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 چکيده
 و اجتمـاعي انسـان كـه است ارزشهايي ترين اصلي شمار در امنيت مروزه،ا

 آن تضـمين و ايجـاد بـراي انسان، عمل شيوه و تفكر دهنده سازمان ايـدئولوژيهـاي

 نقض قبال در واكنش چگونگي و نوع تنظيم براي كيفري حقوق ابـزار از و ريـزي برنامـه

ه هاي اخير مفهوم امنيت در حقوق كيفري اهميت يافته و روند . در دهبرند مي بهره آن

استفاده از حقوق كيفري به سمت امنيتي شدن سوق پيدا كرده است. تحقيق حاضر با 

 امنيت گرايش ظهور روش تحليلي توصيفي به بررسي اين سوال پرداخته است كه علل

 است ممكن چگونه مدار امنيت كيفري حقوق چيست؟ و نوين كيفري حقوق در محور

افته هاي تحقيق حاكيست داليل ينمايد؟  محدود را شهروندي هاي آزادي و حقوق

 تروريسـتي جـرايم انـواع ويـژه به بزهكاري نوين اشكال متعددي از جمله پيدايش

. اسـت آمـده وجـود بـه گيتـي پهنـه در ناامني احساس از موجي يافته، سازمان وجرايم

 شد سركوبگر و امنيت گرايانه تدابيري بيسابقه اتخاذ براي سرآغازي ناامني ايـن احساس

 نداي و فراملي يافتة سازمان جرايم و تروريستي اقدامات با مبارزه شعار درلواي كـه

 حقوق موازين در را خود مدار امنيت كيفري يافت. و حقوق مي امنيـت تحقق برقراري

 امنيت تامين توجيه با دادرسي تضمينات و ها آزادي در محدوديت ضرورت قالب در بشر

 .داد خواهد نشان

تروريستي، حقوق كيفري امنيت مدار، حقوق بشر، اقدامات  :واژگان کليدي

. شهروندي هاي آزادي
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 2شهرداد دارابی، 1غياثیشهرزاد خواجه 
جزا و چرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم  گرايش حقوق رشته ارشد كارشناسي 1

 تحقيقات قم
 دكتراي چزا و جرم شناسي و استاديار دانشگاه 2

 
 نام نويسنده مسئول:

 شهرزاد خواجه غياثی

 بشري حقوق هاي آموزه پرتو در مدار امنيت کيفري حقوق
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 مقدمه
 بزهكاري نوين ارابز گرفتن قرار و نو هاي آوري فن پيشرفت و سو يک از تروريستي هاي فعاليت گسترش دنبال به و اخير ساليان طي

 به ها كشور ذارانسياستگ ميان در امنيتي فضاي گسترش و ها آزادي ساختن محدود براي گرايشاتي مجدداً ديگر، سوي از مجرمان اختيار در

 گيري جهت يريگ شكل به منجر آنان اتفاق به قريب اكثريت مخالفت ابراز و حقوقدانان اقبال عدم رغم علي كه سياستي. است آمده وجود

 روي با كيفري حقوق جديد شكل. شود مي ياد "محور امنيت كيفري حقوق " عنوان به آن از كه گرديده نوين كيفري حقوق در نويني

 را كارهايشسازو و كالسيک كيفري حقوق حدودي تا تروريسم، عليه جنگ و مدار دشمن كيفري حقوق مانند سركوبگر رويكردهاي كارآمدن

 به اي پديده وزبر موجب امنيت، محوريت با حقوقي فرا راهكارهاي به توسل و كيفري حقوق هاي محدوديت از عبور.  است رانده حاشيه به

 هاي بحران با امر ينا( افتاد حقوقدانان زبان در بيستم سده پاياني هاي سال در كه است تعبيري گرايي امنيت.) است شده گرايي امنيت نام

 انگارانه دشمن و انهطلب جنگ گفتمان با سپتامبر 11 حمالت وقوع با و سوم هزاره به جهان ورود و بيستم قرن آخر هاي دهه در جنايت و جرم

 حقوق تحوالت گرانيگاه حوادث اين و گرديد ايجاد آمريكا در  2001سپتامبر 11 ازحوادث پس مدار امنيت گفتمان عمده. است شده عجين

 حقوق زينموا بر تاثيري چه مدار امنيت كيفري حقوق كه است اين است مطرح كه اساسي سوال اما. است گرديده حاضر عصر در كيفري

 و قوقح است ممكن چگونه مدار امنيت كيفري حقوق چيست؟ نوين كيفري حقوق در محور امنيت گرايش ظهور علل داشت؟ خواهد بشري

 قوانين بيني پيش با مدار امنيت كيفري هاي تحقيق نيز بدين شكل طرح شده اند كه حقوق نمايد؟ فرضيه محدود را شهروندي هاي آزادي

 مي بشر قوقح اصول و موازين نقض به ، بنيادين حقوق برخي تعليق و ها تضمين حداقل ،كاهش كننده طرد وكارهاي ساز و گيرانه سخت

 حقوق .دانست وينن آوريهاي فن ظهور و تروريستي هاي فعاليت گسترش بايد را نوين كيفري حقوق در مدار امنيت گرايش ظهور علت. انجامد

 نشان امنيت ينتام توجيه با دادرسي تضمينات و ها آزادي در محدوديت ضرورت قالب در بشر حقوق موازين در را خود مدار امنيت كيفري

 مصاديقتا ابتدا در همين راس با استفاده از روش توصيفي تحليلي به بررسي سوال و فرضيه هاي فوق مي پردازد. حاضر تحقيق .داد خواهد

تبيين بشري قوقح موازين به توجه با مدار امنيت كيفري داليل و  در ادامه آثار سياستسپس  ،كيفري حقوق در محور امنيت جنايي سياست

 .و تحللي مي شود

 

 کيفري حقوق در سياست جنایی امنيت محورمصادیق  -1
با دقت در قانون مجازات اسالمي و قانون آئين دادرسي كيفري نمي توان امنيت گرائي را به مفهوم واقعي آن در اين قوانين يافت.  

