومت می

حکومتی را به خطر بیندازد. رابعاً، امروزه سودمندي شکنجه با تردید مواجه اسـت. زیـرا   

فرسا، بـراي رهـایی   و روانی طاقتهاي جسمی گناه در زیر شکنجهن بیبسیاري از متهما

تــوان بــه کننــد. بنــابراین نمــیاز درد و رنــج ناشــی از آن بــه ارتکــاب جــرم اقــرار مــی

 1بخش بودن شکنجه براي نیل به حقیقت دلخوش داشت. اطمینان

هـاي اخیـر حقـوق کیفـري، تحـت      گیريدر مجموع، قاعده منع شکنجه در جهت

رسد ترتیب به نظر می مدار بسیار حائز اهمیت است. بدینهاي امنیتشناسی وان جرمعن

دالیلی مانند دفاع اجتماعی، حفظ امنیت داخلی و خارجی، مقابله با تروریسـم و جـرایم   

کـارگیري شـکنجه را مجـاز     وجـه بـه  هـیچ  یافته و مقابله با مجرمان خطرناك بـه سازمان

دارد کـه هـیچ   کنوانسیون منع شکنجه مقـرر مـی   2ماده نخواهد ساخت. در این زمینه 

توانـد اسـتفاده از شـکنجه را توجیـه نمایـد.      دلیل و یا وجود هیچ اوضاع و احـوالی نمـی  

کنوانسیون آمریکایی منع شکنجه، خطرناك بـودن یـک شـخص     5همچنین طبق ماده 

  تواند دلیل موجهی براي شکنجه کردن وي تلقی شود.نمی

  محور در مرحله دادرسیکرد امنیتی. پیامدهاي رو2

هاي جنایی، مرحله دادرسی یا صدور حکم یکی از مراحل مهم رسیدگی به پرونده

هـا و  تـالش شود، چه آنکه برآینـد تمـامی   ها و توسط قضات انجام میبوده که در دادگاه

بـه   2.یابدشده در نهادهاي تعقیب و مجري قانون در این مرحله تبلور میهاي انجاماقدام

طرفـی دادرس کـه بـر    طور کلی، این مرحله از دو جهت حائز اهمیت است. یکی در بـی 

خالف دادستان و دادسرا صرفاً به دنبال اجراي مجازات و اعاده نظم به جامعه نیست. در 

اضـی نماینـده عـدالت اسـت و نمـاد      واقع اگر دادستان نماینده نظـم و امنیـت اسـت، ق   

مجـال بیشـتري بـراي دفـاع از خـود      ان در این مرحلـه  طرفی. بدیهی است که متهم بی

پاسخ قانونی به عمل ارتکـابی از سـوي مـتهم     یابند. دوم، در صدور حکم که به منزله می

سختی قابل تغییر است. بـه عبـارتی، مرحلـه     است و این حکم در صورت قطعی شدن به

ت دادرسـی را بـه   اند که واقعیت حیـا ربوط به آن چنان پر اهمیتـول مـی و اصـدادرس

  3رانند. جلو می

  
 .176همان، ص. . 1

، فصـلنامه حقـوق و   »دیدگان در مرحله دادرسـی و اجـراي حکـم   رسانی به بزهخدمات«. یوسفی مراغه، مهدي، 2

 .170، ص. 1388مصلحت، سال اول، شماره چهارم، پاییز 

 .94، ص. 1380. والیی، عیسی، فرهنگ تشریح اصطالحات اصولی، نشر نی، چاپ دوم،3
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و تـوزین ادلـه مجرمیـت و دالیـل      هرچند مرحله دادرسی ظهور تـرازوي عـدالت  

گناهی است، اما دادرسی نسبت به برخی از اتهامات از جمله اتهام اقدام علیـه امنیـت    بی

هایی همراه است. از جملـه ایـن    ها و احتیاطو ارتکاب اعمال تروریستی، همواره با تفاوت

العاده و هاي فوقهاي ویژه و مراجع خاص، دادرسیها اعطاي صالحیت به دادگاهاحتیاط

تـوان نـام بـرد. در ایـن قسـمت      خارج از نوبت و غیرعلنی کردن جلسه دادرسـی را مـی  

تـرین پیامـدهاي   دادرسی باشتاب و سریع و غیرعلنی کـردن دادرسـی بـه عنـوان مهـم     

  هاي کیفري مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محور بر دادرسیحاکمیت رویکرد امنیت

  . دادرسی فوري2-1

گیرد و کیفري به مفهوم خاص آن، رسیدگی در دادگاه کیفري را در بر می دادرسی

شـود و نقـش وي در ایـن    دادرسی آغـاز مـی   اصلی دادرس، از زمان شروع جلسه وظیفه

دادرسـی بـه    است. جلسـه تر برجستهمرحله به لحاظ تأثیر آن در سرنوشت نهایی متهم 

در ایـن   1».شـود. نشستی است که در آن به دادخواهی دادخـواه رسـیدگی مـی   «معناي  

طرفی، اتهـام یـا اتهامـات    مرحله، حاکمیت اصل برائت اقتضا دارد تا دادگاه در نهایت بی

آور، در مهلت معقول (مـدت متعـارف)   مدارك اقناع منتسب به متهم را با تکیه بر ادله و

ات نماید. رسیدگی به اتهام متهم در مدت زمان معقول یکی از معیارهاي مهم دادرسی اثب

منصفانه است. مدت زمان معقول دو وجه دارد: اطاله و تسریع غیرمعقول. این در حـالی  

درسـی و پـیش از انقضـاي کامـل     دا جلسـه  گیـري در لحظـات اولیـه   است که تصـمیم 

تر است تـا سـرعت در   شتاب و عجله نزدیک دادرسی معقول نیست و این عمل به جلسه

دادرسی و محاکمه بدون تأخیر موجه. زیرا عجله و شتاب حرکت فوري و به ظاهر مفید، 

لـذا دادرس   2شـود. اما خالف اصول دادرسی است که از آن، بار معنایی منفی خارج مـی 

ها برساند و براي عنوان مدیر دادرسی، باید در مهلت معقول و متعارف، دادرسی را به انت  به

  3هاي مدیریت زمان استفاده کند.انجام این تکلیف قانونی، از لوازم مرتبط از جمله مهارت

المللی حقوق بشر حق محاکمه شدن در یک مدت متعارف و معقول در اسناد بین

عنوان یکی از حقوق متهم در دادرسی کیفري جهت رعایـت کرامـت ذاتـی انسـان و     به 

المللی حقوق مدنی و سیاسـی  است. میثاق بین آن در نظر گرفته شدهلوازم و مقتضیات 

هاي فردي را تأکیـد  بشري که به صورت خاص حقوق و آزاديعنوان یک سند حقوق به 

هر شخصی هنگام طرح هرگونه اتهام «دارد: مقرر می 14کند، در پارگراف سوم ماده می

  
 .71، ص. 1387سی مدنی، جلد دوم، انتشارات دراك، چاپ چهارم، پاییز . شمس، عبداهللا، آیین دادر1

 .26و  16. دهقانی، علی، منبع پیشین، صص. 2

 .20. همان، ص. 3
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برابري کامل است ... بدون تـأخیر نـاروا    هاي زیر بامندي از تضمینعلیه وي سزاوار بهره

  .»محاکمه شود ... 

