
 

 

  سازی یی قضا   یه در پرتو نظر   ی مل   یت امن   ی حکمران 

  ی در حکمران   ییه قضا   ۀ نقش قو   ی ساز ینه : به یاست س 

 ی مل   یت امن 
 16/12/1399 تاریخ پذیرش: 24/09/1399 تاریخ دریافت:

 ییرضا یمهد

 **ی نرگس نخجوان

 چکیده

قضا  تأم  یکاز    ییدستگاه  با  تقو  ،ییقضا  یتامن  ینسو  مستلزم    کند؛می کمک    یمل  نیتام  یتبه  که 

  ی مل  یتاز الزامات مدرن امن  ی است و همگ  ی حقوق شهروند  یتو رعا  ییقانون، استقالل قضا  یتحاکم

 ی بررس  اییده در خالل پد  یمل   یتامن  یقوه در حکمران  یننقش ا  یگر، د  ی. از سوروندی به شمار م  یزن

قضا که  پ  یاستس  سازییی شده  است.  گرفته  قضامف   یوندنام  نظارت  فرا  ییهوم  و    ییاجرا  یندهایبا 

دن  یاسیس شکل  ،یادر  در    یدهانجام  یاستس  سازیییقضا  یدۀپد  یریگبه  مقاله،  است.  ارتباط  این 

صالح  و  یاستس   سازیییقضا ب  یبرا  ییهقضا   ۀقو  ینظارت  هاییت گسترش  هرچه  و    یشترتحقق 

 قرار گرفته است.  یمورد بررس یمل یتتر امنمستحکم 

کلیدی:   قضا  ی،مل  یتامن  یحکمران  ی،مل  یتامنواژگان   یبازنگر  یاست،س  سازیییقضا  یی،نظارت 

 .ییقضا
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 مقدمه 
روست.  روبه  یچیدگیمعاصر با پ  یاست که در ساحت حکمران  یچندبعد  یمفهوم   یمل  یت امن

از    یمالحظات حاکم بر حکمران  ییراست که بر اثر تغ  یمربوط به تطور  هایچیدگیپ  یناز ا  یکی

  ی مفهوم  یمل  یت شده است. امن  یجادمفهوم ا  ینو الزامات ا  یفدر تعر  المللی،ینو ب  یبعد داخل

شده   یینتب  یشد که به قدر کاف  یمدع  توانینم  ،که دارد  یابهام  یلهرچند به دل  نیست،ناشناخته  

در   یت امن  ۀطرح مسئل  هرچندبرخوردار است.    یزبرانگمبهم و جدال  یتیاز ماه  یمل  یت است. امن

  یح در درک صح یخیتار یبه تبع ابهام و ناکام   یت موجب ابهام مضاعف در مفهوم امن یسطح مل

بوده    «یمل  یها»حاکمیت ملی«، »منافع ملی« و »ارزش   ، »هویت ملی«،»ملت«   ندمان  یمیاز مفاه

همچون قدرت،   یگرید  یمخود را در رابطه با مفاه   یهامصداق  یا مصداق    (1396:5  یی،)رضا

 یابدیهستند، م  یافتهیرتوسعهو غ  یالکه خود مبهم، س  یمیمفاه  یرو سا  یداتمنافع، مصالح، تهد

شده که   یزیمتعدد و متما  یهامنجر به طرح گفتمان  یو آزاد  یت احم امن(. تز1375  یک،)تاج

  ی، آزاد  یا  یت نهاده است. پرسش از تقدم امن  یانرا بن  یاسیس  ۀفلسف  ۀدرحوز  یشهخود تضارب اند

  ین تبا ییاست که گو  یدهرا تجسد بخش یاسیس یاز ساختارها یدر برخ یتیهو  یزتما  یابه گونه

 (.  1: 1396 یی،را ندارد )رضا یکالبد مل یکزمان در تمتع هم  یت دو حق، قابل ینا یمفهوم

 یشمندانمالحظات عصر حاضر اند  ی،مل  یت حاکم بر امن  یتطور گفتمان  یردر س  یگر،د  یاز سو 

  یسیاس  یتچون مشروع  یمیمفهوم را جدا از مفاه  ینا  یفحوزه را بر آن داشته است تا تعر  ینا

کارآمد بدند  یاقتصاد  یو  امن  یب،ترت  ینانند.  مدرن  گفتمان  مشروع  یدتأک   ی،مل  یت در    یتبر 

را در برابر    یاسیاست که نظام س  یبه اصول دموکراس  یبندیو پا  یحفظ حقوق شهروند یاسی،س

 ی مل  ت یامن  فیرا در تعر  کردیرو  نیا  اگر  دارد.می  نگه مصون    یداخل  یزو ن  یخارج  هاییدتهد

آن فراتر   کیاز کارکرد کالس هییقضا ۀنقش قو  ،یکه در ساختار حکومت میاب ییدرم م،یصائب بدان

  یدر معنا  یمل  ت یامن  نیتأمدر    ت ی حاکم  یاز ارکان اصل  یکیکه    شودیبدل م  یرفته و به عنصر

 ه ییقضا  ۀنقش قو   توانیکه م  هستندبر آن    این مقالهگان  چارچوب، نگارند  نیا  دراست.    درنم

است   ییقضا  ت یامن  نیعد تأمبُ  از  یکیقرار داد.    یعد مورد بررسرا از دو بُ  یمل  ت یامن  نیدر تأم

را استوار    یمل  ت یامن  یهااز ستون  یکیاست و    هییقضا  ۀقو   یاختصاص   یدهاکرکه مربوط به کار 
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 پردازد،یم  یمل  ت یو امن  هییقضا  ۀارتباط قو   یمقاله در آن به بررس  نیکه ا  یگریدعد  . بُکندمی

 .  است  شده شناخته  یداخل اتیادب در کمتر که  است  دیجد یاده یپد

  ل یدر تشک  ،ت یحاکم   ری ناپذییاز ارکان جدا  یکی  ۀمثاببه  هیی قضا  ۀقو که    گفت   دیبا  حیتوض  در

 در  نقش  ن یا  ر،یاخ   ۀچند ده  در دارد.    انکار رقابلیغ  ینقش  ت ی حاکم  ی کردهایرو  بیتعق  زیو ن

  ها آن  درکه    یی کشورهادر    ،خاص  طوربه  و  راستا    نیتر شده و در همپررنگ  کشورها  از  یاریبس

  ۀورود قو   ۀنیزم  جیبه تدر  دارد،قرار    هییقضا  ۀقو   ت یدر صالح  یبر قانون اساس  نظارت  سازوکار

  اصطالح   به  را  ندیفرا  نیشکل گرفته است. ا  یاسی و س  یتیبه امور و مسائل کالن حاکم  هییقضا

 . انددهینام 1است«ی س یسازیی»قضا

در عصااار حااضااار،    یالمللنیگفات منااساااباات حااکم بر رواب  ب دیا باا  فوق مقادماات  باه  بناا

  ی کردهایخود متأثر از رو یحکمران  یاصاال  یهارا واداشااته اساات تا در چارچوب  حکمرانان

  ۀ مسائل توانینم  نکهیضامن ا  ،یمل  ت یامن کردیرو  یشارویدر پ گر،ید  یباشاند. از ساو   یمل  ت یامن

 دیجد  شمندانیاند که  داشت   نظر در دیبا  گرفت، دهیناد را کردیرو نیا با  حقوق و  یآزاد تزاحم

 یهایآزاد و  حقوق نیتضااام و  یاسااا یسااا   ت یمشاااروع  گرو در را  آن نیتأم  اتفاقاً  حوزه نیا

  تیامن یحکمران دانسااتنبا مفروض  حاضاار، پژوهشچالش،  نیا ۀانیم در. دانندیم شااهروندان

در    ،یمل  ت یامن ت یریحد مطلوب مد لیتحل  یکامل برا یجامع و بسااتر  یچارچوب  ۀمثاببه 2یمل

 یبرا  ؟سات یچ  یمل  ت یامن یدر تحقق حکمران هییقضاا ۀقو نقش  که  اسات  ؤالسا  نیپاساخ به ا یپ

مورد   است یس  یسازییو قضا ییقضا  ت یعد امنرا در دو بُ هییقضا ۀقو   نقش ،پرسش نیا به  پاسخ

 یمل  ت یمفهوم امن  یگفتمان تطور به  یاجمال  یااشااره از  بعد  راساتا، نیا. در دهدیقرار م یبررسا 

مادنظر دارد، مفهوم   یمل  ت یا مقاالاه از امن  نیکاه ا  یکردیرو  ارائاۀ  و  و مفهوم حکمرانی امنیات ملی

 تحقق  در هییقضا ۀقو  نقشو   شودیم داده  بس   است یس  یساازییقضاا یۀنظر زین و  ییقضاا  ت یامن

 .  شودیم لیتحل  چارچوب نیا در یمل  ت یامن  یحکمران

را حد   یمل  ت یامن یاگر حکمران که  اساات   نیا بر  پژوهش حاضاار فرض  تر،قیدق  عبارت به

در پرتو   3یمناافع مل نیتاأمکاه    ینحو باه  ،کنیم  یتلق  یدر ساااطح مل  ت یا امن نیتاأمو مطلوب    ناهیبه

 
1. Judicialization Of Politics 
2. National Security Governance 

3. National Interest 
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 توانیرا م  اسات یسا   یساازییقضااو  ییقضاا  ت یتحقق امن شاود، محقق  یمل یهااز ارزش  انت یصا 

که  یضامن آنکه با نقشا ؛ کرد یتلق  یمل  ت یامن یدر تحقق حکمران هییقضاا  ۀقو کارکرد    ۀنیبه  ۀنقط

 ،یغاالاب حکمران  دگااهیا د  ت یا و تقو   ب یا عالوه بر تعق  شاااود،یم  فیآن تعر  یدر امور کالن برا

برای این  .کندیم  لیتعد هایآزاد  و حقوق  با نساابت  در را  یمل  ت یامن  کیکالساا  نگاهعوارض  

به بررسای اجمالی مفهوم امنیت   ،در ساه گفتار تدوین شاده اسات. در گفتار اول این مقالهمنظور، 

ارتباط میان امنیت قضااایی و امنیت    ،ملی و حکمرانی امنیت ملی پرداخته اساات. در گفتار دوم

ساازی سایاسات، نقش آن  تعریف قضاایی به ،ملی را بررسای و تحلیل کرده اسات و در گفتار ساوم

 در امنیت ملی و جایگاه آن در قوۀ قضاییه پرداخته است.

 

 چارچوب مفهومی  الف.

 یو تطور گفتمان  یفتعرامنیت ملی؛    .1

 با نخست این تحوالت وجم.  ت اسااا  این مفهوم  تحوالت  درک  به  منوط یمل  ت یامن تحول نییتب

 ایبر  نظامی  قادرت  دبررکارا    نآ  بحث   صلیا  رمحو و    دمیشو   ختاهشنا  «سنتی  تمطالعا»  انعنو 

  فقادان  بر  ناارر  «یسااالب  ت یا »امن  گفتماان  باا  یمل  ساااطح  در  ت یا امن.  هددمی  شکل  منیت ا  تحصیل

 در. (1377  )ماندل،  اسااات   بوده  یمل  یمرزها از  خارج  به معطوف و  ترس از  ییرها و  د«یا »تهاد

 ماند  یباق  آن  رییتغ بدون  ت یا ماه  عنوان  به  زمان طول در یمل  ت یا امن  «ی»نظاام  جوهر  کرد،یرو نیا

 نهاد  ایجاد  نه  تهدیدزاسات   فرایندهای دفع بر تأکید  امنیت،  سانتی  گفتمان در .(1379  ،ی)افتخار

 ،اوالًها  این گفتمان در تعریف امنیت ملی همواره اذعان دارد که تهدید  اساس، نیا بر.  سازامنیت 

  سنتی افر گفتمان نهما  یادوم  جمو منشاأ خارجی دارد و ثانیاً، خصوصیت نظامی آن غالب است.  