دانسته است و اعضائي را كه جهت پيش برد اهداف آن جمعيت بغي قيام مسلحانه در برابر  حكومت را   1392 مصوب مجازات قانون 286 مواد

فعاليت نمايند گرچه در شاخه نظامي نباشد، محارب تلقي نموده است و مجازات محارب براي هواداران بسيار سنگين بوده و ازعدالت محوري 

  1مي باشد.  به دور

در حقوق كيفري در سالهاي اخير، به جاي فرض يا 2.عمل بايد متناسب با نيارهاي شهروندان تلقي شود با وجود اين جرم انگاري يک

اين مجرمان بالقوه آسيب زا ديگرقابل اصالح ودرمان تلقي  3.افراد براي جامعه ياد مـي شـود« بي ضرر بودن»اماره خطرنـاكيِ شخص، از اماره 

مـارتي،  -اي نظارتي و سالب آزادي به پيشگيري از اضرار روي آورد. اين رويكرد بـه تعبيـر استاد دلماس نمي شوند و بنابراين، بايـد با اقدامه

زيرا داشتن نگاه انساني به مرتكب، جرم را حاصل برخي شرايط و اوضاع  4،درواقـع، حـاكي از فراينـد انسـانيت زدايـي از حقـوق كيفـري اسـت

كه با رفع آنها، مي توان دوبـاره مرتكـب را اصـالح و در جامعـه ادغام نمود، درحاليكه در نگاه غيرانساني، واحوال فردي و اجتماعي مي داند 

 فرد ديگـر قابـل نجـات و ادغـام بـا بدنـه اصـلي جامعه ارزيابي نمي شود.

 

 اقدام پيشگيرانه -1-1

نيز نام گرفته اسـت. ايـن عبـارت به تالشهايي اشاره «تقابلقانون م»اقدام پيش دستانه، عليه افراد خطرناك، جرم انگاري از طريق 

دارد كه در سالهاي اخير براي مديريت مجرمـان خطرنـاك، از طريـق تصويب قوانين سختگيرانه به كار رفته است. مثالً، قوانيني كه به 

                                                           
 به بعد. 475االسالميه،ص ،تهران،المكتبة41الكـالم،ج جواهر(،1366)حـسن، نجفي،محمد- 1
 شهيد دانشگاه ارشد، كارشناسي دوره نايي،ج شناسي جامعه درس تقريرات: جنايي علوم در مباحثي»(،1383 -84)حسين، علي آبادي، ابرند نجفي - 2

 .11-4صص بهشتي،
 حقوق دكتري دوره ،(امنيتي شناسي جرم تا ديانتقا شناسي جرم از) شناسي جرم درس تقريرات(،1391 -1392) حسين، علي آبرندآبادي، نجفي - 3

 .31، صبهشتي شهيد دانشگاه حقوق دانشكده شناسي جرم و كيفري
 همان.- 4
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انگلستان يا قانون  2000انند قانون ضد تروريسم معيارهاي دادرسي عادالنه در تحقيقات پليسي عليه مظنونان تروريستي توجهي ندارند، م

ميهن پرسـتي آمريكـا . در ايـران نيـز مي توان نمونه اي از تالش براي تسهيل نظارت بر مجرمان خطرناك را نوآوري جديد قانون آيين 

ي از اهداف تشـكيل واحـد سـجل ،ايجـاد بانـک اطالعـاتي مجرمـان خطرناك را يك 488ماده « الف »دانست. بند  1392دادرسي كيفري 

كيفـري و عفـو و بخشـودگي در واحـد معاونت اجراي كيفري مي داند كه مانند رويكرد ثبت اطالعـات مجرمـان جنسـي بـه عنـوان مجرمان 

ي مهمي تلقي شـود؛ زيـرا خطرناك در نظام برخي كشورها مانند اياالت متحده، انگلسـتان، اسـتراليا و فرانسـه است. اين امر مي تواند نوآور

درحـالي كـه در نظـام هـاي عـدالت كيفـري پيشـرفته، دسترسـي بـه سـوابق واطالعـات مرتكبـان در بانـک اطالعـاتي جـامعي  نگهداري 

ه طـور نـاقص و سوابق اشخاص توسط نهادهاي اطالعاتي بـ مي شود، در كشور ما تاكنون نظام يكپارچه بانک اطالعاتي وجود نداشـته اسـت

در صـورت اجـراي صـحيح ايـن مـاده، مي توان با دسترسي به اطالعات مجرمان 5.وپراكنـده و گـاه بـا روشهـاي سنتي نگهداري مي شود

در خطرناك، امكـان آگـاهي از سـوابق و نظـارت بـر آنها را در جامعه فراهم كرد، نظارتي كه در كليه نظامهاي حقوقي با هدف دفاع جامعه 

برابر مرتكبان خطرناك و شكستن نظم حقوقي براي حفظ نظـم اجتمـاعي و امنيـت جامعـه است.جلوه اي از رويكرد پيشگيري محور با هدف 

مكـرر قـانون  48) نسـخ شـده( ومـاده 1339قانون اقدامات تأميني وتربيتي  14و  5حفظ امنيت عموم در قوانين ايران، عمـدتاً در مواد 

 ( مطرح بوده است. 1370المي سابق)مجازات اس

است كه پس از نسخ قانون اقـدامات  6ق.م.ا 150حاضر بر ماده  تحقيق مـواد پـيش گفتـه در ايـن زمينه، تأكيد  نسـخ به توجه با

رچند ممكن است در تـأميني و تربيتي به صراحت از حالت خطرناك نام مي برد و اختالل رواني را مهـمتـرين مبنـاي احـراز آن مي داند. ه

مورد جنون، به عنوان يک عامل رافع مسئوليت كيفـري، بحثهاي زيادي صورت گرفته باشد، اما در خصوص اشاره به حالـت خطرنـاك بـر 

رت ، بحث چنداني صو 1392قـانون مجـازات اسالمي  150مبنـاي اين اختالل رواني با رويكرد امنيـت محـور، بـه ويـژه بـا تصـريح مـاده 

 .نگرفته است. درواقع، سلب پيشگيري محـور آزادي، به عنوان جلوه اي از رويكرد امنيت محـور، نيازمنـد بررسـي بيشـتر اسـت

 

 جرم تبانی -1-2
قانون مجازات اسالمي و صرفاً با تكيه بر تعاريف مرسوم در ساير سيستمها به  610برخي حقوقدانان ايران بدون توجه به نص ماده 

اين تعريف جامع و مانع نيست و خصوصيات مورد نظر  7بسنده كرده اند.« توافق بين دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم»تعريف كلي بيان 

 سيستم كيفري ايران را بيان نمي كند.