بـار در قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      رعایت مهلت معقول، در ایران براي اولـین  

 1عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه مورد تصریح قرار گرفتـه اسـت.  به  1392مصوب 

تضمین رعایت مهلـت  کنندگان قانون آیین دادرسی کیفري جدید جهت از منظر تدوین

اي باشـد  گونـه  این قانون، چنانچه عدم رعایت مهلت معقول به 3 معقول مندرج در ماده

اتهـام انتسـابی در    که اصول بنیادین قانون از قبیل اصل برائت، آگاهی از موضوع و ادلـه 

منـدي از کارشـناس و    مندي از حقوق دفاعی از قبیل وکیل مدافع، بهرهوقت، بهره اسرع

  2شود.ترجم و ... را نقض نماید، با ضمانت اجراي بطالن مواجه میم

در  3که هدف حق محاکمه شدن در یک مدت متعارف و معقـول واقع امر آن است

امور جنایی عبارت است از تضمین این مسأله که متهمـان مجبـور نباشـند بـراي مـدت      

به دیگر سخن، بـه   4.طوالنی تحت یک اتهام باشند تا اینکه اتهام واردشده مشخص شود

یک دعوا باید در مهلتی متناسب، که نه خیلی سریع و فوري و نه خیلی طـوالنی باشـد،   

رسیدگی شود. همچنین باید نسبت به این موضوع اذعان داشت کـه محاکمـه شـدن در    

گونه که بر دادرسی بدون تأخیر غیرموجه حاکم است، بر جلوگیري مدت متعارف، همان

هاي مربـوط بـه حقـوق دفـاعی مـتهم نیـز       یع و بدون رعایت تضمینهاي سراز دادرسی

کیفـري   تسري دارد. دادرسی سریع، متضمن رسیدگی خارج از نوبت و فوري به پرونـده 

گـردد.  هاي معمولی رعایت نمیاست که در ضمن رسیدگی برخی از تشریفات رسیدگی

این شیوه از دادرسـی   اما» دانندعنه می دادرسی با شتاب را حق مشتکی«هرچند برخی 

برخی از تشریفات دادرسی کیفري را نداشته و در نتیجـه وقـت و امکانـات کـافی بـراي      

فري واقـع  ـهم به جـرم کیـ  ـدي که متکه افرادهد. در حالیدفاع از خود را به متهم نمی

شوند، باید از فرصت کافی و نیز تسهیالت مناسب بـراي تـدارك دفاعیـات خـود در     می 

طـور  ایی که علیه آنها صورت گرفته است، برخوردار باشند. این اصـل همـان  مقابل ادعاه

المللـی  میثاق بین 14 جهانی حقوق بشر و ماده اعالمیه 11 که گذشت در بند یک ماده

المللی دادرسـی  حقوق مدنی و سیاسی تصریح گردیده و رعایت آن از استانداردهاي بین

  5آید.حساب می به

  
، ماهنامه تعالی حقوق، سال چهـارم،  »ضمانت اجراهاي عدم رعایت مهلت معقول«رضا؛ . میرزاپور، مشیزي، علی1

 .87، ص 1391، خرداد و تیر 16شماره 

 .99مان، ص . ه2

3. Hearing within a reasonable time. 
، ترجمـه علـی شـایان، فصـلنامه حقـوقی      »دادرسـی عادالنـه در امـور جنـایی    «. ترشل، استفان و سارا سـامرز،  4

 .310، ص. 1385، دوره جدید، پاییز و زمستان 56ـ  57دادگستري، سال هفتادم، شماره 

، ماهنامه کانون، سال پنجاه »المللی و نظام قضایی ایراندر اسناد بین استانداردهاي دادرسی«رزاقی، کیانوش،  5.

 .94، ص. 1389، خرداد 105و دوم، شماره 
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رسیدگی تفتیشی که سریع و سـري   توان به شیوهشتاب را میدادرسی سریع و با 

هاي آن است، نزدیک دانست. دادرسی فوري باعث ایجـاد محـدودیت در   بودن از ویژگی

ارتکاب اعمال تروریستی از مشـاوره حقـوقی یـا وکیـل      ویژه متهمان به استفاده متهم به

مواردي که موضوع با امنیـت  گردد. با این همه، گاه در برخی موارد و به خصوص در می

شـود و در ایـن   شود، دادرسی از شکل واقعی و معمول خود خـارج مـی  کشور مرتبط می

اندرکاران نظام عدالت کیفري معطوف بـه رسـیدگی   ها و دستموارد، همه تالش دادگاه

سریع و تعیین تکلیف متهم در راسـتاي پاسـخ بـه افکـار عمـومی و اذهـان متـوحش از        

شود و دادگاه به جاي آنکـه توجـه خـود را معطـوف بـه یـک دادرسـی        ارتکاب جرم می

محور، سوداي برقراري نظـم و امنیـت را در   عادالنه و منصفانه نماید، در رویکردي امنیت

تـوان  پروراند. بر این اسـاس، پایـه و اسـاس ایجـاد نهـاد دادرسـی فـوري، را مـی        سر می

ر با مرتکبـان اعمـال تروریسـتی)    وضعیتی خاص (وجود خطري فوري و لزوم مقابله مؤث

باشد. لذا به محـض زوال آن وضـعیت بایـد    دانست که بر اوضاع و احوال قضیه حاکم می

زیرا هر اندازه نهادهاي قضایی به اعمال دقیـق   1آثار ناشی از دادرسی فوري مرتفع شود،

 انصاف و عدالت اعتقاد داشته باشند، به همـان میـزان سـعی خواهنـد کـرد کـه قـوانین       

اي تفسیر و اجرا نمایند که حقوق هر دو طرف دعوا تا موجود دادرسی کیفري را به گونه

گـذار ممکـن اسـت اثـر     حد امکان ضایع نگردد. عدم توجه دادگاه به غرض واقعی قانون

  2مفید قوانین را زایل سازد و رویه عملی خالف هدف قانون شود.

دادگاه با دقـت کامـل مواضـع     بدین ترتیب، باتوجه به اینکه فرض بر آن است که

توان گفـت کـه اجـراي    یابد، میطرفین را استماع و در نهایت به رأي منصفانه دست می

امـروزه   3تالش بـراي اجـراي عـدالت در جامعـه اسـت.      منزله درست قوانین و مقررات به

مفهوم عدالت تغییر یافته و مالك عادالنه بودن، رسیدگی کیفـري در زمـان متعـارف و    

ل و پرهیز از دادرسی با شتاب است. امروزه رسیدگی به دعوا در یک مهلت معقـول  معقو

حال، دادرسی سریع و خـارج  اما با این 4شود.از حقوق مردم در هر کشوري محسوب می

شـوند، نمـود   ها به صورت ویژه و خاص تشکیل میویژه در مواردي که دادگاه از نوبت به

موجـب قـانون موسـوم بـه قـانون      ر کشور اسپانیا، به عملی بیشتري دارد. براي نمونه، د

  
، فصلنامه حقوق »آثار دادرسی فوري در حقوق ایران و انگلیس«اهللا؛ و سیدمهدي موسوي، . موسوي، سید فضل1

  .334، ص. 1388 ، پاییز3دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال سی و نهم، شماره 

 .337. همان، ص. 2

، »نحوه و قلمرو اجراي دادرسی فوري در حقوق ایران وانگلیس«اهللا؛ و سیدمهدي موسوي، . موسوي، سید فضل3

 .218، ص. 1391، بهار 1فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهل و دوم، شماره 

هاي عمومی و انقالب، تهران، ستري: نقد و بررسی قانون دادگاه. کاشانی، سیدمحمود، استانداردهاي جهانی دادگ4