ا  الذو    دهبو   منیت ا  دبعاا  دتعد  به  معتقاد(  رواناهیا م  یگراهاا)سااانات   ی،فکر  دی،قتصاا  دبعااز 

  نظر  مدرا    منیت از ا  یعادبُچند  یتصویر  قعوا  و در  گفته  سخن  منیت ا  ایبرو...    یستمحیطیز

 در  ،یعادچنادبُ  یمفهوم  عنوان  باه  یمل  ت یا امن  ،کردیرو  نیا  در  .(1380  تال،یل  و  یالنیمک).رددا

 زین گفتمان  نیا. کندیم دایپ  یاژهیو  شااکل و  ابدییخاص خود را م یزمان و مکان، معنا  بسااتر
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 که تفاوت نیا  با ؛نداهکرد یتلق دیتهد  فقدان  با مترادف را  ت یامن ،کیکالساا   یگراهاساانت  مانند

 اند.دانسته  موثرآن  با مقابله و دیتهد صیتشخ در را مکان  و زمان عنصر

رن  مد  تمطالعا  و  مثبات«  ت یا »امن  گفتماان  دوره  آغااز  توانیم  را  یتیمکااتاب امن  مسو   جمو 

  منیتا ،گفتمان نیمورد اتکا قرار گرفته است. ا  این مقالهدر  یمل  ت یآن از امن  فیتعر  که دانست 

  گفتماان   برخالف.  کنادمی  یابیارز  لتیدو  یهاهیژروکا  با  یندوشهر  یستههااخو   بین  نسبت را در  

گفتمان مدرن امنیت، تالش برای »نیل به سطحی    درمحور، و دولت   انهیگراواقع کردیرو و سنتی

 ملی  امنیت   اسااس، این بر.  اسات از اطمینان خاطر برای تحصایل و صایانت منافع ملی« مد نظر  

محوری این تعریف بیشااتر »تعقیب روانی و  ۀنکت و  اساات   ملی  حکومت   هایمساائولیت   جزء

 بر  عالوه و  اساات   «یجابی»اگفتمان  نیا  ،یرو نیهم از .(1379  ،یمادی ایمنی« اساات )افتخار

. شاودیشاامل م زیرا ن  یمل  یهاتحقق اهداف و خواسات  یمطلوب برا   یشارا  وجود د،ینبود تهد

 ،یفکر  تزاحمات رشیاقتصااد و پذ ،فرهنگ  اسات،یدر سا   ییتکثرگرا فتمان معتقد اسات کهگ  نیا

به   «حفظ مردم»به منظور  گفتمان  نیا کشاور اسات.  ت یامن نیتأم  یعامل اصال  یو قوم  یاسا یسا 

  ، ی اسا یدهد و از لحاظ سا یم  ت یاهم یمحدودسااز از شیب  یفرهنگ  یساازیو غن  یساازمصاون

 . رددا  ت ینسبت به امن یافزارنرم  یکردیرو

و   یکپارچگیانساجام و  «،یاسا یسا   ت یمشاروع»را در فقدان   دهایتهد نیترمهم  ،گفتمان نیا

 هایدیتهد یرگذاریثأت ۀنیدانساته و زم  یاقتصااد یآمدو ناکار  یو ناتوان  یاسا یسا  نییپا  ت یررف

 نیا. ندیبیم یو ضاعف درون خأل در( یاقتصااد  و یاسا یسا   ،ی)فرهنگ  یعدبُ هر در را  یخارج

 یارزشاا  نظام انیشااکاف م» مسااأله  به  ،پردازدیها مارزش فیکه به بازتعرنیا بر  عالوه ،گفتمان

باه   اسااااس،  نیهم  بر.  دانادیم  دزایا تهاد  را آن  و  داردتوجاه    زین مردم«  یارزشااا   نظاام  و  حکومات 

مردم اعتقاد   ت یو حق حاکم  یدموکراسا  ،یفرد یهایحقوق و آزاد  ت یرعا همچون  ییهاارزش

و  میتحک برایها را آن  ت یجامعه و رعا  یاساااساا  یهاحقوق را جزء ارزش نیدارد و توجه به ا

در  هیئقضا ۀنقش قو  یو در بررسه مقالاین  درداند. یم یضرور مدتبلند  ت یامنو    یاسیثبات سا 

ارائه  یمل  ت ینساابت به امن  ریاساات که گفتمان اخ یفیبر تعر دیتأک  ،یتیامن  ینساابت با حکمران

 کرده است.
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  نگاه  نیا که  اسات  آن ،ردیگ   قرار توجه  مورد دیبا یمل  ت یامن  به نسابت   کردیرو نیا در  آنچه

مطلوب   یباا حکمران  مرتب   توانیم  ،ردیگ یم  نظر  در  یمل  ت یا امن  نیتاأم  یبرا  کاه  را  یالزاماات  و

 یبرا  کاه  یفیتعاار  باهباا توجاه    م،یریرا بپاذ  یمل  ت یا نگااه باه امن  نیا  اگرکاه    معناا  نیباد  ؛دانسااات 

از الزامات   یاریا مطلوب، بسااا  یگفات با تحقق حکمران  توانیم شاااده،  ارائه مطلوب  یحکمران

آن   یهاشاخص ،ییقضا  ت یامن  حیدر تشر نکته نیمحقق خواهد شد. ا یمل  ت یامن یشده برابیان

 .است   کنندهنییتع و  مؤثر  اریبس ،دارد یمل  ت یکه با امن  یارتباط زیو ن

 

 یمل  یتامن  یحکمران  .2

،  ت ی، شافافییاز پاساخگو   نانیاطم یاسات که برا  ییهابه سااختارها و فرایند معطوف ،یحکمران

 ،یحکمرانشاده اسات.    مطرحو مشاارکت گساترده   یقانون، ثبات، عدالت، توانمندسااز  ت یحاکم

  ی به روشاا   یآنها امور عموم قیاساات که از طر  یها و قواعد بازهنجارها، ارزش ۀدهندنشااان

 ،یحکمران،  گساترده  یمعنا  در  ،نیشاود. بنابرایم  ت یریو پاساخگو مد  ری، فراگ یشافاف، مشاارکت

که   شااودیم مطرح  یو فرهنگ ینهاد   یبا مح  ارتباطدولت و در   یهاسااازمان و  نهادها از فراتر

 :1384هداوند،  کنند )یمشااارکت م  یدر امور عموم  وتعامل دارند   گریکدیدر آن شااهروندان با  

  ۀ تا ی، کمی، بااناک جهاان1دو توساااعاه ملال متحا   شااارفات یپ ۀبرنااما  ماانناد  یالمللنیب  یهااآژانس  .(73

عنوان اعمال اقتدار را به یحکمران  ،یالمللنیب و یامنطقه  یهاساازمان  ریو ساا 2کمک به توساعه

   کنند.یم فیکشور تعر یو ادار  یاسی، سیامور اقتصاد ت یریمد یقدرت برا  ای

 آنها  زیاما وجه تما  دارند،  ینیهمنشا  یاسا یسا  قدرت  بساتر  در زین  اسات یسا   و یحکمران میمفاه

  آن یط که  اساات   ییهافرایند  شااامل  ،اساات یساا . کندیدو را مشااخص م نیا  ۀفاصاال  وضااوح به

 و  شااودیم  یتلق االجراالزم  گروه  یبرا  معموالً  که گیرندمی یجمع یماتیتصاام افراد از  یگروه

 و یادار  عناصار متضااد،  عناصار  یجابه  یحکمران اما.  اسات  اجرا  قابل  مشاترک   یاساتیسا   عنوانبه

 کندیم نییتع یحکمران  ،خالصاه طوربه.  (Imran, 2015) کندیم  منتقل را  حکومت محور  فرایند

 به را  خود یصادا گرانیباز  ریساا  چگونه  رد،یگ یم  میتصام یکسا   چه دارد،  قدرت  یکسا   چه که

 
1. United Nations Development Programme )UNDP) 

2. the OECD Development Assistance Committee (DAC) 
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 فرایند  ،یحکمران. کندیم نییتع را  ییپاساااخگو   و مطاالباه ۀنحو   ت یا نهاا در و  رسااااننادیم  گوش

  شاامل  تواندیم  فرایند نی. ااسات   یریگ میتصام یبرا آن  درون  یهاگروه ای  جامعه  یدهساازمان

 .(Bevir, 2012:32) باشد  یسازمان  نوع هر ای قدرت هنجارها،  ن،یقوان

 از  یا»مجموعه  شاامل  کرد  یتلق  فرایندی توانیم زین را  یمل  ت یامن یحکمران،  بر این اسااس

از   انت یدر پرتو صا   یمنافع مل نیتأمکه به   اسات   ییهنجارها و ساازوکارها ن،یقوان  ها،اسات یسا 

 یمل  ت یا و حاکم  ت یا هو   ۀجادکننادیا یهامؤلفاهکه تماام   ینحو به  شاااود؛یممنجر   یمل  یهاارزش

 .داشته باشند« ت یمصون ،دینسبت به هرگونه تهد
 

 یمل تیو امن ییقضا تیامن ب.

قانون و حفظ حقوق   ت یاز جمله حاکم  یدموکراساا  یهاارزشرا در نساابت با   یمل  ت یامن  اگر

 یهاارزشاز  یپاسادار.  میابییمرا در تحقق آن   هییقضاا ۀقو   نقش  یخوببه م،یکن فیتعر  نیادیبن

 یمدارقانونقانون،    ت یمربوط به حاکم ۀحوزدر   یتیامن  یعموم  اسات یو سا   یمل  ت یمرتب  با هو 

 توانیکه م  جاسات نیهماسات. از   هییقضاا ۀقو   ت یصاالح ۀحوزدر   قاعدتاً  نیادیو حفظ حقوق بن

 ییقضا  ت یامن گر،یعبارت د به.  داد قرار یبررس موردرا  یمل  ت یبا امن ییقضا ت یامن  قیارتباط وث

 یول. دارد وندیپ جامعه  نظم و  ت یامن  با که  معنا نیبد ؛اساات   یعموم  ت یامن  موضااوعات از یکی

 تواندیم نیز جامعه  یعموم  ت یامن  و  اسات  افراد  مجموع  ت یامن  جمع  حاصال جامعه  ت یامن  چون

  هم  و  دارد  کینزد یوندیپ یفرد  ت یامن  با  هم  ییقضاا ت ی»امن  کند  دایپ  یمل  ت یامن با  یتام ارتباط

  شااود«  توجه آن به یمل  ت یامن سااطح در و  شااود  لیتبد یمل  ت یامن  موضااوع  به  اساات  ممکن

قانون    ودومساات یب  اصاال زین و  سااوم  اصاال 14 بند در  آنچه به  توجه با(.  1395:68زاده،  )حاج

اسات که  یحالت ییقضاا  ت یامن  گفت  توانیم شاده، دیتأک   آن بر  رانیا  یاساالم  یجمهور یاسااسا 

 ۀقو   انت یقانون و در صا   ت یانساان در حما یو معنو  یامور ماد  یۀکلجان، مال و   ت،یثیدر آن ح

 دیتأک مورد  زین هییقضاا  ۀقو   سیرئ  1399مصاوب   ییقضاا  ت یمهم در ساند امن نیباشاد. ا هییقضاا

 قرار گرفته است.

