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چکیده
ارتقای امنیّت اجتماعی و ایجاد نظم و آرامش در مراودات اجتماعی ،از جمله آرمانهاای واا و
ارزشمند حکومتها بوده که در زمینهی نیل بدین مقصود ،برنامهریزیهاای متتلیای راورت ذیرفتاه
است .از جملهی این برنامهها ،اجرای طرح ارتقای امنیّت اجتماعی است که از اردیبهشت سال  1386با
دستور فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ آغاز گردید .طرح مذکور حاوی اراول و وواعاد متتلیای
است که در برخورد با مجرمین سابقهدار باید به بهترین نحو ممکن اعمال شوند .در این نوشتار ،اراول
و موازین عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیّت اجتماعی را در رتو اسناد و کنوانسیون-
های مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادانه مورد بررسی ،تجزیه و تحلیل ورار میدهیم.
لزوم رعایت ارول و ماوازین بشردوساتانه و دادرسای عاداناه ،الزامااتی را بارای مسا ولین و
سازمانهای مجری این طرح در راستای حراست و اسداری از حقوق و آزادیهای مردم جامعه بهوجود
آورده است .با توجّه به آنکه ما مورین و ضاابیین نیاروی انتظاامی ،در اجارای طارح ارتقاای امنیّات
اجتماعی بهطور مداوم و مستمر با شهروندان در ارتباط و تعامل هستند ،لازوم رعایات وواعاد دادرسای
عادانه و موازین حقوق بشری از سوی این نهاد ،با حسّاسیّت و ریزبینی بیشتری دنبال میگردد.

 - 1کارشناسارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه یامنور تهران
 - 2دانشجوی دورهی دکترای حقوق خصوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
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طرح ارتقای امنیّت اجتماعی ،در راستای افزایش ضریب اعتماد ،آرامش و ایجاد بساتر زنادگی

شاد و ایمن برای شهروندان به اجرا درآمده است .بر این اساس الزاماات برخاساته از زنادگی جمعای و
شهرنشینی ،ازمهی آن است تا عالوه بر تدوین راهکارهای ازم برای نیل به مقارد مذکور ،زمیناههاای
ازم بهمنظور دیداری بسترهای مورد نیاز برای اجرایی نمودن این برناماههاا در رتاو وواعاد دادرسای
عادانه و محاکمهی منصیانه فراهم آید.
واژگان کلیدی :طرح ارتقای امنیّت اجتماعی ،نیروی انتظامی ،دادرسی عادانه ،آزادیهای اجتماعی.
مقدمه
ارتکاب جرایم و بزهکاری ،خصیصهی دیرین جوامع بوده که از آغاز بشریّت تا به امروز ،بهرورت
مداوم تکرار شده است .در این میان ،آن سامان که حقّی مورد تعدّی واوع شود یا منیعتی تیویت گردد،
1
بیش از
همزمان با ورود متّهم به فرایند دادرسی ،موضوع دادرسی عادانه و تضمین حقوق دفاعی متّهم

یش مورد توجّه ورار میگیرد .از اینرو در نیم ورن اخیر ،اساناد و کنوانسایونهاای باینالمللای نظیار
اعالمیّهی جهانی حقوق بشر ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،کنوانسایون ارو اایی حمایات از
حقوق و آزادیهای سیاسی ،اعالمیّهی حقوق بشر اسالمی ،کمیسیونهای آفریقایی و آمریکاایی حقاوق
بشر و ...حقّ دادرسی عادانه و محاکمهی منصیانهی متّهم را باهعناوان عنصار ضاروری و از ملزوماات
بدیهی مورد نیاز بهمنظور تحقّق فرایند عدالت وضایی و کییری معرّفی نمودهاند.
بدینسان در سالهای اخیر ،همگام و همسو با طرح ارول و وواعد بشردوستانه ،میهوم دادرسی
عادانه و تضمین حقوق دفاعی متّهم با اهمیّتی دو چندان مدّ نظر مجاامع فراملّای و باینالمللای وارار
گرفته است و در این راستا ،ضمن ایجاد نهادهاای رایانتی و نظاارتی در ساین باینالمللای ،اراول و
مکانیزمهای خارّی در جهت ضابیهمندی و بهینهسازی این آرمان در حوزهی ووانین داخلی کشورها در
نظر گرفته شده است .در واوع در نیم وارن گذشاته ،هماراه باا تاالشهاای فراگیار باینالمللای بارای
هنجارسازی وواعد حقوق بشر و ایجاد بساترهای مناساب بارای حراسات و رایانت از آنهاا ،ضارورت
تضمین حقوق دفاعی متّهم و وواعد دادرسی عادانه در نظامهای حقووی داخلی کشاورهای متعاهاد را

1- Fair trial.
2- Guarantee the rights of the accused's defense.

بررسی مبانی عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیّت اجتماعی در رتو وواعد دادرسی
عادانه(میالعه موردی استان سمنان)

11

فراهم آورند.
در سالهای اخیر ،طرحی تحت عنوان "طرح ارتقای امنیّت اجتماعی" به تصویب رسایده کاه
هدف عمدهی آن ،تحقّق نظم ،امنیّت و آرامش همگانی در جامعه است .طرح مذکور در مراحال و ابعااد
گوناگون و بهمنظور تحقّق امنیّت اجتماعی در جامعه اجرا میگردد .در واوع چنین رویکردی بهدنبال آن
است تا با مشارکت دادن نهادهای متتلف و اجرای طرحهای عمومی در والب اوداماتی چون مباارزه باا
علل ریشهای جرم (اعمّ از حمایت از خانواده ،آموزش و رورش ،برنامههای یشدبستانی ،ایجاد اشتغال
و ،)...کاهش فررتهای مجرمانه و مبارزه با جرایم خاص (از جمله استیاده از کودکاان و خشاونتهاای
خانوادگی) و نیز حمایت از بزهدیدگان و کاهش ترس از جرم ،از ارتکاب جرایم یشگیری نماید.
امّا با توجّه به آنکه در اجرای طرح ارتقای امنیّت اجتماعی ،نیروی انتظامی یک نقش فعّاال و
حائز اهمیّت را اییا مینماید و از سوی دیگر نیز م مورین لیس و نیروی انتظاامی باهراورت مساتمر و
مداوم در تعامل با حقوق و آزادیهای شهروندان ورار دارناد ،ابهاماات و تردیادهایی یراماون رعایات و
التزام نیروهای لیس به ارول و معیارهای مربوط به دادرسی عادانه و حقوق بشردوستانه دید میآید.
در واوع ضرورت اجرای طرحهای اینچنینی نباید سبب نقض حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان در
چارچوب وانون گردد.
از اینرو شایسته است تا در این زمینه ارول و موازین متتلیی مدّ نظار مسا ولین و نهادهاای
ذیربط ورار گیرد .بر این اساس در این نوشتار ،کوشش شده تا ارول و موازین عملکرد نیاروی انتظاامی
در طرح ارتقای امنیّت اجتماعی را در رتو اسناد و کنوانسیونهای مرباوط باه حقاوق بشار و دادرسای
عادانه مورد بررسی ،تجزیه و تحلیل ورار دهیم.
