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 مقدمه 
هـا و معضـالت امنيتـي،    اي را نشان ندارد كـه ديـر زمـاني فـارغ از دغدغـه     تاريخ، جامعه

تـرين نيـاز بشـر    روزگار سپري كرده باشد. نياز به امنيت پس از نيازهـاي فيزيولوژيـك مهـم   
 عنوان كرده،انساني  شود. آبراهام مزلو در شرحي كه از سلسله مراتب  نيازهايمحسوب مي

پس از نيازهاي فيزيولوژيك مانند: گرسنگي و تشنگي و ...، بالفاصله نياز به امنيت و ايمنـي  
هاي سياسـي و  امنيت و ميزان آن براي تمام نظام. (Maslow, 1943, 46)را بيان كرده است 
ترين مسايل ، از مهممشيخطي اقتصادي، اجتماعي و نظر از سطح توسعهشهروندان، صرف

عنوان يكي از حقوق اساسي امنيت به مثابه يك آرمان و واقعيت، به يآيد. مقولهشمار ميبه
هـا، تعـاون و سـازگاري بـين اجـزاي      اي از تعامـل مردم مطرح و در نهايت برآينـد مجموعـه  

ي پيشـرفت، توسـعه و تكامـل يـك     اترديد، هيچ عنصري برمختلف نظام اجتماعي است. بي
تـر از عنصـر امنيـت و تـامين آرامـش در جامعـه       چنين شكوفايي استعدادها مهـم هم جامعه و

 نيست. پذير اجتماعي، خالقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيت امكان ينبوده و توسعه
. دارد» جامعـه «و » اجتمـاع « تـر از مفهـوم  امنيت قدمتي كهنمفهوم در كنكاشي تاريخي، 

-همراهي دير آشـنا مـي  عنوان به را ، امنيت نيافته بودگاه كه هنوز هويت اجتماعي آن انسان
و از  نگريست. با وجود اين ديرينگي، امنيت كماكان مفهومي غيرتوسعه يافته، مـبهم، نارسـا  

امنيـت ابـزاري   رو از اين .)19 :1379(تاجيك،  جدال انگيز و متناقض بوده استنظر ماهيت 
و از آنجا كه حدود آن شـناخته شـده نيسـت، بـا توسـل بـه آن و بـه         بودهها در دست دولت

سنگ آيـين  روند كه اصول و موازين شناخته شده و گرانپيش مي آنجاتأمين آن، تا  يبهانه
عنوان مثال، در كشور چين، در اوايل قرن بيستم و شوند. بهمي گرفتهدادرسي كيفري ناديده 

 1914مصـوب    »نزنـا ن و راهامجازات سارق«زني به موجب قانون با شيوع جرم سرقت و راه
)law on Punishing, Robbers and Bandits (LPRB)(     بـراي مرتكبـان ايـن جـرايم ،

اعدام در نظر گرفته شد و اين در حالي بود كه مقامات محلي و فرمانـدهان نظـامي   مجازات 
كمه و رعايت حقوق متهمان و بـدون  بدون انجام محا ،توانستند پس از دستگيري متهمانمي
را بـه اعـدام محكـوم و     هـا حق اعتراض و تجديدنظرخواهي داشـته باشـند، آن   نكه متهمااين

فقط آمار تعداد كيفرهاي اجرا شده را به مقامات استاني و از آن طريق به وزيـر دادگسـتري   
كار رفتـه در  ن بهبه لحاظ قابل تفسير بودن عناوي ،(Xiaoqun Xu, 2007: 239) اطالع دهند
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گـاه   -بنـدي جـرايم در آن اعمـال شـد    طبقه نظراصالحاتي از  1927كه در سال  -اين قانون
ــا ، نمخالفــان سياســي و افــراد نافرمــا ــه كيفــر اعــدام محكــوم مــي ب   شــدندعنــوان راهــزن ب

)Ibid, 244(.  در كشــور ايــاالت  2001پــس از حــوادث تروريســتي يــازدهم ســپتامبر ســال
تروريسـتي، در   هـاي مقابلـه بـا اقـدام    بـراي آمريكا، بسياري از كشـورهاي جهـان،    يمتحده

زدند كه حسـب   هاييدند و در اين راستا دست به اقدامكرمقررات كيفري خود تجديد نظر 
تروريسـتي و حفـظ امنيـت،     هايمقابله با تهديـد  يبه بهانه تنهابشر،  قبان حقوگزارش ديده

-بـه  هـا و بـا آن ناديده گرفته شده هاي فردي مخالفان و منتقدان و حقوق و آزادي انجام شده
 Joyner, Christopher( برخورد شده استكنند تهديد ميرا عنوان افرادي كه امنيت ملي 

C. 2004, 243-244.( اي بـراي  رو، همواره بايد تـالش كـرد تـا تـأمين امنيـت، بهانـه      از اين
سـو و ناديـده   هـاي فـردي از يـك   زاديامنيتي كردن فضـاي جامعـه و سـركوب حقـوق و آ    

 شود. انگاشتن حقوق دفاعي متهمان از ديگر سو، ن
؟ درمانـدگي  به چه معني اسـت كه امنيت  باشدميبا اين وجود، همواره اين سؤال مطرح 

هـاي  شود كه اين مفهوم در كاربرد حفظ و تحكيم پايهپاسخ به اين پرسش زماني تشديد مي
هاي مختلف بريتانيا، اغلـب بـراي   مثال، دولت برايگيرد. قرار ميقدرت مورد سوء استفاده 

ــاده ــه زي ــت   روي خــود از محــدودهتوجي ــورد فعالي ــق و تفحــص در م ــاي مجــاز در تحقي ه
طور رسمي در متـون  اند. ساليان متمادي است كه اين واژه بهشهروندان، از آن استفاده كرده

آن، حفـظ مملكـت و جامعـه در برابـر     رود و اغلـب هـدف از كـاربرد    كـار مـي  مختلف  بـه 
راحتـي امنيـت خـود را بـا امنيـت      ها بهباشد. دولتتهديدهاي موجود عليه بقاء يا رفاه آن مي

مشي مرسوم شده است. در سند رسمي آميزند و در بريتانيا، اين آميختگي خطكشور در مي
مين حـداقل سـازگاري و   اي بـراي تـا  اي بود بر مصوبههايي كه مقدمهي شنود مكالمهدرباره

وزيـر امـور خارجـه    «آمـده اسـت:    نتطابق ممكن با تصميم دادگاه اروپايي حقوق بشر، چني
تواند بر مبناي امنيت ملي، در صورتي كه تشخيص دهد اطالعات درخواستي بـه موجـب   مي

هـاي تروريسـتي، جاسوسـي يـا     حكم او به سود امنيت ملـي بـوده و بـراي مقابلـه بـا فعاليـت      
هـاي دفـاعي و خـارجي ضـرورت دارد، احكـام مربوطـه را       مشيزي يا حمايت از خطبراندا

2Fرو، ليلويــد) و از همــين121، ص 1380(گيــل، » صــادر كنــد.

اگــر امنيــت، «اعتقــاد دارد:  1
اي تواند براي توجيه نظم داخلـي بـا هـر هزينـه    محافظت از دولت دانسته شود، به آساني  مي

                                                      
1. Liloid 
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شـدت در  شـود كـه بـه   هاي سركوب و الگوهـايي منتهـي مـي   كار رود، اين امر به سياستبه

 ). 29 ، ص1379(تاجيك، » خدمت منافع بخش كوچكي خواهد بود...
 هاي متفاوتي از آن هاي مبهم و قابل تفسير است كه برداشتامنيت، از جمله واژه

شود ميرو، گفته ي تعريف دقيقي از آن دشوار بوده و از اينشود و به همين دليل ارايهمي
ي تعريفي پيشيني از امنيت وجود ندارد؛ بنابراين مفهوم امنيت بايد از نظر امكان ارايه«كه 

هاي بومي خود آن را شود ... و هر بازيگري بتواند با ساختار و مالحظه عريفمعنايي، بازت
فتخاري، (ا» يابد.بازتعريف كند ... گفتمان امنيتي اصوالً با مقتضيات بومي معنا و مفهوم مي

 ). 83 ، ص1384
بنابراين، در اين مقاله به دنبال ارائه تعريفي از امنيت نخـواهيم بـود. چـه آنكـه، بـه تعبيـر       

-هـا و نارسـايي  بوزان، هر كوششي براي درك مفهوم امنيت، بدون آگاهي كافي از تنـاقض 
ت را تعريـف  توان امنيـ رو، نميهاي موجود در خود اين مفهوم، ساده انديشانه بوده و از اين

، 1378تــوان آن را تبيــين نمــود (بــوزان، بــاري، كــرد، بلكــه تنهــا در مــوارد مشخصــي مــي 
 ).   122ص

جانبـه و حـاكميتي از   در اين جستار، برداشت يك» امنيت گرايي«با اين وجود، هدف از 
-ي برقـراري امنيـت مـي   هاي فردي بـه بهانـه  مفهوم امنيت و ناديده انگاشتن حقوق و آزادي

دسـتورالعمل  «گرايي با مـوازين دادرسـي منصـفانه در تصـويب و اجـراي      د. تقابل امنيتباش
و بـا  » اراذل و اوبـاش «كه با هدف برقراري امنيت و مقابله با -» طرح ارتقاي امنيت اجتماعي

اتخاذ تدابيري كه با نقض موازين دادرسي كيفـري منصـفانه و در مـواردي كرامـت انسـاني      
قابل مشاهده است. در اين نوشتار طي دو گفتار، ابتدا جايگاه امنيـت   -شهروندان، همراه بود

محـور بـا مـوازين    در حقوق كيفري به اختصار بررسي شده و سـپس تقابـل رويكـرد امنيـت    
دهـد، تبيـين و بـه موجـب     دادرسي كيفري منصفانه، تا حدي كه اين نوشتار اجازه آن را مي

 رسي خواهد شد.    گفته نقد و برگفتار دوم، دستورالعمل پيش
هـا در حقـوق   تأمين و برقراري امنيت ريشه در قدرت دارد و قدرت دولت به دليل آنكه

يابــد، بررســي جايگــاه امنيــت در حقــوق كيفــري و كيفــري (مــاهوي و شــكلي) تجلــي مــي
ي امنيـت بـه حقـوق    چگونگي هدف واقع شدن امنيت براي حقوق كيفري و نگاه ابزارگونه

 گرايي با موازين دادرسي منصفانه اهميت بسزايي دارد.  امنيت كيفري و نيز تقابل
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 در حقوق كيفري جايگاه امنيتگفتار يكم: 
. در چنين شرايطي، آنچه بيش شودعنوان هدف حقوق كيفري شناخته ميبه، گاه امنيت