از شاهروندان خود   انت یحفارت و صا   یبرا هادولت اسات که    نیتضام  ینوع ،ییقضاا  ت یامن

تا شاااهروندان   کننادیم  جادیآنان ا  یو اجتمااع یبه حقوق فرد  یدر مقاابل هرگونه تجااوز و تعاد
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خود را در چارچوب قانون به انجام    یو اجتمااع  یفرد  یهات یا فعاالبتوانناد    ت یا امن نیا  یۀساااادر 

و مداوم قانون    حیصاح  یاجرا رایدارد، ز  یتنگاتنگ  ۀقانون رابط  یبا اجرا  ییقضاا  ت یبرساانند. امن

 دیبا  ینهاد قانون،  به تجاوز و  یتعد فرض دراسات و  ییقضاا  ت یدر جامعه مساتلزم وجود امن

قانون اسات    یاجرا ازینشیپ  از یک ساو   ییقضاا  ت یامن ،رو نی. از ابازگرداند را هینظم و ثبات اول

حکومت و مردم در جامعه به وجود   یقانون از ساو  حیصاح  یاجرا یۀساادر  ،گرید  یو از ساو 

  تیفیک  از  اسات   عبارت ییقضاا  ت یامن  که افزود  توانیم ،نیهمچن(. 41 :1386  ،ی)اشاراق  دیآیم

 را شاهروندان کهی بیترت  به ی،قانون  ییاجرا  یهاضامانت   کاربساتنبه در  هادادگاه  عملکرد  مناساب 

 و  قاانون  نکاهیا  از  خااطر  ناانیاطم  زین  و  باازدارد  عمال  آن  از  تعهاداتشاااان  و  نیقوان  نقض  از  شیپ

 خواهد  اجرا  یتیوضاع هر در  یخصاوصا   اشاخاص  یخصاوصا   یهاقرارداد  انواع و  یحقوق  قواعد

 .(67: 1395زاده،  )حاج شد

 در  کاه  مینیبیم  را  یمیمفااهشاااده،    بیاان  ییقضاااا  ت یا امن  نییتب  یکاه برا  یفیتعاار  یتماام  در

  یۀ ساا در که  اسات   یریگ جهینت نیا  مساتلزم امر نیا.  اندگرفته قرار دیتأک  مورد مطلوب  یحکمران

 نیا رشیسااخن گفت. با پذ  ییقضااا  ت یاز امن توانیکه م  اساات   آن تحقق و مطلوب  یحکمران

با درنظرداشااتن آنچه از   ومطلوب   یو حکمران ییقضااا  ت یامن  انیم  یراهراً ناگسااسااتن ارتباطِ

  ی هاشاااخص  توانیممقاله اساات،   نیا دیگفتمان مدرن، مورد تأک از متأثر   ،یمل  ت یامن فیتعر

 :برشمرد به شرح زیر را  ییقضا  ت یامن

از آن رو که   ؛میاقانون دانساته  ت یرا حاکم ییقضاا  ت یامن ۀشااخصا  نیاول :قانون تیحاکم  .1

قانون    حکومت تحقق دارند.    ت یقابل ی اساات کهژگ یو  نیبر ا  یمبتن  یبعد  یهااخصشاا  یتمام

مرتب  با حقوق بشااار، اخالق، عدالت و   یهاارزش  متضااامنمساااتقل   یارزشااا   عنوانبههم  »

خااص،   یاز هرگوناه محتوا  یکاارآماد و خاال یکیتکن  ایا عنوان ابزار  اسااات و هم باه  یدموکراسااا 

  ی از شاهروندان، حقوق آنها و کنترل قدرت عموم  ت یحما  راساتایدر   ریو فراگ   یمحور یادهیا

  ی قواعد  ت یحاکم یقانون به معنا  ت یحاکم  ،یکل طوربه  .(8 :1387« )هداوند،  دیآیمبه حسااب  

  . اندشده  ب یمورد توافق وضع و تصو   یو در ساختار فیتعر شیاست که از پ

  ۀ طرفانیب  اعمال»توجه داشت که  دیبا ییقضا ت یالزامات امن یبررس  در  :ییقضا  استقالل  .2

(. 80 :1384 هداوند،) «مساتقل اسات  یاهییقضاا  ۀقو قانون( مساتلزم وجود    ت یحاکم  ای)  نیقوان
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به حکومت،    یاعتماد عموم  رایاسات، ز  یحقوق عموم نیادیاز مساائل بن  ییاساتقالل قضاا  ۀمسائل

 ییاساتقالل قضاا زانیبه م یادیعادالنه در هر جامعه تا حدود ز  یتحقق حکومت قانون و دادرسا 

قانون و   ت یفرهنگ حاکم  ۀاشاااعو   ت یبا تثب  ساااالرمردم  انیجر  شاادننهینهاد»وابسااته هسااتند. 

 یهاهیپاو   هافرضشیپاز  یکی  ییاساتقالل قضاا  گر،ید  یتام دارد. از ساو  یارتباط  ییگراقانون

 (.  2 :1393  ،یریام و  ژهی)و «است   ییگراقانون  یاساس

از   یاریبساا   که گفت   دیعنوان، ابتدا با نیا  حیتوضاا  در :هییاعمال قضااا یری پذ ینیبشیپ  .3

به   احترام ی. برخاندبرشامردهرا   یموارد ،ییقضاا  ت یمفهوم و الزامات امن  یدر بررسا   ساندگانینو 

 و  یفی)سااا   قضاااات  یطرفیب  و  هیا رو  وحادت  وجود ض،یتبع  بادون  عملکرد  مکتساااباه،حقوق  

 را  ییقضااا  ت یامن زین یاعدهو   انددانسااته ییقضااا  ت یامن یهامؤلفه( را  174 :1395 راقدم،یام

  ی هاضامانت   کاربساتنبه  درها  دادگاه عملکرد  مناساب   ت یفیک :  انددانساته  هاشااخص نیا متضامن

 بازدارد  عمل  آن از تعهداتشاان و  نیقوان  نقض از شیپ را  شاهروندان که یبیترت به  ،قانون  ییاجرا

 تمام یتسااو  قانون، به التزام و  احترام ه،ییقضاا ۀقو   به شاهروندان  اعتماد ؛(70 :1379  ،ی)نوروز

  ضی تبع بدون و  موقعبه ح،یصااح عملکرد  ؛(26 :1379 عتمدار،ی)شاار قانون  برابر در جامعه  افراد

  عملکرد  نیا به  نسابت   یعموم نانیاطم  و شادهفیتعر  اهداف به دنیرسا   یبرا  ییقضاا  دساتگاه

 میبه دو دساته تقسا  یحقوق  ت یل مرتب  با امنو که اصا   اندآن  بر زین  یبرخ(. 57 :1379  ،ینقی)عل

  ن، یقانون، اصال انساجام قوان  ت ی)اصال شافاف  یو نظام حقوق نیقوان  ت یفیضاامن ک  اصاول:  شاودیم

شاهروندان   یحقوق  ت یاصال اعتماد مشاروع( و اصاول ضاامن وضاع و  نیبه قوان  یساهولت دساترسا 

اصل احترام  ن،ینشدن قوانماسبقه ببودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل عطف  ی)اصل قانون

 (. 110 :1390  ژه،ی)و  (مکتسبهبه حقوق  

مورد   زین  هییقضاا ۀقو  سیرئ 1399مصاوب   ییقضاا  ت یموارد مذکور در ساند امن  یتمام باًیتقر

گرفات کاه  جاهینت  توانیماذکور، م  مواردتماام   یبنادجمع  درقرار گرفتاه اسااات.   دیا اشااااره و تاأک 

به   ت ینها هساتند که در  یاصاول یبرشامرده شاده، همگ ییقضاا  ت یامن  یکه برا  ییهامؤلفه یتمام

 ۀقو شاهروندان در برابر    یحقوق ت یوضاع  یریپذینیبشیپ  جهینت قضااوت و در یریپذینیبشیپ

اسات که شاهروندان ضامن  مذکور یهامؤلفه  رب هیبا تک گر،ی. به عبارت دشاوندیمنجر م  هییقضاا
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خواهند   آگاه  ،دارند شیآنچه در پ از  ،هییقضااا ۀقو مواجهه با   درخود    یحقوق قانون به  اشااراف

 بود.  

  حقوق  یبرا دیتهد نبود بر  یمبتن  یادیز حد تا ییقضاا  ت یامن :یشاهروند   حقوق  تی رعا  .4

افراد تراز   حقوق از دساته نیا  انیم که دارد نمود  یهنگام و  آنهاسات  یجمع  حقوق و شاهروندان

هستند   هاآنها دادگاه نیترمستقل  ،یتیو حاکم یدولت ینهادها ۀهم انیدر م»و تعادل برقرار شود. 

  ، مبناا  نیهم  بر  (.98  :1397  گران،ید  و  پور  عاالی)  «کننادیبر قاانون و عادالات عمال م  یمبتنکاه  

 یدادرسا   یهاهیروشاکل خواهد گرفت که اصاول و   ییقضاا  ت یامن یشاد که زمان یمدع توانیم

عادالنه خود    یدادرسا »افراد جامعه باشاند.   یو معنو  یحقوق ماد ۀکنندنیتضام ،عادالنه ینحو به

کشاور را  کی ییقضاا  ساتمیو ساالمت سا   ییبشار اسات که صاحت، کارا  نیادیاز حقوق بن یکی

 «کندیم نیتأم زیرا ن ییقضااا  ت یامن  ،ییکامل حقوق قضااا  ت یراه، ضاامن رعا نیو از ا نیتضاام

 (. 16  :1387 ،یزارع)

آن  یکه برا ییهاارائه شاااد و شااااخص ییقضاااا  ت یکه از امن  یفیدر نظر داشاااتن تعر  با

که   افت یدر  توانیمدر نظر دارد،  یمل  ت یمقاله از امن نیکه ا  یفیبا توجه به تعر  زیو ن یمبرشامرد

در  هادولت   یناتوان.  سات یقابل انکار ن ییقضاا  ت یو امن یمل  ت یامن  انیم  یارتباط ناگساساتنوجود  

 که  ب یترت نیا به  ؛شاود منجر یمل  ت یامن  هیعل  دیتهد  بروز به  اسات  ممکن ییقضاا  ت یامن  یبرقرار

 یفرهنگ  ،یاجتماع  ،یاقتصااد  ،یاسا یسا  رینظ یمشاخصا   موضاوعات یدارا را یمل  ت یامن  چنانچه

  ی اقتصاااد  ت یامن و  یاجتماع  ت یامن ۀحوز در  ییهایناامن بروز  به  ییقضااا  ت یامن نبود م،یبدان... و

  ی موضااوع هر از  که  میبدان  ت یحاکم  اساااس  ِتیامن را یمل  ت یامن  چنانچه و  شااد  خواهد منجر

 یناکارآمد به  ییقضاا  ت یامن تحقق  در  ییقضاا  دساتگاه یناکارآمد دارد،  وجود  آن دیتهد امکان

