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Abstract 

Background and Objective: Ensuring Respect for Human Rights in the Realm of Fair Trial; Observance of 

all Formal and Substantive Guarantees Related to the Rights of the Litigants is Required in Criminal 

Proceedings. However, Today, Following the Increasing Number of Crimes and Social Deviations, 

Especially Terrorist and Security Crimes, we are Witnessing a Shift in the View of Justice-Oriented Formal 

Rights in Order to Ensure Security and Fight Crime From a Security-Oriented Perspective, Which is Derived 

From Modern Criminological Teachings. 

Materials and Methods: This Research is of Theoretical Type and the Research Method is Descriptive-

Analytical and the Method of Data Collection is Library and has been Done by Referring to Documents, 

Books and Articles. 

Findings: The Shadow of Criminal Law-Based Security Criminology, Especially Criminal Law, Has 

Transformed Everything Conceived in a Fair Trial with Human Rights Guarantees. And by Ignoring the 

Principles and Criteria of Fair Trial, Strict Criminal Procedure has Emerged Both at the Preliminary 

Investigation Stage and at the Stage of the Trial. 

Ethical Considerations: In Order to Organize this Research, While Observing the Authenticity of the Texts, 

Honesty and Fidelity have Been Observed. 

Conclusion: Ignoring the Principles and Rules Governing a Fair and Just Trial, although as a Temporary 

Shelter, it Will Have a Detrimental Effect on the Order and Security of Society, Which Will not be 

Compensated in any Way, Because What is Certain is that the Purpose of Criminal Law is to Create Security 

in the Society, But it Should not be Allowed to Violate the Fundamental Values of the Accused and the 

Suspects. 

Keywords: Security; Security Criminology; Human Rights; Fait Trial; Criminal Procedure  

 

Please cite this article as: Meybodi
 
M. R., Shadmanfar

 
M. R., Heidari M., Challenges and Limitations of Human 

Rights Facing Criminal Proceedings in the Light of Security Criminology Studies. Iran J Med Law, Special Issue on 

Human Rights and Citizenship Rights 2018; 151-171. 

mailto:mrsh23@gmail.com


 2317 ،شهروندی حقوق و بشر حقوق نامه ویژه پزشکی، حقوق فصلنامه /251

 

 پژوهشی مقاله

 

 های کیفری های حقوق بشری فراروی دادرسی ودیتها و محد چالش

 ی امنیتیشناس جرمدر سایه مطالعات 
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 چکیده

هاای شایلی و مااهوی مرباو  باه حقاوق        رعایت کلیه تضمینحقوق بشری در قلمرو دادرسی عادالنه؛  تضمین رعایت :هدف و زمینه

ویاهه   افات اجتماعی باه کند. لیین امروزه متعاقب افزایش روزافزون آمار جرائم و انحر های کیفری اقتضاء می طرفین دعوی را در دادرسی

ی باه نگااه   بزهیاار  محور در راستای تأمین امنیت و مباارزه باا   انواع جرائم تروریستی و امنیتی، شاهد چرخش نگاه حقوق شیلی عدالت

 ی نوین است.شناس جرمهای  یم که این خود برگرفته از آموزهباش میمحور  امنیت

صاورت  ه آوری اطالعات ب د و روش جمعباش میتحقیق به صورت توصیفی تحلیلی  روش این تحقیق از نوع نظری بوده  ها: روش و مواد

 ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است. کتابخانه

کاه در یاد دادرسای عادالناه باا       آنچه ویهه حقوق کیفری شیلی، هر همحور بر حقوق کیفری، ب ی امنیتشناس جرمافینی  سایه :ها یافته

ین دادرسای  یا های حقوق بشری متصور بوده را متحول گردانیده و با نادیده انگاشاتن اصاول و معیارهاای دادرسای منصافانه، آ      نتضمی

 .، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی به منصه ظهور رسانیده استای گیرانه کیفری سخت

 داری رعایت شده است. رعایت اصالت متون، صداقت و امانت در تمام مراحل نگارش پهوهش حاضر، ضمن :اخالقی مالحظات

توجهی به اصول و قواعد حاکم بر ید دادرسی عادالنه و منصفانه اگرچه به عنوان ید مسین موقتی اثر خود را به نحو  بی :گیری نتیجه

 آنچاه ابل جبران نخواهاد باود چراکاه    وجه ق مطلوب بر جای گذاشته لیین آثار مخربی بر نظم و امنیت جامعه خواهد داشت که به هیچ

های بنیادین و اساسای   وجه مجوزی برای تعدی به ارزش اما نباید به هیچ ،مسلم است هدف حقوق کیفری، ایجاد امنیت در جامعه است

 متهمان و مظنونان گردد.

 ین دادرسی کیفرییآ ؛دادرسی عادالنه ؛حقوق بشر ؛ی امنیتیشناس جرم ؛امنیت :ها واژه کلید
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 مقدمه

های فطری انسان بوده و با ذات او آمیخته  امنیت ییی از نیاز

شده است و به مثابه ید آرمان و واقعیت در کنار حقوق 

بنیادینی چون حق حیات، جزء نسل اول حقوق بشر محسوب 

های  آبراهام مزلو در شرحی که از سلسله مراتب نیاز »د. شو می

زیولوژید مانند: های فی انسانی عنوان کرده، پس از نیاز

گرسنگی، تشنگی و ... بالفاصله نیاز به امنیت و ایمنی را بیان 

زمانی فارغ ای را یاد ندارد که دیر تاریخ جامعه (.1) «کرده است

چراکه  ها و معضالت امنیتی، روزگار سپری کرده باشد از دغدغه

ای است انیارناپذیر در اجتماعات بشری  ی مقولهبزهیار جرم و

اسب پیچیدگی روابط انسانی و تحوالت و توسعه که به تن

 تحوالتی قرار فرهنگ جوامع، پدیده مجرمانه نیز دستخوش

گرفته است. در همین راستا جوامع انسانی در طول تاریخ بر  

های مختلف به تبیین و تحلیل پدیده  مبنا و اساس شیوه

ا اند. در این بین در تقابل ب مجرمانه به مقابله با آن برخاسته

اجتماعی  ی در حیات فردی وبزهیار زا و خطرناک تأثیرات آسیب

های مهم علوم جنایی در ربع  ی به عنوان ییی از رشتهشناس جرم

آخر قرن نوزدهم با هدف انجام این رسالت خطیر و ارزشمند 

یعنی تبیین و تحلیل علمی این پدیده و شناخت مباشران و 

های  ها و روش ا اتخاذ شیوهقربانیان آن پا به عرصه وجود نهاد و ب

تر در  تر و گسترده علمی و تجربی، زمینه را برای مطالعات عمیق

مبنای رسالت ابعاد مختلف و پیچیده پدیده مجرمانه فراهم آورد. 

اجتماعی کردن  باز این علم در ابتدا بازپروری و اصالح دوباره و

 های متمادی بر سیاست کیفری غالب کشورها مجرم بود و سال

یهه پس از حمالت  اما در چند دهه اخیر بو ،حاکمیت داشت

ایاالت متحده آمرییا و افزایش  2221سپتامبر  11تروریستی 

و تورم جمعیت کیفری که امنیت  بار خشونتجرائم تروریستی، 

به عنوان ید نیاز فطری به شدت متزلزل شد انتقادات شدیدی 

مطرح گردید و  علیه نظام اصالح و درمان انشناس جرماز سوی 

ی شناس جرمای شد برای ظهور ید بعد جدید از علم  این مقدمه

 مدار. ی امنیتشناس جرمتحت عنوان 

را نه آلت فعل  بزهیار ی با روییرد امنیتی،شناس جرم

ارتیاب  ،جامعه بلیه کنشگری فعال که با آگاهی و محاسبه

با توجه به معیار و  داند جرم را انتخاب کرده است می

های  ی و مدیریت افراد یا گروهبزهیار اکی افراد، کنترلخطرن

در خطر را به منظور تأمین امنیت جامعه و مردم در اولویت 

این روییرد به عنوان فرهنگ جدید کنترل . (2) دهد قرار می

 ی دیگرشناس جرمبنابراین از نگاه این (. 9د )شو میجرم یاد 

ی و خانوادگی؛ های اجتماع نه فردی قربانی محرومیت بزهیار

بلیه فردی است همانند سایر افراد جامعه که سزاوار تدابیر و 

حسب واسطه انجام جرم بر امیانات رفاهی نیست چراکه به

اش، مسئول اخالل وارد شده به نظم و امنیت  درجه خطرناکی

گذاران را بر آن داشته تا با  جامعه است که قانون

حقوق ماهوی و چه در های متفاوت چه در زمینه  گذاری سیاست

ی این افراد در راستای بزهیار زمینه حقوق شیلی در برخورد با

ارضای خاطر شهروندان و تأمین امنیت جامعه اقدام نمایند. 

های نظام عدالت کیفری از روی  حتی اگر در این میان چرخ

 .1نظام حقوقی بشری بگذرد و منجر به نقض فاحش آن گردد

ی امنیت پایدار در جامعه در سایه برقراراینیه  با توجه به

رعایت موازین حقوق بشر و به رسمیت شناختن کرامت انسانی 

مدارانه  های امنیت نظریهافینی  سایهد، لیین شو میمحقق 

ی با بزهیار به بهانه تأمین امنیت و مبارزه با آن هم یشناس جرم

های حقوق  بسیاری از مؤلفهنقض  تدابیر شدید امنیتی خود 

 حیایت ازبه نوعی  داشته است. درواقع این خود را در پی بشری

حداقل  دارد؛ -ماهوی و شیلی  - زدایی از حقوق کیفری انسان

، باالخص مجرمان جرائم تروریستی و در برابر مجرمان خطرناک

در حقوق شیلی ی شناس جرم پیامدهای این نوعامنیتی. از 

سعی در که ای اشاره نمود  ین دادرسی کیفرییآتوان به  می

در حقوق شهروندان و  خود توسعه هرچه بیشتر قلمرو دخالت

 برای مقابله با جرایم و مجرمان دارد. اتخاذ تادابیر ساختگیراناه

در راستای اهمیت و ضرورت این موضوع باید به این نیته 

ها مانند ایاالت متحده  اشاره کنیم که، در عمل، برخی دولت

                                                                                          

که قانونی به مثابه  ایالت متحده آمرییا قانون پاتریوت عنوان نمونه به. 1

 11پس از حوادث  نقض فاحش حقوق بشری است، در کمتر از دو ماه

رأی مثبت از سوی مجلس  39و به طرز عجیبی با  میالدی 2221سپتامبر 

رح موضوع جنگ علیه با ط (4) رأی مثبت از سوی مجلس شورا 901سنا و 

ترور و مبارزه با سربازان دشمن در جهت گسترش اختیارات نیروهای 

 .(0) به تصویب رسیدامنیتی و انتظامی و محدودیت نظارت قضایی 
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ن به ارتیاب عملیات تروریستی، آمرییا، در ارتبا  با متهما

استانداردهای حق بر دادرسی عادالنه در فضای حقوق بشر و 

کنند. این رویه خاص در  حقوق بشردوستانه را اعمال نمی

الملل با واکنش بسیاری از بازیگران  فضای حقوق بین

المللی مواجه شده است. در راستای تحلیل این رویه و آثار  بین

المللی  ات نویسندگان حقوق و روابط بینحقوقی آن، در ادبی

آثار مختلفی به رشته تحریر درآمده است. ییی از آثاری که به 

تازگی و به زبان فارسی صورت گرفته است، رسالة دکتری 

الملل عمومی نوشتة فرید بیرانوند، تحت عنوان  حقوق بین

المللی با تأکید  رویه محاکم ملی در مواجهه با حقوق نرم بین»