 -1طرح ارتقای امنیّت اجتماعی
اجرای طرحی گسترده در ابعاد ملّی و در مبارزه و مقابله با این مجرمین ،از یک طرف مساتلزم
تیاهم فکری ،زبانی ،اجرایی و همچنین شایّافیّت در ماهیّات ،اهاداف و چاارچوب طارح بارای تعامال-
کنندگان متعدّد آن میباشد و از طرف دیگر توجّه به رویکرد چناد نهاادی باهمعنای اساتیاده از تماام
توانمندیهای موجود در جامعه در جهت یشگیری از ارتکاب جرم و تکیه بر لیس باهعناوان گزیناهی
ناگزیر جامعه جهت مهار بزهکاری است .طرح ارتقای امنیّت اجتماعی ،برنامهی اجرایی نیروی انتظاامی
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است که در راستای مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی تحت عنوان طرح جامع عیاف اجرا شد.
طرح مذکور از اردیبهشت سال  1386در  6مرحله تحت عناوین مبارزه با بدحجابی ،دستگیری
و مبارزه با اراذل و اوباش ،جمعآوری معت ادان رخیر و ولگرد ،بروراری امنیّت در تیرّجگاهها ،شناسایی و
دستگیری مواد فروشان و مبارزه با دیدهی ورنوگرافی به اجرا درآمد.
مراحل نتستین طرح ،بیشتر بر وشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ،ابتدا جمعآوری
معتادان و سپس جمعآوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها ،فروشندگان لباس ،آرایشگاههای مردانه،
عکّاسیها و  ...نیز در دستور کار نیروی انتظامی ورار گرفت .امروزه تقریباً همه بر این باورناد کاه اسااس
هرگونه توسعه ،آرامش و یشرفت ،امنیّت است .بدیهی است که عوامل متالّ امنیّات ،در برخای ماوارد
مجرمان هستند که برخورد با آنها ،سازوکار خاصّ خود را دارد .امّا باید توجّه داشت که باا یییادهتار
شدن جوامع و یرو آن روابط اجتماعی ،متغیّرها و تهدیدات امنیّت نیز گساترده گردیاده اسات .شاغل،
طبقهی اجتماعی ،امید به زندگی ،سیاست ،عشاق ،اعتباار اجتمااعی و بسایاری ماوارد دیگار از جملاه
مواردی هستند که میتوانند زندگی را در جوامع از شکل سنّتی خود خارج کنند و ناامنی را به اَشاکال
متتلف توسعه دهند.
 -2اهداف ،ضرورتها و سیاستهای حاکم بر اجرای طرح
بهدلیل وجود یکسری ناهنجاریها و وانونشکنیها در جامعه مانند بدحجابی ،مزاحماتهاای
خیابانی ،زد و خوردهای فیزیکی و مسلّحانهی خیابانی ،زورگیری ،شُرب خمار ،وادرت نماایی ،خریاد و
فروش مواد متدّر و ورصهای روانگردان ،فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اودام به برناماهریازی طارح
ارتقای امنیّ ت اجتماعی نمود .در این طرح ،لیس جهات مقابلاه باا وشاش نامناساب افاراد ،اوادامات
انتظامی -کییری خود را آغاز نمود و در واوع تیاوت زیادی میان جرایم خارد مانناد بادحجابی و ساایر
مراحل طرح وائل نشده و برا ی یشگیری از این جرایم نیز به اودامات انتظامی روی آورد.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ستنرانیهای خود در جمع دانشگاهیان اذعان نمود که طی
بررسیهای دویق علمی که انجام ذیرفته ،به این نتیجه رسیدیم که یک فرایند اجتماعی -فرهنگای در
حال شکلگیری و استمرار است که یاماد آن در وهلاههاای زماانی متتلاف ،تغییار برخای ارزشهاا،
هنجارها ،نگرشها ،الگوهای رفتاری و حتّی سبک زندگی شهروندان است و این تغییر میتوانست:
 -1در کوتاه مدّت موجب برخی مادلهاای نقاش ،الگوهاای رفتااری و برخای آداب و رساوم
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اجتماعی شود؛
 -2در میان مدّت موجب دیدآیی بحرانهای اجتماعی ،افزایش دامنهی آسیبهاا و گساترش
عنوان کجروی و در نتیجه تزلزل در برخی ارکان نظام اسالمی شود؛
 -3در بلند مدّت موجب دیدآیی بحرانهای اجتماعی ،افزایش دامنهی آسیبها ،گسترش کج-
روی و در نهایت تزلزل در برخی ارکان نظام اسالمی شود( .رادان و الیاسی.)118 :1387 ،
با وجود چنین ضرورتهایی برای اجرای طرح ارتقای امنیّت اجتماعی ،بایاد اذعاان نماود کاه
یشبرد هدفی واحد در طرحی ملّی و گسترده ،نیازمند تصمیمگیران و مجریانی یک ارچه است .از باین
رفتن یک ارچگی و بهوجود آمدن چندگانگی در تصمیمگیری و عادم وجاود تیااهم فکاری ،کالمای و
عملی در بین نهادهای د خیل در طرح ،سکان طرح را در ولمرو گساترده و یییادهی جامعاه ،مادام از
سویی به سوی دیگر میکشاند .در این شرایط طرح از اهداف خود دور شاده و آنچاه بااوی مایماناد،
یامدهای ناگوار آن در میان شهروندان است .ضرورت وجود این اجماع و یک ارچگی ،زماانی بایشتار
میشود که طرحهای مداخلهگرانه ،وسعتی ملّی داشته یا موضوع آنهاا ،حسّاسایّت برانگیاز و التهاابزا
باشد .طرح ارتقای امنیّت اجتماعی ،یکی از گستردهترین طرحهای لیسی در طول دهههای اخیر اسات
که نحوهی طرّاحی و اجرای آن ،از زوایای متتلف وابل تحلیل و ارزیابی اسات .باهطاور کلّای تادوین و
اجرای طرح ارتقای امنیّت اجتماعی ،مستلزم دو امر است؛ اوّل وجود اجماع تقنینی بهمعنی متن واحاد
وانونی که بهرورت دویق اعمال مجرمانه و زوایای متتلف اجرای طارح را مشاتّص کارده و بارای آن،
ضمانت اجرا تعیین کند؛ دوم اجماع اجرایی که میتوان مؤلّیههاای آنرا اوّاً میاهماهی زباانی و تلقّای
یکسان کلیّهی نهادها و سازمانهای دخیل در سیاست کییری از مضامین مورد حمایت مقانّن و ثانیااً
وجود یک ارچگی درون سازمانی و برون سازمانی لیس در اجرای طرح (تعامل میان نهاد لیس با سایر
نهادها از جمله دولت ،ووّهی وضائیّه ،شورای عالی انقالب فرهنگی) برشمرد.
 -3مبانی عملکرد نیروی انتظامی در طرح ارتقای امنیّت اجتمااعی در پرتاق اقاعاد
دادرسی عادالنه
تعصاب ،جاناب-
عدالت در میاهیم حقووی بهمعنای داشتن ورف بیطرفی و درستی ،آزادی از ّ
داری و نیع شتصی ،عادانه ،منصیانه ،غیر جانبدارانه و برابری میان طرفین منازعه تعریف شده است.