  ه یعل  یدیتهد جه،ینت درو   ت یو مشااروع یچالش کارآمد به و  افتهی  میتعم  یاساا یساا   نظام  کل

 .(68 :1395زاده،  حاجمنجر خواهد شد )  یمل  ت یامن

 ،یمل  ت یدر ارتباط با امن  هییقضاا  ۀقو   نقش  یدر بررسا  ت یموضاوع حائز اهم  گر،ید  یساو  از

 در  حکومت   ی. وقتاسات حکومت    یاز ارکان و قوا  یکی هییقضاا ۀنکته اسات که قو  نیتوجه به ا

از ارکان آن   کی هر  نقشداشاته باشاد،   مطلوب یحکمران  یساو به ینقش مطلوب خود رو یفایا

 مورد  مختلف  منابع  در لیتفصا  به  کهچنان.  شاودیم  میو تنظ فیتعر  یهدف کل نیدر ارتباط با ا
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  مشارکت، :  از  اندعبارت خوب  یحکمران  در  دیتأک   مورد یهاشاخص  نیترمهم گرفته،  قرار اشاره

 ،یمعنو  و یدی)رش  قانون  ت یحاکم و یاثربخش و  ییکارا  ،یریپذت یمسئول  ت،یشفاف  ،ییپاسخگو 

 تفوق  ،یعموم  یگذاراسااات یسااا  در  مؤثر  مشاااارکت   ۀدربردارندخوب   یحکمران(.  86: 1398

  خالل در  ینهاد  تعادلِ و نظارت از ینظام  کنار  در  اسات، مساتقل  ییۀقضاا ۀقو  و  قانون  ت یحاکم

 ۀقو   ۀفا یور  .(:Sabharwal, 2006 4)  مؤثر  نظاارت  یهاادساااتگااه  و  قوا  یعموم  و  یافق  کیا تفک

  ی عموم مقامات زین  قضاات چون.  کند  نیتضام را عدالت   حیصاح  یاجرا که  اسات  نیا  هییقضاا

 عدالت   یاجرا  ت یفیک   دهند، انجام طرفانهیب  و مساتقل را خود  فیورا دیبا  و شاوندیم محساوب

 (.on Danwitz, 2017:V 13)  است  خوب یحکمران تحقق در  یمهم  عامل
  اگر قانون اسات.    ت ینظم و حاکم  یاز برقرار یتابع یمل  ت یامن  یتوجه داشات که برقرار دیبا

 م،یکن  توجاه  ،گرفات   قرار  اشااااره  مورد  یمل  ت یا امن  حیتشااار خالل  در  کاه  یمفهوم  و  فیتعر  باه

افراد   انیرواب  م  ؛دهدیم  قرار خود  یجا در  یاجتماع  سااطح در را  زیچهمه  آنچه که  میابییدرم

تا  کند،یم  قیدر سااطح اجتماع را محدود و مضاا   یو هر نوع اختالل کارکرد کند؛یم متعادلرا 

نظم مطلوب امور   داشاتنانیاز جر نانیقانون اسات. اطم  ت یامور برهم نخورد، حاکم  ینظم عاد

  ی الهئهمان مسا  هییقضاا  ۀ. دخالت قو اسات   هییقضاا ۀقو   مناساب  عملکردقانون در گرو    ت یو حاکم

 حقوق  حفظ ،اساات   ت یاهم  حائز انیم نیا در  آنچه.  کندیم  نیقانون را تضاام  ت یاساات که فعال

ارجاع    هییقضاا ۀبه قو   شاانیاسات که عموماً موضاوعات در ارتباط با ا  یکساان  ۀمثاببه  شاهروندان

قانون و   ت یحقوق شاهروندان، حاکم  انیتعادل م  یبرقرار. ردیگ یقرار م یو مورد بررسا  شاودیم

 .شودیم ییقضا  ت یامنمفهوم   افتنیمنجر به نمود یمل  ت یاستقرار نظم و امن

  که است   ت یاهم با  و  پررنگ  چنان یمل  ت یمنانظم و به تبع آن   یدر برقرار  هییقضا ۀقو   نقش

  ز یدساتاو  نیتربرجساته  ،یمل  ت یامن  یکنون  گاهیدر جا  ران،یا  در  ییقضاا یکارآمدمعتقدند    یبرخ

به عنوان   ییاسات. دساتگاه قضاا  یاساالم  یآن نظام جمهور رویو پ  یمل  ت یامن یکارآمدسااز  یبرا

  ، یاسیقدرت س ۀحوز یحوزه از سو  نیتا ا  کوشدیم یفرد یهایحقوق و آزاد میمستق  بانیپشت

(. 116 :1397  گران،یو د پور  عالی) نشااود  دیتهد  شااود،یم  یبانیپشاات  یگوناگون  یکه با نهادها

  برخورد  رتمرکز ب  یبه جا هییقضاا ۀچنانچه قو  ،یدر بحث برخورد با مفاساد اقتصااد ،نمونه  یبرا

 یادار  یندهایبر اصاالح فرا  اند،شاده  ریدساتگ  نهیزم نیا در  مجرم  عنوانبه  که  یقیمصااد  با  یقهر
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 به  ،اًیقرار داد و ثان هییقضاا ۀقو  ت یصاالح  ۀآنها در حوز  ینیبازب ،که اوالً شادیمتمرکز م  ییو اجرا

مطلوب به بروز فساااد   یدر سااطح حکمران  یهیو البته بد  یاساااساا   یامور  رپاگذاشااتنیجهت ز

  ن یبه قوان  یتوجهیب  ،یمقامات عموم ییفقدان پاسااخگو  ت،یاند، مانند فقدان شاافافمنجر شااده

 رسادیم  نظر به مردم،  یضارور و یقیحق  یازهاین به توجه عدم و  یکل  یهااسات یو سا   یباالدسات

 .  افتادیم اتفاق  مؤثرتر و  ترعیسر  اریبس یاقتصاد  فساد  با مقابله روند

در ارتباط با تحقق   هییقضاا ۀکه نقش قو   دهدینشاان م  یخوب به گفتهشیپ  موارد نییتب در نیا

  ی امور ،ییقضاا  ت یامن  یهاشااخصساو،    کیدو جانبه اسات. از  ینقشا   یمل  ت یامن یهامؤلفه

  ی داخل یندهایفرا  انیجر در و دارند هییقضااا ۀقو   خود  عملکرد به  کامل  یوابسااتگ  که هسااتند

  ینقش  گر،ید یسو . از  انجامندیم یمل  ت یبه استحکام امن  ت یو در نها کنندیم دایپ  بروز  هادادگاه

  جمله  ازدر سااطح دولت و حکومت    یقانونیدر برخورد با مظاهر ب  هییقضااا ۀها و قو که دادگاه

 با هم و  اسات  مطلوب  یحکمران یهامؤلفه  تحقق  یاهم در راسات  ،کنندیم فایا یاقتصااد مفاساد

  .انجامدیم یمل  ت یامن  ت یتقو  به  ت یحاکم  یاسیس  ت یمشروع و  شهروندان اعتماد میتحک

 

 یدر حکمران ییقضا تیصالح توسعه است؛یس یسازییقضا ج.
توان توساعۀ صاالحیت قضاایی به امور غیرقضاایی را به طور اجمالی می  1ساازی سایاسات قضاایی

برای امنیات ملی در نظر گرفتاه و باا توجاه باه   این مقاالاهدانسااات. باا توجاه باه تعریف جاامعی کاه  

های حکمرانی، یکی از مشاااینقش پررنگ قوۀ قضااااییه در عرصاااۀ حاکمیت و پیشااابرد خ 

توان باه پیوناد میاان قوۀ قضااااییاه و حکمرانی نگریسااات،  میهاایی کاه از خالل آن  عرصاااه

که در ادبیات  ساازی سایاسات اسات. با توجه به اینکه این پدیده جدیدتر از آن اسات  قضاایی

های قضاایی توساعۀ صاالحیت  ،و ساپس پردازیممی  آنداخلی شاناخته شاده باشاد، ابتدا به تبیین  

 .کرداز این منظر تحلیل و بررسی خواهیم  را در چارچوب حکمرانی ملی

 

 یاستس  سازیییمفهوم قضا  یینتب  .1

 
1. Judicialization of politics 
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  سااحت   در  ه یی قضاا  ۀ قو   ی ن ی آفر نقش  ۀ عرصا ساازی سایاسات«  ای نورهور »قضاایی عنوان پدیده به 

در   ی مل  ی عال   ی ها دادگاه   ، ر ی اخ   ی ها در سااال   . اساات  ی مل   ت ی امن  ی حکمران  مشااخصااًا و   ت ی حاکم 

  درخواساات  با   مسااتمرًا  ، یی قضااا   ی بازنگر   ی ها ند ی فرا  بر  ه ی تک جهان با   ی از کشااورها   ی ار ی بساا 

  ی آزاد  ۀ از حوز   ؛ ندارند   ی کاماًل حقوق   ی ت ی که لزومًا ماه  شاوند ی م   رو روبه   مساائل   از  ی ف ی وفصال ط حل 

مربوط به عدالت   ی عموم   ی ها اسات ی گرفته تا سا   ی خصاوصا  م ی و حر   ی بر برابر  حق  مذهب،  و  ان ی ب 

 ورود.  سااات ی ز   ی آموزش، مهااجرت، کار و حفاارت از مح  ، ی تجاارت و امور مال   ت، یا مالک   ، ی فر ی ک 

  اسات ی سا   ی سااز یی قضاا   ۀ د ی پد   به   ، ی اسا ی در مورد امور کالن سا   یی ها ی ر ی گ م ی تصام  به  ی عال   ی ها دادگاه 

  یاسا ی سا   های ه در مورد مناقشا  ی دگ ی رسا  که   معناسات  ن ی بد   اسات ی سا   ی سااز یی . قضاا اسات   ده ی انجام 

  ،است ی س   ی ساز یی (. قضا Hirschl, 2006: 721)   باشد   شده به دادگاه واگذار    ه، در جامع  ز ی برانگ جدال 

 یکه در جوامع امروز  ی امور   ؛ سپارد ی م  یی قضا  ی را به نهادها   ی در مورد امور مشخص  ی ر ی گ م ی تصم 

  ت یاکثر  م ی اصال به تصام   در در مورد آنها  ی ر ی گ م ی اند و تصام شاده  جاد ی ا   ک ی دموکرات   ی ها ند ی در فرا 

 .  است سپرده شده 

در مورد  ی ر ی گ م ی تصم منظور آن است که   ، است ی س   ی ساز یی در صحبت از قضا  گر، ی عبارت د به 

)و نه    ت ی اکثر  منتخب   ی اسا ی سا   های مقام  ۀ عهد  بر  باید واقع    در  که ها ساپرده شاده دادگاه   به   ی امور 

از    ی ار ی بسا   ی عال  وان ی د   ، گذشاته   ۀ ده  ساه   ی ط ، نمونه   ی برا (.  Hirschl, 2006: 723)  باشاد   انتصاابی( 

  در ساراسار  ی اسااسا   قانون   ی ها دادگاه  ز ی اند و ن در مورد انتخابات شاده   ی ر ی گ م ی کشاورها وارد تصام 

  در   ف ی )مانند نواز شار   اند گرفته   قرار رهبران مشاهور    ی اسا ی سا   ۀ ند ی در مورد آ   ی ر ی گ م ی تصام   مرجع  دنیا 