د. در این رساله، رویة کشورهای باش می« حقوق بشردوستانه بر

مختلفی از جمله ایاالت متحدة آمرییا در زمینه تمتع متهمان 

به ارتیاب عملیات تروریستی از حق بر دادرسی عادالنه به 

عنوان ییی از مصادیق حقوق نرم بشردوستانه به تفصیل مورد 

ان انگلیسی زبان بررسی قرار گرفته است. در ادبیات نویسندگ

نیز آثار مختلفی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. در 

توانیم به کتاب سالیناس فاریاس تحت  میان آثار مزبور می

تروریسم و حقوق بشر در رویة دادگاه اروپایی حقوق »عنوان 

میالدی منتشر شده است، اشاره  2219که در سال « بشر

رهای پهوهش حاضر، مانند حق کنیم. در این کتاب برخی متغی

بر دادرسی عادالنه در ارتبا  با متهمان به ارتیاب عملیات 

تروریستی در چهارچوب رویة دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد 

د شو میگرفته است و نشان داده   بحث و بررسی انتقادی قرار

که چگونه دادگاه اروپایی حقوق بشر در مقابل رویة ایجاد شده 

توانیم به کتاب  کند. همچنین در همین راستا می مقاومت می

الملل و  کتاب راهنمای حقوق بین»بن سائول تحت عنوان 

منتشر شده است اشاره کنیم. این  2214که در سال « تروریسم

د که ابعاد مختلف باش میای از مقاالت  کتاب درواقع مجموعه

رار الملل را مورد بحث و بررسی ق تروریسم در فضای حقوق بین

داده است. در فصل دوم از کتاب مزبور هفت مقاله به طور خاص 

المللی،  به بحث تروریسم در چهارچوب حقوق بشردوستانه بین

... پرداخته است. این کتاب نیز در  حق بر دادرسی عادالنه و

های ایجاد شده طراحی و به رشته تحریر  جهت انتقاد به رویه

پهوهش حاضر مانند  اما نیته اینجاست که ،درآمده است

های  های مذکور به بررسی هنجاری و ساختاریِ رویه پهوهش

پردازد بلیه با روییردی وابسته به فضای  ایجاد شده نمی

ها محسوب  ی که نوآوریِ آن نسبت به سایر پهوهششناس جرم

  ها و فضای مزبور پرداخته است. د، به تحلیل رویهشو می

گفته پرسش اصلی این  یشترتیب با عنایت به مطالب پ بدین

ی شناس جرمامنیت ) های تأمین پهوهش آن است که چالش

سازوکارهای  ی سختگیرانه وها سیاست امنیتی( بر اساس

در ید دادرسی  محدودکننده در برخورد با موازین حقوق بشر

یین بچیست؟ که در این راستا پس از بررسی و ت عادالنه

آن؛ به  گیری شیل و زمینه های ی امنیتیشناس جرممفهوم 

مرحله تحقیقات مقدماتی و  -امنیتی شدن حقوق کیفری 

پرداخته خواهد شد و از باب نمونه به مقررات  -مرحله رسیدگی 

 دو کشور آمرییا و ایران در این زمینه اشاره گردیده است.

 

 یشناس جرم امنیتی شدن

های علوم جنایی به  عنوان ییی از شاخه به یشناس جرم

کارهای مناسب توسط حقوق کیفری در  از ارائه راه دنبال عجز

با جهت پیشگیری و یا کاهش جرائم، پا به عرصه وجود نهاده و 

کردن آن کوشیده است که انسان   شناسی و محو تمرکز بر علت

و سعادت و سربلندی وی را هدف غایی خود قرار داده و اجرای 

  فرمان الهی عدالت و احسان را واقعیت بخشد.

علم در طول حیات خویش ادوار مختلفی را پشت سر  این

نهاده و متناسب با تحوالت فیری و اجتماعی، تغییراتی 

تر  های جدید نزدید که هرچه به دوره است چشمگیر یافته

اصلی  ی از روییردشناس جرمکنیم که  یم مالحظه میشو می

های نوینی با  شناسی( دور شده و به سوی روش خود )علت

دیدگان بالقوه و جامعه از گذر طرد و  ی امنیت بزههدف ارتقا

های خطرناک مجرمان از جامعه روی آورده  منزوی کردن گروه

در چند دهه اخیر در پی جهانی شدن و به دنبال  (.6) است

ویهه جرائم  تحوالت سیاسی، اقتصادی، افزایش آمار جرائم به

ر سپتامب 11باالخص پس از حوادث  بار خشونتتروریستی و 

ایاالت متحده آمرییا و متعاقب آن ظهور ترس از جرم  2221

وجود  بیش از گذشته موجی از احساس ناامنی در جهان به

آمده و جهانیان را در بهت و وحشت فرو برده است. این 
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سابقه تدابیری  احساس ناامنی سرآغازی برای اتخاذ بی

ا گر شد که در لوای شعار مبارزه ب گرایانه و سرکوب امنیت

یافته فراملی و ندای  اقدامات تروریستی و جرائم سازمان

برقراری امنیت، تحقق یافت. بنابراین در پرتو افزایش روزافزون 

آمار جرائم و انحرافات اجتماعی و متعاقب آن احساس ناامنی 

گذاران این فرصت )بهانه( را  در اقصی نقا  گیتی، سیاست

گیرانه، محور  رات سختاند که با وضع قوانین و مقر دست یافته

 ی را به سمت مطالعات امنیتی سوق دهند.شناس جرممطالعاتی 

سپتامبر در ایاالت متحده آمرییا را  11به عبارتی حادثه 

محور در  های امنیت توان نقطه عطفی در پیدایش دیدگاه می

محور،  ی تخمینی، ریسدشناس جرمی مانند شناس جرم

 مدار دانست. منی دششناس جرمی دیگری و شناس جرم

ی که شناس جرممحور در  به این ترتیب روییردهای امنیت

نامید، به  «ی امنیتیشناس جرم»را ها  آن توان با مسامحه می

 .گیرد ی هنجارمند یا نرماتیو، قرار میشناس جرمنوعی در برابر 

ی شناس جرمهای  کارها و یافته ی هنجارمند راهشناس جرمدر 

ی از سنجه معیارهای حقوق بشری برای ورود به حقوق کیفر

ی امنیتی با صحبت از حالت شناس جرماما  ،ندشو میعبور داده 

گیر  ، اقدامات تأمینی امنیتی توانبزهیار خطرناک یا خطرناکی

 ، جنگ با جرم، مجرمان( ) و نه اقدامات تأمینی و تربیتی

دیدگان بالقوه و .. ید گروه از  خطرناک، امنیت جامعه و بزه

ن یا جرائم را دشمن جامعه و خطرناک دانسته و مجرمی

از جامعه و  بزهیار کوشد تا از طریق حذف، طرد و اخراج می

کنارگذاری اصل بازگرداندن و ادغام دوباره مجرم به  تأکید بر

جامعه در جهت برقراری امنیت گام بردارد. درواقع در عرصه 

ا گیری و شدت عمل ب کنترل جرم، نوعی گفتمان جنگ، سخت

 بزهیار جرم در اولویت قرار داده شده است. چندان که گاه از

خطرناک، مزمن یا به عادت که خود از نظر مفهومی و حقوقی 

 دشو میقابل بحث است به عنوان دشمن داخلی جامعه یاد 

انسان  در نگاه افراطی حتی چنین دشمنانی را غیر. (1)

بیمار و قربانی فردی  بزهیار (. چراکه از نظر آنان9خوانند ) می

شرایط اجتماعی و فردی نیست بلیه عاملی مسئول و خطرناک 

است و با اراده خویش ارتیاب جرم را انتخاب کرده است. لذا 

 باید پذیرای خطر تیرار جرم خویش نیز باشد.

ی شعار خود را با شعار سیاسی جنگ شناس جرماین قسم 

علیه جرم آغاز کرده است که به تعبیری ید تبلیغ 

گرایی کیفری وابسته  ایدئولوژییی است و به نوعی به عوام

هایی تمرکز یافته که بیشتر بر افیار  است. این شعار بر جرم

گذارند که در ادامه مرزهای حقوق کیفری را  عمومی تأثیر می

(، به منظور عبور از 3کند ) جا می هنیز به نفع حقوق جنگ جاب

 از امتیازهایهای حقوق کیفری و بهره جستن  محدودیت

توان در شرایطی دشمن  حقوق جنگ زیرا در جنگ می

احتمالی را کشت و یا تا پایان جنگ بدون نیاز به مدرک و 

 (.3آنیه مرتیب جرمی مشخص شده باشد بازداشت نمود ) بی

های  ی امنیتی با فاصله گرفتن از دیدگاهشناس جرمبنابراین 

گیرانه و  ختی سها سیاستمحوری،   سوی جرم محور به مجرم

محور رو نموده و با عنایت به مدیریت ریسد جرم و  امنیت

سازی و  ی و خنثیبزهیار حالت خطرناک مجرم بر سلب توان

گیری و شدت عمل بدون  مهار خطر آنان از طریق سخت

اغماض بر مرتیبان با توجیه دسترسی به امنیت حداکثری و 

تحقق روییرد  که طوری به غلبه بر احساس ناامنی تأکید دارد.

کننده  منعیس ی و رشد امنیت درواقعشناس جرممحور در  امنیت

 ناامنی گسترده در عصر حاضر است.

 

 ی امنیتیشناس جرم گیری شکلهای  زمینه

ی در نتیجه شناس جرمگرا مانند سایر اقسام  ی امنیتشناس جرم

 های مختلف به قرار ذیل شیل گرفته است. ترکیب عوامل و زمینه

 اصالح و درمان یشناس جرم شکست -1

زمان با میتب تحققی، از آغاز روییردی  ی همشناس جرمتولد 

شناختی به جرم داشت و بیشتر معطوف به معالجه  علمی و علت

مجازات کردن  وسیله بهبخواهد اینیه  و درمان مجرمین بود تا

با مجرمین برخورد کند. در این روییرد، مرتیب و مجرم 

بلیه از شود  نمیه و علیه آن محسوب خطرناک؛ دشمن جامع

بدنه اجتماع بیرون آمده و قابل اصالح و دارای کرامت انسانی 

است که موقتاً با ارتیاب جرم بنابر دالیلی، از هنجارهای 

هم زده است. اجتماعی را برفاصله گرفته و نظم معمول جامعه 

 مداری معتقد است لذا روییرد اصالح و درمان بر محور انسانیت

 باید با انجام برخی اقدامات در کنار دفاع در برابر اقدامات
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اندیشی برای بازپروری و  زمان در فیر چاره ه مجرم، همبزهیاران

بازاجتماعی کردن وی بود. بدین ترتیب قطعیت، حتمیت و 

ی دوره کالسید کنار گذاشته شد و تابع ها مجازاتشدت 

  ند.نیازهای مجرم؛ قابل حذف، تعدیل و تخفیف شد

ی بالینی و نظام اصالح و درمان شناس جرماما روییرد 

مبتنی بر آن پس از چندی با اعتراض و انتقادات جدی مواجه 

، 1312و  1362ی در دهه بزهیار شد. افزایش چشمگیر

ها، ترس  های بسیار باالی آن و هزینه ها زندانافزایش جمعیت 

ری به از جرم میان شهروندان، متهم شدن نظام عدالت کیف

های  ، اختیارات وسیع کمیسیونبزهیار مالیمت و تساهل با

 های آزادی مشرو  و قضات در تعیین مدت محیومیت

، تیرار جرم و افزایش خطرناکی مجرمان آزاد شده، 1نامعین

اجتماعی، تحوالت سیاسی، دالیل  -اقتصادی  های زمینه

ی شناس جرمانتقادهای وارده بر این  شناختی؛ همه از نمونه جرم

ی ها سیاستهای جدید و  است که در کنار ظهور اندیشه

گرا بیش از پیش به تضعیف نظام اصالح و  گرانه امنیت سرکوب

میالدی،  1312در میانه دهه  که طوری به درمان منجر شد.

 بازپرورانهی ها سیاستی بالینی و شناس جرمرسماً شیست 

 اعالم شد. انشناس جرمتوسط برخی از 

چه چیز »خود با عنوان  د، مارتینسون در مقالهدر این رون

« هایی درباره جنبه اصالح زندان ها و پاسخ مؤثر است، پرسش

ی اصالح و درمان نیز سخن گفته و ها سیاستاز ناکارآمدی 

، جز در موارد معدودی، بازپرورانههای  اعالم داشت که تالش

اثر چندانی در کاهش جرائم و پیشگیری از تیرار جرم 

پس از مارتینسون، گاتفردسون در مقاله خود  (.12) اند شتهندا

که همانا  فرآیندکارهای مخرب درمان به این  با عنوان راه

(. پانزده سال بعد از انتشار 11اصالح و درمان باشد، دامن زد )

مقاله مارتینسون، دیوان عالی آمرییا با صدور رأیی تقریباً 

بردی برای مجازات بازپروری را کنار گذاشت و اصول راه

تعیین کرد که به موجب این اصول هدف بازپروری از اهداف 

                                                                                          

های نامعین سالب آزادی به علت نامشخص بودن هدف و نامعین  . محیومیت1

جدی برای  بودن زمان آزادی از نظر منتقدان سیاست اصالح و درمان خطری

که در این قسم سرنوشت محیوم در دست  آزادی و حقوق فردی است چرا

 گیرد. .. قرار می.پزشیان و  متخصصان مانند مددکاران اجتماعی، روان

(. بنابراین عدم اثربخشی 12شد ) مجازات مجرمان حذف می

اصالح و درمان در پیشگیری از  های زودهنگام برنامه

های  کاری مجرمان و جلوگیری از فوران روزافزون جرم بازبزه

ن کیفری را به عملگرایی دانا ان و حقوقشناس جرم، بار خشونت

و کارایی کیفرهای قهرآمیز در برخورد با مجرمان خطرناک در 

راستای استمرار بخشیدن به امنیت جامعه و ارضای خاطر 

 شهروندان متمایل ساخت.