 .205، ص. 1383نشر میزان، تابستان 
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که به تعبیر برخـی از اندیشـمندان بـه سـوي حقـوق       1995مصوب  1جزاي دموکراسی

اي از جـرایم  جزاي امنیتی گام برداشته است، نوعی دادرسـی کیفـري سـریع را در پـاره    

رسـی  کند که درصدد کاهش مراحل دادرسی برآمـده و برخـی از مـوازین داد   ترویج می

شود که مطابقت آنهـا بـا قـانون اساسـی ایـن کشـور کـه از        منصفانه نادیده انگاشته می

 2کنـد، مـورد پرسـش جـدي اسـت.     هاي دادرسی عادالنه و منصفانه حمایت میتضمین

تـر و  گیرانـه تروریسـتی سـخت  همچنین، فرایند دادرسـی نسـبت بـه متهمـین بـه بـزه       

دیـوان اروپـایی   «کـه  شـود. در صـورتی  م میهاي کیفري انجاتر از دیگر دادرسی باشتاب

ه کشور ایرلند کلیتـی را کـه بنـد یـک از     ـاي معروف به اللس علیحقوق بشر، در قضیه

نـام  ناظر بر آن است مد نظر قرار داده است. در ایـن قضـیه فـردي ایرلنـدي بـه       6ماده 

به مدت  1975دسامبر  11ژوئیه الی  3خواه ایرلند بود از اللس که عضو ارتش جمهوري

ماه و به استناد قانونی خاص (ضد تروریسم) در یک کمپ نظامی تحت بازداشت قـرار   6

شود. در رسیدگی به شـکایت  گیرد و در طول این مدت هرگز نزد قاضی هدایت نمیمی

کند که حق برخورداري از امتیازات منـدرج در   اللس، دیوان مؤکداً بر این امر تصریح می

» تروریسـتی «گردد، حتی اگـر فـرد   افراد می نسیون شامل حال همهکنوا 7و  6، 5مواد 

» ناشایست بـودن «باشد که با دولت متعاهد، خصومت پیشه کرده است. به عبارت دیگر 

که  حقیقت آن است 3»دادخواه دلیلی بر محرومیت وي از دادرسی منصفانه نخواهد بود.

تروریسـتی و حفـظ امنیـت     عوامـل  صرف هدف مبارزه با جرایم علیـه امنیـت کشـور و   

کیفـري بـا   تواند توجیهی براي نادیده گرفتن موازین دادرسی عادالنه باشـد. حقـوق   نمی

دنبـال  تنهـا بایـد بـه     شناختی، نـه هاي جرمهاي برخاسته از آموزهتأثیرپذیري از اندیشه

 معاصر باشد، بلکه ملزم به رعایت اصل حاکمیـت قـانون و سـایر    مطالبات امنیتی جامعه

مـدار  دموکراتیک انسـان  اصول بنیادین (از جمله موازین دادرسی عادالنه) در یک جامعه

در کشـور ایـران    4کنـد. وسایل را توجیه نمی باشد؛ یعنی وضعیتی که در آن هدف، همه

شود  بار مشاهده مینیز گاه در مواجهه با جرایم علیه امنیت ملی و نیز در جرایم خشونت

اي سـریع و خـارج   گونه ستاي برقراري امنیت، دادرسی کیفري را بهکه قوه قضائیه در را

توان تصور کرد کـه آیـا مـتهم فرصـتی بـراي دفـاع       از نوبت، تدارك دیده است که نمی

العاده و خارج از نوبـت موضـوعی اسـت    داشته است یا خیر. موضوع دادرسی سریع، فوق

  
1. Criminal Code of Democracy 
2  .  Mar Jimeno, Bulnes, “After September 11th: The Fight Against Terrorism In 

National And European Law: Substantive And Procedural Rules: Some 
Examples”, European Law Journal, vol. 10, No. 2, March 2004, p. 244. 

آشوري، محمد، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشـر، در: حقـوق بشـر و مفـاهیم      3.

اسـی دانشـگاه   مساوات، انصاف و عدالت، زیر نظر محمد آشوري، تهران، انتشارات دانشـکده حقـوق و علـوم سی   

  . 330، ص. 1383تهران، 

شناسـی،  . ابراهیمی، شهرام، پیشگیري از جرم در چالش با موازین حقوق بشر، رساله دکتري حقـوق جـزا جـرم   4

 .44، ص. 1387دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خرداد ماه 
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رد قـاطع و بـدون اغمـاض بـا     هاي رئیس قوه قضائیه در راسـتاي برخـو  نامه که در بخش

  اي از متهمان بسیار از آن یاد شده است. پاره

  . غیرعلنی برگزار کردن جلسه دادرسی2-2

هـا بـراي   هاي فـراروي گسـترش حاکمیـت دولـت    ترین چالشامروزه یکی از مهم

نظارت عمومی بر شهروندان، تضمین امنیت افـراد در برابـر هیـأت حاکمـه و یـا       توسعه

هاي امنیت فردي، تضمین امنیـت قضـایی   ترین شاخهاست. یکی از مهمصاحبان قدرت 

هـا و دسـتگاه عـدالت جهـت حفـظ و      یک نوع تکلیف براي دولـت  است که در برگیرنده

عنوان یکـی از معیارهـاي رعایـت حقـوق     تأمین آن است. اصل علنی بودن محاکمات به 

زیـرا   1قضایی افراد اسـت.  هاي مهم براي امنیتهاي کیفري، از تضمینبشر در رسیدگی

توانند در جلسات دادرسی حضور پیدا کنند؛ در جریان محاکمات قرار گیرنـد و  مردم می

در یک داوري عمومی منصفانه بودن آن را ارزیابی نمایند. از آنجـا کـه دسـتگاه قضـایی     

هاي دولتی، امانتدار مردم اسـت، بـا علنـی بـودن دادرسـی،      همانند دیگر نهادها و ارگان

گیـرد و از گـرایش بـه    عملکرد آن تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قـرار مـی  

ماند و از طریق این نظارت، امنیت قضایی افراد نیـز بـه نحـو شایسـته     انحراف مصون می

شـود کـه جریـان رسـیدگی     بنابراین، علنی بودن محاکمات سبب می 2شود.تضمین می

جـراي عـدالت راهـی مطلـوب و     گیـرد و ا  تحت نظـارت و ارزیـابی افکـار عمـومی قـرار     

  3تر در پیش گیرد. منصفانه

نظـارت کلیـه افـراد جامعـه و      علنی بـودن محاکمـات و امکـان حضـور آزادانـه و     

هاي گروهی در جریان برگزاري محاکمه به عنوان اصل و قاعده کلی مورد پذیرش  رسانه

جهـانی حقـوق بشـر     یـه اعالم 10لزوم علنی بودن محاکمات در ماده  4قرار گرفته است.

هرکس حق دارد با مساوات کامل از امکـان دادرسـی منصـفانه و    «)، آمده است: 1948(

طرف براي تعیین حقوق و تکـالیف خـویش و یـا     مستقل و بی علنی، توسط یک محکمه

المللـی   میثـاق بـین   14در بنـد اول مـاده   » اتهامات جزایی وارده برخود، برخوردار شود.