افزود )مانند   ز ی ن ها را فسااااد ساااران حکومت  ه ی اعالم جرم عل  د ی فهرسااات با  ن ی (. به ا 1پاکساااتان 

 
و آشکارشدن موارد متعددی از ناراستی و فساد اقتصادی نواز شریف و اعضای    2016سال  . با افشای اسناد موسوم به اسناد پاناما در  1

طی حکمی عدم صالحیت او برای ادامۀ مسئولیت را اعالم کرد. وی به دنبال صدور   2017اش، دیوان عالی پاکستان در سال  خانواده 

 های عمومی محروم اعالم کرد.را از تصدی مسئولیت العمر او  طور مادام به  2018این حکم استعفا داد. این دیوان در سال  
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  یاسا ی سا   ی ها ی دادرسا  ز ی ( و ن 3لند ی در تا   نتاواترا ی ، شا 2پرو  در   ی مور ی ، آلبرتو فوج 1ا ی تال ی در ا   ی برلوساکن 

 مخالف حزب   ۀ برجسات  رهبران   آن   در  و  هساتند   اسات ی سا  شادن یی قضاا شاکل   ن ی تر ی م ی که احتمااًل قد 

 ,Hirschlند ) ا ه قرار گرفت   ه یی قضااا  ۀ قو   ی سااو   از   ها رقابت  از   عزل  ا ی   ت ی صااالح   رد   ت، ی شااکا  مورد 

 یامور  به   نسابت   ه یی قضاا  ۀ قو  نظارت   قلمرو   گساترش   درواقع،   اسات، ی سا   ی سااز یی قضاا (. 8 :2008

 قانون،  ت ی حاکم   ضارورت   نظر   از  حال،  ن ی ا  با .  ندارند   یی قضاا  و   ی حقوق   ت ی ماه   ضارورتًا که   اسات 

 . اند شده  یی قضا  نظارت  ۀ حوز  وارد 

  خوب،  ی حکمران   در   یی قضاااا   نظاارت   و   ه ییا قضاااا   ۀ قو   گااه ی جاا   باا   نسااابات   در   ب، یا ترت   ن ی باد 

  گسااترش با  که   ی م ی مسااتق  ارتباط   نظر  از  تواند ی م  که   اساات  ی ا ده ی پد   ، اساات ی ساا   ی ساااز یی قضااا 

شادن موضاوع  در روشان  ، همچنین . رد ی گ   قرار  توجه  مورد  دارد،   ه یی قضاا  ۀ قو  ی نظارت   ی ها ت ی صاالح 

 ز ی ن و   4ی سااز ی اسااسا   ان ی جر   ی ها ی از تجل  ی ک ی   ، اسات ی سا   ی سااز یی که قضاا   این اشااره ضاروری اسات 

  یری گ شاکل بساتر   توان ی دو نهاد را م   ن ی ا   ، گر ی . به عبارت د اسات   بوده  یی قضاا   ی بازنگر   نهاد  جاد ی ا 

 جمله  از   ی اجتماع  و  ی اس ی س   کالن   مسائل   مورد   در  ها چالش  اد ی دانست. با ازد   است ی س   ی ساز یی قضا 

  یباازنگر  ، یی اجرا   و   ی ادار   ، ی گاذار قاانون   ی رونادهاا   در   ن ی اد یا بن   حقوق   باه   مربوط   ی هاا ت یا محادود 

. اند شده   وارد قضا و حقوق  ۀ به حوز  ی اس ی شده که از خالل آن مسائل س   ل ی تبد  ی ا به عرصه  یی قضا 

و    یی قضاا   ت ی در مورد ماه  ، وفصال دارند به حل  از ی که ن   ی اختالفات   ی وبو رنگ  ر یی تغ  امروز،   ی ا ی در دن 

کرده   جاد ی ا   د ی رد ت   کنند، ی در مورد آنهاا مداخله م  ی و مل  ی عال   ی ها که دادگاه   ی تماام مساااائل   ی حقوق 

 است. 

 
سال انفصال از خدمت    برلوسکونی را به چهار سال حبس و دو  ،به دلیل کالهبرداری مالیاتی 2013. دیوان عالی ایتالیا در اوت  1

 محکوم کرد که مجازات حبس به دلیل کهولت سن او تعلیق شد. 

استفاده از قدرت و تجسس غیرقانونی و  ءبه جرم سو  2007و چندین ساله، در دسامبر    . فوجیموری بعد از دادرسی طوالنی2

آلبرتو فوجیموری به اتهام نقض   2009ضب  اموال همسر رئیس سابق وزیر اطالعات به شش سال زندان محکوم شد. در سال  

سال زندان محکوم شد. وی که در   25های مرگ به  حقوق بشر و دستور به ترور مخالفان دولت و قتل غیرنظامیان توس  جوخه

   در شیلی دستگیر شد. 2005در سال  ،به ژاپن گریخته بود 2000سال 

فاقد صالحیت اعالم و عزل کرد. وی در    ،لیل سوءاستفاده از قدرت شینتاواترا به د  2014. دادگاه قانون اساسی تایلند در سال  3

 سال حبس محکوم شد و اکنون فراری است.  5به  2017سال 

4. Constitutionalization 
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  ی امر ،شاودیم  محساوب  یاسا یسا   آنچه  اسات«یسا   یساازیی»قضاا  ب یترک  درکه   کرداشااره   دیبا

 متأثر را  افراد از  یتوجه  قابل  نسابتاً  گروه مصاالح و  منافع  دارد؛  تعلق  یعموم ۀحوز به  که  اسات 

به اقتضااائات   ت،یاهم نظراز  و  اساات؛  ت یحاکم با  ارتباط در نباشااند؛  ت یاکثر  اگر  یحت کند،یم

که   ساات ین  یامر نامتعارف  ،مبنا نیتعلق دارد که از آن برخاسااته اساات. بر هم  یاساا یساا  ۀجامع

و   کننادیهاا در خأل کاار نم. دادگااهمیکن  یبررسااا   یاسااا یا سااا  یهاا را هم در خالل نهاادهاادادگااه

فهم شوند   یایانضمام و  ینیع یاقتصاد و  یاسیسا   ،یکالن اجتماع  هایهجدا از مناقشا  توانندینم

که   اسات   یساندگانیاز نو   یکی  ،هرشال  (.Hirschl, 2008: 34) دهندیرا شاکل م  یاسا یکه نظام سا 

 توانیم ،یمعطوف داشته است. براساس نظر و  است یس  یسازییرا به مفهوم قضا  یاژهیتوجه و

واقع   در  اسات یسا   یساازییجنبه، قضاا نیساه جنبه قائل شاد. در اول  ،اسات یسا   یساازییقضاا  یبرا

دساته از   آنشاده تا   جادیا  مداراناسات یسا  یبرا  ییقضاا یبر بازنگر  یاسات که مبتن  یاعرصاه

.  برساانند جهینت به  کیدموکرات  یهاندیفرا قیاند از طرکنند که نتوانساته  یخود را عمل  حاتیترج

 ییقضاا  یبازنگر با  یساازییقضاا تنگاتنگ  ارتباط که  اسات   یساازییقضاا  ۀجنب نیهم به  دقت  در

 :Gallagher, 1995اند )مقننه بدل شاده  ۀقو  یبرا  یبیها به رقدادگاه  ،بساتر  نی. در امیابییرا درم

60 .) 

  ی اسا یدردسارسااز و پرچالش سا   هایهمناقشا  یواگذار  که  اسات  آن  موضاوع نیا ۀجینت  نیکمتر

 را  یعموم  هایهمناقشا  توانندینم ای  خواهندینم که  یمداراناسات یدساته از سا   آن به  ،هابه دادگاه

 ایدشاوار    هایمیاز تصام تا دهدیم ینینشا عقب   یبرا یفرصات  ،کنند وفصالحل  یاسا یسا  ساپهر در

مقابل،  (. درGraber, 1993: 112) کنند زیپره  شکننده ای  بست بن  یاسا یسا   ائتالفات ای»بدون برد« 

 و  هادادخواست   خالل در)مثالً   باشند  است یس  کردنییقضا دنبالبه است  ممکن  یاسیمخالفان س

 مداراناساات یساا  مانع بتراشااند.  ایها حمله کنند ( تا به دولت دولت   یهااساات یساا   هیعل احکام

  ج یاز نتا جداخود را   یارساانه شیدعوا متوسال شاوند تا نما  ۀاقام به  اسات  ممکن  یحت مخالف

  ها دادگاه به  هاهمناقشا   ارجاع که یگریعامل د (.Hirschl, 2008: 25کنند )  یدهدعوا، جهت   ۀاقام

  ی گذاردر ارجاع قانون «یادار یهانهی»هز  جادیاحتمال ا رغمبه  که  اساات  نیا ،کندیم  ت یتقو  را

  ی انتخابات یهانهیها( هزو پرکردن فرم  حی)مانند نوشااتن خالصااه، توشاا   یاساااساا   یهابه دادگاه

اغلب    ،یساازیی(. قضااStone Sweet, 1998: 333)  اسات  صافر عمالً یعال  دادگاه به  حیارجاع لوا
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  ، حلدنبال راهمردم به  شاودیدر حل تعارضاات اسات که باعث م  یاسا یسا   یاز ضاعف قوا یناشا   ای

ها  به موجب آن اساااساااً دادگاه  نکهیا ای  اورند؛یب یرو  یحقوق  یو فرایندها ییقضااا  یبه نهادها

  ها که باعث شاده مقاومت   شاوندیها پنداشاته ماز حق  یاسا یسا   یهادر برابر ساوءاساتفاده  پناهگاهی

 (.Ferejohn, 2002: 15به حداقل برسد ) ییقدرت قضا  رشدنیها نسبت به فراگ مخالفت   ای

  تی، گساترش صاالحاسات هم    ترینیاز منظر هرشال، که ع  اسات یسا   یساازییقضاا گریوجه د

و توجه  «ی»عاد  یحقوق اسااسا   ژهیوبه  یعموم  اسات یسا  قیمصااد نییها و قضاات در تعدادگاه

  ی ها(. دادگاهساامیقوا و فدرال کیحکومت اساات )مانند تفک  ینهادها انیم یبه مرزها ییقضااا

 حقوق از  ت یحما ۀحوز  با مرتب   یتوجهقابل  یآرا  مساتمراً  ایدن  یدر ساراسار کشاورها  یمل یعال

  ن یشاتریب ها،نیا انیم از.  کنندیم صاادر  ییاجرا قدرت ای  یگذارقانون  یهات یمحدود ای  یاسااسا 

حقوق   ک،یکالساا  یمدن یهایموضااوع آنها اغلب آزاد  کهاساات   ییهاتکرار مربوط به پرونده

اسات. در   یشاکل یو برابر یخصاوصا  ت یمختلف حقوق مالک  یهاجنبه  ه،یاول یفریک  یدادرسا 

  ی حقوق اسااسا   ت یرا که مورد حما  یخصاوصا  ۀحوز یمرزها  ،ییقضاا میتصام موارد، نیتمام ا

 (.Hirschl, 2006: 724) کندیو مستحکم م دهدیگسترش م  ،است 

  اساتیسا کالن به  اسات یسا   یساازییقضاا  گساترش  ،هرشال منظر از  یساازییقضاا  ۀجنب  نیساوم

که   اسات   ادیز یقدر به  شاانیاسا یسا  ت یکه اهم  اسات   یمساائل  ،اسات یسا . منظور از کالناسات 