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( .)Campbell, 1990: 596-595دادرسی عادانه عبارت است از مجموعهی اساتانداردها و ماوازینی
که در راستای تضمین حقوق طرفین دعوی در آیین رسیدگی به دعااوی در اساناد و کنوانسایونهاای
فراملّی و منیقهایِ حقوق بشر یشبینی شده است؛ تا بدین وسیله ضمن نهادینه سااختن معیارهاای
مزبور در حقوق داخلی ،ووانین درون مرزی کشورها نیز میابق با استانداردها و هنجارهای ذیرفته شده
در سین جامعهی بین المللی ارالح شود و تغییر یابد .میهوم رسیدگی عادانه و محاکمهی منصیانه در
زمرهی ارکان و ایههای اساسی حاکمیّت وانون است ( )Max Plank, 2005: 1و بیشتار ناا ر باه
آیین دادرسی و تشرییات ویژه در فرایند رسایدگی باه اتّهاماات کییاری مای باشادJoseph, : 298( .
.)Schultz & Capstan, 2000
اسناد و کنوانسیونهای متتلیی حقّ رسیدگی عادانه و تضمین حقوق دفااعی ماتّهم را ماورد
توجّه ورار دادهاند .اعالمیّهی جهانی حقوق بشر که در  10دسامبر  1948میالدی توسّط مجمع عمومی
سازمان ملل متّحد به تصویب رسید ،در یکی از لواین خود که به معرّفی حقوق مادنی و سیاسای ماردم
جامعه می رداخت ،حقّ محاکمهی منصیانه و تضمین حقوق دفاعی متّهم را مورد توجّه ورار داده است.
( .)Akedurst, 1987: 73مادهی  10اعالمیّهی جهاانی حقاوق بشار در ایان راساتا مقارّر مایدارد:
« هرکس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصیانه و علنی توسّط یک محکماهی مساتقل و
بیطرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش یا اتّهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود».
این حق در ووانین داخلی کشورها نیز مورد توجّاه وارار گرفتاه اسات .در انگلساتان برخای از
ووانین بر ایهی کنوانسیون ارو ایی حقوق بشار نگاشاته شاده اسات .)Ashwortk, 2006: 23( .در
حقوق فرانسه نیز ارول متتلیی وجود دارد که از حقوق و آزادیهای افاراد جامعاه حمایات مایکناد.
( .)Bell, Byron & Whittaker, 1998: 303همچنین ووانین اساسی برخی کشورها مانند ایااات
متّحدهی آمریکا (ارالحیّههای نجم و چهاردهم) و منشور کانادایی حقوق و آزادیها (بتش هیتم) نیز
بر حقّ دادرسی عادانه ت کید ورزیدهاند .)Mark, Kay & Bradley, 2000: 403( .بار ایان اسااس
برخی از ارول و موازینی که ازم است تا در اجرای طرح ارتقای امنیّت اجتماعی مادّ نظار مسا ولین و
نهادهای ذی ربط ورار گرفته و از سوی م مورین و نیروهای انتظامی به عالیتارین شاکل ممکان رعایات
شوند ،عبارتند از:
اصل حاکمیّت اانقن (اصل اانقنی بقدن جرم و مجازات)
این ارل متروّی با حاکمیّت مکتب کالسیک و انقالب کبیار فرانساه ،در حقاوق جازای عرفای
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استقرار یافته است .در دین مبین اسالم نیز فقهای عظام ،این ارل را تحت عنوان واعدهی "وُبنِ عِقاابِ
بِالبَیان" مورد بررسی ورار دادهاند .واعدهی مذکور ،از وواعد مسلّم نزد فقها و ارولیین بهشمار مایرود و
هیچ تردیدی در آن نیست( .محقّق داماد.)14 :1386 ،
بر اساس این ارل که فرایند اتّهام تا اجرای مجازات را در بر میگیرد( ،افتتار جهرمی:1378 ،
 ،)26-25هیچ شتصی را نمیتوان متّهم به جرم یا مجازاتی نمود؛ مگر اینکه این امر در واانون ایش-
بینی شده باشد .عدالت و رعایت حقوق و آزادیهای فردی را میتوان مهمترین مبنای ارل وانونی بودن
جرایم و مجازاتها دانست( .بکاریا.)34 :1380 ،
در واوع ارل وانونی بودن جرم و مجازات ،ایه و اساس حقوق کییری است .این ارال مراحال
تحقیق ،تعقیب ،مُحاکمه و اجرای حکم را در بر میگیرد .بنابراین در تعیین عناوین مجرمانه و مجاازات،
تنها "وانون" نقش اییا میکند .بهعبارت دیگر انجام هر رفتاری توسّط افراد مُبااح اسات و جارم تلقّای
نمیگردد؛ هرچند آن عمل خالف نظم اجتماعی شدید باشد یا خالف اخالق یا مضار باه حاال مصاالن
عمومی و متلّ نظم باشد .برای جرم تلقّی شدن چنین اعمالی ،مقنّن باید انجام آنرا جرم اعالم و بارای
آن نیز مجازات تعیین کرده باشد.
مادهی  2وانون مجازات اسالمی مصوّب  1392مقرّر میدارد« :هر رفتاری اعم از فعل یاا تارک
فعل که در وانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود» .با این تعریف بهطور کلّای
جرم در محدودهی معیّنی ورار میگیرد و دیگر اعمال "ضدّ اخالوی" و "ضادّ اجتمااعی" را کاه واانون
برای آن مجازات تعیین نکرده باشد ،نمیتوان جرم دانست( .نوربهاا .)28 :1388 ،اوّلاین شارط تحقّاق
حقوق بشر در هر جامعهی مدرن ،ارل حاکمیّت وانون (وانونمداری) است که خود ،زیربنای ایجاد نظام
حقووی سازمان یافته تلقّی میشود .این ارل عالوه بر اینکه شرط ازم تحقّق حقوق بشر است ،خود از
مصادیق برجسته و حدّ اعالی حقوق بشر نیز بهشمار میآید .منظور از این ارل در مرحلهی نظری ایان
است که نظام حقووی حکومت ملّی ،باید واجد یک سلسله منابع حقووی باشاد و از نظار مااهوی ،ایان
وواعد (از جمله وواعد حاکم بر فرایند جرمانگاری و اعمال مجازات و دادرسی عادانه) با وجدان جمعای
جامعه منیبق باشد( .حبیبزاده.)34 :1387 ،
بر این مبنا بدیهی است که یکی از و ایف ارلی لیس ،رعایت ارل مزبور میباشد تا حقاوق و
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آزادیهای افراد جامعه محدود نشود؛ چرا که رعایت این ارل ،خود نظم را برای جامعه به ارمغان خواهد
داشت .لزوم شرط یا رکن وانونی برای تحقّق جرم ،از مهمترین وسایل تضمین حقوق و آزادیهای فردی
و اجتماعی است( .گلدوزیان.)174 :1390 ،
اساسیترین و ییهی لیس بهعنوان بازوی اجرایی دولت که در تمااس مساتقیم و مساتمر باا
مردم است و با تضمین حقوق و آزادیهای اساسی آنان ارتباط تنگاتنگ دارد ،ایبندی و بذل احترام به
ارل حاکمیّ ت وانون است و بدین منظور باید اعضا و نیروهای خود را در فرایند آموزشی یوسته و مؤثّر
ورار دهد .اوامر و نواهی وانونگذار باید تنها مبنا و مالک تصمیمگیری و فعّالیّتهای لیس وارار گیارد.