كه امنيت از منظر چه كسي؟ از همه بايد مورد توجه و نظر باشد، تعريف امينت بوده و اين
منظر مردم يا حاكميت. روشن است كه با تغيير منبع تعريف امنيت، جايگاه حقوق از 

-ي آزاديي حقوق كيفري در حيطهكيفري نيز دچار قبض و بسط شده و حدود مداخله
 شود.هاي فردي، متغير مي

تعيين حدود و تعريف امنيت، خود بازتابي از چگونگي حاكميت و شرايط اعمال 
اي از امنيت حاكم، جلوهساالر، امنيت هاي مردمرت ديگر، در حكومتعباقدرت است. به

هاي باشد. اما در حكومتشهروندان بوده و اقتدار حاكميت در گرو اقتدار جامعه مي
جانبه تعريف شده و واضح است كه در اين تعريف، صورت يكخودكامه، امنيت، به

ي اقدام عليه امنيت قلمداد شوند ر زمرهدبيشتر  تمايل بر آن است تا اعمال شهروندان هرچه
 تر شود.هاي فردي گستردهي تعريف امنيت، به زيان حقوق و آزاديو از اين رهگذر، دايره

در اين صورت، حقوق رود. كار ميعنوان ابزار تأمين امنيت بهاما گاه حقوق كيفري به
ل كيفر، افرادي قصد بر هم انگاري و كيفرانگاري و با تهديد به اعماكيفري از رهگذر جرم

دارد. زدن نظم عمومي و آسايش شهروندان را داشته باشند، از ارتكاب اعمال بر حذر مي
انگاري در ي جرم، حقوق كيفري ابزاري براي تأمين امنيت است. شيوهصورتدر اين 

ه اي استثنايي بچنين مواردي با ناديده گرفتن برخي از اصول حاكم بر حقوق كيفري چهره
ان تمايل به مدارا و سازش با مرتكبان قانونگذارخود گرفته و در قلمرو اعمال كيفر نيز، 

برخي از جرايم نداشته و كيفرها گسترده و شديد بوده و دست دادرسان نيز در اعمال كيفر 
ي حقوق كيفري تمام ها هرچند كه به زيان كاركردهاي شناخته شدهباز است. اين اقدام

هاي امنيتي، وجود خويش را در معرض ها در موضوعاز آنجا كه حكومتشوند، اما مي
در نبود امنيت و در شرايط ناامن،  زيراها قابل توجيه هستند، گيريبينند، اين سختخطر مي

 توان از ديگر حقوق نيز سراغي گرفت. نمي
ات آيين ترين موضوع در ارتباط با حقوق كيفري و امنيت، نگاه به مقرراما قابل تأمل

ي امنيت عبارتي موازين دادرسي كيفري عادالنه و منصفانه از دريچهدادرسي كيفري يا به
ي دادرسي كيفري عادالنه و منصفانه كه در رعايت است. آنجا كه اصول شناخته شده

يابند، با هدف برقراري امنيت، ناديده گرفته شده و حقوق دفاعي متهم، تبلور عيني مي
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محوري بر ادرسي كيفري، تبديل به تشريفاتي دست و پاگير شده و مظنوناصول حاكم بر د

 شود. عدالت كيفري، مسلّط مي
عنوان مسؤول برقراري نظم و هاي اجرايي و از جمله پليس بهدر چنين شرايطي، دستگاه

-هايي ميي برقراري امنيت، دست به اقدامامنيت، با استناد به وجود ناامني در جامعه و بهانه
زنند كه آشكارا برخالف قانون و نيز موازين دادرسي كيفري عادالنه و منصفانه بوده و 

دستورالعمل طرح «اقدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، در تصويب و اجراي 
هاست. اين طرح با درنورديدن اصول غير قابل از اين دست اقدام» ارتقاي امنيت اجتماعي

و آيين دادرسي كيفري و ناديده گرفتن حقوق دفاعي  نقض حاكم بر حقوق كيفري
هاي مختلف قابل نقد نظر از جهتمتهمان، در مقام ارتقاي امنيت اجتماعي برآمده و به

هايي از منظر گفته را با بيان مثال يك از موارد پيش ر ادامه به اختصار، هرد .باشد مي
 ي و اجرايي بررسي خواهيم كرد. قانونگذار

 
 عنوان هدف حقوق كيفري امنيت به -الف

عنوان نظـم عمـومي   كه از آن به -امنيت خاطر و آسايش عموم جامعه و بيشتر شهروندان
شـود. در مـوارد    ها  محسوب مي ترين وظيفه حكومت) اساسي1383شود، (آزمايش، ياد مي

در با توسل بـه حقـوق كيفـري      تكند، حكوم ارتكاب اعمالي كه نظم عمومي را مختل مي
. در چنـين شـرايطي، تـأمين    باشـد  مـي مقام برقراري نظم و تامين آسـايش خـاطر شـهروندان    

كـه  اسـت   شود. اما، پرسش اصلي ايـن عنوان يگانه هدف حقوق كيفري مطرح ميامنيت، به
براي جلوگيري از اعمـالي كـه موجـب مختـل شـدن نظـم عمـومي        را كدام معيار حكومت 

، طرح اين پرسش با توجه به اينكه حقوق كيفري ريشه تداابمد نظر دارد؟ شايد در  شود، مي
در قــدرت دولــت دارد، فاقــد جايگــاه تلقــي شــود، امــا بايــد در نظــر داشــت كــه همــواره   

نظـم عمـومي و امنيـت     ماننداند كه شهروندان از مفاهيمي ها با شرايطي مواجه بوده حكومت
ايران در قانون مجازات اسـالمي   رقانونگذاطور مثال، برداشت يكساني با حكومت ندارند. به

انگاري عمل ربا كرد. اين اقدام در حـالي انجـام شـد    جرماقدام به  1375(تعزيرات) مصوب 
انـد (عليـزاده   كه حتي نخبگان جامعه نيز به وفور ارتكاب اين عمل در جامعـه را بـاور داشـته   

باشـد كـه از   اي مـي مقابله با پديده با اين اقدام، درپي قانونگذار). 140 ، ص1383اشكلك، 
كـرده اسـت. امـا    ، نظم عمومي را تهديد ميقانونگذارنظر شرع واجد حرمت بوده و در نظر 
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دهد كه با وجود شـيوع و وفـور ارتكـاب ربـا در     هاي مبتني بر پژوهش ميداني نشان مييافته
ي تجديدنظر استان تهران هاهاي كيفري وارده به دادگاهي ايران، از تعداد كل پروندهجامعه

پرونده بـه جـرم    40فقره بوده است، تنها  36300كه تعداد آنها  1381در هشت ماه اول سال 
پرونـده در مرجـع تجديـدنظر نقـض و رأي بـر برائـت        39شد و از اين تعداد، ربا مربوط مي

 ). 138 ص ،1383متهمان صادر شده و فقط يك پرونده منجر به محكوميت شد (همان، 
شود، ديدگاه حكومت همواره با ديدگاه شهروندان همسو نبوده  كه مالحظه مي مچنانه

ي آن خواهـد   و اين دوگانگي در نهايت به زيان حقوق كيفري و كاركردهاي شناخته شـده 
ها برداشت و طرز تلقي خود را بـر جامعـه تحميـل كـرده و در ايـن        بود. چه آنكه؛ حكومت

در نهايـت متـروك شـده و     -ل نپـذيرفتن همگـاني آنهـا   بـه دليـ   -وضعيت، مقررات كيفري
در اقـدام بـه    قانونگـذار رسـد   نظـر مـي   رو بـه  حقوق كيفري از درون تهي خواهد شد. از ايـن 

انگاري و كيفر اَعمال مخلّ نظم  عمومي و آسايش خاطر شـهروندان، بايـد نظـم مـورد      جرم
كـه آسـايش خـاطر     كنـد الي نظر شهروندان را در نظر گرفته و اقدام بـه جـرم انگـاري اعمـ    

ده، نــه اينكــه قرائــت خــود از نظــم عمــومي را جــايگزين ديــدگاه  كــرشــهروندان را ســلب 
جانبه و تحميلي را شـهروندان نپذيرفتـه و در    شهروندان كند. روشن است كه چنين نظم يك

كه همانا تامين نظـم عمـومي و   -حقوق كيفري از شأن و جايگاه و هدف اصلي خود  تنهاي
فاصله گرفتـه و بـه ابـزاري در دسـت حكومـت، تبـديل         -باشد مياطر شهروندان آسايش خ

 باعـث برداري كند و اين امر بـيش از آنكـه    خواهد شد تا با توجه به ديدگاه خود از آن بهره
تامين امنيت و آسايش خاطر شهروندان باشد، موجبات تشويش خـاطر شـهروندان را فـراهم    

 كند. مي
جانبه دارد وگرنه تعريفي  ار نياز به تعريف امنيت، با نگرشي همهيابي به امنيت پايد دست

جانبه و تحميلي از امنيت، ما را صرفاً به برقراري امنيت زودگذر و موقتي، موفق خواهد  يك
 كرد و در درازمدت شاهد بروز ناامني خواهيم بود. 