 یشناس جرمگرایی در  گرایی تا عوام از علمی -2

در پس هر رخداد جنایی، مسأله مهمی نهفته است که به 

شناختی، از دید بسیاری  دگی آن با مقوله روانلحاظ درهم تنی

ماند. این مسأله که دامنه آن هزاران برابر  مغفول و پنهان می

د، ترس از جرم نام دارد. چراکه باش میتر از جرم  گسترده

 ،گردد گیر فرد یا افراد محدودی می معموالً جرائم ارتیابی دامن

گیر افراد  ریباناما آثار نامرئی ترس از آن و احساس ناامنی گ

در قالب ید واکنش احساسی که مشخصه »د، شو میبسیاری 

اصلی آن وحشت و اضطراب نسبت به جرم و یا نمادهای 

 .(19« )مرتبط با آن است

ی چون سن، تأثیرگذارترس از جرم اگرچه با عوامل 

 …دیدگی، عملیرد دستگاه عدالت کیفری و  جنسیت، سابقه بزه

در این مهم به شدت نمود  آنچه، اما (14یابد ) شدت و قلت می

 یابد افزایش جرائم است که با القای احساس ترس از قربانی می

و ناتوانی  شدن )خواه مالی یا جسمی( موجبات محدودیت

 های اولیه شهروندان برای استفاده مناسب از حقوق و آزادی

 آورد. را نیز فراهم میها  آن

فزایش تجربه جرم میالدی با ا 1392و  1362های  در دهه

طور  بهدر میان طبقه متوسط، توجه اندیشمندان امور جنایی 

جلب شد چراکه برای  بزهیار دیده و خاص به رابطه بزه

تر از دیگر آثار باقیمانده از  دیدگان، ترس اغلب فراتر و بادوام بزه

ی در آمرییا طبق گزارش بزهیار نرخ که طوری به جرم است.

FBI  0/939به  1362ده هزار نفر در سال در هر  11/199از 

مانند قتل  بار خشونترسیده بود. در جرائم  1312در سال 

عمد، تجاوزات جنسی، سرقت مقرون به آزار و تهدید و ایراد 

 4/96به  1362در سال  1/16صدمات بدنی عمدی نرخ جرم از 

به اوج خود  1332(. این مهم در دهه 10رسید ) 1312در سال 
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میلیون جرم  1/1میالدی  1330در سال  که یطور به رسید

دقیقه ید قتل عمد،  21آمیز به ثبت رسید. یعنی هر  خشونت

دقیقه ید حمله مسلحانه که  92دقیقه ید تجاوز و هر  0هر 

 (.16دهنده است ) العاده تیان در نوع خود آماری فوق

در این دوران جرم از ید مسأله آزاردهنده برای قشری 

ای فراگیر و روزمره برای اکثریت جامعه  ه مسألهخاص )فقرا(، ب

 تبدیل شد و این روند رو به رشد تجربه مستقیم و غیر

و نهادینه شدن  ها رسانهیی جرم توسط نما بزرگمستقیم جرم، 

به شیل  - تر شدن ابعاد گوناگون جرم نگرانی عمومی و نمایان

نزاکتی  سازمانی و یا بی نزاکتی فیزییی مثل خرابیاری و بی بی

باعث شد جرم و  - اجتماعی مثل تهدید جوانان در خیابان

شود و  ای دیدگی وارد زندگی مردم فارغ از هر طبقه خطر بزه

خود را با پیامدهایی چون کاهش سطح رفاه، افزایش سطح 

احتیا ، محدود شدن آمد و شد، افزایش مهاجرت از مناطق 

گروهی و  محروم و آسیب به اعتماد اجتماعی، روابط میان

 های جامعه برای نظارت اجتماعی نشان دهد.  کاهش ظرفیت

شان، به عنوان  گونه با رشد قارچ ها رسانهدر این راستا 

 تأثیرگذارعامل  ترین از زندگی مردم، مهمناپذیر  یبخش جدای

 ای پیشگیرانههرچند نقش مثبت و  ،ندباش میبر ترس از جرم 

رائم در جهت جلوگیری از ی جرسان طالعاز طریق ا ها رسانهکه 

وقوع جرائم بعدی دارند؛ غیر قابل انیار است لیین تحریف این 

تنها در افزایش امنیت نقش  نهها  آن یینما بزرگوقایع یا 

چندانی ندارد بلیه گاه، خود منجر به تشدید احساس ناامنی 

معناداری طور  بهجرائم را  ها رسانهخواهند شد. معموالً 

در دنیای واقعی هست به تصویر  آنچه از آمیزتر خشونت

بر این باورند که بینندگان  پهوهشگران که طوری به ندکشان می

ارزش از  بینی بی این تصاویر را درونی کرده و ید جهان

کنند که مشخصه این  واقعیت را در ذهن خود ترسیم می

اعتمادی، بدبینی، بدگمانی و درک باالتر از حد  بینی؛ بی جهان

 دید جامعه توسط جرم است. معمول ته

« زدایی جرم»در این راستا گزارش شورای اروپا در زمینه 

دیدگی و ترس از  رابطه صحیح بین بزه»بسیار بامعنا است. 

ی گروهی، ها رسانهجنایت هرچه باشد ایجاد ترس ناشی از 

 ( بنابراین با وجود16« )رود میمشیل عمده اجتماعی به شمار 

آیینه »و یا « نما جام جهان»باراتی چون با ع ها اینیه رسانه

این  تر دقیقند، شاید تعبیر شو میتوصیف « تمام نمای زندگی

منشوری هستند که تصویر جهان واقعی را  ها رسانهباشد که 

(. لذا از آنجا که همیشه امنیت یا به 11کنند ) تحریف می

تعبیر بهتر احساس امنیت از نیازهای مهم هر فرد در زندگی 

های آرامش روانی در  ماعی بوده و هست، عدم وجود سایهاجت

های  سطح جامعه و نبود امنیت، باعث گردید تا اندیشه

 ی، با ظهور ترس از جرم بهشناس جرممدار در سطوح  امنیت

ی مستقیم خواست مردم تأثیرگذاروجود آیند و جوامع شاهد 

ی و متعاقب شناس جرمکه همانا سخن از عوامگرایی است در 

های کیفری شوند. به دیگر سخن، مستند  گذاری ن در سیاستآ

ی کیفری به عنوان خواسته و مطالبه عمومی ها سیاستکردن 

کار مناسبی برای مشروعیت بخشی به  راه ها رسانهبا کمد 

گرا است. این در حالی است که از  های کیفری امنیت برنامه

ر ی اثربخشی راهیارهای علمی بشناس جرماوان پیدایش 

 مقبولیت و خواست مردم ارجحیت داشت.

 جهانی شدن و افزایش جرائم تروریستی -3

جهانی شدن در آستانه قرن بیست و ییم تحت تأثیر 

عواملی چون انقالب ارتباطات و ظهور شبیه اینترنت، 

ی مالی، بازارهای چند ملیتی، گسترش ها شرکت گیری شیل

رش یافته است تجارت الیترونییی و فعالیت بازار بورس گست

ی ها درگیریو  ها جنگکه در پی آن آثار مثبتی چون کاهش 

ی مادی، افزایش نسبی رفاه و ها پیشرفتنظامی، افزایش 

چون  ای منفیهای گوناگون؛ اثرات  اشتغال و رشد ییپارچگی

گسترش تینولوژی نظامی ویرانگر، تخریب فزاینده محیط 

ش انسجام مالی، انحطا  فرهنگی، کاه ثباتی بیزیست، 

 داشته است.  اجتماعی و ... را دربر

با جهانی شدن، تعریف جرم نیز شروع به تغییر کرده است 

، اشیال بزهیاران های تازه برای به عبارتی با پدیدار شدن فرصت

یافته که تهدیدی برای صلح،  ی ظهور و توسعهبزهیار نوینی از

آیند و  یشمار م امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری به

بر ایجاد ناامنی در سطح ملی، تهدیدی علیه امنیت جهانی  عالوه

ترتیب جرائم به شیل سنتی که یا  ند. بدینشو مینیز محسوب 

المللی، امروزه  بین به صورتمحلی و داخلی بودند و یا  به صورت
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به موازات جهانی شدن، ماهیت فراملی و جهانی به خود 

اند. در این  ی ید کشور انتقال یافتهاند و به ماوراء مرزها گرفته

ی ید حیومت ها سیاستبین جرائم تروریستی علیه ساختار و 

 - ای جدید از جنگ و مبارزه ید گروه سیاسی به صورت شیوه

؛ با نقض 21ویهه با آغاز سده  و به 22ایدئولوژید از اوخر سده 

گرایی جهانی  المللی نوعی دغدغه و هم فاحش امنیت ملی و بین

های  از طریق ارتقای همیاریها  آن ر راستای مقابله باد

المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطح ملی و فراملی  بین

 در جهت تأمین و تضمین امنیت حداکثری را ایجاب کرده است. 

در ایاالت متحده  22211سپتامبر سال  11واقعه هولناک 

تروریستی القاعده  آمرییا که بنا به روایت غالباً از سوی سازمان

طراحی و به اجرا درآمده است، نشان داد که عملیات 

 تروریستی از شیل سنتی و انفرادی خویش خارج گشته و به

تنها در ید  یافته درآمده و نه صورت عملیات گسترده و سازمان

                                                                                          

. در گزارش کمیسیون یازده سپتامبر در این خصوص آمده است: در ساعت 1

ده ید شهریور ( ایاالت متح 22برابر با  ) 2221سپتامبر  11صبح  9:46

کشور کامالً دگرگون شده بود. ید هواپیمای مسافربری با صدها مایل سرعت 

( سوخت جت، با شدت  هزار لیتر 42 هزار گالن ) 0در ساعت و حمل تقریباً 

با برج شمالی مرکز تجارت در قسمت جنوبی منتهن برخورد کرد. در ساعت 

رد. آتش و دود ید هواپیمای مسافربری دیگر با برج جنوبی برخورد ک 3:29

شدگان به  کشید؛ فلز، شیشه، خاکستر و اجساد کشته به سمت باال زبانه می

هزار نفر در آن  02های دوقولویی که هرروزه  ریختند. برج فرو می ییناسمت پ

کامل فرو ریختند. در ساعت طور بهدقیقه  32کردند؛ در عرض کمتر از  کار می

افربری به شدت با بخش غربی صبح همان روز، سومین هواپیمای مس 3:91

چهارمین هواپیمای مسافربری در  12:29پنتاگون برخورد کرد. در ساعت 

ای در پنسیلوانیای جنوبی سقو  کرد. این هواپیما که قرار بود پایتخت  منطقه

آمرییا و یا کاخ سفید را مورد هدف قرار دهد، با تالش دلیرانه نیروی هوایی و 

ا مورد حمله واقع شده است مجبور به فرود شده بود. آمرییاینیه  با آگاهی از

جوان عرب که به دستور مسلمانان بنیادگرای  13این فاجعه بزرگ توسط 

 کردند، روی داد. بعضی از مستقر در نواحی دوردست افغانستان فعالیت می

ایاالت متحده بودند و با مردم ترکیب شده  مدت بیش از ید سال درها  آن

ها  آن چهار نفر از آنان در خلبانی متخصص بودند ولی بیشتربودند. اگرچه 

توانستند انگلیسی  به سختی میها  آن سطح تحصیالت باالیی نداشتند. بیشتر

های  در گروهها  آن کامل با انگلیسی ناآشنا بودند.طور  بهصحبت کنند و برخی 

ی ها که به همراه خود چاقوهای کوچد، تیغ چهار یا پنج نفری در حالی

کردند، چهار هواپیما  آور و فلفلی حمل می های اشد مخصوص برش، اسپری

 (.19هایی مرگبار بدل ساختند ) را به موشدها  آن را ربودند و

تواند در قلب ید  کشور کوچد قابلیت اجرا دارد بلیه می

ا که مدعی آزادی، کشور بزرگ و ابرقدرتی مانند آمریی

دموکراسی، امنیت و رعایت حقوق شهروندی است عملیات 

تروریستی به اجرا درآمده و با ایجاد رعب و وحشت عمومی بلیه 

المللی تخریب گسترده و تلفات انسانی سنگین، افیار  بین

  دهد.  الشعاع عملیات خویش قرار های جهان را تحت عمومی ملت

ن نشان از آن دارند که مقوله این حادثه و حوادث مشابه آ

روز در دنیای  تروریسم به عنوان ید تهدید همیشگی روزبه

معاصر در حال افزایش است. چه رخدادهای دیگر بسیار بیشتر 

ها را به خود  ولی بسیار کمتر نگاه ،ستانند از تروریسم جان می

های سیگارکشی در هر سال  دوزند بنابراین با آنیه کشته می

کشته رخداد تروریستی یازدهم  9222بیشتر از  برابر 122

سپتامبر است؛ لیین این رخداد تروریستی بارها بیشتر از 

و . (13سیگارکشی نگرانی دولت و مردم را برانگیخته است )