) نیز اصل علنی بـودن محاکمـات گنجانـده شـده اسـت.      1966سی (حقوق مدنی و سیا

  
ه اصالح و تربیت، سال نهم، ، ماهنام»هاي دادرسی عادالنهحقوق متهم در برخورداري از مؤلفه«. صالحی، جواد، 1

 . 26، ص. 1389، خرداد 97شماره 

هـاي  ، فصلنامه مدرس علـوم انسـانی ـ پـژوهش    »تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفري«. امیدي، جلیل، 2

 .24، ص. 1387، پاییز 58حقوق تطبیقی، شماره 

هـاي مجلـس شـوراي    کز پژوهش، مجلس و پژوهش، نشریه مر»دادرسی کیفري و حقوق بشر«. امیدي، جلیل، 3

 .124، ص. 1382، تابستان 38اسالمی، سال دهم، شماره 

هاي حقوقی ، دوفصلنامه پژوهش»المللی و حقوق داخلیعلنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین«. خالقی، علی، 4

 .29، ص. 1383، بهار و تابستان 5هاي حقوقی شهر دانش، شماره مؤسسه مطالعات و پژوهش
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اگرچه این اصل، در اسناد حقوق بشري و قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران (اصـل    

شـود.  ) مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی متأسفانه در عمل چنـدان رعایـت نمـی   165

عـدم امکـان نظـارت و    کلی و قابل تفسیر بودن استثنائات قـانونی وارده بـر ایـن اصـل،     

هاي بعضی  ها، تلقیکنترل قضایی کیفیت برگزاري جلسات دادرسی، وجود برخی نگرانی

از دارندگان مناصب قضایی و عدم آگاهی یا انگیزه یا فرصت کافی در مردم براي حضـور  

ها و پیگیري مسائل قضایی، مجموعه عللی هستند که باعث عدم اجـراي ایـن   در دادگاه

این اصل، سنگ بنـاي جوامـع دموکراتیـک و آزاد،     1ون اساسی، شده است.اصل مهم قان

براي حصول اطمینان از رعایت الزامات محاکمه عادالنـه و جریـان صـحیح رسـیدگی و     

ویـژه در دادرسـی    بـه  2کنـد. نقض حقوق متهم در جریان دادرسـی را مرتفـع مـی    شائبه

غیرعلنی بودن دادرسی، مـتهم   المللی که هیأت منصفه نیز حضور ندارند، در صورت بین

تجربه نشان داده اسـت   3ماند.کننده تنها میبا مأموران تعقیب و تحقیق قضات رسیدگی

بینند به هر طریق ممکن، به ها عناصر مخالف حکومت را که مخل کار خود میکه دولت

بسا ممکن است محاکمات به نفع مخالفان و بـه ضـرر   کشانند و چه پاي میز محاکمه می

دولت باشد که در این صورت، سرّي بـودن جلسـات محاکمـه، مـانع افشـاي نـامطلوبی       

 4گردد و در نتیجه انحراف از عـدالت، قویـاً محتمـل خواهـد بـود.     هاي قضایی می جریان

نام دادرسی کیفري با اعمـال قـدرت و اسـتبداد، مخالفـان     ها به بدین ترتیب، اگر دولت

رامـت انسـانی نشـانی خواهـد مانـد و نـه از اقـدامات        خود را در هم کوبند، دیگر نه از ک

  سیاسی دموکراتیک.

هـا در رویکـردي امنیـت محـور و     رغم اهمیت تردیدناپذیر این موضـوع، دولـت  به

ویـژه انـواع جـرایم تروریسـتی و جـرایم       مبارزه با نسلی جدید از جـرائم و مجـرمین بـه   

اصول دادرسی منصفانه کـه یکـی   فراملی، با استدالل حفظ امنیت کشور از  یافتهسازمان

اي عـدول نمـوده و   شـود، تـا انـدازه   هاي حقوق بشر محسـوب مـی  ترین جنبهاز اساسی

گونه جـرایم بـه   نمایند، زیرا مرتکبان این جلسات دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار می

ل کنند. زیر پا گذاشتن این اصول، با توجه به آنچه در عمـ یافته عمل میصورت سازمان

  
 ، نشـریه »هـا و موانـع تحقـق آن در حقـوق ایـران     اصل علنی بودن دادرسـی «پور، ر، حسین؛ و علی حاجی. فخ1

 .196، ص. 1390، بهار و تابستان 32ـ  33هاي دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال چهاردهم، شماره

و حقوق  ، دو فصلنامه فقه»المللی در مرحله دادرسیحمایت از حقوق متهمان به جنایات بین«. خلجی، منصوره، 2

 .9، ص. 1386، بهار و تابستان 46خانواده، سال دوازدهم، شماره 

، مجموعه مقـاالت  »المللی کیفري با تأکید بر حقوق متهمرعایت حقوق فردي در دادرسی بین«. آزمایش، علی، 3

قوق و علوم سیاسی دانشگاه الملل بشر، انتشارات دانشکده حالمللی بررسی مسائل حقوق بیناولین همایش بین

 .68، ص. 1381عالمه طباطبایی، اردیبهشت 

، 1380، انتشارات دادگستر، چاپ پـنجم،  2می، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، جلد ـ. هاش4

 .410ص. 
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شاهد آن هستیم، زنگ خطري است که بایستی بیشتر به آن توجـه نمـود و پیامـدهاي    

آن را در دور دست بررسی نمود و بر رعایت معیارها و ضوابط حقوق بشري در رابطـه بـا   

گوید: مجرمین و رفتار انسانی با متهمین این جرائم تأکید نمود. دانشمندي فرانسوي می

توان جلوي نور را گرفـت، بنـابراین جلـوي عـدالت را هـم      نمی» عدالت مانند نور است.«

توان گرفت. به همین مناسبت است که اصل علنی بودن محاکم بـه عنـوان یکـی از    نمی

عـدالت تنهـا نبایـد اجـرا      1وثائق مهم امنیت قضایی و اجراي عدالت پذیرفته شده است.

. روشن است که علنـی  شود، بلکه اجراي آن براي جامعه باید ملموس و مشهود نیز باشد

هـاي مـتهم و مـانعی بـراي     اديتواند ضـامن معتبـري بـر حقـوق و آز    بودن دادرسی می

  کننده محسوب شود.هاي مقامات رسیدگیگریزي قانون

  محور در مرحله اجراي حکم. پیامدهاي رویکرد امنیت3

هـاي کیفـري اسـت. اگـر گفتـه شـود کـه         اجراي احکام آخرین مرحلـۀ دادرسـی  

گیـرد، سـخنی    اي کیفري فقط براي تحقق بخشیدن به این مرحله صورت میه دادرسی

هاي کیفـري ایـن اسـت کـه در صـورت       نادرست نخواهد بود. در واقع هدف از رسیدگی

ــودن مســئولیت کیفــري مــتهم،    احــراز وقــوع جــرم و صــحت انتســاب آن و محقــق ب

جامعه کیفرندیـده  اجراهاي مقرر به موقع اجرا گذاشته شود تا هیچ بزهکاري در  ضمانت

در این مرحله نیز به منظور مبارزه با جرایم خطرنـاك تـدابیر    2نشده باقی نماند. و اصالح

    خاصی همچون نظارت شدید بر اجراي حکم اندیشیده شده است.