هرگونه تتیّی از معیارهای وانونی با هر انگیزه و هدفی ،غیر وابل وبول و از سوی وجدان جمعی جامعه
مردود است .لیس و نیروی انتظامیِ هیچ کشورِ وانونمندی حقّ مداخله در

واانونگاذاری و تعیاین

خودسرانهی اَ عمال مجرمانه را ندارد و به هیچ وجه در توسیع و تضییق دایرهی جرایم یشبینای شاده
در وانون متتار نیست .تیسیر ووانین کییری نیز خارج از محدودهی اختیارات لایس اسات؛ چناانکاه
ارل  73وانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران تصارین مایکناد« :شارح و تیسایر واوانین عاادی ،در
رالحیّت مجلس شورای اسالمی است» .لذا اودام در تعیین مصادیق اَعمال غیروانونی و متالف با امنیّت
اجتماعی و اخالوی جامعه ،بدون وجود وانونِ منتشر شده ،وابل وبول نیست؛ هرچند چنین اَعمالی واوعاً
وجدان و اخالق عمومی جامعه را نیز آزرده نموده باشد یا در عمل سبب تزلزل امنیّت اجتمااعی گاردد.
اینکه دولت را برای حمایت از اخالق مجاز و مکلّف میشماریم ،بهمعنای ضرورت حمایت وانون کییری
از آن نیست .باید اذعان داشت که این امر در حییهی تکالیف ووّهی مقنّنه و مقام واانونگاذاری اسات.
بنابراین حقّ تعیین حدّ فارل بین رفتار مشروع و نامشروع شهروندان ،بر عهادهی واانونگاذار اسات و
واضی کییری بدون وجود وانون ازمااجرا نمیتواند رفتار ایشان را جرم تلقّای و مرتکابِ آنرا مجاازات
کند( .حبیبزاده ،همان.)23 :
همانگونه که بیان شد یکی از سیاستهای حاکم بر اجرای طرح ،ایبنادی باه واوانین مادوّن
است که به نوعی ارل وانونی بودن جرایم و مجازاتها را به ذهن تداعی میکند .در ایان میاان یکای از
و ایف لیس بهعنوان بازوی اجرایی دولت که در تعامل مستقیم و مستمر با حقوق و آزادیهای اساسی
مردم ارتباط تنگاتنگ دارد ،ایبندی و احترام به ارل حاکمیّت وانون اسات .از ایانرو تیاویض تعیاین
مصادیق بد حجابی ،وشیدن لباس و آرایش خالف شرع و عالیم و نشانههای ضدّ اسالمی به کمیسایون
سیاستگذاری وزارت کشور بر اساس وانون نحوهی وشش مصوّب  ،1365در حالیکه کمیسیون مذکور
فقط یک عضو حقووی دارد ،مبنای وانونی موجّهی ندارد.
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رعایت فرض بیگناهی متّهم (اصل برائت)
ارل برائت یا فرضِ بیگناهی متّهم ،یکی از مهمترین و اساسیترین ارول دادرسی عادانه به-
شمار میرود .میابق ارل برائت ،هر فردی که در مظان اتّهامِ ارتکاب جرمی ورار میگیرد ،تا زماانیکاه
مقام تعقیب ،مجرمیّت او را میابق وانون و فراتر از یک شکّ معمول و منیقی ،طی یک دادرسی عادانه
به اثبات برساند ،بیگناه فرض میشود.)Scheb, 1999: 13( .
بر اساس این ارل ،هر شتص بیگناه است؛ مگر اینکه جرم او در دادگااه راالن ثابات شاود.
بنابراین متّهم مجبور نیست که در دادگاه ،بیگناهی خود را اثبات نماید و حتّی میتواند سکوت نماید و
این مرجع وضایی است که باید با دایل واضن و آشکار ،مجرمیّت متّهم را در دادگاه باه اثباات برسااند.
این ارل در واوع یکی از ارولی است که در ارتباط با آزادی متّهم در هر مرحله از رسیدگی ،بهویاژه در
مرحلهی تحقیقات مقدّماتی ضمن رعایت دویق مقرّرات شکلی نا ر به اردار ورار یاا دساتور بازداشات
متّهم ازمالرّعایه است( .آشوری.)259 :1388 ،
نکتهی دیگر اینکه رعایت فرض برائت ،فقط تکلییی برای دادستانها ،وضات تحقیق ،باز رسان
و وضات دادگاهها نیست؛ بلکه عالوه بر مس وان وضایی ،نمایندگان ووّهی مجریّه اعم از نیروی انتظاامی
و سایر ضابیان دادگستری و نیز شهود تحقیق و کارشناسان و سایر افاراد باهویاژه اربااب میبوعاات و
رسانههای گروهی وبل از اینکه تقصیر متّهم از سوی دادگاه رالن مبرهن شود ،باید در نهایات حازم و
احتیاط عمل و اعالم نظر کنند تا مبادا ا هارات و برداشتهای سریع آنان بهویاژه در اتّهاماات مهام ،از
سوی مردم بهمعنای بزهکاری متّهم تعبیر نشده و فرض بیگناهی او متادوش نشاود( .هماان .)206 :از
جمله معیارهای ارزیابی عملکرد مثبت هر نهاد اجتماعی و عمومی مانند لیس ،میزان ایبنادی آن باه
ارول راهبردی نظام وانونی کشور است .امروزه مهمترین ارل راهبردی در هماهی نظاامهاای واانونی،
ارل برائت کییری است که بعضی حقوقدانان ،آنرا بیان دیگری از ارل وانونی باودن جارم و مجاازات
میدانند( .حبیبزاده ،همان.)25 :
ارل  37وانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ارل برائت را مورد ت کید ورار داده و مقرّر می-
دارد« :ارل ،برائت است و هیچکس از نظر وانون مجرم شناخته نمیشود؛ مگر اینکه جرم او در دادگااه
رالن ثابت گردد» .بند  1مادهی  11اعالمیّهی جهانی حقوق بشر نیز مقارّر مایدارد« :هارکس کاه باه
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ارتکاب جرمی متّهم شود ،این حق را دارد که بیگناه فرض شود؛ تا زمانیکه جرم او بر اساس واانون در
یک دادگاه علنی که در آن ،تمامی ضمانتهای ازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود».
بند  2مادهی  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این ارل را مورد ت یید وارار داده
و چنین بیان داشته« :هرکس به ارتکاب جرمی متّهم شده باشد ،حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا اینکاه
مقصّر بودن او بر طبق وانون محرز گردد».
حقوق کییری مدرن ،فرض بیگناهی متّهمان را تا زمان ردور حکم محکومیّت ویعی آناان از
سوی دادگاه رالن ،به عنوان یکی از ارول اساسی و غیار وابال انیکااک از یکارهی خاویش ،ااوال در
عررهی نظری و ت وری ذیرفته و جای هیچگونه بحث و گیتگویی را در این خصوص باز نگذاشته است.