ی امنیتی از همین امر شناس جرمظهور گفتمان امنیتی و 

ها و بعضاً حمالت  گذاری ها با بمب گیرد که تروریست نشأت می

تحاری که همانا مردن برای کشتن است بر ترس از جرم این ان

 افزایند.  جرائم و خطرناکی چنین مرتیبانی می

 یبزهکار نفوذ سیاست در -4

های حقوقی ارتبا  و تعامل  از آنجایی که در بیشتر نظام

شد عوامل  تنگاتنگی بین حقوق و سیاست وجود دارد؛ بی

ی و در اینجا سشنا جرم گیری شیلتواند در  سیاسی نمی

اما مهم آن است که این  ،تأثیر باشد ی امنیتی بیشناس جرم

ید بر دیگری بیشتر عامل تا چه حد باشد و تأثیر کداممیزان ت

سیاست حقوقی شود، حقوق و »باشد. به نحوی که اگر 

ای مطلوب تأمین و  های اساسی شهروندان به گونه آزادی

دهد که حقوق به  اما فاجعه زمانی رخ می ،دشو میتضمین 

ای برای حیمرانی تبدیل گردد. در این  ابزاری سیاسی و وسیله

های اساسی معنای واقعی خود را از  صورت حقوق و آزادی

آور  رنگ و فاقد اعتبار الزام دهد و تنها به واژگانی کم دست می

 (.16« )یابد در برابر قوای حاکم تنزل می

نگاه  وع بنگریم، دردر این بین اگر از دریچه امنیت به موض

د و سیاست، شو میهم آمیخته امنیتی، قانون با سیاست در

های اجرایی و  کند و واکنش دولت را جانشین قانون می
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( و  قضایی های دادگاهی ) موقتی( را بر اقدام چندگانه )

امنیت  آنچهدهد. هر های شناخته شده حقوقی برتری می گزاره

آنیه آهنگ خوار شمردن  هرد و شو میرا نشانه رفته برجسته 

گردد؛ اینجاست که حقوق کیفری  مردان کند، رسوا می دولت

 (. 22دیگر سخنی برای گفتن ندارد و خود بازوی قدرت است )

کشیده شدن جرم از حوزه صالحیتی نظام عدالت کیفری 

 های انتخاباتی درواقع نتیجه چنین روییردی به به حوزه رقابت

های  دیده شد؛ در دوره چنانچه هک طوری به ،ی استبزهیار

ایاالت متحده آمرییا مسئله  2222و  1399، 1392انتخاباتی 

عنوان دستاویزی  تری را به جرم و امنیت به مراتب نقش پررنگ

امروزه  که طوری به برای کاندیداهای انتخاباتی بازی کرده است.

مداران و نامزدهای  در کمتر مبارزه انتخاباتی است که سیاست

شاغل سیاسی از مبارزه با جرم و حفظ نظم و امنیت سخن به م

میان نیاورند و از این نوع شعارها برای کسب حداکثر آرا استفاده 

سان در کنار مسائلی چون بهداشت عمومی،  بهینه نینند. بدین

های جدیدی چون تأمین امنیت  اشتغال، مسین و آموزش وعده

ن جرائم وارد گفتمان ی، کاهش میزابزهیار و نظم، مبارزه با

ی چون یها انتخاباتی سیاستمداران شد و عبارت های رقابت

تسامح »، «سه ضربه و شما اخراج هستید»، «زندان مؤثر است»

در دالیل کیفر  گیری گیری در کیفر باعث سخت سخت»، «صفر

های انتخاباتی  .. به شعارهای پیشین در فعالیت.و « دشو می

ا وارد شدن حقوق به عرصه سیاست، ترتیب ب افزوده شد. بدین

گرا به عنوان نیاز اصلی  گر کیفری امنیت های سرکوب جنبش

  جوامع در مبارزات سیاسی نمود پیدا کرد.

 

 امنیتی شدن حقوق کیفری 

مداری، الگوی خاصی از تفیر  ی با روییرد امنیتشناس جرم

در عرصه مبارزه با جرائم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است 

هایی جزئی کم و بیش نمودهای  در جوامع مختلف با تفاوتکه 

های گوناگونی از آن تجربه و اجرا شده  فراوانی یافته و صورت

به ویهه پس از حوادث  1332به نحوی که از اوایل دهه  است.

سپتامبر حفاظت از جامعه در برابر مجرمان با  11تروریستی 

اصلی فرض دشمن انگاشتن مجرمین به ییی از اهداف 

های عدالت کیفری بدل شده است؛ به نوعی که در این  سیستم

به مثابه کنشگری اقتصادی است که با  بزهیار دیدگاه

کارگیری عقالنیت کیفری سود و زیان، اقدام به ارتیاب جرم  به

نماید و از این رهگذر شایسته تدابیر حمایتی و رفاهی  می

الح و درمان نیز ی بالینی و اصشناس جرمد و اقدامات باش مین

(. زیرا امروزه 21تواند مؤثر افتد ) در جهت رفع اصلی بزه نمی

محور مرتیبان حالت خطرناک  تحت تأثیر روییردهای امنیت

ویهه در جرائم امنیتی و تروریستی بیشتر به منابع تولید  به

هایی که تحت شرایط خاصی  آسیب شبیه هستند تا انسان

این شیوه حقوق کیفری به (. در 22ند )شو میمرتیب جرم 

( با تأکید بر خنثی سازی و سلب 1عنوان ابزار تأمین امنیت )

ای از جرائم  و به نام ایده قانون  ی حداقل در پارهبزهیار توان

. به همین جهت با پیش پا افتاده رود می  امنیتی کیفری به کار

نشان دادن مشیل جرم، سعی بر ارائه راهیارهای مقطعی و 

 (.29های جدی و بلندمدت ) ریزی دارد تا برنامه زودبازده

گرا، به دنبال تضمین امنیت  با روییرد امنیت حقوق کیفری

حداکثری است و از آنجایی که تضمین نظام ارزشی جامعه، 

ها و برقراری امنیت از جمله اهدافی  دفع تهدیدات و هراس

ا های گزافی ر ها، هزینه ها در راستای تحقق آن است که دولت

های قانونی  ای از محدودیت متحمل شده و حتی حاضرند پاره

گرایی و به دنبال آن  حاکمیت امنیت ،را نادیده بگیرند، جوامع

گیری نظام عدالت کیفری را در راستای تأمین و تضمین  سخت

لذا حقوق کیفری متأثر از اند.  شده امنیت فردی و جمعی پذیرا

ای از  محور در پاره عدالت گرا از حقوق کیفری ایدئولوژی امنیت

محور تغییر مسیر داده است و با  موارد به حقوق کیفری امنیت

مدار سیاست کیفری  تشییل نوعی حقوق کیفری دشمن

گیرانه در بعد حقوق ماهوی و  های سخت کشورها را با رویه

نقض اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادالنه و منصفانه در 

که این خود برگرفته از رده است رو ک هبعد حقوق شیلی روب

ی نوین است که استقرار امنیت به هر شناس جرمهای  آموزه

 های بنیادین انسانی است. روی فراتر از ارزش

 

 امنیتی در تقابل با موازین دادرسی عادالنه یشناس جرم

خواهی،  دادرسی کیفری به عنوان عصاره آرمان عدالت آیین

امع، از این جهت که بخشی به جو گرایی و نظم قانون
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های فردی است از اهمیت  کننده حقوق و آزادی تضمین

به کشوری  چنانچهاند  که گفته فراوانی برخوردار است تا آنجایی

های  ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی

فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید؛ 

 نماییدادرسی کیفری آن مراجعه د آیینکافی است به قانون 

دادرسی کیفری بهترین وسیله برای  آیینرو قواعد  ایناز (.24)

های سیاسی بوده و درجه آزادمنشی ید  شناخت ماهیت نظام

(. لذا 20کند ) حقوقی را مشخص می - سیستم سیاسی

پرواضح است که نباید به نام تأمین امنیت جامعه حقوق 

(. با این وجود تأثیرپذیری 26ت )دفاعی متهم را نادیده گرف

ی امنیتی، عدول از شناس جرمهای  حقوق کیفری از آموزه

بسیاری از اصول و تضمینات دادرسی عادالنه را منتج گردیده 

ای از  که این خود نوید از ید دادرسی افتراقی حداقل در پاره

ی به شناس جرممدارانه  های امنیت نظریهبنابراین  جرائم دارد.

ی و تدابیر شدید امنیتی بزهیار تأمین امنیت و مبارزه با بهانه

هم در های کیفری  در رسیدگی های حقوق بشری را خود مؤلفه

مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادرسی در دادگاه 

 پردازیم. میها  آن به اهم به تفیید در ذیلنموده که نقض 

 گرایی و مرحله تحقیقات مقدماتی امنیت -1

 :قض اصل برائت )معکوس شدن بار اثبات(ن -1-1

به عنوان ییی از  ،گناهی متهم فرض بی اصل برائت یا

های تمدن بشری که مالزمه با حمایت  ترین دستاورد درخشان

کننده  از آزادی و حیثیت اشخاص دارد؛ به عنوان اصل تضمین

د و مانعی است در شو میهای فردی شناخته  حقوق و آزادی

اد حاکمان و کنشگران عدالت کیفری و بیان برابر استبد

ارتیاب جرم آنان به اینیه  گناهند مگر دارد که همه افراد بی می

 اثبات برسد.

که این اصل از سویی میراث مشترک حقوقی  از آنجایی

تمامی ملل متمدن جهان است و از سوی دیگر، الزامات و 

، تیالیف دیگری چون منع شینجه، منع بازداشت خودسرانه

را  توان آن آورد، می .. را به ارمغان می.داشتن حق سیوت و 

در مرحله مظنونیت و «  اصل بنیادی حقوق کیفری فرا »

حاکمیت آن بر  که طوری به .(21) تحقیقات مقدماتی دانست

رسمی در سال طور  بهبار و  های جزایی برای نخستین محاکمه

و  1رار گرفتدر اعالمیه حقوق بشر فرانسه مورد قبول ق 1193

های حقوقی پیشرفته جهان و  امروزه این اصل در همه نظام

به عنوان ید فرض معمول در نظام دادرسی  2اسناد جهانی

جهانی شدن در پی لیین امروزه کیفری پذیرفته شده است. 