 اعضاي مجلسبيشتر  در ايران، تعريف امنيت و ناامني، بازتابي از ديدگاه حاكم بر
اسالمي و نيز كارگزاران اجرايي نظام بوده و از آنجا كه تأمين و برقراري امنيت، شوراي 

يابي به  شود، توسل بيش از پيش به ابزار كيفر براي دست هدف حقوق كيفري محسوب مي
كند. نگاهي به سياست جنايي و گفتمان حاكم بر  هدف، موجه و قابل قبول جلوه مي
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ها و مصوبات آن، ما را به چنين  ي ايران، اعم از طرحقانونگذاري هفتم مجلس  دوره

 ).  51-52 ص ، ص1387كند (اميدي،  برداشتي رهنمون مي

 عنوان ابزار تأمين امنيت حقوق كيفري به -ب
ي  شــود. اســتفاده حقـوق كيفــري، گــاه در نقــش ابـزاري بــراي تــأمين امنيــت ظـاهر مــي   

خود را در مقابله با جرايم ضد امنيت بيشتر  كيفري براي برقراري امنيت،ابزارگونه از حقوق 
رو، نيم نگاهي به قوانين و مقررات كيفـري در   دهد. از اين داخلي و خارجي كشور نشان مي

هـا   هر كشور و بررسي فصل مربوط به جرايم عليه امنيت (داخلي و خارجي) ما را به تفـاوت 
اري و تعيين كيفر براي جرايم عليه امنيت، در مقايسه بـا سـاير   انگ ي جرم در نوع نگاه و شيوه
 كند. جرايم رهنمون مي

ي قانونگـذار توان از دو زاويه بررسي كرد؛ يكي دخالـت سياسـت در    اين موضوع را مي
ي قانونگـذار ي  ي مجريه يا صـاحب منصـبان سياسـي، در قـوه     كيفري كه به معناي نفوذ قوه

شود تا قـوانين كيفـري    گرا شده و سبب مي رويكرد امنيتاست. اين عامل موجب حاكميت 
بينـي  بيني شده از استواري و مشروعيت اجتماعي بايسـته برخـوردار نشـوند. دوم؛ پـيش    پيش
هاي گوناگون و كيفرهاي سنگين در لواي برقراري نظم و  تامين امنيت، كه اين نيـز بـا   جرم

هـا از ويژگـي شـناخته     و مجـازات  رايمارتباط نيست. در اينجا ويژگـيِ جـ  ويژگي نخست بي
هـايي دارنـد   اي جرايم عليه امنيت ويژگـي رود. در هر جامعهشده براي ساير جرايم فراتر مي

كه با ساير جرايم تفاوت دارد، مانند: مطلق بودن جرم (در برابر مقيد به نتيجه بـودن)،  مـبهم   
 ود و مضــيق بــودن واژگــان وو موسـع بــودن واژگــان و تعـاريف (در برابــر شــفافيت، محـد   

ي مقـدمات جـرم و ارتكـاب اعمـال مقـدماتي،       هـا، تهيـه  انگاري پيش زمينـه تعاريف)، جرم
ي ذهنـي در احـراز    ي عيني به جـاي ضـابطه   هاي رفتاري جرم، اعمال ضابطهافزايش مصداق

 ركن رواني جرم و مانند آن.
هاي امنيـت داخلـي و خـارجي و    بايستهها هرچند ايرادهايي دارند اما به دليل اين ويژگي

اي پـذيرش همگـاني دارنـد. البتـه ايـن مقـررات در صـورتي         اهميت تأمين امنيت، تـا انـدازه  
پذيرفتني است كه اعمال آنها با رعايت حقوق دفاعي متهمان و مظنونان به ارتكـاب جـرايم   

با رعايت حقـوق   طرف و واجد صالحيت قانوني و عليه امنيت و در يك  دادگاه مستقل، بي
دفاعي متهمان انجام شـود. در غيـر ايـن صـورت، نگـاه امنيتـي بـه مقـررات آيـين دادرسـي           

كنـد و   آميزد يـا سياسـت دولـت را جانشـين قـانون مـي      كيفري، يا قانون را با سياست در مي
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هاي اجرايي و موقتي را بر اصول شناخته شده و حاكم بـر دادرسـي كيفـري     ها و اقدامكُنش
شـود نـه امنيـت     دهد. در چنين شرايطي، امنيت به مفهوم امنيت حاكميت تعبير مييبرتري م

هـاي فـردي، ايـن     شهروندان و روشن است در صـورت تعـارض امنيـت بـا حقـوق و آزادي     
شـود. در ايـن صـورت، چنـين      باشد كـه ناديـده انگاشـته مـي     هاي فردي مي حقوق و آزادي

دنبال خواهـد داشـت    ات دادرسي كيفري را بهگرا بر مقرر برداشتي حاكميت رويكرد امنيت
(Rezaei, 2002, p.62)    در حالي كه  رعايت موازين دادرسي منصفانه در فراينـد دادرسـي

شوند. حاكميت اين ديدگاه بـر مقـررات    كيفري از حقوق غير قابل نقض متهم محسوب مي
عنـوان   ه بـه بايسـت در راسـتاي تعـادل ميـان مصـالح جامعـ       كه همواره مـي  -دادرسي كيفري

عنوان مظنون به ارتكـاب جـرم از سـو ديگـر، بـا       متضرّر از جرم از يك سو و حقوق متهم به
 شايسته تأمل دو چندان است.   -ها گام بردارد تأكيد بر تساوي سالح

اي بوده است كه شـايد   گونه هرچند كه تحوالت اخير در قلمرو آيين دادرسي كيفري به
عنـوان يگانـه هـدف دادرسـي      تهم و حقـوق جامعـه را بـه   موضوع ايجاد تعادل بين حقوق مـ 

اي  دنبال چندين آيين دادرسي كيفري باشيم تا در هر مورد چهره كيفري، منسوخ بدانيم و به
)، اما بايـد يـادآوري   246، ص1385مناسب با موضوع و وضعيت از خود نشان دهد (گسن، 

 -ررات آيين دادرسـي كيفـري  ي وجودي مق توان فلسفه كرد كه با وجود اين تحوالت، نمي
 را ناديده گرفت.  -هاي فردي است كه همانا حمايت از حقوق و آزادي

ويـژه در   ي در قلمرو آيين دادرسي كيفـري در جهـان، بـه   قانونگذارهرچند كه تحوالت 
كننـده و بـه سـوي ناديـده انگاشـتن بسـياري از معيارهـا و مـوازين          ي اخير، نگـران  يك دهه

نه و منصفانه بوده است، اما بايد همواره بـر جايگـاه مـوازين دادرسـي     دادرسي كيفري عادال
هـاي مجرمانـه،    ي اثرگـذار بـا برخـي از پديـده     كيفري تأكيد كرده و نبايد در راستاي مقابله

 معيارهاي دادرسي كيفري كه ريشه در كرامت انساني دارند را فراموش كرد. 

 نصفانهگرايي در تقابل با موازين دادرسي م امنيت -ج
ت در اوج نمـايش انسـاني   ي و نقطـه  بوده گاه اصلي دادگري جلوه ،آيين دادرسي كيفري

 عليـه بشـريت،   هـاي  گاه كه مرتكبـان جنايـت   يابد. حتي آن يند دادرسي كيفري تبلور ميافر
عنـوان مـتهم در برابـر دسـتگاه عـدالت كيفـري قـرار         بـه  ،جنگـي  هـاي  كشـي و جنايـت   نسل
كـه از  انسـاني  همچون  به آنهابلكه بايد  ديدانساني جنايتكار عنوان  را بهآنها گيرند، نبايد  مي

هـا، گسـتردگي    سـنگيني اتهـام   ).197، ص1386ند توجه كـرد (آزمـايش،   برخوردارحقوق 
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زي براي برخوردهاي غير انسـاني بـا مـتهم    گاه مجو و وخامت اعمال ارتكابي هيچ ها جنايت

موجبـات پريشـاني    ،بـرهم خـوردن آن  كـه  و برقراري نظم و امنيت، هرچنـد   نشدهمحسوب 
هاي غير انسـاني و خـارج از    تواند كنش ، نميكندفراهم اي  در حد گسترده افكار عمومي را

قواعد آيين دادرسي كيفـري خـط بطالنـي بـر     «به تعبير ديگر،  مدار انسانيت را توجيه نمايد.
كند و مقامـات قضـايي در حراسـت از نظـم و      توجيه مياين نظريه است كه هدف وسيله را 

 مقدمه). ، 1389(خالقي، » امنيت عمومي، از هر قيد و بندي رها هستند.
از اين رو، در توصيف مقررات آيين دادرسي كيفري، همواره از منصفانه بودن آنها يـاد  

دفـاعي مـتهم   شده و دادرسي كيفري منصفانه، به دادرسي برخوردار از ابعاد مختلف حقوق 
تـوان   رو، در شـرايطي مـي   هاي حقوق بشـر اسـت. از ايـن    شود كه برگرفته از آموزه تعبير مي

محاكمه را منصفانه تلقي كرد كه اصول و قواعد يك نظام مترقي بر جريان دادرسي حـاكم  
هاي دفاع، محاكمـه شـود.    بوده و متهم در شرايطي كامالً آزاد و برخوردار از تمامي تضمين

طرفـي آن ترديـد باشـد، يـا حقـي از       اين، هرجا كه در صالحيت دادگاه يا استقالل و بيبنابر
شـمار آورد   حقوق متهم ناديده گرفته شده باشد، بـه يقـين محاكمـه را بايـد غيرمنصـفانه بـه      

 ). 122، ص1382(اميدي، 
نايده انگاشتن حقوق دفاعي متهم و نقض اصـول حـاكم بـر دادرسـي منصـفانه، گـاه در       

هاي عوامـل اجرايـي    يابد و گاه از رهگذر تدابير اجرايي و اقدام ي تحقق ميقانونگذارقالب 
دار نظم و امنيت بـوده و در راسـتاي برقـراري امنيـت،      شود كه براساس قانون عهده انجام مي

انگارند؛ اقـدام نيـروي انتظـامي     روند كه حقوق دفاعي متهمان را ناديده مي تا جايي پيش مي
» اراذل و اوبـاش «ارتقـاي امنيـت اجتمـاعي و مقابلـه بـا افـرادي كـه آنهـا را         در اجراي طرح 

باشـد،   خوانده است، گذشته از تحميل فضايي امنيتي بر جامعـه كـه خـود موجـد نـاامني مـي      
 خارج از ضوابط قانوني و اصول حاكم بر دادرسي كيفري منصفانه بوده است.