عالمانه دو يا چند نفر  توافق»ق.م.ا. بزه تباني عليه امنيت ايران را مي توان اينگونه تعريف كرد:  610با عنايت به تعاريف مذكور و ماده 

 «.براي ارتكاب جرم عليه امنيت يا فراهم ساختن وسايل ارتكاب جرم عليه امنيت كشور

و  14است. ماده  1375قانون مجازات اسالمي مصوب سال  610در حال حاضر، ركن قانوني بزه تباني عليه امنيت كشور ايران، ماده 

و  1338و ماده واحده قانون تشديد مجازات سرقت مسلحانه مصوب  1336ع نفت ايران مصوب قانون راجع به مجازات اخاللگران در صناي 15

قانون مجازات اخاللگران در صنايع، مصاديقي خاص از بزه تباني عليه امنيت را بيان كرده اند. درخصوص جرائم عليه امنيت توسط  4ماده 

                                                           
مدرس،  تربيت دانشگاه شد،ار كارشناسي نامه پايان كيفري، عدالت نظام در مجرمان خطر مديريت و سنجش (،1388زهرا،) مهرآبادي، نژاد عابدي- 5

 .67ص
 شود، جنون مبتالبه جرم وقوع از پس تعزير موجب جرايم در يا باشد، مجنون ارتكاب، حين در جرم، مرتكب هرگاه» : دارد مي مقرر چنين ماده اين - 6

 حالت رفع تا دستاندا دستور به باشد، عمومي امنيت و نظم مخل وي بودن آزاد و ثابت متخصص، نظر جلب با مجنون خطرناك حالت و جنون چه چنان

 صورت، اين در كه ندكن اعتراض دستور اين به دادگاه، در توانند مي او خويشان يا شده نگهداري شخص. شود مي نگهداري مناسبي محل در خطرناك،

 با و كند مي رسيدگي اداري جلسه در كارشناس نظر جلب با را موضوع معترض، حضور با دادگاه

 ولي است قطعي كمح اين كند، مي صادر حكم دادستان، دستور تأييد در صورت اين غير در و تأميني اقدام رفع مورد در خطرناك حالت رفع تشخيص

 .دارند را حكم اين به اعتراض حق كردند مشاهده را بهبود عالمت هرگاه وي، خويشان يا شده نگهداري شخص

 ... 1 تبصره

 اين كار به شروع زمان تا. بيندب تدارك ماده اين موضوع افراد نگهداري براي قضايي، حوزه هر در را تأميني اقدام مراكز است، مكلف قضاييه ،قوه 2 تبصره

 .«شود مي داده اختصاص افراد اين به موجود بيمارستاني يا بهزيستي رواندرماني مراكز از قسمتي اماكن،
 .218ص  ميزان، تهران، آسايش، و امنيت عليه جرائم(،1383) حسين، صادقي، محمد مير- 7
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در مواد مختلف قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح پيش بيني كرده است  نيروهاي مسلح به لحاظ اهميت موضوع، قانونگذار احكام خاصي

 .8كه در صورت تحقق شرايط مندرج در مقررات مذكور، مطابق آن عمل خواهد شد

يز واژه ق.م.ا. ن 672-549قانون مجازات اسالمي، عنصر قانوني تباني براي ارتكاب جرائم عليه اشخاص عادي است. در مواد  611ماده 

ه ورشكستگي تاجر،مورد بني به كار رفته است. در ماده نخست، تباني براي فرار زنداني و در ماده دوم تباني مدير تصفيه در امر رسيدگي تبا

 جرم انگاري قرار گرفته است. 

ر مضيق، و قاعده فسيتق . م. ا. جرم مطلق و شق دوم آن، جرم مقيد است. قاعـده تفـسير بـه نفـع مـتهم، قاعـده  610شـق اول ماده 

، در شق اخير آن بيانگر «فراهم نمايند»و تعبير  610دراء مؤيد و مبناي اين عقيده است. قيد شرط تباني دو نفـر يـا بـي شتـر در صدر ماده 

گيـرد. بنـابراين، ـورت صآن است كه تهيه وسـيله را بايـد دو نفر يا چند نفر انجام دهند و اين كار بايد جمعي و مبتني بـر تبـاني قبلـي 

ارتكاب جرم منهاي  نيز شرط ضروري براي وقوع اين بـزه اسـت. بـديهي است فراهم سازي وسيله 610تحقق اجتماع و تباني در شق دوم ماده 

اسالمي ون مجازات قان 726(و مجازات آن براساس ماده  43ماده 2تباني با ديگري و بـه صـورت فـردي مـشمول بحـث معاونت در جرم )بند 

ختن وسايل فراهم سا عـام محـسوب شـده، در خـصوص 610قانون مجازات اسالمي نسبت به مـاده  664قابل ذكر است ماده  خواهد بود.

 براي ارتكاب جرائم عليه امنيت، اين ماده، آن را تخصيص مي زند.

امنيت ايران در قانون عنوان محاربه يا در بايد گفت چنانچه عمل تباني براي ارتكاب جرم عليه  610درخصوص قسمت آخر ماده  

ق.م.ا. محكوم مي گردند. بديهي است با توجه به اصل قانوني بودن  190حكم آن را داشته باشد، مرتكبين به مجازات محاربه موضوع ماده 

زم است قانون، نوع خاصي از تباني جرائم و مجازاتها، محكوميت مرتكبين تباني به مجازات محاربه، نيازمند نص و تصريح قانون است؛ يعني ال

را مصداق جرم محاربه دانسته باشد و در غير اين صورت اگر براي قاضي چنين نقشي قائل باشيم برخالف اصل تفكيک قوا و اصل قانوني بودن 

در صورت عدم نص قانوني،  جرائم و مجازاتها عمل كرده ايم كه ناصواب بودن اين روش مستغني از توضيح است. بنابراين، مطابق اصول كلي،

بيانگر مصاديقي از محاربه اند كه اين جرائم نوعاً بر اثر  188و  187مواد  9قاضي كيفري مكلف به صدور حكم برائت در اين خصوص است.