اي کننـده گذار در خصوص برخـی از محکومـان تـدابیر نظـارتی محـدود     گاه قانون

اي تکالیف فـرا  کومیت نیز آنها را به انجام پارهاعمال نموده است و پس از اتمام مدت مح

خواند. کنترل محکومان در مرحله خروج از فرآیند کیفري بـا محـدود کـردن امکـان     می

نظـام نیمـه آزادي و آزادي    استفاده از آزادي مشـروط و اعمـال بـیش از پـیش محـدود     

کترونیکی، مشروط به محکومان خطرناك و توسل به شگردهاي نظارتی همانند نظارت ال

هاي الکلی براي متهمـان یـا   آزمایش اتفاقی ادرار در مورد مصرف مواد مخدر و نوشیدنی

از جملـه ایـن تـدابیر     3برنـد، محکومانی که در آزادي مشروط یـا مرخصـی بـه سـر مـی     

  شوند. کننده و نظارتی محسوب میمحدود

  
(دفتر  . سیدآقایی، سید علیرضا، حقوق متهم در محاکم اختصاصی ایران، نشر معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا1

 .148، ص. 1391تحقیقات کاربردي)، 

. آخوندي، محمود، آیین دادرسی کیفري، جلد سوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی،   2

 . 13، ص. 1384چاپ ششم، 

شناسـی نـو: درآمـدي بـر سیاسـت جنـایی مـدیریتی         شناسی نو ـ جـرم  کیفر«. نجفی ابرندآبادي، علی حسین، 3

، 1388آبادي، نشر میزان، حسین نجفی ابرندها)، زیر نظر علیهاي علوم جنایی (مجموعه مقاله ، تازه»خطرمدار

  . 737ص. 
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خدر در نظر گرفته ویژه براي بزهکاران مرتبط با مواد م هاي نظارت مشدد، بهبرنامه

یک  دهنده هاي نظارت مشدد در درمان مصرف مواد مخدر، نشانشود. در واقع برنامهمی

هـاي محکومیـت و مجـازات بـراي بزهکـاران درگیـر بـا        نوآوري مهم در گسترش گزینه

هاي درون منزل همراه با نظارت الکترونیکی مسایل مصرف مواد است. این برنامه، حبس

باري مصرف مواد مخدر در جهت کـاهش جـرایم و مصـرف مـواد مخـدر      را با درمان اج

انـد از نظـارت الکترونیکـی پیوسـته،      ها عبـارت طور کلی، این نظارت به 1کند.ترکیب می

هـاي  بازدیدهاي هفتگی و آزمایش مواد مخدر و الکل. ایـن در حـالی اسـت کـه برنامـه     

عنوان معیار حذف بزهکار از  نظارت مشدد در درمان مصرف مواد مخدر، بیش از آنکه به

 2آینـد. جامعه یا درمان بزهکاري مدنظر قرار گیرند، مبین خطر بزهکاري بـه شـمار مـی   

نظارت فشرده براي بزهکاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و  همچنین در ارزیابی برنامه

رده شـمار  هـاي نظـارت فشـ   آزادي مشروط، به طور قطع ثابـت شـده اسـت کـه برنامـه     

هاي فنی نزد دادگاه را افزایش خواهند داد و با توجه به ضمانت اجراهاي تحمیلی  تخلف

ترتیـب،  بـدین   3گیري شمار بزهکاران زندانی را افزایش دهند.چشم ممکن است به گونۀ

هـاي بـاالتر   جـرم بیشـتر و هزینـه   نظارت مشدد بیشتر به شکل گریزناپذیري به تکـرار  

دادگاه به مصلحت فـرد و جامعـه ببینـد، ممکـن اسـت      در هر حال چنانچه  4انجامد. می

انجام افعال یا ترك اعمالی را بر متهم تحمیل کند. دادگاه در تحمیل شـرایط بـر مـتهم    

اختیار دارد. لیکن فرد بزهکار در صورت تعیین این شـرایط بایـد اجبـاراً آنهـا را رعایـت      

ستورهایی در این زمینه مقـرر  دقانون مجازات اسالمی  25نماید. به عنوان مثال در ماده 

قانون مجـازات جدیـد    132ـ   44هاي نظارتی مندرج در ماده شده است. برخی از اقدام

  فرانسه نیز به شرح زیر است:

 هاي قاضی اجراي مجازات و نماینده تعلیق مراقبتی؛ پاسخ به احضاریه  

 اي به نماینده تعلیق مراقبتی؛اعالم تغییرات حرفه  

 روز طول بکشد 15جایی که بیش از اقامت و هرگونه جابه اعالم تغییر محل

  و گزارش آن پس از بازگشت؛ 

  
هاي منزلی همراه با نظارت الکترونیکی: ارزیابی یکی درمان مواد مخدر و حبس«. ژولین، آنت؛ و برایان استیپاك، 1

، 36ایجیان اصلی، فصلنامه حقـوقی دادگسـتري، شـماره    ، ترجمه مهرداد ر»از تدابیر اجتماعی جایگزین زندان

 .119، ص. 1380پاییز 

زاده، اسماعیل، ترجمه حسن کاشفی »گر در اروپاکیفر و مدیریت خطرها: بسوي عدالتی محاسبه«. ماري، فلیپ، 2

 . 336، ص. 1383، پاییز و زمستان 49و 48فصلنامه حقوقی دادگستري، شماره 

نظارت فشرده براي بزهکاران مواد مخـدردر   ارزیابی برنامه«یلیا، جون؛ و الیزابت پیپر دشنز، . ترنر، سوزان؛ پترس3

، پاییز 64، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، فصلنامه حقوقی دادگستري، شماره »تعلیق مراقبتی و آزادي مشروط

 . 187، ص. 1387

 . 186. همان، ص. 4
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  دریافت اجازه پیشین از قاضی اجراي مجازات براي مسافرت به خارج از

کشور و نیز گرفتن اجازه براي تمامی تغییرهاي شغلی و محل اقامت در 

 که مانع اجراي تعهدهاي او باشد.صورتی

هـر کسـی کـه    «دارد: المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر مـی نمیثاق بی 12ماده 

قانوناً در قلمرو کشوري مقیم باشد، حق عبور و مرور آزدانه و انتخاب آزادانه مسکن خود 

اعالمیه جهانی حقـوق بشـر حـق آزادي و     13همچنین ماده » را در آنجا خواهد داشت.

آزادي و امنیـت شخصـی   هرکس حق زندگی، «شناسد: امنیت شخصی را به رسمیت می

هرکس حق دارد که در داخل هر کشوري «دارد که مقرر می 13اعالمیه در ماده » دارد.

کـه  در حـالی » آزادانه عبور و مرور نماید و یا کشور خود را ترك کند و یا به آن بازگردد.

ع کننده قرار تعلیق، این حقوق با تضییاغلب اوقات با تعیین تعهدات توسط دادگاه صادر

محور، اعمال نظارت بر شخص بزهکار شـدیدتر اسـت،   شوند. در رویکرد امنیترو میبهرو

هاي آموزشی و گاه نظـارتی نیسـت،   چراکه هدف، اصالح و درمان مجرم با رعایت برنامه

اي که بلکه فلسفه وضع و صدور این تعهدات نظارت و کنترل بیشتر مجرم است، به گونه

شود و بسـته بـه میـزان خطرنـاکی     ت این شروط تعیین نمیگاه مدت معینی براي رعای

شـود.  بزهکار مدت تعیین انجام افعال یا عدم انجام آنها به صورت نامحـدود تعیـین مـی   

 عدم تعیین مدت خالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.  