ت به مـوازين دادرسـي منصـفانه را بـه     المللي حقوق بشر، اعمال محدوديت نسب اسناد بين
المللـي   ميثاق بين 4ي  عنوان مثال، ماده هاي استثنايي موكول كرده است. به شرايط و موقعيت

» اضـطراري  طشـراي «دهد تـا در   هاي عضو اين امكان را مي حقوق مدني و سياسي، به كشور
الم رسمي شـرايط  باشد، با اع كه حيات و موجوديت يك ملّت در معرض تهديد و خطر مي

اضطراري از انجام تعهدات خود در اجراي برخي مواد ميثاق خـودداري كننـد. بايـد گفـت     
 بيني شده است.   هاي قابل توجهي پيش كه بر اين امكان، شرايط و محدوديت
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اي و  هـاي رويـه   نسـبت مفصـلي از حـق    ي فهرسـت بـه   كننده ميثاق كه تضمين 14ي  ماده
توانــد مشــمول  اضــطراري مــي طباشــد، در شــراي نصــفانه مــيمــرتبط بــا دادرســي كيفــري م

بـه معنـاي ايـراد    » شـرايط اضـطراري  «محدوديت شود. اما بايد تأكيـد كـرد، صـرف اعـالم     
هـا نيسـت و كشـورهاي عضـو مكلـف هسـتند        محدوديت خود به خودي، نسبت به اين حق

مـوارد، مـورد    طـور رسـمي و مشـخص بـا بيـان      هـا را بـه   هاي ايرادي بر ايـن حـق   محدوديت
). بايد يادآور شد كه اعمال محدوديت نسبت به حقـوق  248اعالم كنند (همان،  تمحدودي

هـا در ارتكـاب اعمـال خـالف      هـاي دولـت   اقـدام گـاه   هـيچ  اي مندرج در كنوانسـيون،  رويه
هـاي غيرانسـاني را توجيـه     كرامت ذاتي متهمان و مظنونان از جمله ارتكاب شكنجه يا رفتـار 

 د.نخواهد كر
ويـژه وقـايع    ي سـوم در سراسـر جهـان و بـه     ي نخست هـزاره  اما تحوالت و حوادث دهه

هــا در  يقانونگـذار مريكــا، و بـه مـوازات آن، رونــد   اي  يـازدهم سـپتامبر در ايــاالت متحـده   
گيرانه و خـارج شـدن از مـوازين و معيارهـاي دادرسـي منصـفانه        راستاي اتخاذ تدابير سخت

نظـر سـخني بـه گـزاف      موجب شده است تا سخن گفتن از پايان آيين دادرسي كيفـري، بـه  
ي كـه در قالـب   قانونگـذار نباشد. از همين رو؛ بـه نظـر تعـدادي از انديشـمندان، ايـن رونـد       

اي مستقيم از مبـارزه بـا مجـرم، بـه مبـارزه بـا        گونه كوين يافته است، بهت» جنگ با تروريسم«
. اعطاي اختيـارات گسـترده   (Delmas-Marty, 2007, p.584)حقوق بشر منجر خواهد شد 

به پليس  در راستاي كشف جرايم و نقض حريم خصوصي اشخاص، تبعيض در مظنونيت و 
عين ( نامحـدود)، محروميـت از داشـتن    هـاي نـام   ورود به فرايند دادرسي كيفـري، بازداشـت  

جـايي بـار اثبـات دليـل يـا وارونگـي فـرض         وكيل مدافع، نبود امكان مواجهه با شهود، جابه
برائت، رواداشت شكنجه، وجود اختيارهاي ويژه براي دادستان در تعقيب مـتهم، جـايگزين   

صــالح هــاي  جــاي دادگــاه هــاي ويــژه بــه هــاي نظــامي (جنگــي) و دادگــاه كـردن كميســيون 
العـاده و سـريع و    دادگستري، كم كردن دادرسي در زمان معقول و متناسب به دادرسي فوق

هــايي از حاكميــت  در نهايــت تعيــين كيفرهــاي نــامعين و عــدم برخــورداري از عفــو، نمونــه
 شوند. محور بر موازين دادرسي كيفري محسوب مي رويكرد امنيت

امنيت بر موازين دادرسـي منصـفانه، گـاه    ها در برتري دادن  در مقابله با خودسري دولت
همچـون   رسد كه در اين موارد مراجعـي  ي ظهور مي موضوع از طريق تدابير تقنيني به منصه

هاي تقنيني در تطبيـق آنهـا بـا قـوانين      هاي مشابه به كنترل اقدام دادگاه قانون اساسي و يا نهاد
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كه در اين موارد مراجع قضـايي بـا    يابد ي اجرايي مي كنند و گاه موضوع جنبه برتر اقدام مي

هـاي   ها و كنش دار تطبيق اقدام دادگاه اروپايي حقوق بشر عهدههمچون  اي صالحيت منطقه
ها با موازين قانون هستند. در اين موارد، تالش مراجع قضايي بر آن اسـت تـا همـواره     دولت

ي وجـود   تند، بـه بهانـه  المللي حقوق بشر هس موازين دادرسي منصفانه كه منبعث از اسناد بين
 ناامني و با داعيه برقراري امنيت قرباني نشوند. 

اي  گونـه  بـه  -هـاي اخيـر   ويـژه در سـال   بـه  -گرايانه در ايران، روند تكوين رويكرد امنيت
دسـتورالعمل طـرح   «انجام شد و در ابتدا نيـروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران       تمتفاو

كـرد و سـپس نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالمي بـا         را بـه اجـرا  » ارتقاي امنيت اجتمـاعي 
را تصـويب  » طرح تشديد مجازات اخالل در امنيت رواني جامعـه «رويكردي مشابه، كليات 

كردند و طرح اخير هرچند كه موجوديت قانوني نيافته است، بدون شك، حكايت از وجود 
 ). 79، ص1388چنين ديدگاهي نزد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دارد (اميدي، 

اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايـران، بـا   
هـا پخـش شـد، خـود گويـاي       توجه به چگونگي اجراي طرح كـه زوايـايي از آن در رسـانه   

باشـد. اجـراي چنـين طرحـي كـه جايگـاه        محور بر اين طرح مـي  حاكميت رويكردي امنيت
نجام شده در راستاي آن نيـز خـارج از حـدود اختيـارات نيـروي      هاي ا قانوني نداشته و اقدام

عنوان ضابط قضايي بوده است، نقض آشـكار مـوازين دادرسـي كيفـري منصـفانه       انتظامي به
ها، بـه دنبـال آن بـوده     در رسانه» اراذل و اوباش«بوده و نيروي انتظامي با طرح شعار مقابله با 

ي نيروي انتظامي مبني بر برقـراري   ي انجام وظيفهاست تا وانمود كند كه اين طرح در راستا
هـاي خودسـرانه و    نظم و امنيت بوده و حال آنكه، برقراري امنيت پايـدار، از رهگـذر اقـدام   

ي پيشرو، امنيـت   ي جامعه پايه«آنكه،  تحقق نخواهد يافت. چهگاه  هيچ خارج از مدار قانون،
اي امنيت پايدار، بايد قانون در جامعه پايـدار  مند شدن جامعه بوده و بر ي امنيت، قانون و پايه
 ). 91، ص1379(تاجيك، » شود.

بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بـراي مقابلـه    يكي از راهكارهاي پيش
كـه  اسـت  با تعديات دولت و مأموران دولتي نسـبت بـه شـهروندان، وجـود نهـادي قضـايي       

باشـد.  هـاي مـأموران دولتـي بـا مـوازين قـانوني        قـدام هاي دولـت و ا  دار انطباق تصميم عهده
ي وجودي خـود، در   طرفي و درك درست اين نهاد قضايي از جايگاه و فلسفه استقالل و بي

توان  هاي فردي را نمي جلوگيري از تعدي به حقوق شهروندان و حمايت از حقوق و آزادي
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، اين مرجع در جلوگيري از تعدي ي قضايي قابل دفاع انكار كرد. با اين حال، با وجود رويه
اي مــوارد ديــوان بــا برخــي  هــاي شــهروندان، متأســفانه در پــاره دولــت بــه حقــوق و آزادي

عنوان مرجعي قضـايي در تضـمين حقـوق     ها، در ايفاي نقش واقعي خود، به انديشي مصلحت
 شهروندان، ناكام بوده است.   

رح ارتقـاي امنيـت اجتمـاعي    گروهي از وكالي دادگستري از دسـتورالعمل طـ   همچنين
شكايت كرده و ابطال اين دستورالعمل را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواسـت  

ي اصـلي نگارنـده در نگـارش     كه انگيزه -كردند. رأي هيات عمومي در رد شكايت شاكي
ظر و نيز دفاع نيروي انتظامي از عملكرد خود در اجراي اين طرح از من -بوده است هاين مقال

باشـد. در   گرايي و نيز موازين دادرسي منصفانه، درخور توجه بوده و شايسته تأمل مـي  قانون
ي اين بحث، دستورالعمل طرح ارتقاي امنيت اجتمـاعي را از نظـر جايگـاه قـانوني آن،      ادامه

بررسي اجمالي كرده و سپس موضع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رويارويي با اين 
ي وجـودي ديـوان عـدالت اداري، نقـد و      نگرش به جايگاه قانوني و نيز فلسـفه موضوع را با 

 بررسي خواهيم كرد. 
 
دوم: دستورالعمل طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و رأي هيأت عمـومي   رگفتا

 ديوان عدالت اداري در بوته نقد 
يـابي بـه    با هـدف دسـت   1386نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در ارديبهشت ماه 
بنــد و بــاري،  هــايي ماننــد؛ بــي امنيــت اخالقــي و اجتمــاعي از رهگــذر مقابلــه بــا ناهنجــاري

كه ادبياتي برخاسـته از  طـرح    -گري هاي اخالقي و اجتماعي و اوباش گري، انحراف الابالي
دستورالعمل موسوم بـه طـرح ارتقـاي امنيـت اجتمـاعي در سراسـر كشـور را         -يادشده دارد

3Fتصويب و اجرا كرد

از سـوي   1385دنبـال اجـراي ايـن طـرح در سـال       ن دستورالعمل به. اي1
هاي پس از آن نيز از سوي نيـروي   نيروي انتظامي در سراسر كشور، تصويب شده و در سال

اي خطاب بـه وزيـر كشـور     رئيس جمهور طي نامه 1387. در بهمن ماه سالدانتظامي اجرا ش

                                                      
چشم پوشي از خطاهاي «كند:  را اين چنين تعريف مي» طرح امنيت اجتماعي«  ،يكي از نويسندگان در قالب طنز. 1

محمدي جرقويه اي، محمد رضا، طنز » بزرگ و اصالح خطاهاي كوچك با سر و صدا و شديدترين شكل ممكن
  .88، ص1389، فروردين 45ترمينولوژي حقوق، خبرنامه كانون وكالي دادگستري اصفهان، شماره 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 1392بهار و تابستان م، سو، سال دوم، شماره كيفريفصلنامه پژوهش حقوق                             20

 
برخـي از   لكـه ايـن اقـدام بـا اسـتقبا      خواستار بازنگري در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي شد

 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همراه بود.  
در اجراي اين طرح، همواره از برخورد با افرادي سخن به ميان آمده اسـت كـه آنـان را    

اند، بدون اينكـه ايـن عبـارت در متـون قـانوني و مقـررات كيفـري         خوانده» اراذل و اوباش«
هاي انجـام شـده از سـوي نيـروي      اي داشته باشد. اقدام شدهو از پيش تعيين  تعريف مشخص

انتظامي در مقابله با اشخاصي كه آنان را اراذل و اوباش خطاب كرده، مبناي قـانوني نداشـته   
دار كيفري انجام شـده و نيـروي انتظـامي بـا      و بدون حكمي قطعي از سوي مرجع صالحيت

را پـس از دسـتگيري بـه مـردم معرفـي و      ، آنهـا  »اراذل و اوبـاش «شناسايي افراد موسـوم بـه   
زعـم آنهـا ظـواهر و حجـاب شـرعي را       . در برخورد با ديگر افـراد كـه بـه   اندبازداشت كرده
عبـارت   هاي برخورد خارج از حدود مقرر قـانوني بـوده اسـت. بـه     اند نيز شيوه رعايت نكرده

صـورت   ه، بـه ديگر، نيروي انتظامي با هدف تأمين امنيت، براسـاس دسـتورالعمل پـيش گفتـ    
اي از رفتارهـاي شـهروندان    ، اقدام به جـرم تلقـي كـردن پـاره    قانونگذارزمان، در جايگاه  هم

ي قضائيه و مراجع صالح كيفري اقدام به صدور حكم و تعيـين   كرده و سپس در جايگاه قوه
مجازات و در نهايت در مقام مجري حكم، اقـدام بـه اجـراي احكـام كيفـري كـرده اسـت.        