مهم ،ذیرش بیوید و شرط این فرض از سوی کارگزاران و کنشگران نظام عدالت کییاری در
مقام عمل و در برخورد با متّهمان واوعی است .نتیجهی ایبندی به این انگاره ،هور الزامات و تکالیف
دیگری مانند منع شکنجهی متّهمان ،رعایت کرامت انسانی بازداشت شدگان یا الزام دستگاه وضایی باه
فراهم نمودن امکانات دفاع از خود برای متّهم است که در ساودمندی و نقاش ماؤثّر آنهاا در ایجااد و
حیظ سالمت برای نظام عدالت کییری و سرانجام برای جامعه ،تردیدی نیست( .همان)
عدم مداخله در حریم خصقصی افراد
جستجو و تجسّس در زندگی خصوری دیگران از منظر ورآن کریم منع گردیده است .در آیهی
 12سورهی حجرات آمده است« :ای کسانیکه ایمان آوردهاید ،از بسیاری از گمانها رهیاز کنیاد کاه
ارهای از گمانها ،گناه و معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسّس نکنید».
یکی از راههای حیظ حریم خصوری افاراد ،مصاونیّت امااکن و مناازل متعلّاق باه آنهاسات.
مدیریّت خانه و مسکن ،بتشی از حریم خصوری بوده که وجه تماایز آن ،آزادی و توتالیتاریسام اسات.
حریم شتصی یعنی آزادی عمل در حریم خانه و زندگی خصوری ،روابط ،مکاتباات ،مکالماات و اسارار
شتصی .در این محدوده ،فرد مصون از تعرّض ،تجسّس ،کنجکاویها و دخالتهای لیسی است .از نظر
تیکّر آزادمنش ،حریم خصوری ازمهی تجدید ووا و احساس آرامش و تحقّاق بتشایدن باه شتصایّت
انسان است که بدون آن ،فرد به جسمی بدون روح مبدّل میشود.
امنیّت شتصی نهتنها شامل جان و مال فرد ،بلکه شامل مسکن او نیز میباشد .خانهی شاتص
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مصون از تعرّض است و بدون اجازهی راحبخانه ،نمیتوان وارد منزل او شد یا آنرا مورد بازرسی وارار
داد و حتّی م موران دولتی نیز حق ندارند داخل خانهی کسی شوند؛ مگر با اجاازهی مقاام وضاایی و باا
رعایت تشرییات وانونی( .طباطبایی مؤتمنی.)173 :1388 ،
ورآن کریم در آیات  27و  28سورهی مبارکهی نور ،بر مصونیّت خاناه و مساکن ت کیاد نماوده
است« :ای کسانیکه ایمان آوردهاید ،هرگز به خانهای جز خانهی خود داخل نشوید؛ مگر آنکه با اجازه-
ی راحبش و چون اجازه یافتید ،داخل شوید و نتست به اهل خانه سالم کنید که ایان ساالم و درود،
برای شما بهتر است؛ باشد که ند گیرید»« ،و اگر در خانه کسی را نیافتید ،وارد نشوید تا به شما اجازه
داده شود؛ اگر به شما گیته شد" :برگردید" ،برگردید که آن برای شما سزاوارتر است و خدا باه آنچاه
انجام میدهید داناست».
مصون بودن مکالمات تلینی ،متابرات تلگرافی ،تلکس و اسرار شتصای ،یکای از نتاایج آزادی
شتصی است .بهموجب ارل  25وانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :بازرسای و نرسااندن ناماههاا،
ضبط و فاش کردن مکالمات تلینی ،افشای متابرات تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم متابره و نرسااندن
آنها ،استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است؛ مگر به حکم وانون» .لذا میابق مادهی  582واانون
مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ،در رورتیکه هر یک از مستتدمین و م مورین دولتی
و از جملهی آنها افراد لیس ،مراسالت ،متابرات یا مکالمات تلینای اشاتاص را در غیار ماواردی کاه
وانون اجازه داده ،حسب مورد میتوح ،توویف ،معدوم ،بازرسی ،ضبط یا اساتراق سامع نمایاد یاا بادون
اجازهی راحبان آنها میالب آنها را افشا نماید ،به حبس از یکسال تا سهسال یا جزای نقدی از شش
تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بدینسان امکان بهکارگیری روشهای مدرن و بهرهبرداری از فنّاوری جدید مانند دستگاههاای
ضبط روت بسیار کوچک یا تصویر برداری از منزل افراد به وصد جمعآوری مدارک و اطّالعات به سبب
ایراد لیمه به حقّ خلوت افراد و بیتوجّهی به میهوم کرامت انسانی ممنوع است .رَرفِ نظار از ایانکاه
لیس حقّ اعمال چنین روشهای خالف واعدهای را تحت عنوان کشف جرم ندارد ،مقامات وضایی نیاز
حق ندارند بهجز در مواردی که امنیّت خارجی یا داخلی نظام در متاطره ورار گرفته ،مجوّزی را در این
خصوص رادر نمایند( .گلدوزیان ،همان.)243 :
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بدین ترتیب مشاهده میشود که در حقوق کییری مدرن ،هیچیک از اجزای متشکّلهی میهاوم
واحد عدالت ،ترجیحی بر دیگری ندارد و به گونهی منیرد و مجزّا میلوب نیسات؛ بلکاه تحقّاق اجازای
عدالت به گونهای جمعی مورد نظر است .بدین معنی که هادف مُحاکماه و مجاازات بازهکاار و تارمیم
خسارات وارد شده به مجنیٌعلیه و یکرهی اجتماع ،به تنهایی دارای چنان اهمیّتی نیسات کاه موجاب
شود برای تحقّق آن ،از بذل احترام نسبت به دیگر اجزای سازندهی میهوم عدالت چشم وشای کنایم و
برای اوامهی جزئی از آن ،جزئی دیگر را وربانی کنیم .به هماین دلیال اسات حتّای بارای جماعآوری
مدارک علیه مظنون یا متّهمی که به بزهکاری وی اعتقاد راسخ وجود دارد نیز ایراد لیماه و خدشاه باه
حریم خصوری وی مجاز دانسته نشده است .در واوع رعایت واعدهی ترتیب اهمّ بر مهام در ایان ماورد
منتیی است؛ زیرا در حقیقت اهمّ و مهمّی وجود ندارد و همهی اجازا در عارض یاکدیگار وارار دارناد.
(حبیبزاده ،همان.)36 :
رعایت اانقنی بقدن تقایف
آزادی نعمتی است که از بدو تولّد ،با سرشت و طبیعت انسان آمیتته است .امّا در برخی موارد،
ممکن است از سوی دولتها به نمایندگی از جامعه ،محدودیّتهایی بر آزادی شاهروندان وارد شاده یاا
حتّی آزادی آنها سَلب گردد .در مواردی نیز رفتار خود فرد موجب میشود تا با حکم مقام رالحیّتدار
سالب شاود .اساتقالل و
وانونی و وضایی ،کیییّت برخورداری از آزادی مورد توجّه ورار گرفته ،محدود یا َ
اختیار در گزینش رفتار و اندیشه ،موجب میشود تا آزادیهای فردی نظیار آزادی و امنیّات فاردی در
رفت و آمد ،زندگی خصوری و خانوادگی ،مکاتبات شتصی ،انجام فرائض دینی ،فعّالیّتهای اوتصاادی،
امور سیاسی و حقوق اجتماعی ت مین گردد( .گلدوزیان ،همان.)267 :
توساط ضاابیان
سالب آزادی رفات و آماد) ّ
در حقوق ایران ،توویف (باهمعناای دساتگیری و َ
دادگستری در جرایم مشهود یا به دستور مقامات وضایی و به عاملیّت ضابیین با رعایت شراییی رورت
می ذیرد .توویف احتیاطی که بهمعنای بازداشت و محبوس شدن شتص اسات ،بایاد باه موجاب وارار
بازداشت رادره از سوی مقام وضایی رالن بهعمل آید.