آن با الگوهای  گرایی و تقابل ، امنیتهای آن جرم و آثار و پیامد

تقدم اماره مجرمیت بر اصل رسد  به نظر میدادرسی منصفانه؛ 

تواند به عنوان ییی از بارزترین آثار این تحوالت  برائت، می

 ی کند.یخودنما

توان در قانون پاتریوت آمرییا  جلوه عینی فوق را می

که هرکس  صورتینمود. طبق نص صریح این قانون در مشاهده

.. در مظان ارتیاب جرائم .اعم از شهروند آمرییا و یا 

و عملیات تروریستی قرار گیرد، بدون وجود هرگونه  بار خشونت

دلیل ابتدایی دال بر مجرمیتش موقتاً بازداشت شده و در 

چارچوب نظام دادرسی معمول در محاکم محاکمه خواهد شد 

و همچنین است در قانون مربوطه در مورد پناهندگان و 

بار اثبات  که طوری به اند؛ افرادی که از کشوری اخراج شده

و یا  (29) دباش میل بر عهده خود متقاضی پناهندگی دلی

( نیز برخالف اصالحیه 2226قانون قاچاق مواد مخدر آمرییا ) 

چهارم و پنجم قانون اساسی امرییا، اماره مجرمیت را پذیرفته 

و بار اثبات را در مورد عدم صحت اتهامات بر دوش متهم قرار 

ز اماره مجرمیت (. این موارد به وضوح حاکی ا21داده است )

در حوزه اتهامات و جرائم مهم و امنیتی صرفاً به خاطر شدت و 

  خطرناکی اتهام در حقوق آمرییا است.

 433در ایران نیز در قلمرو جرائم علیه امنیت و در ماده 

ها  هرکس در ییی از دسته »قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( 

 439ه های مذکور در ماد ها یا شعب جمعیت یا جمعیت

عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محیوم خواهد شد؛ 

«. اطالع بوده است ثابت شود از اهداف آن بیاینیه  مگر

گذار صراحتاً در عنصر معنوی جرم، اصل را بر مجرمیت  قانون

                                                                                          

افراد تا زمانی که محیوم »دارد:  اعالمیه مذکور عنوان می 13. ماده 1

 ...«ند شو میگناه محسوب  اند، بی نشده

(، میثاق حقوقی مدنی و 11ماده  1 . اعالمیه جهانی حقوق بشر )بند2

( از 6ماده  2( وکنوانسیون اروپایی حقوق بشر )بند 14ماده  2سیاسی )بند 

 باشند. جمله این اسناد می
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اطالعی از اهداف  وی با اثبات بیاینیه  داده؛ مگر  متهم قرار

ین خود حاکی از حاکمیت گناهی خود را ثابت نماید. ا گروه بی

گرایی در حقوق کیفری ایران است. به عبارتی این  امنیت

قوانین با هدف محیوم نمودن متهمان و تأمین نتیجه کمی از 

 کیفری، گرایش به وارونه کردن بار اثبات دارند.  فرآیند

دادرسی کیفری در  فرآیند :توسعه بازداشت موقت -2-1

قرارهای تأمینی است موسوم به  هر نظامی از عدالت کیفری شاهد

در میان این قرارها از نظر شدت، قرار «. قرارهای تأمین کیفری »

ای را به خود اختصاص داده و  بازداشت موقت جایگاه اول و ویهه

بازداشت موقت  بیند. در همواره مدال زرین را بر گردن خود می

به  ین دسترسیمنظور تضم گونه که از نام آن پیداست، به همان

مواقع لزوم موجبات زندانی شدن متهم در تمام مدت متهم در

 د.شو میتحقیقات مقدماتی و یا در قسمتی از آن اقتضا 

تواند آثار و پیامدهای مثبتی از  بازداشت موقت هرچند می

دار شدن  جمله جلوگیری از فرار متهم، ممانعت از جریحه

تهم، احساسات عمومی، جلوگیری از ضرر و زیان به خود م

.. .حفظ آثار و ادله ارتیاب جرم در جریان اجرای عدالت و 

داشته باشد، اما نباید از پیامدهای منفی آن غافل شد چرا که 

آزادی شخصی الزمه وجودی انسان و به عنوان ید حقوق 

فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان باید در 

و از تعرض سایه اصل برائت به آن به دیده احترام بنگرند 

ها در زمینه پاسداری  نسبت به آن احتراز کنند. لذا تعهد دولت

المللی و حقوق داخلی کشورها از  از حق آزادی در اسناد بین

رغم  اما متأسفانه علی 1،جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است

                                                                                          

مقرر  1366المللی حقوق مدنی و سیاسی  ماده نهم میثاق بین 1. بند 1

هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ »داشته است: 

د یخودسرانه توقیف یا بازداشت شود. آزادی هیچ فردی نبا فردی نباید

همچنین در  «.های قانونی دادرسی آیینسلب شود؛ مگر با ادله و مطابق 

هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت »همان ماده آمده است:  9بند 

شود باید در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام صالح برای اعمال 

های قضایی حاضر شود و باید در مدتی معقول  حیتاختیارات و صال

محاکمه یا آزاد شود. بازداشت )زندانی نمودن( اشخاصی که در انتظار 

اعالمیه جهانی  9. نیز ماده «دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد ...

 هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت»دارد:  مقرر می 1349حقوق بشر 

 ←کس را  هیچ»آن بیان داشته:  3 و همچنین ماده« شخصی دارد
 

المللی حقوق بشری و اصول اساسی  این اقبال در اسناد بین

دادرسی در پرتو مالحظات  ینآیکشورها، در اصالحات 

دادرسی کیفری به سوی الگوی  آیینحرکت و توجه  اگر امنیت

امنیت و غلبه امنیت بر عدالت بوده که خود منجر به توسعه 

بازداشت موقت حداقل در جرائم مرتبط با امنیت و حاکمیت 

دادرسی  آیینکشورها شده است که این مهم خود نوید از ید 

ه در آن حقوق بنیادین بشری به حداقل گیرانه ک کیفری سخت

 *دهد. رسد، می می

پرستی آمرییا، از  به عنوان مثال در قسمتی از قانون میهن

« بازداشت اجباری مظنونان به اقدام تروریستی»عنوان کلی 

در گام نخست به اصالح »ولی در دورنمایه این بخش  ،یاد شده

از رهگذر آن،  قانون مهاجرت و تابعیت آمرییا پرداخته شده و

مظنون به اقدام تروریستی ید شخص بیگانه است و در گام 

دوم، بازداشت مظنون بیگانه دارای مدت نیست و در گام سوم 

نیز این بازداشت فقط به مظنونان اقدام تروریستی بار 

ای با  گونه د، بلیه دربردارنده همه بیگانگانی است که بهشو مین

چه بسا خود مرتیب بزه  عملیات تروریستی پیوند دارند

نیز نمایندگان مجلس سنا در (. 23) «تروریستی نشده باشند

آخرین اقدام سختگیرانه خود الیحه تقدیمی دولت مبتنی بر 

 2226بازداشت مظنونان جنگ آمرییا با تروریسم را در سال 

به تصویب رساندند که در این قانون اجازه ادامه بازداشت بدون 

                                                                                          

یا « توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود نمی →

دستگیری یا محدود »براساس ماده بیست اعالمیه اسالمی حقوق بشر 

ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی جایز نیست مگر به مقتضای 

کنوانسیون اروپایی حمایت از  0ماده  1و همچنین بر اساس بند « شرع

هرفردی حق حیات، امنیت شخصی دارد، »های اساسی  حقوق بشر و آزادی

آزادی هیچ فردی نباید سلب شود مگر برحسب موارد قانونی و مطابق با 

بر طبق قانون اساسی ایران نیز بنابر اصل ...«. های قانونی  آیین دادرسی

گر به حیم و ترتیبی که قانون توان دستگیر کرد م کس را نمی هیچ: »92

کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله  معین می

کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار 

ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در 

و « شود اصل طبق قانون مجازات می اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این

هتد حرمت و حیثیت کسی که به حیم قانون »آمده:  93یا در اصل 

دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و 

 «.  موجب مجازات است
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وسوم به جنگ با تروریسم را به دولت محدودیت مظنونان م

برای آنان حق شیایتی در نظر گرفته اینیه  دهد، بدون می

دهد وقتی  (. درواقع مقررات فوق اجازه می92باشد ) شده

شخص مظنون به ید عمل تروریستی گردد آن شخص برای 

ید زمان نامتعارف و تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد، بازداشت 

ها و یا ماهها  شدگان برای هفته سیاری از بازداشتگردد. درواقع ب

تفهیم ها  آن اتهامی بهاینیه  اند، حتی بدون بازداشت شده

. بنابراین توسعه بازداشت موقت به عنوان ید اقدام 1گردد

تر از جامعه،  تأمینی با هدف دور کردن متهم برای مدت طوالنی

د و توجیهی شو میی بزهیار سازی یا سلب توان منجر به ناتوان

تر شدن بازداشت موقت در آمرییا. درواقع  است برای طوالنی

 توان گفت که بازداشت موقت در خدمت نظم جامعه قرار می

 گرفته و نه ایجاد عدالت، بلیه اهرمی است برای حفظ عدالت. 

در حقوق ایران نیز بازداشت موقت به عنوان شدیدترین 

دادرسی کیفری در  ینآیاقدام برای دستیابی متهم در قانون 

جرائمی چند از جمله جرائم تعزیری چهار و باالتر و جرائم 

مقرر  2912در ماده  .علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و ..

                                                                                          

ی آمرییا علیه عراق و افغانستان ها جنگتوانیم در  را می  . نمونه بارز آن1

المللی صلیب سرخ درباره نقض  یم که در گزارش کمیته بینیمشاهده نما

حقوق بشر سربازان انگلیسی و آمرییایی در مورد زندانیان آمده است که 

 مدت و حتی اشتباه بوده است. ها در عراق طوالنی  % بازداشت32

دادرسی کیفری: صدور قرار بازداشت موقت جایز  آیینقانون  291. ماده 2

رد جرائم زیر که دالیل، قرائن و امارت کافی بر توجه نیست، مگر در مو

 اتهام به متهم داللت کند:

سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو ها  آن الف( جرائمی که مجازات قانونی

ثلث دیه کامل ها  آن و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه

پ( ، تر استب( جرائم تعزیری که درجه چهار و باال، یا بیش از آن است

درجه ها  آن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی

ت( ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، ، پنج و باالتر است

چاقو یا هر نوع  به وسیلهنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که  قدرت

، اختالس، خیانت در ث( سرقت، کالهبرداری، ارتشاء، اسلحه انجام شود

که مشمول بند ب این ماده  امانت، جعل یا استفاده سند مجعول در صورتی

نباشد و متهم دارای ید فقره سابقه محیومیت قطعی به علت ارتیاب هر 

  ید از جرائم مذکور باشد.

تبصره: موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر 

 ی مسلح از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ملغی است.بر جرائم نیروها

گذار اوالً در بند ب عنوان جرائم تعزیری  گردیده است که قانون

کلی مقرر نموده که حاکی از  به صورتدرجه چهار به باال 

گونه جرائم است و ثانیاً عنوان  به این گیری و شدت عمل سخت

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را بدون ذکر مصداق 

تعیین نموده که ممین است رویه قضایی در عمل مفهومی 

تر از موارد مصرح در قانون تعزیرات یعنی همان مواد  گسترده

اما بایستی اذعان نمود که در  ،داشته باشد 012الی  439

تری نسبت به مقوله بازداشت  وییرد منطقیحقوق ایران ر

موقت نسبت به آمرییا وجود دارد؛ جهت هرچه بیشتر انسانی 

، 241، 299دادرسی کیفری؛ از جمله مقررات مواد  آیینکردن 

که به جهت جلوگیری از اطاله کالم صرفاً به نام  200، 242

 گردد. مواد اشاره می

 آنچهس اسابر :محدودیت مداخله وکیل مدافع -3-1

در زمینه اصل برائت گذشت؛ طبق این اصل استفاده از 

فنی وکالی دعاوی در امور  - معاضدت و دانش حقوقی

کیفری، از جمله تضمیناتی است که در جهت حفظ حقوق 

امروزه متهم در کلیه مراحل رسیدگی باید به وی داده شود. 