ها و از جملـه گردانيـدن افـراد موسـوم بـه اراذل و اوبـاش در        سياري از اين اقدامهاي ب نمونه
ويـژه صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران،        ها و به سطح شهر و مانند آن بارها از رسانه

 پخش شد. 
كشف  1369قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مصوب  4ماده  8براساس بند 

و حفظ آثار و داليل جرم و دستگيري متهمان و جلوگيري از فـرار   جرايم بازرسي و تحقيق
 15مـاده   1ي اين نيرو است. با اين وجود، نيروي انتظامي براساس بند و اختفاء آنها، بر عهده

، ضـابط  1378هاي عمومي و انقـالب در امـور كيفـري مصـوب      قانون آيين دادرسي دادگاه
ه در راسـتاي تحديـد آزادي مـتهم، بايـد بـا دسـتور       ويژدادگستري بوده و هرگونه اقدامي به

 قبلي مقام قضايي باشد. 
قانون پـيش گفتـه، در صـورتي كـه بازداشـت مـتهم        24در جرايم مشهود، براساس ماده 

صـورت  براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، موضوع اتهام بايد با بيان داليـل بالفاصـله بـه   
توانند متهم را تحت نظر نگهداري كننـد   ساعت مي 24كتبي به متهم ابالغ شود و حداكثر تا 
منظـور اتخـاذ تصـميم قـانوني بـه اطـالع مقـام قضـايي         و بايد در اولين فرصت مراتـب را بـه  
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منظـور كسـب   اين قانون، در جرايم غير مشهود، بايد مراتب را بـه  18برسانند. بر اساس ماده 
كنند. در جرايمي كه وقـوع آنهـا   صالح قضايي اعالم تكليف و اخذ دستور الزم به مقام ذي

، تـا  22مشكوك بوده و يا اطالعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نباشد، براسـاس مـاده   
كـه حـق دسـتگيري    توانند تحقيقات الزم را بدون اين پيش از اطالع به مقام قضايي، فقط مي

ا بـه مقـام قضـايي    ي تحقيقـات ر يا ورود به منزل كسي را داشته باشـند، انجـام داده و نتيجـه   
   اطالع دهند.  
شود، در مقررات آيـين دادرسـي كيفـري، بـه جـز مـوارد پـيش         كه مالحظه مي همچنان

اي در تحقيقات مقدماتي دادرسي كيفـري و نيـز    گونه مداخلهگفته، نيروي انتظامي حق هيچ
امـا   ؛نـدارد  -ي برقراري نظـم و امنيـت  حتي به بهانه-هاي شهروندان تحديد حقوق و آزادي

هاي انجام شده در راستاي اجراي طـرح ارتقـاي امنيـت اجتمـاعي، آشـكارا بـا ناديـده        اقدام
انگاشتن مقررات قانوني و نيز حقوق شهروندان از داشتن حق دادرسي منصـفانه انجـام شـده    
است. چه آنكه، اگر شهروند مرتكب جرم شده و اتهامي عليه وي مطرح شده باشد، بايد در 

هاي حقـوق دفـاعي مـتهم بـه      ي قانوني و همچنين با رعايت تضمينشده بينيچارچوب پيش
چه مرتكب جرمي نشده باشد، به صرف ظن و اتهام وي رسيدگي و رأي صادر شود و چنان

تـوان شـهروند    گمان و يا سوابق كيفري و يا الصاق برچسب مجرم و يا اراذل و اوباش، نمـي 
ويژه آنكه، ايـن تحديـد آزادي   وم كرد. بههاي فردي مشروع وي محر را از حقوق و آزادي

هـاي انجـام شـده از سـوي نيـروي      از سوي مرجعي كه صالحيت ندارد، انجـام شـود. اقـدام   
انتظامي نسبت به شهروندان، نقض حقوق شهروندي و نيز ناديده انگاشتن مـوازين دادرسـي   

ا بايد نسبت هشوند. در صورت شكايت شهروندان از اين اقدام كيفري منصفانه محسوب مي
هايي بايد با اصول برتر و قواعد هنجـاري و  به آنها رسيدگي قضايي انجام شود و چنين اقدام

مند بودن يا خودسـرانه بـودن آنهـا مشـخص شـود. نيـروي       بنيادين محك زده شوند تا قانون
، از ادغام نيروهاي شهرباني، 1369/ 27/4انتظامي كه به موجب قانون نيروي انتظامي مصوب

سازماني است مسلح وابسته به «اين قانون؛  2ي ماده سكميته و ژاندارمري تشكيل شد، براسا
رو، ايـن سـازمان دولتـي محسـوب     از ايـن »  وزارت كشور و در تابعيت فرماندهي كـل قـوا.  

قـانون ديـوان عـدالت اداري، بـر صـالحيت هيـأت        19ي مـاده  1شود و با توجه بـه  بنـد    مي
هاي خالف قانون ايـن مرجـع   ها و تصميماري در رسيدگي به اقدامعمومي ديوان عدالت اد

ي قضايي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري در باطـل كـردن    ترديدي وجود ندارد و رويه
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هاي خالف قانون نيروي انتظامي مؤيـد ايـن برداشـت اسـت. در ادامـه، بـه اختصـار         بخشنامه

يأت عمومي ديوان عدالت اداري بيان شكايت شاكي و سير پرونده و سپس رأي صادره از ه
 شود.  شده و سپس مباني اين رأي بررسي و تحليل مي

 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1387/ 14/7 خمور 476رأي شماره  -الف

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي دادخواسـتي بـه    86/501ي كالسه در پرونده
انتظامي چندي است كه طرحي به صورت گسترده نيروي «اين مرجع تقديم و اعالم داشت: 

صـورت مكتـوب   تحت عنوان طرح ارتقاي امنيـت اجتمـاعي ارايـه نمـوده اسـت هرچنـد بـه       
توسط مجري آن ارايه نشده با توجه به اينكه خارج از صالحيت نيروي انتظامي و حتـي قـوه   

ز جملـه  مجريه بوده و اقدام مناسـب جهـت جلـوگيري از وقـوع جـرم و اصـالح مجـرمين ا       
باشـد، در   باشد، نه قوه مجريه، آن هـم منـوط بـه تصـويب قـانون مـي       وظايف قوه قضائيه مي

باشد و  حالي كه، اين طرح متضمن جرم انگاري و تعريف عناوين مجرمانه مصاديق جرم مي
قـانون اساسـي اسـت. ايـن      57منجر به تجاوز به حدود صالحيت ساير قوا و بر خالف اصـل  

اي و بدون توجه به مباني فقهي و قانوني و حتي بر خـالف نظـر    سليقه طرح به صورت كامالً
بسياري از مراجع تقليد بوده است اين اقدامات بر خالف اصول قـانون اساسـي و اصـول آن    

قانون اساسي در خواست ابطـال اقـدامات نيـروي انتظـامي و      173باشد و به موجب اصل  مي
 »  را دارد. اين طرح و جلوگيري از ادامه و اجراي آن

حقـوقي و امـور مجلـس نيـروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران در پاسـخ بـه            نمعاو
اعالم داشـته   7/12/1386/ مورخ 4333/235/01/402/4/74شكايت يادشده طي نامه شماره 

ي كـافي از  نيروي انتظامي براي انجام وظايف پر شمار و سـنگين خـود بـه انـدازه     -1است: 
است و بديهي است ناجا براي مبارزه با  جرم و مجـرم نيـازي بـه     رورداي قانوني برخپشتوانه

از قـوانين عديـده   براسـاس  نيروي انتظامي  -2نامه ندارد. صدور دستورالعمل، طرح يا بخش
-بـه  1369و قـانون ناجـا مصـوب     1378جمله قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصـوب  

ي ايف الزاماً در ارتباط تنگاتنـگ بـا قـوه   شود. اين وظ عنوان ضابط دادگستري محسوب مي
قضائيه بوده و اقدام ضابطان ناجا قبل از آنكه اقدامي انتظـامي باشـد، عملـي قضـايي و طبـق      

به  -3گيرد.  همان قوانين پيش گفته تحت نظارت و تعليمات مقام محترم قضايي صورت مي
ي مشـخص نمايـد   قانون ديوان عدالت اداري ضـروري اسـت شـاك    19موجب بند يك ماده 
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باشد كه  مي تكدام يك از موارد اشاره شده از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و مقررا
دن ايرادات كلي بـه ماننـد مـوارد مطروحـه     كرده  و وارد شموجبات رسيدگي در آن ديوان 

شوراي عالي انقالب فرهنگـي در   -4. يستدر دادخواست موجباتي براي رسيدگي قضايي ن
بنـد تصـويب و    47راهبردهاي گسترش فرهنگ عفـاف را در   1384/ 4/5مورخ  566جلسه 
آن بـه همـاهنگي و وحـدت رويـه      33ده و در بنـد  كرهاي ذيربط ابالغ  اجرا به دستگاهبراي 

 هـاي مختلـف در   هـاي فرهنگـي توسـط دسـتگاه     مستمر و پايـدار در برخـورد بـا ناهنجـاري    
شوراي عالي انقالب فرهنگـي   دده است و همانگونه كه مستحضريشچارچوب قانون اشاره 

تشـكيل و بـه موجـب فرمـان      1363/ 19/9(ره) در مورخ  به موجب حكم رهبر كبير انقالب
مصوبات شوراي عـالي   يادشدهشوراي  1376/ 2/9و مصوبه  1363/ 6/12له در مورخ معظم

 »باشد. انقالب فرهنگي در حكم قانون مي
 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره، با اكثريت آراء 
 نمايد: مبادرت به صدور رأي مي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يـك مـاده    170به موجب اصل «
سـاير مقـررات    هـا و  نامه ها و آيين تصويب نامه 1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  19