بر اساس مادهی  572وانون مجاازات اساالمی (تعزیارات و مجاازاتهاای بازدارناده)« ،هرگااه
شتصی بر خالف وانون حبس شده باشد و در خصوص حابس غیرواانونی خاود شاکایت باه ضاابیین
دادگستری یا م مورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلّام
او را به مقامات ذیرالح اعالم و اودامات ازم را معمول داشتهاند ،به انیصاال دایام از هماان سامت و
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محرومیّت از مشاغل دولتی به مدّت سه تا نج سال محکوم خواهند شد».
با توجّه به ضرورت و اهمیّت موضوع ،شایان ذکر است که موضاوع اتّهاام بایاد باا ذکار دایال
بالفارله کتباً به متّهم ابالغ شود؛ چرا که آگاهی متّهم از اتّهام انتسابی ،او را در مسایر ا هاار نظرهاا و
اودامات دفاعی کمک مینماید .در حقوق ایران بر اساس ارل  32وانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
لیس مو ّف است موضوع اتّهام را با ذکر دایل بالفارله کتباً به متّهم ابالغ و تیهیم نماید.
الزام دیگر نیروهای لیس برای ایجاد حالت انیبااق و ساازگاری فعّالیّاتهاا و اوداماتشاان باا
مقرّرات حقوق بشری در زمان دساتگیری و توویاف متّهماان و مظناونین ،اعاالم حاقّ ساکوت و حاقّ
برخورداری از وکیل یا مشاور حقووی است .حقّ برخورداری از خدمات وکیل یا مشاور حقاووی و اعاالم
این حق از سوی لیس به متّهمان و مظنونین ،یکی دیگر از حقوق آنان در مرحلهی تحقیقاات لیسای
است.
تکلیف دیگر لیس س از دستگیری ،فراهم نمودن تمهیدات و مقدّمات دادرسی در سریعترین
زمان ممکن است .در واواع باهمنظاور تضامین حاقّ آزادی افاراد و جلاوگیری از وواوع برداشاتهاای
خودسرانه ،دخالت و نظارت مقامات وضایی و حمایت ایشان از حقوق بنیادین شهروندان ضروری است.
تضمین انسانی بقدن اوضاع بازداشتگاه
گاهی ممکن است تصوّر شود به رِرف آنکه شتصی به دستور وانون دستگیر یا بازداشت شده،
دیگر مصونیّت فردی او الغا شده است .حال اینکه این تصوّر رحین نیست و حساب حیثیّت انساانی از
حساب جرایمی که اشتاص مرتکب میشوند ،جدا است .بنابراین دستگیر یا بازداشت شادن فارد ،باه-
معنای برداشتن مصونیّت او نمیباشد و اِعمال هرگونه شکنجه بر او ،با بازداشت شدن او بالمانع نیسات.
در همین مورد ،ارل  39وانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرّر میدارد« :هتک حرمات و حیثیّات
کسیکه به حکم وانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده به هر رورت که باشد ،ممنوع و موجب
مجازات است».
منظور از هتک حرمت و حیثیّت ،عبارتست از اعمال هرگونه خشونت و سَلب آزادی از شاتص
بهجز آنچه وانون معیّن نموده است؛ مانند کتک زدن ،شکنجه و آزار کردن ،استهزاء و تاوهین نماودن،
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دشنام دادن یا تحت فشار گذاشتن مانند ندادن خوراک ،آب ،وشااک ،درماان و خالراه هرگوناه بای-
حرمتی که مغایر با ش ون و ارول انسانیّت باشد( .طباطبایی مؤتمنی ،همان.)147 :
بازداشتگاههای لیس نباید مکانی برای اِعمال فشار ،هتک حرمت و حیثیّت انسانی بازداشت-
شدگان و به دور از وضعیّت معقول و متناسب با کرامت انسانی باشد؛ بلکه بهعکس باید محییی آرام به-
منظور فراهم آوردن زمینهی تمرکز فکری برای متّهم باشد که در محدودیّت جدّی از لحاظ دسترسی به
امکانات ازم برای دفاع شایسته از خویش در مقابل نماد ودرت عمومی ورار دارد .آزادی برخی افراد باه
سبب اتّهاماتی که به آنها وارد است یا جرمی که مرتکب شدهاند ،سَلب شده و جسم و جاان آنهاا در
اختیار مقامات وضایی یا اداری است .بدیهی است که هرگونه رفتار با آنان باید بهموجب واانون و حکام
دادگاه باشد و لذا بیش از مجازاتهای مقرّر ،اِعمال هرگونه رفتار نا سند و ناوض کرامت ذاتی بشر نظیر
هتک حرمت به آنان روا نیست( .حبیبزاده ،همان.)46 :
از جمله حقوق متّهمان و مظنونین که مس وان بازداشتگاههای لایس مو ّاف باه تا مین و
تضمین آن هستند ،تهیّهی مکانی مناسب و متصوص برای آنان است ،به گونهای کاه محالّ نگهاداری
آنان از محلّ نگهداری محکومان و زندانیان جدا باشد؛ زیرا نسبت به آثار زیانبار و ناخوشاایند زنادان و
معاشرت با زندانیان تردیدی وجود ندارد .تیاوت لباس آنهاا باا لبااس زنادانیان ،امکاان دسترسای باه
امکانات رفاهی ،زشکی ،غذا و وشاک و امکان مالوات متّهمان با خانواده و اطرافیان ،از جملاه حقاووی
است که همگی آنها را میتوان از لوازم انسانی بودن شرایط بازداشتگاهها دانست.
بند  1مادهی  10میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در این خصوص تصرین میکناد:
«دربارهی کلیّهی افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند ،باید با انسانیّت و احتارام باه حیثیّات ذاتای
شتص انسان رفتار کرد» .به موجب مادهی  9اعالمیّهی جهانی حقوق بشر« ،دستگیری ،محدود ساختن
آزادی ،تبعید یا مجازات هیچ انسانی جایز نیست؛ مگر به مقتضای شرع و نباید با او به گوناهای حقاارت
آمیز ،ستت یا منافی حیثیّت انسانی رفتار کرد».
ارل  29از مجموعهی ارول برای حمایت همهی افراد تحت هرگوناه بازداشات یاا زنادان ،بار
ضرورت نظارت مقامات رالحیّتدار در بازداشتگاهها و بازدید مرتّب از اماکن مزبور ت کید نموده اسات.
نگرانیها در خصوص این موضوع ،به تهیّه و تدوین یک تیاهم نامهی اختیاری منجر شد که در اجاالس
سال  2002مجمع عمومی بهرورت ویعنامه به تصویب رسید.