 تباني واقع مي شوند.

 

 افساد فی االرض -1-3

مستقل از جرم محاربه دانسته شده است. اگر بخواهيم طبق اين قانون جرم افساد في  قانون مجازات اسالمياالرض در  جرم فساد في

نشان ميدهد كه مرتكب جرم افساد في االرض اعـم از زن « هر كس»االرض را تشريح كنـيم ذكـر نكـاتي چند الزم مي آيد:الف( ذكر عنوان 

اعمال ارتكابي شرط الزم براي اعمال ايـن مـاده دانسته « گسترده بودن »284و مرد، پير و جوان، مسلمان و غير مسلمان است.ب( در ماده 

 10.شده لذا با يک مورد نمي توان اين مـاده را در مـورد مرتكـب جـاري سـاخت

  11.پ( در خصوص ارتكاب جنايت عليه تماميت جسـماني افـراد، ديـن، جنسـيت و ساير خصوصيات مجني عليهم تاثيري ندارند

ن عبارت از ايجـاد آور پس از بيان مصاديق جرم افساد في االرض به بيان شرط اصـلي ومهم اين جرم نيز اشعار نموده و ت( ماده مذك

خصوصي، يا سبب  اخـالل شـديد در نظـم عمـومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميـت جسـماني افـراد يـا امـوال عمـومي و

 ع مي باشد.اشاعه فساد يا فحشا در حد وسي

آمده مربوط  درخصوص موضوع مورد بحث به وجود قانون جديدو  1370ث( يكي ديگر از تفاوتهايي كه بين قانون مجازات اسـالمي 

محاربه و افساد في  مجـازات در نظـر گرفتـه شـده بـراي 1370به مجازات جـرم محاربـه و افسـاد في االرض است. به طوري كه در قـانون 

سپس پاي چپ  واول قطع دست - 3ر آويختن به دا- 2قتل -1توجه به ترادف اين دو واژه در قـانون مزبـور( يكـي از چهار مجازات:  االرض )با

ساد ختيار حاكم )يا قاضي( است در حالي كه در اليحه با توجه به جداسـازي بـين دو جرم، فقط مجازات اعدام براي جرم افانفـي بلد به - 4

 ظر گرفته شده است.في االرض در ن

                                                           
شكيل )ت 19احي براندازي نظام جمهوري اسالمي، تشكيل يا اداره كردن جمعيتي به اين منظور ، عضويت يا معاونت در اين جمعيت( و ماده ) طر 17ماده - 8

)ترك  43( و ماده ندهان)تباني و سرپيچي از فرما 33)تباني با دشمن به منظور براندازي( و ماده  21جمعيتي به منظور بر هم زدن امنيت كشور( و ماده 

ا و مزايده هاي مربوط به ه)تباني در معامالت و مناقصه  110نفر از خدمت با تباني( و ماده  2)فرار بيش از  74نگهباني در اثر تباني با دشمن( و ماده 

 ود.مسلح محسوب مي ش ( ركن قانوني جرم تباني عليه امنيت از سوي نيروهاي 1382نيروهاي مسلح( قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح 
 .20، صدادگستر نشر تهران، كيفري، حقوق قلمرو در مداري قانون(،1386) محمد؛ فرد، توحيدي محمدجعفر، زاده، حبيب - 9
 .114، صدورانديشان نشر اسالمي،تهران، مجازات قانون اليحه هاي نوآوري و تغييرات بررسي(،1391) امين، زاده، بخشي- 10
 .141پيشين، صبخشي زاده، منبع - 11
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امالً متفاوت از كبا رويكردي  1390قانون مجازات اسالمي 1390قانون مجازات اسالميعامل افساد في االرض و اصل قانوني بودن در 

 صراحتاً افساد في االرض را از جرم محاربه تفكيک نموده است. 1370قانون مجازات اسـالمي مصوب 

وني افساد في االرض را به عنوان تنها ركن قان 284مهمترين ركن قانوني جرم محاربـه و مـاده را اختصاص به  277به طوري كه ماده 

گسترده »الرض، ايكي از شـرايط الزم بـراي تحقّـق جـرم فسـاد فـي  1390اليحه  284آورده اسـت. بـر اسـاس تعريـف مذكور در ماده 

صاديق وجـود اين م« گسترده بودن»ن مي رسـد اين است كه چه معياري براي مصاديق مذكور در اين ماده است. سوالي كه به ذه« بودن

تشخيص بر اساس عرف  دارد؟ آنچـه مسـلم است در قوانين جاريه اين معيار تعيين نشده و ظاهراً به قضاوت عرف واگذار گرديـده است. مرجع

ديهي اسـت كـه اصل راي اين كار خواهند داشت و در اين صورت بـنيز قضات دادگاهها مي باشند كه تفاسير متعـدد و معيارهاي گوناگوني ب

اده آمده است نيز وارد مكه در « اخالل شديد»قانوني بودن جرايم و مجازاتها در نظر گرفته نمي شود. ايـراد فـوق االشـعار در خصوص عبارت 

استفاده شده « مدهعورود خسارت »ارت مشـابهي بـا عنـوان تعيين نشده است. در ادامه مـاده از عبـ« شدت اخالل»بوده و معيـاري بـراي 

ل قانوني بودن است كه عمده محسوب شـدن خسـارت و ميـزان آن در عناصر قانوني الزم تعيين نگرديده كه اين موضوع نيز منافي با اص

اده معين نيست مفسـاد  و فحشا در اين آمده كه وسعت ايجاد « در حد وسيع»جرايم و مجازاتهاست. در نهايت در قسمت آخر ماده عبارت 

يد از عمـده نكـات هاي براي تشخيص ايجاد فساد و فحشـا به صورت وسيع در نظر گرفته مي شود. اين موارد كه فوقاً ذكر گرد كه چه شاخص