 مطلق  اسات یسا   یساازییقضاا(. Hirscl, 2008: 1)  شاودیم  فیها تعرآن  یبر مبنا  اسات یاسااسااً سا 

مساائل   ای یامور اخالق مورددر  یریگ میتصام  یها برادادگاه ت یعنوان صاالحبه ،اسات یسا کالن  ای

از  یاریبسا   ،ب یترت نیدارند. بد ییباال  ت یجامعه اهم  یکه برا  شاودیم  دهیفهم یبحران  یاسا یسا 

 شاوندیم منتقل ییقضاا نظام به  اسات یسا  ۀاز حوز  ریناگز  و  ت ینها در یاسا یو سا  یاخالق  یتنگناها

(Barboza & Kozicki, 2012: 411.) ی اساا یساا   یو ذاتاٌ عمل  تاٌیماه  یامور  نیچن کردنییقضااا  

فراتر رفتاه و باه   یاهیا عادالات رو  نیادیا بن  یهنجاارهاا  ایا هاا  حق  نیتضااام  واسااات کاه از اعماال  

  که   است  یموارد  شامل  یساازییقضاا  نوع نی. اابدییراه م  یعموم  اسات یاز سا   یمتنوع  یقلمروها

  آن  با  ملت  کی  که رندیگ یم  میتصام  یایاسا یسا   ساازسارنوشات   مساائل  مورد  در  هادادگاه  آن در

شاامل   اسات یسا کالن یساازییهرشال، قضاا  دگاهیاسااس د بر  .(Hirscl, 2006: 727)  روسات روبه

 است:  رمجموعهیچند ز
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 نی: ایاسا یرهبران سا   ۀندیدر مورد آ یریگ میو تصام  یانتخابات یندهایفرا  یساازییقضاا .الف

  ی هاهیمربوط به رو  یحقوق  یدعاو .1اسااات:    رمجموعهیمشاااتمل بر حداقل ساااه ز  و یسااانار

  ی جمهور اسات یانتخابات ر دییلهساتان و تأ یعال  وانید یخیتار  یرأ  )مانندآن    جیو نتا  یانتخابات

 بود  ت یواقع نیا رغمبه یروزیپ دییتأ نیرا برنده اعالم کرد و ا  یساکیِنزکه الکسااندر کوا 1996

را نقض   یانتخابات  نیخود قوان یغاتیتبل  نیدر کمپ  یلیدر مورد مدرک تحصاا   یکه او با ناراساات

  ۀدور   نیساوم  یتصاد  یرا برا نیلتسا ی  سیکه بور  هیروسا   یدادگاه اسااسا  1998  یکرده بود؛ رأ

پروناد  دییا تاأ  یجمهوراساااات یا ر البتاه  و  درال  هیا بوش عل  ۀنکرد؛  انتخااباات    انیا جر  گور 

رهبران   ۀندیمساتمر بر سار آ  یمبارزات دادگاه .2متحده(؛  االتیا 2000ساال   یجمهوراسات یر

ساابق    رانیوزنخسات  ،یاندونز ن،یپیلیساابق جمهور در ف  یرؤساا یمشاهور )مانند دادرسا   یاسا یسا 

 ,Hirscl)  یاسااسا   قانون با میرژ رییتغ قیمورد تطب در ییقضاا  یبازنگر .3لند، و پاکساتان(؛ و یتا

  دادگاه  یرأ با  یجیف 1997  یبازگرداندن قانون اسااسا   ۀشادمانند مورد کمتر شاناخته؛ (205 :2002

 (.Williams, 2001) پراساد هیعل یجیف ۀپروند در یجیف دنظریتجد

اقتصاد خرد و کالن   یزیربرنامه  یدر قلمروها هیمجر  یاصل  یانحصار  اراتیاختبررسی  .ب

 ۀژیو  اراتیاخت ۀندیفزا یبررسا   ،اسات یسا کالن  یساازییرهور قضاای از بخشا  ی:مل  ت یامور امن  ای

که   یسازیینوع قضا نیجنبه از ا  کیاست.  یمال  است یامور خارجه و س ،یمل  ت یدر امن  ییاجرا

 یفاتیضادتشار  یابزارها  ییقضاا  یاسات، بررسا  قینظارت و تعادل قابل تطب  نیبه دکتر  یساادگ به

 ۀحوزها به دادگاه ورودکار گرفت.  سااپتامبر به 11از  ساامیمقابله با ترور  یاساات که دولت برا

  ی زیاضامحالل چ یو... به معنا یمل  ت یاقتصااد و امن ۀحوزدر  هیمجر ۀقو  یانحصاار  اراتیاخت

خالصاه  طوربه  ن،یدکتر نی. اخوانندیم «یاسا یسا   ۀمسائل»  نیدکتر اسااسای، پردازانهینظراسات که 

با این هاسات.  دادگاه  یدگ یرسا   ت یخارج از صاالح  ،یاسا ینارر بر آن اسات که مساائل مطلقاً سا 

و اعمال قوۀ  هادانسااتن خود برای بررساای انطباق تصاامیمهای اساااساای در صااالححال، دادگاه

 ,Hirschlدانند )بودن یا نبودن ماهیت امر را مؤثر نمیدیگر ساایاساای  ،مجریه با قانون اساااساای

2006: 730). 

  ی مل یعال  یهادادگاه ،یعیعدالت توز ۀدر عرصااا  ی:عیتوز عدالت   نیادیبن  هایهمناقشااا  .ج

  ی اسیو س یها و مسائل اخالقبحران شیاند. انتقال عام و رو به افزابوده یپررنگ و مهم گرانیباز
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ها  گروه  هیاست که عل  یانبوه  ت یگسترده و سبع  یعدالتینارر به ب  ،هابه دادگاه  اسات یسا  ۀاز حوز

مبارزه بر سار  ۀحوزدر   اند.بوده  ضیمورد تبع یخیکه از نظر تار  شاودیم  ایاعمال شاده   یو افراد

به   یینفوذ قضاااا  که یحال همه، در نیدر جوامع به اصاااطالح با ا  یربومیمردمان غ  ت یوضاااع

رو  یمال  اسات یو سا   یمل  ت یامور خارجه، امن  مورددر  هیمقننه و مجر  یقوا یصاارانح  اراتیاخت

  ی منفعل باق  ،ثروت و منابع  عیو بازتوز  یاجتماع  اساات یساا  موردها در اساات، دادگاه  یبه فزون

 میمفااه  یاز مواجهاه باا ارتقاا  ،یجنوب  یقاایمثال هناد و آفر  یهاا باا اساااتثناائاات کماناد. دادگااهمااناده

حقوق معااش )مثال    ایا فقر    یدرآماد، ناابود  عیمثال توز  ییهاادر آوردگااه  یعیعادالات توز  یمترق

 شاااتریب  ۀباه ماداخلا   یکاه همگ  یمیمفااه ؛انادمساااکن( طفره رفتاه  ایا بهاداشااات    ،ییآموزش ابتادا

  ی در کشااورها  یمردمان بوم  ت یدارند. وضااع ازین  یعموم  یهانهیهز  ت یاولو  رییحکومت و تغ

بوده که   هاییهاز مناقشا  یکیو کانادا،   لندیوزین  ا،یمانند اساترال  1ن«یمهاجرنشا  / نینشا »مساتعمره

 (.Hirschl, 2008: 12اند )به آن ورود کرده یعیعدالت توز  ۀها در حوزدادگاه

با قانون    میرژ رییتغ قیمورد تطب  در  ییقضاا یبازنگر  «یسااز»ملت  ای یسا یتأسا   یهاندیفرا .د

ای هجامع  گیریشکل ای  ملت  یجمع  ت یهو  م،یرژ  ت یمشروع  رینظ  یمسائل.  یاسیو اصاالحات سا 

  کردن یی. قضاییقضا  مسائل نه  اسات   یاسا یسا  و  یاخالق  قیعم  مساائل ۀدهندبازتاب ابتدائاً  یاسا یسا 

  ن یادیبن یهنجارها  ایها  حق نیاساات که از اعمال تأم  یاساا یساا   یو ذاتاٌ عمل  تاٌیماه یامور  نیچن

  حوزه   نیا.  ابادیا یراه م  یمتنوع  یعموم  اسااات یا سااا   یفراتر رفتاه و باه قلمروهاا  یاهیا عادالات رو

 ۀمداخل امر  نیا  ۀبرجساات نمونهاساات.    یدموکراساا نظام ها در  دادگاه  ت یمتوجه موقع مشااخصاااً

  ون یکبک و فدراساا   یاساا یساا   ۀندیو آ  یزبان دو  ت یوضااع نییکانادا در تع ییۀقضااا  ۀقو   ۀسااابقیب

 یۀاعالم ایکند که آ نییکانادا خواسات تع  یعال وانیدولت فدرال از د 1996 ساالکاناداسات. در 

  التیکه ا  ینه. در دادخواست  ای  است منطبق   یدولت کبک با قانون اساس  ۀجانبکی  یفرض ییجدا

  کانادا،   یاسااسا   قانون  اسااس بر .1: شاد دهیپرسا  مشاخص  ساؤال ساه ،داد ارائه یعال  وانید به  اوتاوا

 باشند؟  مؤثر کبک ییجدا  در  جانبهکی طوربه  توانندیم  کبک دولت  ای  مقننه ۀقو  ،یمل  اجتماع ایآ

 طورباه  کاه  دهادیم  را  حق  نیا  کباک  دولات   ایا   مقنناه  ۀقو   ،یمل  اجتمااع  باه  الملالنیب  حقوق  ایا آ  .2

 
1. Settler societies 
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 نییتع  حق  ،الملالنیب  حقوق  لیا ذ  ایا آ  گر،ید  عباارت  باه  بااشاااناد؟  مؤثر  کباک  ییجادا  در  جاانباهکیا 

 و  المللنیب  حقوق انیم یتعارضاا   اگر .3 و  شااود؟ اعمال  کبک یبرا  که دارد  وجود  یساارنوشاات

 ,Hirscl)  اساات؟  ارجح  کدام ،باشااد داشااته  وجود  کبک  ییجدا مورد در  کانادا یاساااساا   قانون

2006: 741).  