گــذار فرانسـه دربــاره  توســط قـانون  2008فوریـه   25همچنـین، تصـویب قــانون   

یف) تأمینی و اعالم عدم مسئولیت کیفري به علت اختالل روانی است کـه  نگهداري (توق

دهد تا امکان نگهداري (توقیف) برخی محکومـان را کـه   در شرایطی به دادرس اجازه می

هـاي  شناختی (یعنی شـاخص اند، ولی همچنان خطرناکی جرمزندان خود را تحمل کرده

 1باالي انطباق وي بـا محـیط اجتمـاعی)   ظرفیت جنایی باال براي ارتکاب جرایم و میزان 

بینی کند. نگهداري تأمینی پس از اجراي کیفر اصـلی در یـک   دارند، در حکم خود پیش

کـردن  تأمینی به منظـور خنثـی   قضایی ـپزشکی   ـاجتماعی  مرکز تخصصی یعنی مرکز 

 خطرناکی و طرد محکوم، اعمال مراقبت، حذف آزادي رفت و آمد و دور نگه داشتن او از

  2شود.جامعه اجرا می

شـود تحـول مفهـوم حالـت     بنابراین، آنچه اخیراً از قوانین و مقررات اسـتنتاج مـی  

خطرناك و اقدام بر اساس این حالت براي مدیریت خطر ارتکاب جرم در مراحل مختلف 

  
ــیدمحمود، 1 ــی، س ــازپژوهش تجــري د«. میرخلیل ــاي اســالمی ر آمــوزهب ــاك از  ه ــه حالــت خطرن ــا نگــاهی ب ب

 .36، ص. 1389، 82، نامه مفید، شماره »شناسی منظرجرم

شناسـی نـو: درآمـدي بـر سیاسـت جنـایی مـدیریتی         جـرم  ـ�شناسی نـو  کیفر«حسین،  . نجفی ابرندآبادي، علی2

 .738ص.  ، منبع پیشین،»خطرمدار
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باشد که با کنـار گذاشـتن معاینـه و درمـان مکتـب تحققـی،       سیستم عدالت کیفري می

در  1طر و تأمین امنیـت عمـومی اسـت.   هاي در معرض خدرصدد مدیریت و کنترل گروه

ها و اقدامات تـأمینی  نامه اجرایی سازمان زنداناصالحی آیین 227ایران نیز مطابق ماده 

توانند براي زنـدانیانی  بندي می، دادستان یا شوراي طبقه21/2/1389و تربیتی در تاریخ 

به مراجع انتظـامی و  اي خود شوند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبهکه به مرخصی اعزام می

عدم حضور در برخی از امکان در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندانیان دسـتورات  

صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یـک نوبـت مرخصـی بعـدي     

شـود و در  اصـالحیه محسـوب مـی    هـاي ایـن  محروم خواهند شد. این مـاده از نـوآوري  

 اي وجود نداشت.ین مقررهنامه سابق، چن آیین

  
، ماهنامه تعالی »جه به حالت خطرناك براي مدیریت و کنترل بزهکاريتو«. عبداللهی، افشین؛ و هیمن بهرامی، 1

 .113، ص. 1390، دي 14و  13هاي حقوق، سال چهارم، شماره
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  گیري نتیجه

هاي بنیادین جامعه، در قالـب دکتـرین امنیـت ملـی، بـه      امروزه، صیانت از ارزش

امنیت تا جایی اهمیـت   هاي اخیر، مقولهضرورتی تردیدناپذیر تبدیل شده است. در دهه

هاي حقوقی جهان، چه در سطح ملـی و چـه در سـطح فراملـی،     یافته که در اغلب نظام

و روانـی  و اسناد وثیقی در این ارتباط تنظیم گردیده است. نبود تهدید جسـمی   مقررات

هاي مکتسبه، چه در حالت براي فرد و اجتماع یا به تعبیري فقدان تهدید در برابر ارزش

هاي کالن کارگزاران حکومتی و نیز اعمال سیاست عینی و چه از حیث ذهنی، در نتیجه

ثر کیفري حاصل خواهد شد. واقع امـر آن اسـت کـه در کنـار     وضع ضمانت اجراهاي مؤ

هاي بنیادین اجتماعی، اتخـاذ  مدارانه، به منظور صیانت و حمایت از ارزش اقدامات کنش

باشـد؛   ي یادشده، ضـرورتی انکارناپـذیر مـی   هاهاي واکنشی در قبال نقض ارزشسیاست

ق بشـري و مـوازین قـانونی    ه و تأکید بر رعایت اصول حقـو ـد در این ارتباط تکیـهرچن

  الزم است.  

هـاي  تـأثیر نظریـه  ي بیشـتر تحـت  کیفـر هـاي حقـوق  گیـري در ادوار اخیر، جهت

مـدار  گیـري حقـوق کیفـري امنیـت    که امروزه از شـکل بوده است؛ تا جایی شناختی جرم

مـدارا یـا   نفـی  شـناختی، از جملـه نظریـه   مدارانه جرمهاي امنیتشود. نظریه صحبت می

گذار بوده اسـت کـه   صفر، آن قدر بر اندیشه کارگزاران نظام عدالت کیفري تأثیرتسامح 

هاي حقوق بشـري در  پیشروي آنان را بعضاً در قلمرو حقوق شهروندي و نیز برخی جلوه

هاي حقوق بشري مورد مطالبـه از  پی داشته است. حق بر امنیت، به عنوان یکی از جلوه

موده که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شـهروندان را  ها را مکلف ندولت سوي شهروندان،

هایی را از حیث نظري و قـانونی در  تأمین و تضمین کنند. اما همین موضوع، گاه چالش

  است. و اجتماعی ایجاد کرده  امنیت فردي حوزه

هاي کارگزاران نظام عدالت شناسی با تأثیر بر اندیشه جرم مدارانههاي امنیتنظریه

تأمین امنیت و مبارزه بـا بزهکـاري از سیسـتم عـدالت      حقوق کیفري به بهانهکیفري و 

هـاي دادرسـی عادالنـه ماننـد اصـل      از مؤلفـه کند و بسیاري می» زدایی اخالق«کیفري 

قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب میان جرم و مجازات، اصل برائت، تساوي افراد 

کند. در واقع رعایت اصول دادرسـی  راد را نقض میهاي اساسی افدر برابر قانون و آزادي

که باید توجه نمود که برقراري امنیت پایـدار در  شود. در حالیعادالنه بسیار کمرنگ می

جامعه در سایه رعایت موازین حقوق بشر و به رسمیت شناختن کرامـت انسـان محقـق    

اي در رویـه  سان است که تضمین حقوق دفاعی مـتهم بـه عنـوان حقـوق    شود. بدینمی

ها به رعایـت و تضـمین ایـن    شده و تعهد دولتفرآیند دادرسی کیفري مورد تأکید واقع

  حقوق تعهد به نتیجه است، نه تعهد به وسیله. 
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هاي موجود در حـوزه مزبـور پیشـنهادهاي ذیـل     در مجموع، براي خروج از چالش

  قابل ذکر خواهند بود:

 تأکید بر این امر که آیین هاي آیین دادرسی کیفري و بازشناسی هدف

دادرسی کیفري بیش از آنکه به دغدغه تأمین امنیت بها دهد، باید به 

  هاي اخالقی و دادگرانه توجه داشته باشد.هدف

  اعمال محدودیت نسبت به موازین دادرسی عادالنه در شرایط اضطراري

 باید موقت بوده و بر اساس قانون صورت پذیرد.