رايم و جوني بودن در خصـوص افسـاد في االرض در تعامل با اصل قان 1390قانون مجازات اسالميالزم الذكر در خصوص كاستي هاي 

، «د وسيع بودندرحـ»، «گسـترده بـودن»مجازاتهاست. تبصـره مـذكور در اين ماده بر گفته هاي ما در خصوص تعيين معيارهايي نظيـر 

مجموع ادلـه و  هرگاه دادگاه از»و... بر اساس قضاوت شخصي قضات دليل قـانع كننـدهاي مي باشد. بر اساس اين تبصره: « عمده بودن»

و يا علم به موثر بودن  شـواهد قصـد اخـالل گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع

 يانبار جرم، مرتكـب بـهزاقدامات انجام شده را احراز نكنـد و جـرم ارتكـابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج 

ل عنوان همانطور كـه مشـاهده مـي شـود، مرجع تشخيص معيارهاي الزم براي شمو«. حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي گردد

وني براي تشخيص دادگاه تعيين شده بدون اينكه ضابطه اي معين به عنوان ركن يا حـداقل عنصـر قـان مفسـد فـي االرض بـراي مرتكـب،

 شود.دادگاهها در نظر گرفته 

 

 مدار امنيت کيفري سياست به گرایش علل-2

 حوادث تروریستی -2-1
 از پارهاي وقوع نيز و آمريكا ايـاالت متحده در ميالدي، 2001 سپتامبرسال يازدهم حوادث از پس ويژه به محور، امنيت رويكرد

 2001پس از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر سال . است بوده شاهد را رونـد فزايندهاي جهـان، نقـاط ديگـر و اروپـا در تروريستي اقدامات

تا در كشور آمريكا، بسياري از كشورهاي جهان، به منظور مقابله با اقدامات تروريستي، در مقررات كيفري خود تجديدنظر نمودند و در اين راس

تهديدات تروريستي و حفظ امنيت ملّي، صورت پذيرفته صرفاً با بهانه مقابله با »دست به اقداماتي زدند كه حسب گزارش ديده بان حقوق بشر،

ند، و حقوق و آزادي هاي فردي مخالفان و منتقدان ناديده انگاشته شده و با آنان به عنوان افرادي كه براي امنيت ملّي ايجاد تهديد مي نماي

  12«.برخورد شده است

 

 صالح و درمان اشکست سياست  -2-2
رويكرد سنتي علت شناختي جرم را مي بايست در كمال بهره وري از جرم شناسي باليني از رهگذر شناخت علل جرم و متعاقب آن 

حذف  علت ها و اصالح  مجرم جستجو  نمود. اما چنين رويكرد با ظهور نظريات نوين كه عمدتا از رهگذر مطالعات آماري گروه هاي خاص 

بب تصعيف و افول اين سياست شد. توضيح اين كه با رشد روز افزون بزهكاري  و تكرار جرم در جوامع  غربي، بزه كاري  حاصل مي گرديد س

به صراحت « چه چيزي كارآمد است»نقطه عطف در اعالم  رسمي شكست است اصالح و درمان را با ارائه توسط رابرت مارتينسون تحت عنوان 

اين مفهوم با تغيير جهت از سياست  13اثر قابل مالحظه اي در كاهش بزهكاري عنوان مي كند.تالش هاي بازپرورانه صورت گرفته را فاقد 

                                                           
1 2 - Joyner,(2004), Christopher C The united Nations and Terrorism:Rethinking legal tensions Between national 

security, Human Rights and civil Liberties, International studies perspectives  ,p:257. 
 .84ص ميزان، انتشارات تهران، اول، ،چاپ سختگيرانه كيفري سياست  (،1392)سمانه، طاهري،- 13
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كيفري متمركز بر اصالح و بازپروري مرتكبين به سمت مديريت و كنترل گروه هاي خاص بزهكاري تالش دارد تا سيستم عدالت كيفري را به 

  14ي برساند. بدون اينكه بخواهد مرتكبين را اصالح و درمان كند.شكل كارآمدتري مديريت نموده و جرايم را به حد قابل قبول

 

 تحوالت کمی و کيفی بزهکاري -2-3

ميالدي تحوالت كيفي بزهكاري نيز موجبات جابجايي پاردايم  1970الي  1960صرف نظر از رشد روز افزون بزهكاري در سالهاي  

ميان وقوع جرايم سازمان يافته با رويكردي جهاني سبب تهديد بيش از حد امنيت  هاي حقوق كيفري در مقابله با پديده جنايي گرديد. در اين

جامعه گرديده است. كه چرا ماهيت جرايم جهاني شده دولتها را به پيش بيني و  تصويب مقرراتي در راستاي مبارزه با اين جرايم با طبعي 

كارآمدي در سياست جنايي را طريقي را اتخاذ مي نمايند كه با هدف سختيگرانه و امنيت محور همراه مي نمايد در حقيقت دولت ها جهت 

صيانت از امنيت ملي طرح ريزي شده باشد. بنابراين شيوه ي متخذه از يک سو در مقام تحديد حقوق بشر وآزاديهاي فردي مي باشد و از 

  15ن حقوق كيفري منجر شده است.سوي ديگر با تقويت ظرفيت هاي نظامي، پليسي، و قضايي به هر چه بيشتر  امنيت كرد

 

 دادرسی عادالنهآثار سياست کيفري امنيت مدار بر -3
آيين دادرسي كيفري، جلوه گاه اصلي دادگري بوده و نقطه ي اوج نمايش انسانيت در فرايند دادرسي كيفري تبلور مي يابد. حتي آن 

به عنوان متهم در برابر دستگاه عدالت كيفري قرار مي گيرند،  گاه كه مرتكبان جنايت هاي عليه بشريت، نسل كشي و جنايت هاي جنگي،

سنگيني اتهام ها، گستردگي  16.نبايد آنها را به عنوان انساني جنايتكار ديد بلكه بايد به آنها همچون انساني كه از حقوق برخوردارند توجه كرد

اني بـا مـتهم محسوب نشده و برقراري نظم و امنيت، هرچنـد جنايتها و وخامت اعمال ارتكابي هيچگاه مجوزي براي برخوردهاي غير انسـ

كـه بـرهم خـوردن آن ، موجبـات پريشـاني افكار عمومي را در حد گستردهاي فراهم كند، نمي تواند كنشهاي غير انسـاني و خـارج از مدار 

بـراين نظريه است كه هدف وسيله را توجيه مي كند و  قواعد آيين دادرسي كيفـري خـط بطالنـي»انسانيت را توجيه نمايد. به تعبير ديگر، 

  17.«مقامـات قضـايي در حراسـت از نظـم و امنيت عمومي، از هر قيد و بندي رها هستند.
 