بر اساس مادهی  4این تیاهم نامه ،هر دولت عضو باید اجازهی بازدید از هر محلّی را که تحات
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ولمرو و کنترل او ورار دارد و افرادی که در آن مکان به سر میبرند یا ممکن است افرادی به آنجا برده
شوند -که طبق دستور حکومت یا تحت نظر حکومت یا باا رضاایت و توافاق او از آزادی خاود محاروم
شدهاند -بدهد .البتّه این بازدیدها بهمنظور تقویت و حمایت از این افراد بازداشت شده علیاه شاکنجه و
دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن و غیرانسانی باید رورت گیرد( .همان).
رعایت روشهای اانقنی در بازجقیی
هنگام بازجویی از متّهم ،نکات مهمّی وجود دارد که بازجو در عین حال که به دنباال حقیقات
است ،رعایت آنها نیز موجب حیظ حقوق انسانی و وانونی متّهم میشود .بنابراین بازجو باید مبادرت به
طرح س واات وانونی نموده و همچنین ازم است که حقّ دفاع متّهم را تضمین نماید.
هدف از بازجویی ،کسب اطّالعات از متّهم است؛ بنابراین تیهیم اتّهاام باه وی از ساوی باازجو،
شرط ضروری آن است .تیهیم اتّهامی که در زمان توویف از ساوی ما موران لایس راورت مایگیارد،
موجب اسقاط و ییهی بازجو در مورد تیهیم اتّهام نیست .این امر به رراحت در وانون آیاین دادرسای
کییری مورد توجّه ورار گرفته است .از دیگر حقوق متّهم هنگام بازجویی ،حقّ دسترسی به وکیل مدافع
است که بهعنوان اودامی یشگیرانه در خصوص اعمال خودسرانهی لیس حائز اهمیّت است.
هرچند بهنظر بندهای "ب" و "د" مادهی  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،حضور
وکیل را در مراحلی غیر از مرحلهی لیسی به رسمیّت شناخته است ،با این حال ،رویّهی وضایی ،بهویژه
روش دادگاه ارو ایی حقوق بشر این عدم رراحت را جبران و بر ایان امار ت کیاد نماوده کاه ماادهی 6
کنوانسیون بهطور معمول اوتضا دارد که متّهم از معاضدت یک وکیل مدافع از همان نتستین تحقیقات
لیسی بهرهمند شود( .مقدّسی.)38 :1386 ،
ازم به یادآوری است که ارل  35وانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بند  3مااده واحادهی
وانون احترام به آزادیهای مشروع و حیظ حقوق شهروندی ،به حقّ داشتن وکیل در مراحال دادسارا و
دادرسی در محاکم نظر دارد و مرحلهی تعقیب لیسی شامل این موارد نمیشود .از دیگر حقاوق ماتّهم
این است که بازجو ،با بی طرفی کامل در کشف اوضاع و احوالی که به نیع یاا ضارر ماتّهم اسات اوادام
نماید .مادهی  3وانون آیین دادرسی کییری ،مراجع وضایی را مو ّف نماوده اسات کاه در نهایات بای-
طرفی ،تحقیقات را انجام دهند .بدیهی است که رعایت این امور در مرحلهی تحقیقات لیسی نیز دارای
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توجیه و ضرورت مشابهی است.
مقام بازجویی باید بداند که نادیده گرفتن هر یک از نکات ذیل ،در هر حال خیایی نابتشودنی
است .احساس امنیّ ت ،سرعت در شروع بازجویی ،امکان حضور وکیل مدافع ،تیهیم اتّهام ،معقول ،ررین
و میید بودن رسشها و ارتباط آنها با موضوع اتّهام ،محترم شمردن حقّ سکوت ماتّهم ،عادم اعماال
شکنجه ،تزویر اخذ آخرین دفاع و دوّت و امانتداری در نوشتن اسخها و ...از سایر نکاتی است که نباید
فراموش کرد( .آخوندی.)132 :1387 ،
همچنین س واات باید میید و روشن باشد؛ س واات تلقینی یا اغیال یاا اکاراه و اجباار ماتّهم
مردود و توسّل به خدعه ،نیرنگ ،ترغیب و تیمیع ممنوع میباشد و چنین مادارک اخاذ شادهای فاواد
ارزش وانونی است .در این خصوص ،مادهی  60وانون آیین دادرسی کییری بهطور ررین بیان مایدارد:
«در بازجوییها اجبار یا اکراه متّهم ،استیاده از کلمات موهن ،طرح س واات تلقینی یاا اغیاالکنناده و
س واات خارج از موضوع اتّ هام ممنوع است و ا هارات متّهم در اسخ به چنین سا وااتی و هامچناین
ا هاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است ،معتبر نیست».
از دیگر مواردی که ازم است در این مرحله رعایت شود ،ثبت و ضبط دویق بازجوییهای متّهم
است .زیرا عالوه بر اینکه انکارِ س از اورارِ متّهم مسموع نیست ،به سود او نیز خواهد بود؛ چارا کاه در
اینرورت دیگر اجبار متّهم به اورار از سوی بازجو امکان ذیر نیست .در ایاان باا توجّاه باه اهمیّات و
ضرورت موضوع ،ازم به ذکر است که متّهم در هنگام بازجویی ،باید فارغ از هرگونه دساتبناد و ابناد
باشد و از بهکاربردن کلمات موهن و خالف ادب توسّط بازجو نیز احتراز شود؛ همچنین از وعده دادن به
کمکهای غیروانونی رهیز و اجتناب گردد.
ممنقعیّت شکنجه
ممنوع بودن شکنجه ،از آثار و لوازم اعتقاد به ارل برائت و فرضِ بیگناهی متّهمان است .بناابر
مادهی  1کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه« :عبارت شکنجه از نظر این کنوانسیون ،به هر عمل عمدی
که بر اثر آن ،درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شتص بهمنظور کسب اطّالعات یا گرفتن اوارار از
او یا از شتص ثالث اِعمال شود ،اطالق میگردد .همچنین تنبیه نمودن شتص بهدلیل عملی کاه او یاا
شتص ثالثی انجام داده است یا احتمال میرود که انجام دهد یا تهدید یا اجباار او یاا شاتص ثالاث و
تنبیه شتص به هر دلیلی بر مبنای تبعیض از هر نوع آن ،شکنجه تلقّی میشود» .طباق بناد  2هماین
ماده ،اگر در یک سند بینالمللی دیگر یا بر اساس وانون داخلی کشوری ،محدوده و میهوم وسایعتاری
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برای شکنجه در نظر گرفته شده باشد ،این تعریف ،آنرا محادود نمایساازد و منافااتی باا آن نتواهاد
داشت .بدیهی است که هیچ طبع سالمی به اِ عمال فشارهای روحی و آزارهای جسمانی بر هیچ انسانی-
گرچه مجرم بودن او ویعی باشد -رضایت نمیدهد و بدون شک ارتکاب چنین رفتاری موجب تکادیر و
خدشهدار شدن وجههی ملّی و بینالمللی حکومتها میگردد .م مورین انتظامی بایاد دامان خاود را از
آلوده شدن به چنین رفتاری غیرانسانی محیوظ و مصون نگاه دارند و حقوق خدادادی بشر را مَبیع هیچ
معاملهای ورار ندهند .این گیتار "سزار بکاریا" س از گذشت بیش از دو ورن ،همچنان تازه مینماید که
«یا جُرم محقّق است یا نیست؛ اگر محقّق باشد که مجرم ،سزاوار هیچگونه کییر دیگری جز آنچه وانون
تعیین نموده است ،نیست و رنج و آزار سودی ندارد؛ چون اورار متّهم بیفایده اسات .اگار جُارم محقّاق
نیست ،نباید بیگناهی را شکنجه داد .بیگناه کسی است که بهموجاب واوانین ،گنااهش اثباات نشاده
است»( .بکاریا.)246 :1380 ،
با اعتقاد به همین باور ،تدوینکنندگان اعالمیّهی جهاانی حقاوق بشار در ماادهی  5آن مقارّر
داشتهاند« :هیچکس را نباید مورد لم و شکنجه و رفتار یا کییری غیرانسانی یا تحقیرآمیاز وارار داد».