  ا ی شااود جدا  کانادا هیتواند از بقیکبک م ایآ  نکهیا  ۀدربار  کانادا  یعال وانید 1998در سااال 

کانادا به   یعال  وانیمنتشااار شاااد، د 1998که در اوت    ی. در حکمکرد اعالم را  خود  یرأ  ر،یخ

اسااس حقوق  بر  هم  ؛اسات   یتضااد با قانون اسااسا  در  جانبهکی ییِجدا کهاتفاق آرا اعالم کرد  

تا به کبک اجازه داده  ساات ین  یدر کبک کاف  ت یاکثر  یرأ  نکهیو ا  المللنیب حقوق همو   یداخل

که  یاشااره کرد که اگر و زمان یدادگاه عال حال، نیا  از کانادا جدا شاود. با  یطور قانونشاود به

را  ییجدا ،شافاف یو در پاساخ به ساؤال یاز مردم کبک در رفراندوم یحیواضاح و صار  ت یاکثر

 ,Huntمذاکره کنند ) ت یمتعاقب آن با حساان ن یۀتجز   یدر مورد شاارا دیکنند، احزاب با دییتأ

  ی بار کشور نیاول یبرا ،اوالًکه    اسات  نیا  کرده،فرد منحصاربه  نیرا چن یرأ نی(. آنچه ا3 :2013

 تا  بوده آزاد وانید نیا  ،اًیثان وانحالل خود را آزموده اسات    یحقوق  یشارا  شیشااپیپ  کیدموکرات

نهاد   چیکند که ه نییتب یقیکانادا را به طر  یاساا یساا   ۀجامع  نیادیارکان بن  ت،یبا داشااتن صااالح

 (.Hirschl, 2008نکرده بود )  نیچن ترشیپ یگرید  یتیحاکم

 

 یمل  یتامن  یو نقش آن در حکمران  ییهقضا ۀدر قو  یاستس  سازیییقضا  .2

بررسای شادۀ آن، به ختههای شاناساازی سایاسات و انواع و جنبهبا توجه به تبیین مفهوم قضاایی

 پردازیم.آفرینی آن در عرصاۀ امنیت ملی میامکان بروز این پدیده در نظام قضاایی ایران و نقش

احزاب سایاسای در   نگرفتنساازی، با توجه به شاکلبا توجه به تعریف ذکرشاده در مورد قضاایی

یت(  ساازی سایاسات )تقابل اکثریت و اقلفرد، جنبۀ اول قضااییایران و نیز نظام سایاسای منحصاربه

سااازی که به در ایران سااالبه به انتفاء موضااوع اساات و امکان بروز ندارد. اما جنبۀ دوم قضااایی

های شاهروندان و ترسایم مرزهای صاالحیت و فعالیت قوۀ مجریه در ارتباط با حقوق و آزادی

های نظارتی قوۀ قضاییه نسبت به مجریه امور مشابه مرتب  است، در ارتباط مستقیم با صالحیت 

های  طور که در توضاایح جنبههای دیوان عدالت اداری قرار دارد. همانمشااخصاااً صااالحیت و 
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سایاسات اسات. عالوه ساازی سایاسات اشااره شاد، امنیت ملی یکی از مصاادیق کالنمختلف قضاایی

  تیامن ۀطیح در  هادادگاه  قیطر از و یدادرساا  خالل از  هییقضااا ۀقو   که ینقشاا  بر  عالوهبر این، 

  ژه یوبه  ت یحاکم یهابخش  رینسابت به ساا  ییدساتگاه قضاا  یهاژهیاز کارو یکی ،کندیم  فایا یمل

است،   یمل ت یامن  یهایمشو خ   هااست یس  ۀعمد یاجرا یاصل یکه متول  یدولت به عنوان رکن

 است.   نظارت

 گرید  اصااول یتمام تحقق یبرا  الزم  شاارط و  یعموم  حقوق  یهادواژهیکل از یکی ،نظارت

 :1391  ژه،یاسات )و  یمدارو قانون  یاز قانون اسااسا   انت یقوا، صا  کیتفک رینظ ،یعموم  حقوق

 ۀمربوط باه عملکرد درون قو   یهاابر ضااارورت  عالوه ییقضاااا  ت یا امن یهاا(. تحقق مؤلفاه172

 :1389  ،یو اساتوارسانگر  یاسات )امام  ت یارکان حاکم  ریدر گرو نظارت مؤثر آن بر ساا ه،ییقضاا

 هیمقننه و مجر  یقوا  یقانون از ساو   یاجرا  نیتضام  یاسات که برا  یادیبن ،ییقضاا نظارت(. 146

  معطوف(  هی)مجر یگذار)مقننه( و مقررات  یگذارعد قانوننظارت در بُ نیاشاکل گرفته اسات.  

معطوف به   ییو اجرا یعد اعمال اداراسات و در بُ  یبا قانون اسااسا  مقرراتو   نیبه انطباق قوان

  نظارت  اسات.  نیبا قوان  ییو اجرا یها، ادارات و مقامات ادارساازمان  ماتیانطباق اعمال و تصام

 از  یاریبسا   که  اسات   یچالشا   یتیحاکم ینهادها  یتیامن  یهااسات یسا  و هامیتصام  ینیو بازب  ییقضاا

چالش  نیا هرچند  ؛اندبوده  مواجه  آن  با یجد طوربه  سپتامبر 11  حوادث از  بعد  ژهیوبه  کشورها

 یمل  ت یامن  یهاو برنامه  ارهایکشااورها مع  خ،یتار نیاز ا  بعد.  ساات ین یدیموضااوع جد  ماهیتاً

  خود محافظت از   برای یخاصاا  ینظام  هایدیتمه و کردند جادیا ساامیدر تقابل با ترور  یمتعدد

  ینظر   هایهمناقشا   موضاوع  ،هااسات یسا  و  هابرنامه نیاکردند.  جادیا یساتیحمالت ترور  برابر در

 (. Dorani, 2019: 43) اندبوده  یاریبس  یدانشگاه و

  که  لیدل نیابه ؛  اسات مواجه   ت یمحدود  بادسات امور  نینظارت مؤثر بر ا متعدد، لیدال به

 امور  در  ژهیوباه  ،هساااتناد  یمل  ت یا امن  امور  در  هیا مجر  ۀقو   عملکرد  زیتماا  باه  قاائال  عمادتااً  هاادادگااه

 یمل هاایدیا هاا و تهاددر زماان وقوع بحران  یامور  نیچن در ماداخلاه  از هاادادگااه  ،نیهمچن. ینظاام

 ,Scharia)  کننادیم  ورودهاا بعاد باه آن بااشاااد، مادت  یاکراه دارناد و عمومااً اگر قرار بر باازنگر

2014: XIIIیمل  ت یخود را در امور مربوط به امن اتقضاا   ،از موارد  یاریدر بساا   نکهی(. ضاامن ا 

  هایمیتصام به  مربوط مساتندات و  اساناد زین موارد  اغلب   در. دانندیصاائب نم ینظر  صااحِب
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. زنندیسر باز م یبررس  برایها آن ۀاز ارائ ریگ میتصام  ینهادهاشاده و   یمحرمانه تلق ،یمل  ت یامن

در  ونهاده شاده اسات   هیمجر  یقوا ۀبر عهد  یاسااسا   نیقوان  یعمدتاً از ساو   یمل  ت یامن حفظ

خطر وخامت   تواندیم  یدر خالل بحران مل هیمجر هایمیتصاام یزنگربا رساادیراهر به نظر م

  تیکه امور امن یاعمده  چالشاشاتباه را به دنبال داشاته باشاد.  یریگ میاوضااع در صاورت تصام

 حقوقاسات که مکرراً با   یتقابل  ،باشاد نظارت  موضاوع تواندیم  اغلب   و  روسات روبه  آنبا   یمل

 . کندیم دایپ  یبشر یهایآزاد و

  برابر  در شادنمیتسالاین اسات که   ،شاودها، آنچه مغفول واقع میدر مالحظات مذکور دادگاه

  تی و حاکم  نیادیحقوق بن بر را  ینیسانگ  ۀنیهز  تواندیمامنیت ملی   امور در هیمجر هایمیتصام

و تبعات   جیدر نتا  ریگ چشام یتفاوت  تواندیم  موقعو نظارت به یریگ میکند و تصام لیقانون تحم

 یتمام به  توجه  با. شاااوندیدنبال م یمل  ت یکند که به نام امن جادیا  ییهاو برنامه  هااسااات یسااا 

مربوط   ییاجرا  یهاو برنامه  هااساات یساا که   یریناپذجبران  اناًیمحتمل و اح  یهانهیعواقب و هز

اسات که   ینکته ضارور نیبرابر شاهروندان داشاته باشاد، توجه به ا  در تواندیم  یمل  ت یبه امن

بااشاااد    یمل  ت یا امن  هیا عل  یدیا تهاد  توانادیکااراناه اجرا شاااود، خود مو محاافظاه  رید  اگرعادالات  

(Scharia, 2014: XIIIا .)یمل  ت یامن  یهااسات یو سا   ماتیبر تصام  ییکه نظارت قضاا  نجاسات ی، 

  .کندیم دایپ یاتیح  یتیاهم ،جامعه  نیادیبن  یهاو انطباق با ارزش  بودنیقانون  ث یح از

رغم اینکه در نظام حقوقی ایران، بازنگری قضاایی به معنای مرساوم آن و دادرسای اسااسای به

انطباق با قوانین عادی و  نظرقوۀ مجریه از  هایتعریف نشااده، اما نظارت بر اعمال و تصاامیم

در صااالحیت دیوان عدالت اداری اساات. اعمال این صااالحیت منوط به وصااول    ،اساااساای

رویکرد   ،نفع اساات. با این حال، چنانچه در سااطح حاکمیت دادخواساات از سااوی افراد ذی

حکمرانی امنیت ملی غالب باشااد، باید به نظارت بر اعمال قوای حاکمیت نیز تسااری داشااته 

  هاهای افراد در تصامیمباید نقض حقوق و آزادی ،ر این راساتا، دیوان عدالت اداری اوالًباشاد. د

انجامد، خطری برای و اعمال مجریه را که به تزلزل اعتماد مردمی و مشااروعیت ساایاساای می

ای را شاااکال دهد که در نهاایات  رویه ،گیری در رسااایادگیامنیات ملی تلقی کرده و با ساااخات 

ا در قوۀ مجریه به حداقل برساااند و به اسااتحکام امنیت ملی بینجامد. تخلفات از این دساات ر

مجریاه باا قاانون، در   هاایدر بررسااای انطبااق اعماال و تصااامیم  دتوانا این دیوان می  ،همچنین
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و   کردهنفع محسااوب  های امنیت ملی، افراد را ذیسااویی این امور با قوانین و ساایاساات ناهم

 یت بشناسد.  صالحیت خود برای رسیدگی را به رسم

شااده از امنیت ملی، از به عبارت دیگر، در رویکرد حکمرانی ملی و با توجه به تعریف ارائه

انجااماد و از ساااوی دیگر، هاای افراد باه تزلزل امنیات ملی مییاک ساااو، نقض حقوق و آزادی

حااکمیتی، خود تعادی باه حقوق افراد و   هاایتوجهی باه امنیات ملی در اعماال و تصااامیمبی

 ،ان اسات و بدین ترتیب، باید در نظارت قضاایی مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنینشاهروند

های کلی امنیت  دقت نهاد نظارت در ابطال مقررات دولتی که در مخالفت با قوانین و ساایاساات 

گیری هرگونه رویۀ اجرایی مخالف با اند( از شااکلملی )که در قالب قانون به تصااویب رساایده

منوط باه   عادالات   وانینظاارت در د  نکاهیباا توجاه باه اکناد.  جلوگیری می  مالحظاات امنیات ملی

با   .خواهد بود  میرمساتقیغ قیطر نیاز ا  یمل  ت یبه امن  هییورود قوه قضاا  ،اشاخاص اسات   ت یشاکا

 یاهیرو  یریگ و مقررات به شاااکل  هامیتصااام یدر بررسااا  یمل  ت یامن  کردیرو  ۀغلب ،حال نیا

  داد. خواهدرا شکل   یمل  ت یامن ۀطیدر ح هیانجامد که چارچوب عملکرد مجریم

ساازی در تر این اسات که اسااسااً با توجه به سااختار نظام قضاایی، مسایر قضااییتوضایح دقیق

ایران را نظارت قضاایی بر اعمال مجریه بدانیم، که به توضایح فوق، نسابت به قوۀ مجریه اعمال 