 به کارگيري ادله نامتعارف در اثبات اتهام -3-1
هده مقامات تعقيبكننده جرم )دادسرا( پذيرش اصل برائت در كليه ي نظام هاي حقوقي امروز جهان، وظيفه ي اثبات جرم متهم را برع

نهاده است و كشور ما نيز به لحاظ حاكميت اصل برائت براساس قانون اساسي، از اين امر مستثني نمي باشد. ولي، امري كه از گذشته موجب 

قانوني جهت تحصيل دليل مي نگراني بوده است، خروج مقامات تعقيب كننده جرم از محدوده قانوني و استفاده از شيوه هاي نامشروع و غير

 باشد. ادله ي اثبات در فرايند دادرسي نقشي اساسي دارند، زيرا به وسيله ي آن ها حقوقي كه در مرحله ي ثبوت وجود دارد، درمرحلة اثبات

رت از طريق روية از سوي قانونگذار و در صورت ضرو« ارزش اثباتي»و واجد « داليل معتبر»بدين ترتيب بايد  18.به منصه ي ظهور مي رسد

قضايي احصا و يا دست كم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصيل و ارائه ي داليلي كه فاقد ارزش قضايي است امتناع كنند. زيرا دادرسي نه 

بشر و به  هدف، كه خود وسيله اي براي تشخيص اتهامات روا از ناروا، و بنابراين در اين زمينه ترديدي نيست كه رعايت كرامت انساني، حقوق

  19.ويژه شخصيت افراد، هرچند متهم، به منظور تضمين يک دادرسي عادالنه بايد ملحوظ شود

يكي از قواعد مهم به كارگيري ادله اثبات كيفري و انجام تحقيقات در 20.«همة مدارك قابل اثبات منطقاً قابل استماع هستند»گزاره 

قابليت اثبات يا اقناع آوري برخي از آنها بيشتر از سايرين است؛ به همين دليل دادرس كيفري امور كيفري است. ادله كيفري همسان نبوده و 

اركي همه مدرك ها اعم از اينكه غيرمستقيم باشند مانند شهادت بر شهادت را بررسي مي كند، اما لزوماً حكم را مستند به همة آنها به ويژه مد

اهميت كشف جرايم سازمان يافته، فراملّي و تروريستي باعث شده در مقام رسيدگي به اين جرايم  كه ظني و غيراقناع آور باشند نمي كند. اما

                                                           
 .27ص ميزان، انتشارات تهران، اول، چاپ مدار، ريسک جنايي سياست (،1388)امير، نهاد، پاك-14
 ابرند نجفي حسين علي رنظ زير جنايي علوم المعارف دايره ملي، كيفري حقوق هاي نظام استراتژي تغيير و جرم شدن جهاني(،1392) احمد، احمدي، - 15

 .634ميزان،ص انتشارات تهران، اول، چاپ دوم، آبادي،جلد
)  مشهد واحد اسالمي آزاد اهدانشگ حقوق دانشكده در شده ارائـه سـخنراني جزايـي، المللـي بـين حقوق منظر از صدام محاكمه(،1386) علي، آزمايش، - 16

 .197، ص 3 شماره خراسان، دادگستري وكالي كـانون ،مجله( 1385/ 1/3
 .4شهردانش،ص انتشارات: تهران دهم، چاپ كيفري، دادرسي (،آيين1390) علي، خالقي،- 17
 .123ص ، 52 ارهشم مفيد، نامه فصلنامه ،«جزايي فقه منظر از جرم اثبات در قراين كارگيري به مشروعيت »(،1384قدير،) بيرق، بصيرپور - 18
 .322 -321سمت،صص انتشارات: تهران هفتم، چاپ دوم، جلد كيفري، دادرسي آيين (،1385محمد،) آشوري،- 19

2 0 -Ewaschuk, E. G:(1978), Hearsay evidence, Osgood Hall law journal,Volume 16., p:407. 
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مراجع كيفري رسيدگي كننده با رويكردي امنيت محور از همه مدارك موجود نه براي بررسي بيشتر و حصول يقين كه براي محكوميت متهم 

هاست . مدارك شنيداري عبارت استاز مداركي كه توسط افرادي غير از شاهد اصلي سود جويندكه برجسته ترين آنها مدارك مبتني بر شنيده 

 21.براي اثبات واقعيت پرونده مطرح شده، معرفي مي شود كه صداقت، شايستگي و آگاهي چنين افرادي مبناي پذيرش اين قبيل مدارك است

اي مقابله با تروريسم به تصويب رسيده است، به ميزان زيادي انگلستان كه تحت تأثير اقدامات دولت بر 2003قانون عدالت كيفري مصوب 

استماع مدارك شنيداري را تجويز كرده است. مدارك شنيداري هرچند موجب حمايت شهود و عدم مواجهه متهم به تروريست با آن ها مي 

كسي در كجا و به چه دليلي شهادت داده، محروم مي شود اما نه تنها يقيني و قابل اعتماد نيستند بلكه متهم را از حق اين دفاع كه بداند چه 

در واقع آن چه سيستم عدالت كيفري با مدارك شنيداري يا با اقداماتي نظير انجام خود »كند و به گفته اشورت حقوق دان مشهور انگليسي ،

اس، به نظر ميرسد ترافعي بودن دادرسي كه براين اس 22«مجرم پنداري به دنبال آن است، نوعي مچ گيري است تا اثبات قانوني و عادالنه جرم