 ودیت نسبت به موازین دادرسی عادالنه منجر به که اعمال محددر صورتی

هایی نقض کرامت ذاتی و انسانی متهم شود، از اعمال چنین محدودیت

 خودداري شود.
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 منابع

  ،مجله کانون »المللی جزاییمحاکمه صدام از منظر حقوق بین«آزمایش، علی ،

  .1386، 3وکالي دادگستري خراسان، شماره 

  ، المللی کیفري با تأکیـد بـر   یت حقوق فردي در دادرسی بینرعا«ــــــــــــــ

المللـی بررسـی مسـائل حقـوق      ، مجموعه مقاالت اولین همایش بین»حقوق متهم

الملل بشر، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، بین

  .1381اردیبهشت 

    چـاپ و انتشـارات    آخوندي، محمود، آیین دادرسی کیفري، جلـد سـوم، سـازمان

  .1384وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ ششم، 

  ،1385آشوري، محمد، آیین دادرسی کیفري، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ هفتم.  

  ،ـ ، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ــــــــــــــ

نظر محمد آشوري، تهـران،  در: حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، زیر 

  .1383انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 

  ، نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیـین دادرسـی   «ــــــــــــــ

، فصلنامه مجتمع آموزش عـالی قـم،   »و انقالب در امور کیفريهاي عمومی دادگاه

 .1378سال اول، شماره سوم، پاییز 

 رویه کمیته حقوق بشر در حمایـت از  «قاجار، وري، محمد، و محمدعلی بهمنیآش

، فصلنامه حقوق دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی     »حق آزادي و امنیت شخصی

 .1387، پاییز 3دانشگاه تهران، دوره جدید، شماره 

  ،ترجمه مهدي مقیمـی و  »گذاريتروریسم، خطر و قانون«آلبرشت، هانس یورگ ،

  .1385، زمستان 11بیگی، فصلنامه فقه و حقوق، سال سوم، شماره  مجید قورچی

       ـاله دکتـري حقـوق ابراهیمی، شهرام، پیشگیري از جرم در چالش با موازین حقـوق بشـر، رس

  .1387شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خرداد ماه جزا جرم

 م، اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزاي عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ شش

  .1383پاییز 

  فصلنامه تحقیقات »گفتاري درباره شکنجه و پیشگیري از آن«، ــــــــــــــ ،

  .1376ـ  1377، سال 22حقوقی، شماره 

  ،اسدي، طیبه، رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر با تأکید بر حقوق بنیادین

 .1383، الملل، دانشگاه مفید قمنامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بینپایان
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  اشتیاق، وحید، مقدمه کتاب آیین دادرسی کیفري، نوشته علی خالقی، مؤسسه

  . 1390هاي حقوقی شهر دانش، مطالعات و پژوهش

  ،مجلـس و پـژوهش، نشـریه مرکـز     »دادرسی کیفـري و حقـوق بشـر   «امیدي، جلیل ،

 .1382، تابستان 38هاي مجلس شوراي اسالمی، سال دهم، شماره پژوهش

 فصــلنامه »تعریــف و مبــانی علنــی بــودن دادرســی کیفــري     «،  ـــــــــــــــ ،

  .1387، پاییز 58هاي حقوق تطبیقی، شماره مدرس علوم انسانی ـ پژوهش

      ــارات ــران، انتش ــی ای ــوق اساس ــان در حق ــه و بی ــن، آزادي اندیش ــو، محس ایزانل

  .1382دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، بهار 

 هــا، ترجمــه محمــدعلی اردبیلــی، نشــر جــرایم و مجــازات بکاریــا، ســزار، رســاله

 .1389میزان، چاپ ششم، 

 ــگ ــراهیم، بی ــازات   «زاده، اب ــکنجه و مج ــگیري از ش ــازوکارهاي پیش ــا  س ــا ی ه

ــل    ــو پروتک ــده در پرت ــانی و تحقیرکنن ــه، غیرانس ــاي ظالمان ــامبر  18رفتاره دس

  . 1385، بهار 19هاي فقهی، شماره ، فصلنامه آموزه»میالدي 2002

  ،هـاي دادرسـی کیفـري    به دنبـال اصـول راهبـردي مشـترك آیـین     «پرادل، ژان

، ترجمـه منـوچهر خزانـی، مجلـه حقـوقی بـین المللـی، مرکـز         »مختلف اروپـایی 

  .1376، بهار 21امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوري، شماره 

  ،ترجمه علی »دادرسی عادالنه در امور جنایی«ترشل، استفان و سارا سامرز ،

، دوره جدید، 56ـ  57یان، فصلنامه حقوقی دادگستري، سال هفتادم، شماره شا

  . 1385پاییز و زمستان 

  ،نظـارت فشـرده    ارزیابی برنامه«ترنر، سوزان؛ پترسیلیا، جون؛ و الیزابت پیپر دشنز

، ترجمـه مهـرداد   »براي بزهکاران مواد مخدردر تعلیق مراقبتـی و آزادي مشـروط  

  .1387، پاییز 64ه حقوقی دادگستري، شماره رایجیان اصلی، فصلنام

  ،المللـی و حقـوق داخلـی   علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بـین «خالقی، علی« ،

هـاي حقـوقی شـهر    هاي حقوقی مؤسسه مطالعـات و پـژوهش  دوفصلنامه پژوهش

  . 1383، بهار و تابستان 5دانش، شماره 

  ،ـ    «خلجی، منصوره المللـی در مرحلـه   ینحمایت از حقوق متهمـان بـه جنایـات ب

، بهـار و  46و حقوق خـانواده، سـال دوازدهـم، شـماره      ، دو فصلنامه فقه»دادرسی

  .1386تابستان 

  ،پارادایم جنگ علیه جرم؛ مشروع ساختن امر غیرانسانی«دلماس مارتی، میري«، 

هـا، زیـر نظـر    هاي علوم جنایی، مجموعـه مقالـه   الدین کردعلیوند، تازه ترجمه روح

  .1388نجفی ابرندآبادي، نشر میزان، چاپ اول، بهار  حسین علی
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  ،ماهنامه تعالی حقوق، سال »مدیریت زمان: تسریع در دادرسی«دهقانی، حسین ،

 . 1390، مرداد و شهریور 12سوم، شماره 

 هـا و چگـونگی   گرا به دادرسی کیفري؛ مبـانی، جلـوه  دهقانی، علی، رویکرد امنیت

شناسـی،   ان، رسـاله دکتـري حقـوق جـزا و جـرم     تعدیل آن با تأکید بر حقوق ایـر 

 .1389دانشگاه تهران، زمستان 

  ،المللـی و نظـام قضـایی    استانداردهاي دادرسـی در اسـناد بـین   «رزاقی، کیانوش

  .1389، خرداد 105، ماهنامه کانون، سال پنجاه و دوم، شماره »ایران

  ،فصـلنامه  »صرالملل معاقاعده منع شکنجه در حقوق بین«رنجبریان، امیرحسین ،

  .1384، زمستان 70حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 

  ،هاي منزلـی همـراه بـا    درمان مواد مخدر و حبس«ژولین، آنت؛ و برایان استیپاك

، ترجمـه  »نظارت الکترونیکی: ارزیابی یکـی از تـدابیر اجتمـاعی جـایگزین زنـدان     

  .1380، پاییز 36وقی دادگستري، شماره مهرداد رایجیان اصلی، فصلنامه حق

      سیدآقایی، سید علیرضا، حقوق متهم در محاکم اختصاصـی ایـران، نشـر معاونـت

  .1391حقوقی و امور مجلس ناجا (دفتر تحقیقات کاربردي)، 

  ،شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دراك، چاپ چهارم

  .1387پاییز 

 در حقـوق کیفـري ایـران و اسـناد     جایگاه منـع شـکنجه   «م، ناتري، محمدابراهیشمس