در قـانون قابـل اعتـراض و رسـيدگي و اتخـاذ تصـميم در هيـأت         يادشـده دولتي از جهـات  
امنيـت   يعنـوان طـرح ارتقـا    بـا اي  عمومي ديوان است. نظر به اينكه از طرف شاكي مصـوبه 

حقـوقي نيـروي انتظـامي جمهـوري      ي اداره ي جوابيـه  ي اجتماعي ارائه نشده و مفـاد اليحـه  
و ابطـال اقـدامات    باشد مياي در اين باب  دستورالعمل يا مصوبه نبودز مفهم اسالمي ايران ني

امنيــت اجتمــاعي هــم از  ينيـروي انتظــامي جمهــوري اســالمي ايــران در قالـب طــرح ارتقــا  
مصاديق مقررات دولتي و از جمله موارد احصاء شـده در قلمـرو صـالحيت هيـأت عمـومي      

قابـل   شـده  بيـان  داليـل ين موضوع شكايت بـه  شود، بنابرا ديوان عدالت اداري محسوب نمي
 .»يسترسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان ن

 
 نقد و بررسي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  -ب

اي ندارد. نخسـتين اقـدام جـدي     هي ديريندر ادبيات حقوقي ايران، دادرسي اداري سابقه
كه توسط مرحوم  -ي دادگاه حقوق بشر يا شوراي دولتيتوان در انديشه در اين زمينه را مي

ــين دفتــري در ســال   ــاريخ   -مطــرح شــد 1338دكتــر مت ــي دانســت. ايــن انديشــه در ت متجلّ
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 لباس قانون را به تن كـرد  و وارد ادبيـات حقـوقي ايـران شـد. امـا چنـين نهـادي          7/2/1339

 گاه در عمل عينيت نيافت.هيچ
سـوم   وهفتـاد   ودالت اداري در اجـراي اصـل يكصـد    پس از انقالب اسالمي، ديوان عـ 

ي ناموفق مربوط بـه اجـرا نشـدن قـانون     هدنبال تجرب، بهنقانون اساسي جمهوري اسالمي ايرا
منظور تحقق نظارت قضايي بر اعمال اداري و رسيدگي بـه  و به 1339شوراي دولتي مصوب 

ي دولتي تاسـيس شـد. مطـابق    هاي مأموران و واحدهاها و دعاوي مردم عليه تصميمشكايت
هاي مردم نسبت بـه مـأموران   ها، تظلمات و اعتراضمنظور رسيدگي به شكايتبه«اين اصل: 

هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديـوان عـدالت اداري    نامهنها و يا آيي يا واحد
لت اداري، در ي وجـودي ديـوان عـدا   فلسـفه » شـود.  ي قضائيه تأسيس ميزير نظر رئيس قوه

-طرف براي جلوگيري از خودسري حكّام و دولـت بيني مراجعي مستقل و بيي پيشانديشه
مردان و عمال و كارگزاران آنان نهفته است. وجود مراجع قضايي مستقل، مقتدر و كارآمـد  

هـا و   هاي شهروندان و جلوگيري از خودسري دولـت  ضمانتي براي تضمين حقوق و آزادي
 باشد. هاي افراد مي اجرايي به حقوق و آزادي تعدي مأموران

-اقدام هاي سياسي امري ضروري است. چه آنكه، ي نظاموجود چنين مراجعي، در همه 
هاي فردي قرار دارد و وجـود   ناپذير با حقوق و آزاديهاي دولت همواره در تعارضي پايان
ها و تضـمين حقـوق    دولتخواهي طرف مانعي بر زيادهمراجع نظارتي و قضايي مستقل و بي

باشد. آميختگي قدرت دولت بـا سياسـت و تـالش بـراي     هاي فردي شهروندان مي و آزادي
گذار از مرزهاي آزادي فردي و تحديد قلمرو آن به سود قدرت حاكميت، اهميـت وجـود   

 كند. چنين مراجعي را بيش از پيش آشكار مي
شـود، هميشـه متغيـر اسـت.     ناميـده مـي  ها، مرز آنچه مجاز و غيرمجاز در برخي از دولت

ي متغيـري بسـتگي   اي از اصول توافق شده، بلكـه بـه زمينـه    قانون در هر مورد، نه به مجموعه
توانـد بگويـد و    دارد كه در آن جناح مخالف هيچ معياري ندارد كه بدانـد تـا چـه حـد مـي     

كنـد و بـه    مـي  سركوب نشود، و دولت هم هيچ معياري ندارد كه بفهمد هر بار كه سركوب
بينـد (ادوارد و   قدر ضرر و زيان مـي كند، از نظر سياسي، چه سازي، اعمال فشار ميجاي قانع
طـرف همـواره   ). از اين رو، مراجع نظـارتي و قضـايي مسـتقل و بـي    36 ، ص1384ديگران، 

 اند. ها بوده تضميني اثرگذار در جلوگيري از خودسري دولت

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 25                                                                                               در جدال امنيت گرايي و موازين دادرسي منصفانه

ي وجـودي و نيـز رسـالت    گفتـه، آشـكارا از فلسـفه    ديوان عدالت اداري، در رأي پـيش 
هـاي نيـروي   كه بر مبناي قانون و مقررات، اقدامقانوني خود فاصله گرفته است و به جاي آن

هاي انجام شده را باطل اعالم كنـد،  انتظامي را ارزيابي كند و با احراز تخطّي از قانون، اقدام
ته اسـت در برابـر ايـن آزمـون موفـق و سـربلند       نوعي از احراز حقيقت طفره رفته و نتوانسـ به

 باشد. 
ي شـوراي  ي نيـروي انتظـامي و تمسـك بـه مصـوبه     در ادامه جهات مورد نظر در اليحـه 

عالي انقـالب فرهنگـي و سـپس چگـونگي طفـره و تعلّـل ديـوان عـدالت اداري را بررسـي          
 خواهيم كرد. 

اي فـردي، جايگـاه ايـن    هـ  پيش از آن، به دليل اهميت موضوع تضمين حقـوق و آزادي 
عنوان قانون برتر و بنيادين، بررسـي خـواهيم كـرد. قـانون اساسـي      مهم را در قانون اساسي به

هـاي فـردي و اهميـت آن در     جمهوري اسالمي ايران، بـا درك درسـت از موقعيـت آزادي   
 تابـد و روشـن   هاي فردي را حتي در قالب قانون بر نمي جامعه در اصل نهم، تعدي به آزادي

است هر اقدامي در مخالفت با محتواي اين اصل انجام شود، باطل و اعتبار ندارد. حاكميـت  
نگهبـان  شـوراي   اين اصل شامل تمامي مراجـع نظـارتي و قضـايي بـوده و اختصـاص آن بـه      
 برخالف نظر مقنن و نيز ضرورت تفسير قضايي در مقام رسيدگي است.    

 
 اسالمي ايران. حاكميت اصل نهم قانون اساسي جمهوري 1

بـا عنـوان اصـول     -قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، در اصل نهـم، ذيـل فصـل اول   
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به « ... مقرّر داشته است:  -كلي

 داي وار استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشـه 
هـاي    د و هيچ مقامي حق نـدارد بـه نـام حفـظ اسـتقالل و تماميـت ارضـي كشـور آزادي        كن

ايـن اصـل كـه در مـتمم قـانون      »  سـلب كنـد.   هرچند با وضع قـوانين و مقـررات  مشروع را، 
ي قانون اساسـي  بيني نشده بود، از اصول ناب  و متاسفانه فراموش شدهاساسي مشروطه پيش

 شود. محسوب مي
 نقـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـرا      ي بـاره مذاكرات مجلـس در  از بررسي مشروح

كنندگان اين اصل، با توجه بـه فضـاي امنيتـي ايجـاد شـده      شود كه تدوين چنين برداشت مي
كه به نام حفظ امنيت كشور و امنيت ملّي هرگونـه آزادي  توسط رژيم سابق و با توجه به اين
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اند و روشن است كـه خطـاب ايـن    بيني كردهشد، چنين اصل ارزشمندي را پيش محدود مي

شـود، بلكـه مراجـع قضـايي نيـز در مقـام ايفـاي         ي را شامل نمـي قانونگذاراصل فقط مرجع 
هايي كـه  توانند اين اصل را سرلوحه قرار دهند تا در مواجهه با اقدام وظايف قانوني خود مي

، امنيـت داخلـي و   هـاي اجرايـي، بـه نـام حفـظ اسـتقالل و تماميـت كشـور         از سوي دستگاه
شـوند، از اختيـار قـانوني     هاي فردي محدود مـي  خارجي كشور و مانند آن، حقوق و آزادي

ي ايـن اصـل تـا    هاي اشخاص شوند. گسترهخود بهره گيرند و مانع از سلب حقوق و آزادي
ي قـانوني را حتـي اگـر بـا وضـع و      هـاي مشـروع و شـناخته شـده     نجاست كه سلب آزاديآ

اعتبـاري چنـين قـوانين و    تابـد و در مقـام اعـالم بـي     مقررات باشد، بر نمـي  تصويب قوانين و
رسد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري، بـا وجـود حاكميـت ايـن      نظر ميمقرراتي است. به

اصل قانون اساسي، در اتخاذ تصميم پيرامون دستورالعمل طرح ارتقاي امنيـت اجتمـاعي، از   
و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران   جايگاه قانوني مندرج در اصل يكصد 

هـا بازتـاب داشـته،     فاصله گرفته باشد. بررسي اجمالي اين دستورالعمل، آنچنان كه در رسانه
ي برقـراري امنيـت، حقـوق و    حكايت از اتخاذ تـدابيري دارد كـه بـر مبنـاي آنهـا، بـه بهانـه       

 هاي فردي، آشكارا ناديده انگاشته شده است. آزادي
 

 ي شوراي عالي انقالب فرهنگي. تمسك نيروي انتظامي به مصوبه2
هـاي  كه در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده، نيروي انتظامي اقـدام همچنان

شـوراي عـالي   «... ي شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي مسـتند كـرده اسـت؛       خود را به مصوبه
راهبردهاي گسترش فرهنگ عفـاف را در   1384/ 4/5مورخ  566انقالب فرهنگي در جلسه 

هماهنگي آن به  33ده و در بند كرهاي ذيربط ابالغ  بند تصويب و جهت اجرا به دستگاه 47
هـاي   هـاي فرهنگـي توسـط دسـتگاه     اهنجاريو وحدت رويه مستمر و پايدار در برخورد با ن