سه مرحله از  حق متهم به داشتن وکیل و همراهی وی در هر

احل دادرسی کیفری یعنی مرحله تحت نظر، مرحله مر

ترین شرو   تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی، از مهم

 المللی است. دادرسی عادالنه در محاکم داخلی و بین فرآیند

المللی متعددی به این حق مسلم  بین 9در اسناد که طوری به

ماده  1بار به موجب بند  متهم تأکید شده است. برای نخستین

میالدی حق  1349اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  11

در  4گرفته است. برخورداری از وکیل مدافع مورد توجه قرار

همه »دارد:  کمیته حقوق بشر نیز مقرر می همین راستا
                                                                                          

؛ 1366مصوب  المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین 14ماده  9بند . 9

 ؛1339کیفری مصوب  المللی اساسنامه دیوان کیفری بین 00ماده  2بند 

منشور آفریقایی حقوق بشر و ؛ 1319 میثاق آمرییایی حقوق بشر مصوب

از جمله .. .و 1332عالمیه اسالمی حقوق بشر مصوب؛ ا1392مردم مصوب 

 ند.باش میاین اسناد 

ی متهم بزهیار اعالمیه جهانی حقوق بشر: هرکس که به 11ماده  1. بند 4

گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان ید دعوای  شده باشد، بی

های الزم برای دفاع تأمین شده باشد،  عمومی که در آن کلیه تضمین

 یر او قانوناً محرز گردد.تقص
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ند باید دسترسی فوری به وکیل شو میاشخاصی که دستگیر 

حق دسترسی به وکیل از چنان جایگاهی در  .«داشته باشند

کشورها از  عادالنه برخوردار است که در حقوق داخلی دادرسی

  1.اشاره شده است نیز به آن صراحتاً جمله ایران

برخالف سابقه طوالنی حضور وکیل مدافع در جلسه 

دادرسی  آیینرسیدگی دادگاه و دفاع از متهم در طول تاریخ 

ی امنیتی و تالش برای شناس جرمبا قدرت گرفتن نظریه کیفری، 

ها در راستای  گذاری های جهانی و تغییر روند قانون با جرممقابله 

گیرانه و خارج شدن از موازین و معیارهای  اتخاذ تدابیر سخت

های بیشتری در جهت تضییع حقوق و  دادرسی عادالنه، موقعیت

های مدنی و  های افراد ایجاد شده است و تعادل بین آزادی آزادی

رده است که در این صالحیت دولت به نفع دولت بر هم خو

زمینه، حق متهم به حضور و همراهی وکیل مدافع خصوصاً در 

 مراحل اولیه رسیدگی نیز از این امر مصون نمانده است.

ها و اصالحات،  گذار با وجود پذیرش دگرگونی قانون که طوری به

 نگرش ویهه خود را درباره جرائم امنیتی حفظ نموده است.

جاد دادگاههای نظامی برای جلوه عینی این دگرگونی ای

رسیدگی به جرائم تروریستی و امنیتی در حقوق ایاالت متحده 

آمرییاست که به دستور وزارت دفاع این کشور افسران نظامی 

                                                                                          

 دادگاههادر همه »دارد:  قانون اساسی در این راستا مقرر می 90اصل . 1

طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب 

«. امیانات تعیین وکیل فراهم گرددها  آن وکیل را نداشته باشند باید برای

های مشروع و حفظ حقوق  انون احترام به آزادیاز ماده واحده ق 9مطابق بند 

دادسراها میلفند حق دفاع متهم و مشتیی  10/2/1999شهروندی مصوب 

عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان 

در  4/12/1932دادرسی کیفری مصوب  آیینفراهم سازند. نیز در قانون 

قانون اساسی  90به منظور اجرای اصل المللی و  راستای تعهدات بین

جمهوری اسالمی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش 

ویهه در  خدمات مؤثر حقوقی هر ید از اصحاب دعوی در موارد مختلف به

متضمن انتخاب، معرفی و حضور  620و  902، 946-949، 132، 49، 0مواد 

از تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم 

احیام قضایی بوده و حتی مواردی همچون ابالغ و تعمیم حق استفاده از 

وکیل به متهم پیش از شروع تحقیق، حق مطالعه پرونده توسط وکیل و 

 9و  9خصوص مجازات انتظامی درجه  دخالت مؤثر او در امر تحقیق و به

تفهیم این حق به متهم را نیز به  واسطه سلب حق تعیین وکیل یا عدم به

 رسمیت شناخته و النهایه مورد شناسایی قرار داده است.

که وکیل در نیروهای مسلح آمرییا هستند به عنوان وکیل و 

مشاور متهمان به اتهام سربازان دشمن خواهند بود با این 

از است ید افسر نظامی را به عنوان وکیل توضیح که متهم مج

انتخاب کند یا از خدمات وکالی عادی استفاده نماید، مشرو  

آن وکیل شرو  مورد نظر کمیسیون را بپذیرد، در اینیه  بر

عین حال در این صورت حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی 

. در ادامه، (0) گردد از جمله تحقیقات مقدماتی تضمین نمی

ایالت متحده آمرییا از این محدودیت نیز پا فراتر گذاشته و در 

گردد که به همین حقوق اندک نیز اکتفا  عمل مشاهده می

تن از زندانیان جنگ  122ننموده است به عنوان نمونه حدود 

افغانستان به گوآنتانامو منتقل شدند که دولت آمرییا اعالم نمود 

وده بلیه دشمن متخاصم تلقی شده و در که آنان اسیر جنگی نب

هایی از جمله دسترسی به  نتیجه مستحق برخورداری از حمایت

اند  وکیل و حق مشاوره و بسیاری دیگری از حقوق انسانی نبوده

 .(92( و )91) ماه این روند به طول انجامید 19و قریب به 

رغم شناسایی حق دسترسی به  در حقوق ایران نیز علی

مالقات متهم با وکیل خویش به ترتیب مقرر در  وکیل و حق

و همچنین  1932دادرسی کیفری مصوب  آیینقانون  49ماده 

در  49قانون مارالذکر و .. در تبصره اصالحی ماده  132ماده 

گذار با بدعتی تقنینی در نظام حقوقی و  قانون 1934سال 

زده حق دسترسی به متهمان  قضایی کشور در اصالحی شتاب

یافته  م علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمانجرائ

این قانون را مقید به شرو   922مشمول مجازات ماده 

المللی حقوق بشر و  متعددی برخالف اصول و هنجارهای بین

نظام دادرسی عادالنه دانسته است. برابر تبصره در جرائم علیه 

ه یافته ک امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان

این قانون است در مرحله  922مشمول ماده ها  آن مجازات

تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از 

بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه 

نمایند. مشابه این مقرره نیز در ماده  قضاییه باشد انتخاب می

ائم همین قانون در خصوص جرائم نظامیان در باب جر 620

علیه امنیت کشور وضع شده است که بر این اساس طرفین 

أئید دعوی بایستی  وکالی خود را از بین وکالی مورد ت

 انتخاب نمایند. سازمان قضایی نیروهای مسلح 
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دادرسی کیفری  آیینقانون  620و ماده  49تبصره ماده 

مدار نشان  ی امنیتشناس جرمهای  جدید با الهام از نظریه

ه با وجود ترافعی شدن کلیه مراحل دادرسی دهند ک می

کیفری، در سامانه قضایی ایران، همچنان دخالت مؤثر وکیل 

مدافع در تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته نشده که این 

های بشر.  یدی است بر نقض حقوق و آزادییخود، مهر تأ

این مهم در تعارض اصل موضوع حق دسترسی و  تنها نهچراکه 

وکیل مدافع در راستای شناسایی و تضمین حقوق  حق انتخاب

دادرسی کیفری و اصول و هنجارهای  فرآیندمتهم در دفاع در 

حقوق بشری مرتبط با حق دفاع متهم در نظام دادرسی 

اسی از عادالنه است بلیه در تعارض با اصولی چند از قانون اس

واقع محدودیتی ناهمگون با آن است که در 90جمله اصل 

مواد یاد شده بر حق برخورداری متهم از وکیل وارد  اصول و

. بنابراین امروزه با ترافعی شدن کلیه مراحل 1ساخته است

های دعوا، عدم  دادرسی و دادن امیان برابر به همه طرف

دخالت و همراهی وکیل مدافع؛ تضییع حقوق متهم، نقض 

 نتیجه رسیدگی را در پیبرائت، اطاله دادرسی و اشتباه دراصل 

خواهد داشت و این خود حیایت از هویت خشد و 

گرایی داشته که برای تضمین  ناپذیر راهبرد امنیت انعطاف

امنیت حداکثری ابایی از خارج شدن از چرخه استانداردهای 

حقوق بشری نداشته و به ابزاری برای کنترل قدرت بدل 

 گردیده است.

                                                                                          

دانان به این تبصره،  . الزم به ذکر است با توجه به اعتراضات شدید حقوق1

اردیبهشت ماه  10کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی در 

گیری  که البته برای رأیاین تبصره را با این ادبیات اصالح نمودند  1939

در جرائم سازمان »دارد:  بایستی به صحن مجلس فرستاده شود که مقرر می

این قانون  922مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ها  آن یافته که مجازات

است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی 

جرائم اقتصادی با موضوع موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و 

جرم ده میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، 

توان مانع از مالقات مظنون با وکیل شد و در  روز می 22حداکثر به مدت 

که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد این  صورتی

د و درواقع این شو میادر تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل ص

این خود محدودیت ناروای دیگری «. قرار قابل اعتراض در دادگاه است

 . امنیتی و ... ،های تروریستی است در خصوص بزه

 گرایی و مرحله رسیدگی امنیت -2

 :اختصاصی ) صالحیت ویژه(ایجاد محاکم  -1-2

های اساسی دادرسی عادالنه، عالوه بر  تضمین امروزه ییی از

تساوی افراد در برابر دادگاه، تساوی دادگاه در مقابل شهروندان 

است چراکه بر طبق موازین دادرسی عادالنه تشییالت 

رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیالت و  آیین، دادگاهها

موارد رسیدگی به جرائم  آنان جز در امتیازهای اعطایی به

خاص مانند جرائم اطفال باید نسبت به اقشار و اصناف و 

گاستون استفانی بر این عقیده است  شهروندان ییسان باشد.

اصل بر صالحیت دادگاههای عمومی است و دادگاههای »که 

داند با توجه به سن یا  اختصاصی را استثنایی بر این اصل می

. بنابراین (99) «مجرم حین وقوع جرمموقعیت شخصی 

ی اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد دادگاههاتشییل 

هم با وجود  بر قشر یا طبقه خاصی از شهروندان عادی، آن

عمومی بودن جرائم ارتیابی آنان با این وجه از وجوه تساوی 

دادرسی در  آیینکه اغلب، افراد در برابر دادگاه ناسازگار است 

ی خاص واجد تضمینات دادرسی عادالنه کمتری اههادادگ

که کمیته حقوق  ی عادی هستند و همچنانهادادگاهنسبت به 

یی دادگاههادلیل واقعی ایجاد چنین  بشر اظهار کرده، غالباً

های دادرسی استثنایی را که منطبق  این است که بتوان روش

 کرد.با استانداردهای معمولی مربو  به دادرسی نیستند اجرا 

گونه محاکم تسهیالت خاصی برای متهمان تأمین  در ایناینیه 

دارند مؤثر  د یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا میشو می

 به حق که صریحا2ًیرغم اسناد علیدر مقام نیست. امروزه 

                                                                                          

المللی اصلی به نام اصل قاضی عادی وجود دارد، این اصل  در اسناد بین. 2

له مگر به وسی ؛توان محاکمه کرد کس را نمی مبین این است که هیچ

دار که از پیش تعیین شده باشند. اصل پنجم اصول  محیمه عادی صالحیت

هرکس حق دارد که توسط »دارد:  بنیادین استقالل قوه قضائیه مقرر می

دادرسی شناخته شده  آیینیا مراجع قضایی عادی با استفاده از  دادگاهها

 22عربی درباره حقوق بشر مصوب  . نیز منشور«قانونی محاکمه شوند ...