  .1384، پاییز و زمستان 9، فصلنامه حقوق خصوصی، شماره »المللی بین

  ،هاي دادرسی عادالنهحقوق متهم در برخورداري از مؤلفه«صالحی، جواد« ،

 .1389، خرداد 97ماهنامه اصالح و تربیت، سال نهم، شماره 

 هاي فردي در مقابله با جرایم ان امنیت ملی و آزاديپور، حسن، توازن میعالی

شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید  تروریستی، رساله دکتري حقوق جزا و جرم

 .1387بهشتی، پاییز 

  ،توجه به حالت خطرناك براي مدیریت و کنترل «عبداللهی، افشین؛ و هیمن بهرامی

 .1390، دي 14و13هاي ه، ماهنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شمار»بزهکاري

 المللی رفتار پلیس و مأموران امنیت کشور، نشر علم، محمود، استانداردهاي بین

  .1384هاشمیون، 

  ،استقالل بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی «فتحی، محمدجواد؛ و علی دهقانی

، فصلنامه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره »و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادالنه

  .1388بهار ، 2
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 ها و موانع تحقق آن در اصل علنی بودن دادرسی«پور، فخر، حسین؛ و علی حاجی

هاي دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ، نشریه»حقوق ایران

  .1390، بهار و تابستان 32ـ  33

 فصـلنامه حقـوقی   ، »مفهـوم و مبـانی حقـوق دفـاعی مـتهم     «بخش، مجتبی، فرح

  .1385، پاییز و زمستان 57و  56ي، شماره دادگستر

  ،ماهنامه دادرسی، شماره »حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفري«فرخشه، علی ،

 .1387، سال دوازدهم، بهمن و اسفند 72

  ،وضعیت حقوق بشر در ایاالت متحده پس از یازدهم سپتامبر«فهیم دانش، علی« ،

شناسی، سال پنجم و ششم، آمریکا –شناسی  اي: اسراییلفصلنامه مطالعات منطقه

 .1383، پاییز و زمستان 21و  20هاي شماره

 فصـلنامه حقـوقی   »نورمبرگ پس از چهل سـال ظامی ـدادگاه ن«ا، ـوضی، رضـفی ،

  .1367، پاییز و زمستان 9بین المللی، شماره 

  قاري سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، جستارهایی

هاي حقـوقی شـهردانش،   ها، موسسه مطالعات و پژوهشها و آزادياز حق تحلیلی

 .1389چاپ دوم، 

   :ـــــــــــــ ، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، درآمدي بر مباحث نظـري

هاي حقوقی شهر دانش،  مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، مؤسسه مطالعات و پژوهش

  .1390چاپ سوم، 

 الگوهاي دوگانه فرآیندکیفري کنترل جرم و «ناري،  د دانشقپانچی، حسام؛ و حمی

هاي حقوق کیفري، دانشگاه علوم اسالمی  ، فصلنامه آموزه»دادرسی منصفانه

  .1391، پاییز و زمستان 4رضوي، شماره 

 فصلنامه »شرط ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسأله«نیا، ناصر، قربان ،

 .1388، تابستان 21گ و اندیشه اسالمی، شماره حقوق اسالمی، پژوهشگاه فرهن

  کاشانی، سیدمحمود، استانداردهاي جهانی دادگستري: نقد و بررسی قانون

 .1383هاي عمومی و انقالب، تهران، نشر میزان، تابستان دادگاه

  ،فصلنامه راهبرد، »ها در عصر جهانی شدنحقوق بشر و دولت«کاظمی، مریم ،

  .1384، 38شماره 

  ،المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلطآیین دادرسی کیفري بین«امبوس، کاي« ،

، بهار و 45مکان، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره  ترجمه حسین آقایی جنت

 .1386تابستان 
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  ،ترجمه شهرام »هایی درباره هدف آیین دادرسی کیفريمالحظه«گسن، رمون ،

 .1385، پاییز و زمستان 56 – 57ابراهیمی، فصلنامه حقوقی دادگستري، شماره 

  ،ترجمه »گر در اروپاکیفر و مدیریت خطرها: بسوي عدالتی محاسبه«ماري، فلیپ ،

، پاییز و 49و 48زاده، فصلنامه حقوقی دادگستري، شماره اسماعیلحسن کاشفی 

  .1383زمستان 

   ،بازدارنـدگی مجـازات   بررسـی نظریـه  «‹محمودي جانکی، فیروز؛ و سارا آقـایی« ،

، 2، شـماره  38صـلنامه حقـوق، مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی، دوره        ف

  .1387تابستان 

 آثار دادرسی فوري در حقوق ایران «اهللا؛ و سیدمهدي موسوي، موسوي، سید فضل

، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علـوم سیاسـی، سـال سـی و نهـم،      »و انگلیس

  .1388، پاییز 3شماره 

  ، ـ ، فصلنامه »قلمرو اجراي دادرسی فوري در حقوق ایران وانگلیس نحوه و«ــــــــــــ

  .1391، بهار 1حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهل و دوم، شماره 

  ، فصلنامه »نقد و بررسی دادرسی فوري در حقوق ایران و انگلیس«ـــــــــــــ ،

  .1388ر ، بها1حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال سی و نهم، شماره 

  ،الملل حقوق بشر و جلـوگیري  کندوکاوي در تمهیدات نظام بین«مهرپور، حسین

  .1382، زمستان 30، فصلنامه راهبرد، شماره ››از شکنجه

  ،بـا نگـاهی بـه    هـاي اسـالمی   بازپژوهش تجري در آموزه«میرخلیلی، سیدمحمود

  .1389، 82، نامه مفید، شماره »شناسی حالت خطرناك از منظرجرم

 ماهنامـه  »اجراهاي عدم رعایت مهلت معقـول  ضمانت«رزاپور مشیزي، علیرضا، می ،

  .1391، خرداد و تیر 16تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 

 شناسی انتقادي  شناسی (ازجرم درس جرم حسین، تقریراتنجفی ابرندآبادي، علی

وق شناسی دانشکده حق شناسی امنیتی)، دوره دکتري حقوق کیفري و جرم تا جرم

  .1391- 1392دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال دوم سال تحصیلی 

  ، نو: درآمدي بر سیاست جنایی  شناسی جرم ـنو  کیفرشناسی«ـــــــــــــ

حسین ها)، زیر نظر علیهاي علوم جنایی (مجموعه مقاله ، تازه»مدیریتی خطرمدار

 . 1388آبادي، نشر میزان، نجفی ابرند

  ،فصلنامه کانون »سازمان ملل متحد 1984ر کنوانسیون شکنجه د«نوربها، رضا ،

  . 1368، پاییز و زمستان 149و 148وکال، شماره 

 ،1380والیی، عیسی، فرهنگ تشریح اصطالحات اصولی، نشر نی، چاپ دوم.  
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  انتشارات 2هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، جلد ،

  .1380دادگستر، چاپ پنجم، 

 دیدگان در مرحله دادرسی و اجراي حکمرسانی به بزهخدمات«، مهدي، یوسفی مراغه« ،

 . 1388فصلنامه حقوق و مصلحت، سال اول، شماره چهارم، پاییز 
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