ه به اجازه پرسش و پاسخ از شهود له و عليه متهم را اقتضاء دارد، به عنوان يكي از حقوق دفاعي متهم اين امكان را فراهم مي سازد تا با توج

مي دهند، سؤال نمايد تا در هنگام  برخورداري اصحاب دعوا ازسالح هاي مساوي، متهم نيز مانند دادستان از شهودي كه عليه او شهادت

تحصيل دليل، درستي يا نادرستي اظهارات آنان را براي دادگاه ثابت كند و از گفته هاي آنان به سود خود بهره ببرد و همچنين شهود مورد 

الت كيفري و حقيقت باز مي كند راه را براي رسيدن به عد»زيرا ترافعي بودن دادرسي  23.نظر خود را به دادگاه معرفي و مورد سؤال قرار دهد

  24.«و درها را براي قضاوت يک جانبه كه درآن متهم جايگاه دفاعي ندارد، مي بندد

 

 صالحيت ویژه-3-2

مفهوم دادگاه هاي كيفري اختصاصي و ويژه در برابر مراجع عمومي، معرّف مراجعي است كه صالحيت آنها جنبه ي استثنايي بر 

در اين ميان تشكيل دادگاه  25.ست و موارد صالحيت آن ها را قانون به قيد حصر و با ذكر عناوين بيان مي كندصالحيت دادگاه هاي عمومي ا

هاي اختصاصي همواره با مخالفت حقوق دانان حقوق كيفري، روبه رو بوده است زيرا، اين گروه عقيده دارند كه اين مراجع تحت نفوذ حاكميت 

چه آن كه دادرسي تحت نفوذ اربابان قدرت و  26.ي وجود دارد كه حقوق متّهم چنا ن كه بايد، تأمين نگرددقرار گرفته وبنابراين احتمال زياد

 سلطه گر قرار مي گيرد و حقوق و آزادي هاي متهم هرچه بيشتر تضييع مي گردد.

د تا قانون گذار تشكيل اما، گاه شخصيت متهم وگاه سمت و نوع وظيفه مرتكب و پيچيدگي هاي ناظر به ماهيت امر موجب مي گرد

دادگاه هاي اختصاصي را مورد توجه قرار دهد. اين درحالي است كه، دولت ها همواره تمايل به واگذاري صالحيت رسيدگي به اتهامات جرايم 

گاه هاي اختصاصي عليه امنيت به مراجعي غير از دادگاه هاي عمومي كيفري را داشته اند . رسيدگي به اتهام ارتكاب جرم عليه امنيت در داد

موضوعي است كه نيازمند تأمل جدي است. زيرا؛ وجود دادگاه اختصاصي براي رسيدگي به اتهام ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور، به داليل 

درسي مربوط تاريخي و وجود قواعد دادرسي خاص و ويژه، مي تواند اين امر را به ذهن متبادر سازد كه متهمان در اين دادگاه ها از تضمينات دا

كه، ارتباط نزديک جرايم عليه امنيت كشور با مسئله ي حاكميت ملّي ونظم  . واقع امرآن است27.به جرايم عادي ب ي بهره خواهند بود

 عمومي، دغدغة قانون گذاران را در زمينه ي رعايت تضمينات دادرسي از ميان برده است؛ از اين رو، به موازات آنكه اصالحات قواعد دادرسي

در ساير جرايم در راستاي گستره ي تضمينات قرار داشته است، در زمينة جرايم عليه امنيت، هدف اصلي تحديد تضمينات دادرسي بوده 

در حقوق ايرا ننيز در حال حاضر صالحيت دادگاه هاي انقالب كه با هدف شدت عمل و سخت گيري بيشتر نسبت به برخي از متهمان  28.است

نندگذشته وجود دارد. مراجع اختصاصي ودادگاه هاي ويژه همواره به جهت رسيدگي هاي فوق العاده و سريع و اعمال هما 29.تأسيس شده است

مجازات هاي شديد و فارغ از تشريفات دادرسي كيفري شناخته مي شوند و اين امر جلوه ديگري از حاكميت با رويكرد امنيت محور است. 

تنها در تحديد صالحيت مراجع اختصاصي همچون دادگاه هاي انقالب كوششي در خور و در راستاي رويه قضايي مراجع عالي قضايي نيز نه 

                                                           
2 1 -Marlais, L T.(1951), John P; Recognizing hearsay evidence, Jag journal, Volume , p:12. 
2 2 -Ashworth, (2007),Andrew security, Terrorism and the value of human rights, in essays on security and human 

rights, edited By Benjamin J Goold and Liora Lazarus, Hart Publishing, Oxford and Portland,p: 220. 
   .67خرسندي،ص انتشارات اول، ،چاپ المللي اسنادبين و فرانسه ايران، درحقوق ازشهود (،حمايت1391زينب،) نژاد، باقري - 23
 .128سلسبيل،ص انتشارات: تهران نخست، چاپ جنايي، علوم: در متهم، دفاع حق (،1384فيروز،) جانكي، محمودي- 24
 .275دانش،ص گنج انتشارات: تهران چهاردهم، حقوق،چاپ (،ترمينولوژي1383محمدجعفر،) لنگرودي، جعفري- 25
 .40راك،صد انتشارات:تهران دهم، چاپ نخست، جلد بنيادين، مدني،دورة دادرسي (،آيين1388شمس،عبداهلل،)- 26
 امام دانشگاه پژوهشي فصلنامه ،«فرانسه و ايران كيفري سياست در امنيت عليه جرايم بر ناظر افتراقي دادرسي آيين »(،1384محمود،) سيد مجيدي،- 27

 .146،ص28 شماره ،(ع)صادق
 .145مجيدي، منبع پيشين، ص - 28
 .316شهردانش،ص انتشارات: تهران دهم، چاپ كيفري، دادرسي آيين (،1390علي،) خالقي، - 29
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 عالي ديوان عمومي هيأت مثال اعمال قانون اساسي معمول نداشته اند، كه در جهتي مخالف بر صالحيت اين مراجع نيز افزوده اند. به عنوان

كه براي تمامي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور الزم االتباع  30/10/1382مصوب  664شماره  ي رويه وحدت رأي كشوردرصدور