خود حق محاکمه عادی را به عنوان حداقل  6ماده  9در سند  2224می 

تضمین برای متهم ذکر کرده است. همچنین کمیسیون آمرییایی حقوق 

طبق قانون و سایر اقدامات الزم »بشر به همه دول عضو توصیه کرده است: 

کنواسیون آمرییایی تضمین کنند که شهروندان عادی  2به موجب ماده 

  ←ی عادی محاکمه شوند دادگاههاه هر نوع جرم کیفری توسط متهم ب
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 رسد بعضاً محاکمه توسط محاکم عادی اشاره دارند، به نظر می

ت امنیتی این اختیار را به حقوق داخلی کشورها در پرتو مطالعا

 یدادگاههااند تا بتوانند در مواردی اقدام به تشییل  ها داده دولت

تمام تشریفات رسیدگی اینیه  بدون کیفری اختصاصی کنند

 *.ی معمولی را رعایت کننددادگاههامربو  به سیستم 

که معادل  2221سپتامبر  11پس از حمالت تروریستی 

نوین  ته شد، بنای پارادیمی کامالًتجاوزی نظامی در نظر گرف

با عنوان جنگ با تروریسم در آمرییا آغاز گردید، پارادیمی با 

واژگانی جدید )دشمنان، مبارزان غیر قانونی(، نهادهایی تازه 

 ها ی عادی بلیه محاکم ویهه( و جدید از ارزشدادگاهها)نه 

تأمین  افراطی به بهانه . که با ارائه دیدگاههای تند و بعضاً(3)

ها بر حقوق  امنیت و مقابله با جرائم امنیتی و تأثیر این اندیشه

دادرسی  های کیفری اعم از ماهوی و شیلی بسیاری از مؤلفه

عادالنه را که در اکثر استانداردها و موازین حقوق بشری 

وجود دارد از جمله تساوی افراد در برابر  المللی بین ای و منطقه

 .کند ختصاصی( را نقض می)منع محاکم ا دادگاهها

ها در راستای تشییل  ییی از جدیدترین و شدیدترین اقدام

مراجع ویهه برای رسیدگی به جرائم و اقدامات نسبت به امنیت 

سپتامبر  11کشور، در ایالت متحده آمرییا و پس از حوادث 

روی داد. جورج بوش با تییه بر مسائل دوران ریاست جمهوری 

های  ز قدرت خویش برای ایجاد کمیسیونروزولت، تالش کرد ا

نظامی برای محاکمه مظنونان به تروریسم استفاده کند و با 

 2226پرستی و اصالحات آن در سال  تصویب قانون میهن

ی نظامی افزایش یافت و دادگاههاعمالً اختیارات و صالحیت 

موجب اختصاص برخی از شعب این دادگاه به رسیدگی به 

ه متهم به ارتیاب جرائم تروریستی و علیه جرائم افرادی شد ک

 ند. باش میامنیت کشور 

رسیدگی به اتهام تروریسم در کمیسیون نظامی به این 

دلیل بود که دولت آمرییا تروریسم را همچون جنگ 

پنداشت نه بزه و با این باور توانست دیدگاه کنگره را نیز به  می

                                                                                          

طرفی فراهم شده  های ضروری استقالل و بی که در آن همه تضمین →

شهروندان »همین کمیسیون، در جایی دیگر اعالم کرده است:  ..«.باشد 

عادی باید به موجب قانون و دادرسی عادی و به وسیله قضات عادی مورد 

 (.94) «ند که تابع دادگاههای نظامی نباشندمحاکمه قرار گیر

های  یسیونقانون کم 2226باور خود نزدید کند و در سال 

بینی  این قانون پیش 2نظامی را به تصویب رساند. در ماده 

های  ها در صالحیت کمیسیون شده بود که پیگرد تروریست

نظامی سازگار با قانون اساسی، قانون عادی و نیز مقررات 

ی جنگ است. نیز در این قانون اجازه تشییل ها درگیری

جمهور داده شده است. این های نظامی به رئیس                کمیسیون

گیرد نه دستگاه قضایی  ها در ذیل وزارت دفاع جا می کمیسیون

اند و حضور وکیل  رو دادرسان این نهادها نظامی آمرییا و ازاین

های دادرسان این  برای دفاع از متهم پیرو بررسی

وکیل از سوی وزیر دفاع گزینش اینیه  مگر ؛هاست کمیسیون

های دیگر وکیالن     ال با محدودیتشده باشد که در این ح

که در این صورت حضور وکیل در تمام  (23) رو نیست هروب

گردد که خود منجر به محدود  مراحل دادرسی تضمین نمی

 هایی است. شدن حق دفاع متهم در خصوص چنین بزه

هایی نسبت به  توان محدودیت بر محدودیت فوق می عالوه

ای غیر معین اشاره نمود ه حق تجدید نظرخواهی و بازداشت

دهد  با این توضیح زمانی که رئیس جمهور وقت تشخیص می

فردی سرباز خودی نیست بلیه سرباز دشمن است دولت وقت 

وی حق اعتراض اینیه  تواند او را به صورت نامعینی بدون می

 .(0) داشته باشد در ید کمپ نظامی بازداشت کند

حاکم اختصاصی در محور در زمینه ایجاد م روییرد امنیت

تأثیر نبوده و در مواردی اقدام به  حقوق داخلی ما نیز بی

ی کیفری اختصاصی را جایز دانسته است که دادگاههاتشییل 

 که طوری به در محاکم انقالب مشاهده نمود توان این امر را می

دادرسی کیفری  آیینقانون  929گذار به موجب ماده  قانون

را صالح برای رسیدگی به جرائم دادگاه انقالب  1932مصوب 

االرض، بغی،  علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی

تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه 

...  یا احراق و تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام و

انگاری  دانسته که اکثریت این جرائم در راستای جرم

نیز توسعه  مدار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و اخیراً امنیت

هایی در این محاکم به عنوان  محدودیت یافته است که بعضاً

ید مرجع اختصاصی در راستای رسیدگی به جرائم فوق 

 گردد. به عنوان نمونه در عمل جلسات دادگاه مشاهده می
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 به صورتهایی که مخل امنیت نیستند  حتی در پرونده

کپی از پرونده در اختیار متهم و  .گردد نی برگزار میغیرعل

قانون  992ماده  2وفق تبصره وکیل وی قرار نگرفته و حتی 

رأی دادگاه به صورت حضوری ابالغ و  دادرسی کیفری آیین

بدین ترتیب . گیرد رونوشت از آن در اختیار طرفین قرار نمی

هوم پیدایش مفاهیمی چون دادرسی عادالنه که در پرتو مف

ی کیفری دادگاههاتر حقوق بشر معنا یافته است، تأسیس  اصیل

لذا  د.کشان میالمللی به چالش  اختصاصی را از بعد داخلی و بین

های حقوقی  ایجاد چنین محاکمی و ورود برخی از محدودیت

مقرر شده در این محاکم ییی از موارد نقض آشیار حقوق بشر 

  .کند وجیه نمیهدف وسیله را ت ،است که به هیچ وجه

از علنی بودن : نقض علنی بودن دادرسی -2-2

( 90) بنای جوامع دموکراتید و آزاد سنگبه عنوان  دادرسی

ها از طریق  در راستای ایجاد درکی عمومی از روند رسیدگی

حضور آحاد افراد جامعه به عنوان ییی از معیارهای اساسی 

و از این جهت الزم برای عادالنه بودن دادرسی یاد شده است 

حائز اهمیت است که منصفانه بودن دادرسی را در پرتو 

که بر  کند. چراکه زمانی مالحظات حقوق بشری تضمین می

های کیفری، نظارت از سوی افیار عمومی وجود  روند رسیدگی

داشته باشد امیان تخطی از سوی نظام کیفری چه در امور 

ویهه در  بهرسد.  ماهوی و چه شیلی به حداقل ممین می

المللی که هیئت منصفه نیز حضور ندارند در صورت  دادرسی بین

علنی بودن دادرسی، متهم با مأموران تعقیب و تحقیق   غیر

المللی  در اسناد بین این مهم. ماند کننده تنها می قضات رسیدگی

 .1و حتی حقوق داخلی کشورها مورد تأکید واقع شده است

                                                                                          

المللی  میثاق بین 14ماده  1اعالمیه جهانی حقوق بشر، بند  12ماده . 1

 0کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند  6حقوق مدنی و سیاسی، بند ا ماده 

منشور آفریقایی،  1ماده  1کنوانسیون میان آمرییایی حقوق بشر، بند  9ماده 

اساسنامه  22ماده  4المللی، بند  اساسنامه دادگاه کیفری بین 61ماده  1بند 

در نظام  ند.باش میالمللی مذکور  از جمله اسناد بیندادگاه یوگوسالوی سابق، 

حقوقی ایران نیز به تبعیت از این اسناد، اصل علنی بودن دادرسی به عنوان 

ردیده: اعالم گ قانون اساسی صریحاً 160ییی از اصول بنیادین در اصل 

د و حضور افراد بالمانع است مگر آنیه به شو میمحاکمات علنی انجام »

تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا 

 «.در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد

ث دهه نخست هزاره سوم لیین به موازات تحوالت و حواد

ها در راستای اتخاذ تدابیر  گذاری در سراسر جهان؛ روند قانون

گیرانه و خارج شدن از موازین و معیارهای دادرسی  سخت

منصفانه تغییر یافته است. بنابراین در کنار این امر که اسناد 

المللی حقوق بشر اعمال محدودیت نسبت به موازین  بین

های استثنایی موکول  ه شرایط و موقعیتدادرسی منصفانه را ب

کرده است، امروزه در مورد برخی جرائم حساس، به بهانه 

تأمین امنیت داخلی و خارجی برخی اصول حاکم بر دادرسی 

منصفانه از جمله اصل علنی بودن دادرسی نادیده گرفته 

یابد و  گذاری تحقق می د که این امر گاه در قالب قانونشو می

های عوامل اجرایی در  ر تدابیر اجرایی و اقدامگاه از رهگذ

که علنی بودن دادرسی مظهری از شفافیت در پرتو اسناد  حالی

 حقوق بشری است.

به عنوان نمونه در ایاالت متحده آمرییا به موجب قانون 

 2229نظمی و اخالل در نظم و امنیت مصوب  مبارزه با بی

شدند که اگر  رسماً محاکم آمرییایی از این حق برخوردار

توان متهمان را از  مصلحت ملت و جامعه آمرییا ایجاب کند می

 حقی چون علنی بودن دادرسی محروم نمود.

در حقوق ایران اگرچه صریحاً در خصوص جرائم امنیتی و 

ای درباره محدودیت رسیدگی علنی وجود  تروریستی مقرره

ی گذار علنی بودن دادرسی را اصل مطلق اما قانون ،ندارد

ندانسته که تحت هر شرایطی باید اجرا شود. بدین جهت ماده 

قانون  160دادرسی کیفری با الهام از اصل  آیینقانون  902

اساسی چند استثناء را به اصل علنی بودن دادرسی وارد نموده 

است که عبارتند از: امور خانوادگی، جرائمی که منافی عفت یا 

مخل امنیت عمومی یا خالف اخالق حسنه باشد و علنی بودن 

احساسات مذهبی یا قومی باشد. در صورت وجود هرید از این 

موارد، دادگاه رسیدگی به اتهام متهم را در تمام مدت 

علنی برگزار خواهد  غیرطور  بهرسیدگی یا در بخشی از آن 

البته بایستی خاطر نشان نمود به موجب ماده مارالذکر  ،نمود

علنی  تواند قرار غیر دادستان میدادگاه پس از اظهار عقیده 

بودن رسیدگی را صادر نماید که متأسفانه به موجب مقررات 

فعلی امیان اعتراض به چنین قراری وجود ندارد؛ قراری که 

 تواند متهم را از ید دادرسی عادالنه و منصفانه محروم سازد. می
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بنابراین به رغم اهمیت تردیدناپذیر دادرسی علنی برای 

محور  ها در روییرد امنیت دادرسی منصفانه، دولت داشتن ید

ویهه انواع  و در مبارزه با نسل جدیدی از جرائم و مجرمین به

یافته فراملی، با استدالل  جرائم تروریستی و جرائم سازمان

ترین  حفظ امنیت از اصول دادرسی منصفانه که ییی از اساسی

عدول نموده ای  د تا اندازهشو میهای حقوق بشر محسوب  جنبه

نمایند. زیر  علنی برگزار می غیر به صورتو جلسات دادگاه را 

پا گذاشتن این اصل زنگ خطری است که بایستی بیشتر به 

که برقراری امنیت پایدار در جامعه تنها در  آن توجه نمود چرا

سایه رعایت موازین حقوق بشر و به رسمیت شناختن کرامت 

 د.شو میانسانی محقق 

نبود عدالت یا حداقل  :حضور هیأت منصفهعدم  -3-2

های بروز  احساس فقدان عدالت بدون تردید ییی از زمینه

آید. هیأت  های فردی و اجتماعی به شمار می پرخاشگری

ها و ابزارهایی است که جوامع انسانی  منصفه نیز ییی از نهاد

انگیز بشر در تأمین عدالت در  پس از تجربه وقایع تلخ و غم

ق بخشیدن به اهداف خود در قلمرو عدالت کیفری جهت تحق

 به عرصه ظهور آورد. 