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند  3مادهی  14بیان میدارد« :هرکس متّهم به ارتکاب
جُرمی بشود ،با تساوی کامل ااول حقّ این تضمین را خواهد داشت که مجباور نشاود کاه علیاه خاود
شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف نماید».
ارل  38وانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز هرگونه شکنجه برای گرفتن اورار یاا کساب
اطّالع را ممنوع و شهادت ،اورار یا سوگند را بهعنوان یکی از راههای ثبوت جرم ناام بارده و در هماهی
موارد ،بر لزوم متتار و وارد بودن مقرّ ت کید شده است.
از سوی دیگر مادهی  578وانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نیاز مقارّر
نموده است« :هریک از مستتدمین و م مورین وضایی یا غیروضایی دولتی برای اینکه متّهمی را مجبور
به اورار کند ،او را اذیت و آزار بدنی نماید ،عالوه بر وصاص یا رداخت دیه ،حساب ماورد باه حابس از
شش ماه تا سه سال محکوم میگردد» .از اطالق مقرّرات یاد شده ،استنباط میشود که مراجع وضایی و
ضابیان دادگستری در اجرای و ایف و ادای تکالیف وانونی خویش ،باید به گونهای میلق و بدون هیچ-
گونه وید و شرطی ،رعایتِ حقوقِ انسانیِ متّهمان را بر خود فرض بدانند و از ارتکاب هر عمل غیروانونی
و غیرانسانی نسبت به آنها بپرهیزند .بنابراین میابق بندهای  2و  3مادهی  2کنوانسایون باینالمللای
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منع شکنجه ،هیچگونه وضعیّت استثنایی از هر وبیل که باشد مانند جنگ ،تهدید به جنگ ،عادم ثباات
سیاسی داخلی یا هر حالت استثنایی دیگر و همچنین امر مافوق یا یک ودرت دولتی ،نمیتواند توجیاه
کنندهی شکنجه ورار گیرد.
در شریعت اسالم ،تحمیل هرگونه رنج و عذابِ ناروا بر انسان غیرمستحق ،مجاز نباوده و ایاذا و
اذیت نمودن غیرمستحق را مردود اعالم نمودهاند .ررفنظار از دایال روایای ،ممناوع باودن شاکنجه،
اجماعی است و عالوه بر آن ،فقهای اسالمی به حکم عقل نیز آنرا لام و حارام دانساتهاناد؛ تورایف
مجرمانه بر تعذیب انسان دالت خواهد داشت .بنابراین بدون تردید عموم و اطالق ادلّهی حرمت ایاذای
غیر ،دالت بر حرمت و ممنوع بودن شکنجه خواهد داشت؛ زیرا شکنجه از برجستهترین مصادیق ایذای
غیر است و به این جهت م موران تحقیق کشف جرم در مقام بازجویی از بزهکار ،حاقّ اِعماال فشاار باه
متّهم و ایذای وی را نتواهند داشت؛ زیرا هیچیک از منابع شرعی ،بر جواز اینگونه بازجویی رضا نداده-
اند.
نتیجهگیری
یشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا همراه با مشارکت وسیع جامعاهی مادنی ،یعنای در نظار
گرفتن آثار ضرورت حیاتی اهرمهای تقویتی و نهادهای واسط دیگری غیر از نهاد لیس یا ووّهی وضائیّه،
از یک سو بهمنظور اعتبار بتشیدن به طرح سیاست جنایی که ووای مجریّه و مقنّنه تهیّه و تنظیم می-
کنند و از سوی دیگر و بهویژه برای فراهم نمودن زمینهی اجرای آن ،استیاده از ودرت رسانهها ،انجمن-
ها و شهروندان در ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی ویا و منسجم ضروری است.
شرکت دادن مردم در سیاست جنایی ،ورای رفع دلنگرانای مشاروع در ماورد کاارایی آن ،باه
معنای این است که امروزه یشگیری و امنیّت ،اموری هستند که به همهی افراد جامعه مربوط میشوند.
تضمین حقّ امنیّت تنهاا از ترکیاب هوشامندانهی ایشگیاری ،ضامانت اجارا (سارکوبی مجاازات) و
باز ذیرسازی بهوجود خواهد آمد .در واوع ،هدفِ یک سیاستِ جناییِ مشارکتی نیز همین است.
در این میان تعامل لیس و دادسرا با توجّه به اینکه از عمدهترین دساتگاههاایی هساتند کاه
مستقیماً با بزهکاری مواجهند ،از جایگاه ویاژهای برخاوردار اسات و ایان تعامال در دو حییاهی کاالن
یشگیری کییری (واکنشی) و غیرکییری (کنشی) وابل توجّه است.
از آنجا که لیس برای بروراری امنیّت اجتماعی ،اودام به اجرای طرحای نماود کاه در تعامال
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یوسته و مستقیم با شهروندان است و نقش غیروابل انکاری در فرایند دادرسی کییاری دارد ،از ایانرو
ضروری است که در اجرای طرح ،ارول و مقرّرات آیاین دادرسای و اراول بنیاادین حقاوق کییاری را
رعایت نماید .همچنین با توجّه به اینکه دولت جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یکی از اعضای ساازمان
ملل متّحد و امضاءکنندگان اعالمیّهی جهانی حقوق بشر ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز
اعالمیّهی حقوق بشر اسالمی است ،لذا در عمل باید ایبندی خود را به این موارد نشان داده و طارح را
در راستای این تعهّدات و ووانین یش ببرد تا به اهدافِ از یش تعیین شدهی خود با توجّه به همکاری
نهادها و سازمانهای بینالمللی و همچنین نهادها و سازمانهای دیگر که در سیاستهای حاکم بر طرح
نیز مورد توجّه ورار گرفته است ،دست یابد.
در یک جمعبندی کلّی از طرح ،باید اذعان داشت که نیس مقولهی مباارزه باا جارم یاا ساایر
ناهنجاریهای اجتماعی ،اساساً امری شایسته و وابل تقدیر است؛ امّا شایسته اسات تاا در اجارای ایان
وبیل طرحها نیز ارول و وواعد دادرسی عادانه بهطور تمام و کمال رعایت شده و حقوق دفاعی متّهمان
نیز بهطور کامل مدّ نظر ورار گیرد .این امر ضمن آنکه از ی س و بیاعتمادی ماردم جامعاه نسابت باه
ووای حاکم یشگیری مینماید ،موجب جلوگیری از انتقادهای بعضاً ناروای مجامع بینالمللی نیاز مای-
شود.
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