شوراي عالي  دگونه كه مستحضري مختلف در چهارچوب قانون اشاره گرديده است و همان
تشـكيل و بـه    1363/ 19/9انقالب فرهنگي به موجب حكم رهبر كبير انقالب(ره) در مورخ 

ــورخ    ــه در م ــم ل ــان معظ ــب فرم ــوبه  1363/ 6/12موج ــذكور  1376/ 2/9و مص ــوراي م ش
 »باشد. صوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در حكم قانون ميم

دهـد كـه ديـوان در مواجهـه بـا      اي ديوان عدالت اداري، نشان مي ي رويهبررسي پيشينه 
ي كـامال متفـاوت داشـته اسـت؛ ديـوان      هاي شوراي عالي انقالب فرهنگـي دو رويـه  مصوبه
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در حكم قانون دانستن مصوبات شـوراي  «دليل به 1372عدالت اداري از بدو تأسيس تا سال  
تـا   1378كنترل آنهـا را خـارج از صـالحيت خـود دانسـته و از سـال       » عالي انقالب فرهنگي

موجـب آراي  ، ديـوان بـه  1385زمان تصويب قـانون جديـد ديـوان عـدالت اداري در سـال      
هاي آن مرجع، به شكايت اشـخاص  متعددي ضمن پذيرش صالحيت خود در كنترل مصوبه

علت مغايرت بـا قـوانين ابطـال كـرد     هاي اين شورا را بهكرد و برخي از مصوبه رسيدگي مي
ــوان عــدالت اداري مصــوب  238: 1386(محمــودي،  ــانون جديــد دي در  9/3/1385). امــا ق

هاي اين شـورا  مصوبه 19ي ي مادهي وجودي ديوان، در تبصرهاقدامي مغاير با شأن و فلسفه
هـاي شـورا خـارج كـرده اسـت.      ها و تصـميم ن در كنترل مصوبهرا از شمول صالحيت ديوا

-كـه آيـا مصـوبه   هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي و ايني مصوبهدرخصوص شأن و مرتبه
 توان قانون محسوب كرد يا خير؟  هاي شورا را مي

ي مقننه در قانون اساسي و با توجه به اصول پنجـاه  توان گفت با عنايت به جايگاه قوهمي
ي در صالحيت انحصاري مجلـس شـوراي   قانونگذارهشت و هفتاد و يكم قانون اساسي،  و 

ي دانست و در نتيجه، اطـالق  قانونگذارتوان اين شورا را مرجع  رو، نمياسالمي است. از اين
هاي اين شورا خالي از ايـراد نخواهـد بـود. بنـابراين، تمسـك نيـروي       عنوان قانون بر مصوبه

شوراي عالي انقالب فرهنگـي در راسـتاي موجـه و قـانوني جلـوه دادن       يانتظامي به مصوبه
  تواند مبناي قانوني داشته باشد. هاي انجام شده و نقض حقوق اساسي شهروندان، نمياقدام
 

 .  قرائتي نو از جايگاه نيروي انتظامي و مفهوم ضابطيت 3
هـاي انجـام   وجيـه اقـدام  نيروي انتظامي، در مقام پاسخ به شكايت شهروندان و در مقـام ت 

نيـروي   -1« ... شده توسط آن مرجع در اجـراي طـرح امنيـت اجتمـاعي بيـان داشـته اسـت:        
ي قـانوني  ي كـافي از پشـتوانه  انتظامي براي انجام وظايف پر شمار و سنگين خود بـه انـدازه  

اســت و بــديهي اســت ناجــا بــراي مبــارزه بــا  جــرم و مجــرم نيــازي بــه صــدور    ربرخــوردا
لـه قـانون   از جمنيروي انتظامي طبق قـوانين عديـده    -2دستورالعمل، طرح يا بخشنامه ندارد. 

عنـوان ضـابط   بـه  1369و قـانون ناجـا مصـوب     1378آيين دادرسي در امور كيفري مصوب 
ماً در ارتباط تنگاتنگ با قـوه قضـائيه بـوده و    گردد. اين وظايف الزا دادگستري محسوب مي

كه اقدامي انتظامي باشد، عملـي قضـايي و طبـق همـان قـوانين      اقدام ضابطين ناجا، قبل از آن
 »  گيرد... پيش گفته تحت نظارت و تعليمات مقام محترم قضايي صورت مي
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چنـين تصـور    كار رفته در اين دفاعيه، داللت بـرآن دارد كـه نيـروي انتظـامي،    ادبيات به

هـا در  ي مجرمانه اختيارات كامل داشته و چـون ايـن اقـدام   كرده است كه در مقابله با پديده
كـه، نيـروي   رونـد، توجيـه كـافي را دارنـد. حـال آن      كـار مـي  راستاي برخورد با مجرمان بـه 

قانون آيين دادرسي كيفري ضـابط دادگسـتري محسـوب     15ي انتظامي مطابق بند يك ماده
هاي شـهروندان بايـد بـا اخـذ      روشن است توسل به هر اقدام عليه حقوق و آزاديشود و  مي

، 18مجوز قضايي و براساس قانون انجام شود. نيروي انتظـامي در چـارچوب مقـرر در مـواد     
اي اختيـارات محـدود    قانون آيين دادرسي كيفري و فقط در جرايم مشهود از پـاره  23و  21

تـوان از   اي شهروندان برخوردار است. بـه هـيچ روي نمـي   ه براي اقدام عليه حقوق و آزادي
 -به تعبير نيـروي انتظـامي   -مقررات پيش گفته استنباط كرد كه نيروي انتظامي در برخورد با

 جرم و مجرم اختيار و صالحيت هر اقدامي را دارد.
شناسي، بـه درسـتي، همـواره از    به همين دليل، برخي از انديشمندان علوم كيفري و جرم

ي هـاي شـهروندان كـه آن را دخالـت قـوه      ها و تجـاوز بـه حقـوق و آزادي   گونه مداخلهاين
: 1386اند (آزمايش، اند، بيمناك بوده  و خطر آن را گوشزد كردهمجريه در امر قضا دانسته

). اين نوشتار، در مقام انكار نقش و جايگاه نيروي انتظامي در تأمين امنيت جامعه نيسـت،  11
بايسـت در پرتـو قـانون و بـا رعايـت حقـوق قـانوني         وجه كرد كه تأمين امنيت، مياما بايد ت

دار تـأمين امنيـت   كـه نيـروي انتظـامي عهـده    توان به صرف ايـن  شهروندان انجام شود و نمي
است، قائل به اين امر شويم كه نيروي انتظامي نيازي به رعايت قانون نـدارد و چـون هـدف    

يـابي بـه آن موجـه خواهـد بـود. چنـين       امي در راسـتاي دسـت  باشد، هر اقـد تأمين امنيت مي
ي نقـد و غيرقابـل   برداشتي از فحواي پاسخ نيروي انتظامي قابل استنباط بوده و البتـه شايسـته  

ي تأمين آسايش خاطر شهروندان فـراهم شـود   تأمين امنيت بايد در سايه ، زيراپذيرش است
 نه با ايجاد رعب و وحشت.

 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداريي قضايي . طفره4

كنـد، طفـره رفـتن ايـن      تر ميآنچه رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را قابل تأمل
هاي نيروي انتظامي در راستاي تصويب مرجع، از ورود در ماهيت امر و تحليل حقوقي اقدام

و  اجراي دستورالعمل موضوع شكايت اسـت. نيـروي انتظـامي در مقـام پاسـخ بـه شـكايت        
قـانون ديـوان عـدالت اداري ضـروري      19به موجب بند يك مـاده  «دارد:  مطروحه اعالم مي
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ا است شاكي مشخص نمايد كدام يك از موارد اشاره شده از حيث مخالفت مـدلول آنهـا بـ   
باشـد كـه موجبـات رسـيدگي در آن ديـوان گرديـده و وارد نمـودن         مـي  تقوانين و مقـررا 

ايرادات كلي بـه ماننـد مـوارد مطروحـه در دادخواسـت موجبـاتي بـراي رسـيدگي قضـايي          
كه هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري، در رأي صـادره تصـريح     و شگفت آن» باشد... نمي
اي تحت عنوان طـرح ارتقـاء امنيـت اجتمـاعي      مصوبهنظر به اينكه از طرف شاكي «كند؛  مي

ارائه نشده است و مفاد اليحه جوابيه اداره حقوقي نيروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران     
اي در اين بـاب اسـت و ابطـال اقـدامات نيـروي       نيز مفهم عدم وجود دستور العمل يا مصوبه

اجتمـاعي هـم از مصـاديق     انتظامي جمهـوري اسـالمي ايـران در قالـب طـرح ارتقـاء امنيـت       
مقررات دولتي و از جمله مـوارد احصـاء شـده در قلمـرو صـالحيت هيـات عمـومي ديـوان         

الـذكر قابـل   شـود، بنـابراين موضـوع شـكايت بـه جهـات فـوق        عدالت اداري محسوب نمـي 
رأي صـادره در حـالي بـه رد    » باشـد.  رسيدگي و امعان  نظـر در هيـات عمـومي ديـوان نمـي     

چنـين   1385است كه در مقررات قانون ديوان عـدالت اداري مصـوب   شكايت، صادر شده 
شـود و  ي موضـوع شـكايت، ديـده نمـي    ي مصـوبه هتصريحي مبني بر تكليف شاكي به ارايـ 

ي مـاده  1ديوان عدالت اداري براساس اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسـي و نيـز بنـد    
هـا و تظلمـات و   دگي به شكايتمكلف به رسي 1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب  19

هـا و مقـررات دولتـي از    ها و سـاير نظـام   نامههاي اشخاص حقيقي و حقوقي از آييناعتراض
 نظر مخالفت مدلول آنها با قانون است.