حضور هیأت منصفه به عنوان میانیسم کنترل نفوذ قوای 

های  حاکم در نظام قضایی در جهت خارج ساختن چارچوب

روح مواد قانونی و نهایتاً منعطف ساختن مراجع  خشد و بی

. به عبارتی بینی و تأکید قرار گرفته است قضایی؛ مورد پیش

حضور هیأت منصفه، نوعی پیشنهاد ید سیاست جنایی 

مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه است؛ 

های  یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرم»

تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار 

به وسیله قوه  بخشیدن بیشتر به ید طرح سیاست جنایی که

گردد. استفاده از قدرت  مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می

ها و شهروندان در ایجاد توافق و  ی جمعی، انجمنها رسانه

هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است. پی بردن به 

اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل باید به شرکت دادن 

غییراتی که این کار به دنبال مردم در سیاست جنایی، با کلیه ت

آورد، بیانجامد. نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار  می

گرایی  خاطر واقع حضور و مداخله کمتر دولت هستیم، بلیه به

است زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن 

گرایی ما را در جهت مردمی کردن  عالوه این واقع افزاید به می

 (.96) «دهد محلی نیز سوق می زندگی

رغم ابهامات  مدارانه علی های امنیت لیین با ظهور اندیشه

ها در مبارزه با جرائم مهم و امنیتی از  موجود، روییرد دولت

جمله تروریسم دچار تغییرات اساسی شده است. بدین بیان که 

در جرائم امنیتی و تروریستی در کنار سپرده شدن رسیدگی 

تصاصی؛ از حضور هیأت منصفه نیز در این محاکم به محاکم اخ

جلوگیری به عمل آمده است. زیرا حضور هیأت منصفه در 

کم  مدار، دست های امنیت رسیدگی، به نظر دیدگاه فرآیند

های  تواند به سه دلیل منطقی نباشد: نخست آنیه گروه می

توانند با تهدید اعضای هیأت  یافته می تروریستی سازمان

را به فراری دادن متهم یا متهمان از کیفر وادارند، ها  آن منصفه

رو حضور  دوم آنیه تروریسم نوعی چالش سیاسی است و ازاین

هیأت منصفه فرصت خوبی برای متهمان به بزه تروریستی 

است تا دادرسی را سیاسی کنند و احساس اعضاء را برانگیزند. 

دولتی  سوم آنیه هیأت منصفه در دستیابی به اطالعات سری

های پیوندیافته  که ممین است موضوع محدودیت دارند درحالی

با امنیت ملی در دادگاه پیش کشیده شود که دولت به پخش 

. بنابراین زیربنا بودن امنیت (91) خشنود نباشدها  آن همگانی

ها در سایه امنیت قابل  و این واقعیت که همه حقوق و آزادی

ه را ایجاد کرده است که تحقق و دست یافتن است، این زمین

گاه به صورت واقعی و به ضرورت و گاه به صورت موهوم و 

ساختگی، تضمین امنیت، توجیه یا محملی برای مداخله دولت 

 کلی شود. به صورتو محدودسازی و یا تعلیق حقوق 

به عنوان نمونه در ایاالت متحده آمرییا به شرحی که در 

ه جرائم تروریستی بر ی اختصاصی گذشت، رسیدگی بدادگاهها

های نظامی عنوان  اساس قوانین مارالذکر در صالحیت کمیسیون

ها هستند از آنجا که  گردید که افرادی که موضوع این کمیسیون

ناشناخته و گمنام بوده و در بین افراد جامعه شاخ و برگ دارند 

جویانه انجام  توانند علیه  هیأت منصفه رفتارهای تالفی و می

ند بلیه در برابر مأمورانی که شو میبرابر آنان محاکمه ندهند در 

. این گردند اند، محاکمه می از طرف نیروهای مسلح نصب شده

محرومیت تنها پاسخی در برابر حمالت تروریستی به شمار 
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آید و نشان از آن دارد که قانونگذار تا چه اندازه تضمینات  می

 ست.دادرسی را نسبت به این جرائم کاهش داده ا

قانون اساسی و ماده  169در حقوق ایران مطابق اصل 

دادرسی کیفری حدود صالحیت هیأت  آیینقانون  920

منصفه برخالف بسیاری از کشورهای اروپایی یا آنگلوساکسون 

محدود به دو جرم سیاسی و مطبوعاتی گردیده است و به 

ی مشارکتی در این امر اکتفا نموده است یحداقل سیاست جنا

اما  ،های فراوانی بوده است ود نیز دارای فراز و نشیبکه خ

محدود کردن این امر به دو جرم سیاسی و مطبوعاتی با 

واقعیت دنیای امروز همخوانی ندارد باالخص جرم سیاسی که 

اردیبهشت  22حوزه آن محدود به قانون جرم سیاسی مصوب 

ده و د. لذا جرائم علیه امنیت از این مهم خارج بوباش می 1930

دادرسی کیفری در صالحیت  آیینقانون  929به صراحت ماده 

د که به هر باش میدادگاه انقالب بدون حضور هیأت منصفه 

ترین اقدام جدی در این خصوص بازنگری در قوانین  حال، مهم

موجود و وضع ضوابط و مقررات جامع و کامل که همسو با 

 د.باش می دنیای کنونی از باب مالحظات بشر دوستانه است،

های حقوق کیفری تحت  گیری بنابراین در ادوار اخیر جهت

حقوق کیفری جهان  مدار؛ امنیت شناختی های جرم تأثیر نظریه

به نوعی تبدیل به حقوق  ای از جرائم را حداقل در پاره امروز

در واقعیت دیده شده است  آنچهنموده و مدار  کیفری امنیت

 الحظات بشردوستانه درپای گذاشته شدن بسیاری از م زیر

گونه است زمانی که صحبت از  و اینپرتو این تغییر رویه است 

گردد دیگر رنگ و بوی دادرسی عادالنه به معنای  دادرسی می

 واقعی کلمه وجود ندارد.

 

 گیری نتیجه

ترین  بنیادی به عنوان ییی ازدادرسی عادالنه و منصفانه 

کند  نی اقتضاء میمفاهیم مربو  به حقوق بشر و کرامت انسا

 به صورتکه دعاوی کیفری مطروحه در ید دادگاه عمومی، 

با حضور هیأت  علنی، به دور از مالحظات سیاسی و بعضاً

کلی با رعایت طور بهمنصفه با داشتن حق دسترسی به وکیل و 

اما  ،گیرد  های دادرسی مورد رسیدگی قرار کلیه تضمین

 اشیال نوین گیری شیل ،در این مقال گذشت آنچهبراساس 

پس  خصوصاً امنیتیویهه انواع جرائم تروریستی و  ی بهبزهیار

از فرو ریختن دو برج باند تجارت جهانی در نیویورک و 

ساختمان وزارت دفاع آمرییا در پی حمالت انتحاری 

بیش از  2221سپتامبر  11ربایندگان هواپیمای مسافربری در 

وجود آورد که  به گذشته موجی از احساس ناامنی در جهان

ی گردید که مدعی شناس جرمسبب طرح گفتمانی نوین در 

ی متفاوت که نوعی بازگشت به دوره ها سیاستضرورت اتخاذ 

حاکمیت چنین روییردی حقوق  .دباش میمحوری است  جرم

رشد  داده و با روند روبه کیفری را به شدت تحت تأثیر خود قرار

برای تأمین امنیت و مقابله  ها سیاستجرائم هرروزه اجرای این 

 د. شو میها بیش از پیش احساس  ی برای دولتبزهیار با

صورت که مبارزه با جرم از گذر سیاست موسوم به بدین

د. در این شیوه از مبارزه، مجرم شو میجنگ با جرم دنبال 

دشمن جامعه محسوب شده و حقوق کیفری، جای خود را به 

ویهه در جرائم امنیتی،  ر بهدهد. این ام مدار می حقوق دشمن

یابد که در دوران  ای می جلوه ویهه بار خشونتتروریستی و 

های اساسی مورد حمایت حقوق  معاصر به صدر لیست ارزش

کار بردن واژه جنگ در  کیفری ارتقاء یافته است. حال آنیه به

متضمن نقض حقوق متهمان و اینیه  مبارزه با جرم عالوه بر

های نادرستی را در مبارزه با جرم ایجاد  شمحیومان است؛ نگر

کند. در جنگ ید طرف پیروز و طرف دیگر مغلوب است.  می

ی، شیست و پیروزی معنایی بزهیار حال آنیه در امر مبارزه با

ندارد بلیه پیشگیری از ارتیاب جرم و تیرار آن هدف نظام 

عدالت کیفری است و مجرم دشمن نیست بلیه شهروندی 

راه خطایی را رفته و نباید با او به مثابه بیگانه و  است که صرفاً

دشمن برخورد شود. در این نگاه به حقوق کیفری به عنوان 

برای تأمین امنیت و قوانینی که در  دشو میابزاری نگریسته 

زده  رسند اصوالً شتاب این راستا از سوی کشورها به تصویب می

و صرفاً در واکنش و بدون بررسی علمی و ارزیابی دوراندیشانه 

 ای داشته ای گسترده احساسی به وقایعی است که بازتاب رسانه

اند تا از سوی مردم  و امنیت و نظم عمومی را مختل کرده

متهم به تساهل نشوند و آرمان خود را تضمین امنیت برای 

دانند حتی به قیمت فدا شدن بسیاری  شهروندان و جامعه می

 همان جامعه.های افراد  از حقوق و آزادی
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در واقعیت عیان است، ترویج، تعدیل و یا  آنچهلذا امروزه 

گرایی  حتی نقض بعضی از موازین حقوق بشری به بهانه امنیت

های  در سرتاسر جهان، دولت که طوری به هاست. در میان دولت

سپتامبر برای حمله  11بسیاری از پییار ضد تروریستی پس از 

اند. در  استفاده کرده قوق بشر سوءبه مخالفان و پایمال کردن ح

به رغم اتخاذ برخی  فوقایاالت متحده، تا قبل از حوادث 

قوانین این کشور همانند بسیاری از  روییردهای امنیتی،

 کشورهای دیگر در وضعیت متعادلی ا بین حفاظ حقاوق

بعد از حوادث اما  ،شهروندان و حقوق جامعه ا قرار داشت

این کشور، به شدت  تقنینی و قضایی یازده سپتامبر، روییرد

امنیتی و معطوف به برخورد گسترده با هر نوع ظنی به ارتیاب 

توان از آثار  میهای یاد شده در مقاله حاضر را  . نمونهجرم شد

اخیر در  ی در نزدید باه دو دهاهشناس جرمروییرد امنیتی به 

ز هرچند در کشور ایران نیز مواردی چند ا ،این کشور دانست

د لیین بر شو میای از جرائم دیده  روییرد امنیتی در پاره

اساس موارد ذکر شده در این مقال شاید بتوان ادعا کرد 

صرفاً معطوف  رسیدگی کیفری فرآیندمدار در  روییرد امنیت

به موارد خاص بوده و به مانند روییرد آمرییا آنچنان در عمل 

های  گذاری قانون و رویه امنیتی نگردیده است و امید است در

گذاری قرار  آینده موارد پیش گفته مورد توجه قوای قانون

گرفته و به اصول دادرسی عادالنه و منصفانه که مبتنی بر 

های قضایی است؛  محوری در رسیدگی هدف آرمانی عدالت

که واقعیت نشان داده است هنگامی که  نزدید گرداند. چرا

نمایند، اغلب  له و معاوضه ها حقوق بشر را با امنیت معام دولت

ید از این دو را به دست نخواهند آورد. بنابراین روییرد  هیچ

های  محور در جهت مبارزه با تروریسم و سایر جرم امنیت

جهانی و امنیتی، تحت هیچ شرایطی و با هیچ توجیهی نباید 

هرچند امروزه نقض حقوق  ،منجر به نقض حقوق بشر شود

شد، به  مانی عامل ناامنی تلقی میها که ز بشر توسط دولت

 د. شو میدلیل افزایش جرائم، در برابر تأمین امنیت، توجیه 

توجهی به اصول و قواعد حاکم بر ید دادرسی  در پایان بی

عادالنه و منصفانه اگرچه به عنوان ید مسین موقتی اثر خود 

را به نحو مطلوب بر جای گذاشته لیین آثار مخربی بر نظم و 

وجه قابل جبران  جامعه خواهد داشت که به هیچامنیت 

مسلم است هدف حقوق کیفری  آنچهکه  نخواهد بود. چرا

وجه مجوزی  اما نباید به هیچ ،ایجاد امنیت در جامعه است

های بنیادین و اساسی متهمان و مظنونان  برای تعدی به ارزش

 گردد.
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