است،صالحيت دادگاههاي كيفري استان، براي رسيدگي به جرايم مستوجب مجازات اعدام را منصرف از جرايم عليه امنيت و ديگر موارد مذكور 

ه و با اين اقدام در راستاي گسترش صالحيت دادگاه انقالب گام دانست 1373قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب  5در ماده 

 برداشته است.
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 نتيجه گيري
ميالدي، در اياالت متحده آمريكا و نيز وقوع پاره اي از اقدامات  2001رويكرد امنيت محور، به ويژه پس از حوادث يازدهم سپتامبرسال 

را شاهد بوده است. حاكميت چنين رويكردي نه فقط تدابيرتقنيني را تحت تأثير  تروريستي در اروپا و ديگر نقاط جهان، روند فزاينده اي

است. تدابيري كه نه فقط موازين دادرسي  قرارداده، كه دربسياري از موارد در قالب تدابير اجرايي و مصوبات مادون قانون نيز تجلي يافته

قدامات تروريستي و جرايم عليه امنيت كشور، ناديده گرفته است، كه گاه با ناديده كيفري عادالنه را در پيكار با برخي از مظاهر جرم و به ويژه ا

 انگاشتن كرامت انساني برخي از متهمان، اعمال خالف شأن وكرامت انساني را در حق آنان روا دانسته است.

ز و درماندگي دولت ها درمبارزه با رسد، به نوعي حاكي از عج به نظر مي رسد اين راهكاركه چندان هم كارآمد و مؤثر به نظر نمي

 چهره هاي نوين جرم بوده كه آن ها را بر آن داشت تا از اين راهكار بحث برانگيز، به عنوان تدبيري جهت متزلزل كردن نسبي موقعيت دفاعي

 مرتكبين اين جرايم استفاده نمايند. 

 توجه همواره تغييريافتـه و پردازنـد، مـي شده شناخته اصول گسترده نقض به كه قوانيني چنين به نسبت ديـدگاه قانونگذار دارد جـا

 به عنوان شده اند مرتكب جرمي چه اينكه از بزهكـاران صرفنظر و مجـرم هميشـه نيـز مجـرم و اسـت متهم هميشه متهم كه باشيم داشته

 بودن نسبي نظريه محدوديتهاي است الزم اينكه بر عالوه قانونگذار پيشـنهاد ميشود. اساسـي برخوردارند و اوليه حقوق برخي از انسان يک

 مجرمين و بود بـاال خواهند خطرنـاكي داراي معمـوالً مجـرمين اين. كند اعمال خاصي مجرمين براي را نسبيت اين رعايـت كند را اصـول

 .گرفت نخواهد بر در را اتفاقي
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 مراجعمنابع و 
 زير جنايي علوم المعارف دايره ملي، كيفري حقوق هاي نظام استراتژي تغيير و جرم شدن جهاني(،1392) احمد، احمدي، [1]

 .ميزان انتشارات تهران، اول، چاپ دوم، آبادي،جلد ابرند نجفي حسين علي نظر

 حقوق دانشكده در شده ارائـه سـخنراني جزايـي، المللـي بـين حقوق منظر از صدام محاكمه (،1386)علي، آزمايش، [2]

 .سوم، ،سال 3 شماره خراسان، دادگستري وكالي كـانون ،مجله( 1385/ 1/3)  مشهد واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 .سمت انتشارات: تهران هفتم، چاپ دوم، جلد كيفري، دادرسي آيين(،1385) محمد، آشوري، [3]

 .خرسند انتشارات اول، ،چاپ المللي اسنادبين و فرانسه ايران، درحقوق ازشهود حمايت (،1391)زينب، نژاد، باقري [4]

 .دورانديشان نشر اسالمي،تهران، مجازات قانون اليحه هاي نوآوري و تغييرات بررسي (،1391)امين، زاده، بخشي [5]

 شماره مفيد، نامه فصلنامه ،«جزايي فقه منظر از جرم اثبات در قراين كارگيري به مشروعيت »(،1384)قدير، بيرق، بصيرپور [6]

52 . 

 .ميزان انتشارات تهران، اول، چاپ مدار، ريسک جنايي سياست(،1388) امير، نهاد، پاك [7]

 .دانش گنج انتشارات: تهران چهاردهم، حقوق،چاپ ترمينولوژي(،1383)محمدجعفر، لنگرودي، جعفري [8]

 دادگستر. نشر تهران، كيفري، حقوق قلمرو در مداري قانون (،1386،)محمد فرد، توحيدي محمدجعفر، زاده، حبيب [9]

 .شهردانش انتشارات: تهران دهم، چاپ كيفري، دادرسي آيين (،1390)علي، خالقي، [10]

 .دراك انتشارات:تهران دهم، چاپ نخست، جلد بنيادين، مدني،دورة دادرسي آيين(،1388)شمس،عبداهلل، [11]

 .ميزان انتشارات تهران، اول، ،چاپ سختگيرانه كيفري سياست (،1392)سمانه، طاهري، [12]

 ارشد، كارشناسي نامه پايان كيفري، عدالت نظام در مجرمان خطر مديريت و سنجش(،1388) زهرا، مهرآبادي، نژاد عابدي [13]

  .مدرس تربيت دانشگاه

 ،«فرانسه و ايران كيفري سياست در امنيت عليه جرايم بر ناظر افتراقي دادرسي آيين »(،1384)، محمود سيد مجيدي، [14]

 .28 شماره ،(ع)صادق امام دانشگاه پژوهشي فصلنامه

 .سلسبيل انتشارات: تهران نخست، چاپ جنايي، علوم: در متهم، دفاع حق(،1384) فيروز، جانكي، محمودي [15]

 ميزان. تهران، آسايش، و امنيت عليه جرائم(،1383) حسين، صادقي، محمد مير [16]

 شناسي جرم تا انتقادي شناسي جرم از) شناسي جرم درس تقريرات(،1391- 1392) حسين، علي آبرندآبادي، نجفي [17]

 بهشتي. شهيد دانشگاه حقوق دانشكده شناسي جرم و كيفري حقوق دكتري دوره ،(امنيتي
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