در واقــع، شــاكي بــا اعــالم شــكايت خــود، هيــأت عمــومي ديــوان عــدالت اداري را بــه  
تواند تكليف بـه   كند و اين مرجع نمي ي مورد اعتراض، مكلف ميرسيدگي نسبت به مقرره

اي مـوارد و بنـا بـر     در پـاره  گاهي مورد شكايت را به شاكي تحميل كند. ارايه كردن مصوبه
ها و نامه، دستورالعمل و ساير نظامي آيينكنندههايي، امكان دارد كه مرجع تصويبمالحظه

رو دسترسـي  د كنـد و از ايـن  قلمـدا » بندي شدهاسناد طبقه«مقررات دولتي، آن را در رديف 
شهروندان به آن اسناد، در عمل غير ممكن خواهد شد. در چنين شرايطي، تكليف به شـاكي  

اي كه اساساً امكان دسترسي به آن نيست اما آثـار اجـراي آن در جامعـه     ي مصوبهبراي ارايه
 باشد. مشهود است، نوعي تكليف به مااليطاق مي

ي طرز نگهـداري اسـناد   نامهآيين 3ي يگاه، آن است كه مادهي قابل بيان در اين جانكته
ي مشـخص كـردن نـوع اسـناد و اطالعـات مصـوب       بنـدي و نحـوه  سرّي و محرمانه و طبقـه 
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واگـذار  ي سـند،  كنندهمسئول واحد تهيهي سند را به ت وزيران، تعيين طبقهأهي 1/10/1354

ي سند با در اولويت قرار دادن منـافع سـازمان متبـوع    كنندهكرده است و در اين موارد، تهيه
-آيـين  3ي ي مـاده هرچند كه در ادامهاصل را بر محرمانه بودن سند قرار خواهد داد. خود، 

نامه در مواردي كه نظر مسئول واحد، بر سرّي بودن سند باشـد، موافقـت رئـيس سـازمان را     
ات اداري بـوده و در عمـل بـر اصـل     ضروري شناخته، اما اين موافقت صـرفاً از بـاب تشـريف   

ترين حقوق قـانوني  يابي به برخي اسناد مرتبط با مهمكه شهروندان را از دستموضوع و اين
 كند، تأثيري نخواهد داشت.   خود محروم مي

ي خود منكر وجود مصـوبه نشـده بلكـه    بايد يادآوري كرد كه نيروي انتظامي در جوابيه
ي به ماننـد مـوارد مطروحـه در دادخواسـت موجبـاتي بـراي       ن ايراد كلكردوارد «از عبارت 

ــين اســتنباط مــي...» يســترســيدگي قضــايي ن ــهچن ــين  شــود كــه ب طــور ضــمني وجــود چن
عنوان طرف شكايت، اين بـوده  دستورالعملي را تأييد كرده است، اما ايراد نيروي انتظامي به

ن كند و اقـدام هيـأت عمـومي    طور دقيق موارد خالف قانون بودن آن را بياكه شاكي بايد به
مشـخص نكـرده    زيـرا  ،شود ي به مطلوب محسوب ميديوان عدالت اداري به نوعي مصادره

 اي وجود ندارد.  باره مصوبهكه چگونه از مفاد جوابيه استنباط كرده است كه در اين
 

 نتيجه
بودن مفهوم امنيت، با وجود ديرينگي و تمام اهميتي كه براي آن بيان شد، به علت سيال 

اي بـراي   و قابل تفسير بودن آن، همواره در معرض سـوء برداشـت و تبـديل شـدن بـه بهانـه      
هاي فردي و ناديـده انگاشـتن مـوازين دادرسـي كيفـري منصـفانه        سركوبي حقوق و آزادي

ي بوده است. برقراري امنيت از سوي نهادهاي مسؤول تأمين امنيت، در صورتي كه بـر پايـه  
هـاي شـهروندان    حقوق اساسي و هنجارهاي برتر و با رعايت حقوق و آزادي قانون مبتني بر

نباشد، بيش از آن كه امنيت و آسايش خـاطر شـهروندان را تـأمين كنـد، احسـاس نـاامني و       
 ترس را به ارمغان خواهد آورد.

طـرف و كارآمـد   رو، همواره وجود نهادهاي نظارتي و مراجع قضايي مستقل، بـي از اين
هــاي فــردي و جلــوگيري از تعــدي مــأموران دولــت بــه   شــت حقــوق و آزاديبــراي پاسدا

شهروندان، امري ضروري بوده و در نبود چنين مراجعي، حاكميت با هدف حفظ قـدرت و  
هـاي فـردي    با دستاويز قرار دادن تأمين و تضمين امنيت جامعه و مـردم، بـه حقـوق و آزادي   
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منظـور حمايـت از حقـوق و    ايـران بـه  تعرّض خواهد كرد. قانون اساسي جمهـوري اسـالمي   
هاي فردي در برابر تعديات مأموران دولت، مرجعـي قضـايي بـه نـام ديـوان عـدالت        آزادي

ي قضايي اين مرجع در مواجهه با دستورالعمل موسـوم بـه   بيني كرده است. رويهاداري پيش
ضـي و سـپس   ، قاقانونگـذار كه نيروي پلـيس را در جايگـاه   -طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، 

ي وجـودي ديـوان عـدالت اداري    آشـكارا بـا فلسـفه    -مجري احكام كيفري قرار داده است
كـه در راسـتاي ايفـاي    تعارض دارد. ديوان عدالت اداري، در صـدور ايـن رأي بـيش از آن   
هاي افراد گام بردارد،  نقش و جايگاه قانوني خود در جلوگيري از تعدي به حقوق و آزادي

هـاي نيـروي انتظـامي در    كـه اقـدام  ضايي متوسل شده و با تمسك بـه ايـن  ي قبه نوعي طفره
شـود و شـاكي    اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از مصاديق مقررات دولتي محسوب نمي

صـورت  هاي غيرقـانوني نيـروي انتظـامي، بـه    ي مورد شكايت را ارائه نكرده، بر اقداممصوبه
 ضمني صحه گذاشته است.

انتظامي جمهوري اسالمي ايـران در تصـويب و اجـراي دسـتورالعمل طـرح      اقدام نيروي 
ارتقاي امنيت اجتماعي، با امنيتي كردن فضاي جامعه و تخطّـي ايـن نيـرو از جايگـاه ضـابط      
بودن، بيش از آنكه، امنيتي پايدار را به ارمغان آورد، مبين محروميـت شـهروندان از حقـوق    

اقـدامي   ؛منصفانه و سلب آزادي شخصي آنان اسـت  اساسي مبني بر داشتن دادرسي كيفري
به ضمانت اجـراي   1375قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) مصوب  570ي كه براساس ماده

 كيفري حبس، انفصال از خدمت و محروميت از مشاغل حكومتي مقيد شده است.   
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 منابع

،  تحقيقـات حقـوقي آزاد  فصـلنامه   ،نقـش قـوه مجريـه در امـر قضـا      ).1386( آزمايش، علي
پـاييز و   ،دانشكده حقوق  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، پـيش شـماره دوم  

 . زمستان

سـخنراني ارائـه    ،محاكمه صدام از منظر حقوق بـين المللـي جزايـي    ).1386( آزمايش، علي
 مجله كـانون )، 1385/ 1/3شده در دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ( 

 .  سال سوم ،3، شماره وكالي دادگستري خراسان

دوره دكتـري حقـوق جـزا و     ،تقريرات درس حقوق جزاي عمومي ).1383آزمايش، علي (
 . جرم شناسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نيمسال اول

چـاپ   : فـروغ پـور يـاوري،   ترجمه، هاي حقوق بشر چالش ).1384( سعيد و ديگران ،ادوارد
 . ول، تهران، نشر آگها

، ساختار اجتماعي امنيت، مطالعه موردي جمهـوري اسـالمي ايـران    ).1384( افتخاري، اصغر
مجموعه مقاالت همايش امنيت اجتماعي، معاونت اجتماعي ناجـا، جلـد اول، انتشـارات    

 . گل پونه

نشـريه مركـز   وهش، ژمجلـس و پـ   ،دادرسـي كيفـري و حقـوق بشـر     ).1382( اميدي، جليل
 .  ، سال دهم، تابستان38، شماره هاي مجلس شوراي اسالمي هشپژو

 ،نقد و بررسي طرح تشديد مجازات اخالل در امنيت روانـي جامعـه    ).1388اميدي، جليل (
ها، زير نظر علي حسـين نجفـي ابرنـد آبـادي، نشـر       هاي علوم جنايي، مجموعه مقاله تازه

 .  ميزان، چاپ اول، بهار

، مجلـه حقـوقي دادگسـتري   گفتمان سياسـت جنـايي مجلـس هفـتم،      ).1387اميدي، جليل (
 .  ، بهار و تابستان 63و 62شماره 

ترجمـه   ،پاپ دو ويلد، چارچوبي تـازه بـراي تحليـل امنيـت     ).1386( باري بوزان، الي ويور
 . عليرضا طيب، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول
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: پژوهشـكده مطالعـات   ترجمـه ، هـا و هـراس   ولـت مـردم، د  ).1378، الي ويـور ( باري بوزان
 . راهبردي، چاپ اول

 . چاپ اول، نشر ني ،جامعه امن در گفتمان خاتمي ).1379( تاجيك، محمدرضا

دفتـر دوم، جسـتارهايي    ،حقوق بشر در جهان معاصر ).1388( سيد محمدقاري سيد فاطمي،
حقوقي شهر دانش، چـاپ  هاي  وهشژها، موسسه مطالعات و پ ها و آزادي تحليلي از حق

 .  اول، تهران

، جايگاه قانوني شوراي عالي انقالب فرهنگي و مرتبه مصـوبات آن  ).1384( شريف، محمد
، دانشــكده حقــوق و علــوم سياســي دانشــگاه عالمــه  مجلــه پــژوهش حقــوق و سياســت

 . ، بهار، تابستان، پاييز و زمستان 15و16طباطبايي سال هفتم ، شماره 

 امنيت ملي و حقوق متهم؛ مطالعه تطبيقي آيـين دادرسـي در قبـال     ).1388( عالي پور، حسن
، پژوهشـكده مطالعـات راهبـردي، سـال     فصلنامه مطالعات راهبردي، اقدامات تروريستي

 .43دوازدهم، شماره اول، بهار، شماره مسلسل 
: شـهرام  ترجمـه  ،مالحظه هايي درباره هدف آيـين دادرسـي كيفـري    ).1385( گسن، رمون

پـاييز و   سال هفتـادم، دوره جديـد،   ، 56 -57، شمارهمجله حقوقي دادگستريبراهيمي، ا
 . زمستان

 . ترجمه: معاونت پزوهشي دانشكده امام باقر(ع) ،هاي پليسي سياست ).1380( گيل، پيتر

 ،سياست جنايي قضايي ايران در خصوص جـرم ربـا   ).1383( محمدعليزاده اشكلك، حبيب
 .  ، بهار46شماره  ،مجله حقوقي دادگستري

نشـريه حقـوق    ،قـانون جديـد ديـوان عـدالت اداري در بوتـه نقـد       ).1386( محمودي، جواد
 . ، تابستان 8، سال چهارم، شمارهاساسي

، انتشـارات روزنامـه رسـمي    1387مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عـدالت اداري سـال   
 كشور.
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: محمد ترجمه ،يفري شهروندانحقوق كيفري دشمنان و حقوق ك ).1388( ياكوبس، گونتر
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