های قضاایی مساتلزم گساترش  رسایدگیشاود. بدیهی اسات ورود مالحظات غیرقضاایی به  می

های مختلف اساات. با این حال، منطقی اساات که این توسااعۀ صااالحیت قضااایی در حوزه

تابع رویکردهای کالن حاکمیت و مالحظاتی باشاد که تبعیت از آن در تمامی کلیات    ،صاالحیت 

ت  این توسااعۀ صااالحی ،در حکمرانی امنیت ملی  ،و جزییات اجرایی ضااروری اساات. بنابراین

قضاااایی نیز تاابع الزاماات آن خواهاد بود. باه عباارت دیگر، در چاارچوب حکمرانی امنیات ملی، 

  تیامن ۀدر حوز را هیمجر ۀو مقررات قو   هامیعملکرد، تصام  دنیکشا چالشامکان به  هییقضاا ۀقو 

 ی منعکس شاده باشاند،و اسااسا   یعاد  نیدر قوان که  حوزه  نیا یکل  یهااسات یبر اسااس سا  ی،مل

 .دارد

قانون اسااسای، نظارت بر  156اصال   3اسااس بند  عالوه بر صاالحیت نظارتی قوۀ قضااییه، بر

یکی از ورایف اصالی قوۀ قضااییه اسات. »حسان اجرای قوانین« عبارتی   ،حسان اجرای قوانین

توان در تبیین آن به این نکته توجه داشات که اجرای  عام و تفسایربردار اسات، اما به هرحال می
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ۀ اختیارات اجرایی امری منعطف اسات و مرزهای این انعطاف در رویکرد امنیت  قوانین در حیط

ملی باید با توجه به الزمات این حوزه تعریف شاود. تمرکز بر رسایدگی به تخلفاتی که به تزلزل  

انجامد یا به های امنیت ملی مانند مشاروعیت سایاسای و رضاایت عمومی میها و مؤلفهشااخص

خود عملی اساات که لزوماً ماهیت قضااایی و   ،دهدا در خطر قرار مینحو دیگری امنیت ملی ر

توان به مشای در راساتای حکمرانی امنیت ملی اسات. از این جمله میحقوقی ندارد و تعیین خ 

تجربه نشاان داده که  موردجرایم اقتصاادی و ساوءاساتفاده از مناصاب دولتی اشااره کرد. در این  

ها به این حیطه وارد شااود و ها و بخشاانامهلب دسااتورالعملتواند در قارییس قوۀ قضاااییه می

 صالحیت قوۀ قضاییه را در چارچوب امنیت ملی توسعه دهد. 

دادن قضااات به گیرانه به این امور، توجههدایت دادسااتان برای ورود مسااتقیم و سااخت 

شااهروندی  مالحظات امنیت ملی )مانند تأکیداتی که در سااند امنیت قضااایی نساابت به حقوق 

های تخصاصای در رسایدگی به جرایم و تخلفات صاورت گرفته اسات( و نیز دساتور ایجاد دادگاه

مرتب  همگی اموری اسات که در چارچوب حکمرانی امنیت ملی و توساعۀ صاالحیت نظارتی  

کار گرفته شود. برخالف نظارت تواند از سوی رییس قوۀ قضاییه بهقوۀ قضااییه در این راساتا می

توان عملکرد مساتقیم قوۀ قضااییه در حکمرانی امنیت ملی وان عدالت، این مورد را میقضاایی دی

 .کردارزیابی  

 

 گیرینتیجه
 ینظر به مطالب م،یرو هساتبا آن روبه یمل  ت یمفهوم امن  نییو تب فیکه در تعر  یتمام ابهام رغمبه

  شمندانیبا درنظرداشتن وجه مشترک نظرات اند  زیآمده و ن  لیبه تفص بارهنیدر ا  این مقالهکه در  

 یاسا یواحد سا   ت یاسات که معطوف به حفظ تمام یمفهوم  ،یمل  ت یگفت امن  توانیحوزه، م نیا

به نظر  اسااات.    یداخل زیو ن  یخارج یدهایدر برابر تهد  ت یحفظ موجود  ۀاسااات و دربردارند

گفتمان  را ترین تعریفجامعرسااد در جمع نظریاتی که در تعریف امنیت ملی ابراز شااده، می

اهداف     ،یتحقق شاارای،  نظام  یقوا  ت یو تقو   یخارج دیبر نبود تهدمدرن ارائه کرده که عالوه 

  دی تهد نیترو مهمشاامرد ی را نیز از لوازم ضااروری تحقق امنیت ملی برمیمل  یهاو خواساات 
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 و  یمل یرچگکپای و انسااجام  رفتننیب از  ،یاساا یساا   ت یرا در تزلزل مشااروع یمل  ت یامن  هیعل

  ی قالب ،  حاضر بوده ۀآنچه مورد توجه و تمرکز مقال. به عبارت دیگر، داندیم  یاقتصاد یناکارآمد

جاامعاه،   نیادیا بن  یهااداشاااتن حقوق مردم و ارزشاسااات کاه بادون درنظر  یمل  ت یا امن  نیتاأماز  

جدا  تواندیاسااات که نم  یچارچوب، مفهوم نیدر ا  یمل  ت یثمربخش و مداوم نخواهد بود. امن

 . ندیمحور حاکمان به بار نشمتعهدانه و مردم یاز تحقق لوازم حکمران

رساد قوۀ قضااییه رکنی از حاکمیت اسات که در تحقق امنیت  در این چارچوب، به نظر می

کننده دارد. نظارت بر عملکردهای اجرایی حکومت  ملی در معنای مذکور نقشای حیاتی و تعیین

های آن کارکردی اسات که ای امنیت ملی و اساتحکام هر یک از مؤلفهماندن در مرزهبرای باقی

دهد. با بررسی الزامات امنیت ملی در ارتباط با کارکردهای  قوۀ قضاییه را در این جایگاه قرار می

تواند در تحقق امنیت  قوۀ قضااییه مشاخص شاد که این رکن اسااسای حاکمیت از دو طریق می

برقراری امنیت قضاایی اسات که   ،آن مؤثر باشاد. اولین مسایر ملی و تثبیت حکمرانی مبتنی بر

 ییقضاا  ت یامناز ساایر ارکان حکومت اسات.   جدانارر بر عملکرد ماهوی دساتگاه قضاایی و 

  ی قانون  ییاجرا  یهاضاامانت   کاربسااتنبه در  هادادگاه  عملکرد  مناسااب   ت یفیک  از  اساات   عبارت

 اشاااخااص  یخصاااوصااا   یهااقرارداد  انواع  و  یحقوق  قواعاد  و  قاانون  نکاهیا  از  خااطر  ناانیاطمو

. امنیت قضاایی در ساایۀ حاکمیت قانون، اساتقالل  شاد خواهد  اجرا  یتیوضاع هر  در  یخصاوصا 

پذیری اعمال قوۀ قضااییه و رعایت حقوق شاهروندی محقق خواهد شاد. توجه بینیقضاایی، پیش

نمایانگر ارتباط ناگساساتنی این مفهوم با حکمرانی مطلوب اسات    ،ها از یک ساو به این شااخص

 دهد. و از سوی دیگر، آن را با تعریف مدرن از امنیت ملی پیوند می

بدین ترتیب، باید نتیجه گرفت که از سااویی در سااایۀ تحقق حکمرانی مطلوب اساات که  

قضاایی حاکمیت که   آید. از ساوی دیگر، تحقق امنیت قضاایی در رکنامنیت قضاایی به دسات می

،  اساات  ترین عامل مشااروعیت ساایاساای و اعتماد عمومیعنوان مهممتولی برقراری عدالت به

مسایر دیگری که از خالل آن قوۀ   ترین عامل برقراری امنیت ملی در معنای مدرن آن اسات.مهم

سااازی ساایاساات اساات.  آفرین باشااد، قضاااییتواند در تقویت امنیت ملی نقشقضاااییه می

ساازی سایاسات عبارت اسات از گساترش صاالحیت دساتگاه قضاایی به اموری که ماهیت  قضاایی

آن لزوماً قضااایی نیساات یا جنبۀ غیرقضااایی یا غیرحقوقی پررنگی دارد. در بیشااتر کشااورهای  
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تفاق افتاده اسات. مالحظات ااین پدیده از خالل بازنگری قضاایی و دادرسای اسااسای    ،جهان

گیری در مورد مساائل کالن سایاسای و به این شاده که تصامیممتعدد سایاسای و نیز قضاایی منجر 

های  توان این پدیده را فراتر از دادگاههای عالی واگذار شاود. با این حال، میبه دادگاه  ،اجتماعی

 یساازییقضااو بر عملکرد دساتگاه قضاایی به طور کلی سااری دانسات.   کرداسااسای تحلیل 

 است.    یتیحاکم  یراهبردها  یقانون ت یدر اصل مشتمل بر هدا  است یس

  یی همراه اسات، شاناساا ییبا گساترش قدرت قضاا  یساازییذات قضاا هرچندراساتا،   نیدر ا

  ی ها یگذاراسات یسا و  هامیتصام یتمام قیکه بتواند تطب ییدساتگاه قضاا  یبرا  ت یصاالح نیا

 در  دهاد،  قرار  یبررسااا   و  یباازنگر  مورد  را  یمل  ت یا امن  باه  مربوط  ۀحوز  در  جملاه  از  یتیحااکم

با این   .اسااات  جامعاه  ارکان میتحک و  ثباات حفظ  و  ییاجرا  یهاقدرت مهاار  یبرا  یعامل  ت یا نهاا

رسااد این پدیده از خالل نظارت  داشااتن ساااختار قوۀ قضاااییۀ ایران، به نظر مینگاه و با درنظر

مرتب  با   یهااسات یو سا   هامیاز جمله تصام  یتیحاکم  هایمیحرکت تصامافتد. قضاایی اتفاق می

 یاجتمااع در گرو نظاارت نهااد  نیادیا بن  یهااقاانون، حقوق و ارزش  یدر راساااتاا  یمل  ت یا امن

  ی در خدمت مساتلزمات عدالت و ثبات اجتماع  ژهیطور وو مساتقل اسات که ضامناً و به طرفیب

  ی ت یحاکم ینهادها  داافتادنج از  که اسات  ینارر  خود،  اساتقالل و  یطرفیب  با  دساتگاه نیا باشاد.

 ،یحافظ حقوق شاهروند ،ب یترت نیبد و  کندیم  یریجلوگ   یقانون و  یاسااسا  قانون  یارهایمع از

با غلبۀ   منجر خواهد شاد. یمل  ت یبه امن یبود که همگ خواهد  یاسا یو ثبات نظام سا   یمدارقانون

رویکرد حکمرانی امنیات ملی، توجاه باه الزاماات آن باه اولویتی نظاارتی بادل خواهاد شاااد. دیوان 

اجرایی و نیز مقررات  هایعدالت اداری در اعمال صااالحیت خود در انطباق اعمال و تصاامیم

 . کندتواند با درنظرداشتن مالحظات و الزامات امنیت ملی عمل  دولتی می

هاای شاااهرونادی، عادالات  وجهی نهاادهاای اجرایی باه حقوق و آزادیتاین مهم شاااامال بی

در راسااتای این نگاه، دیوان  ،. همچنیناساات های مدرن امنیت ملی نیز اجتماعی و سااایر مؤلفه

های مبتنی بر نفع بداند و دادخواسات شاهروندان را در نقض الزامات امنیت ملی ذی  بایدعدالت 

های نظارتی بر ضااروریات امنیت ملی، عالوه بر اسااتحکام، به آن را بپذیرد. تمرکز صااالحیت 

انجااماد. عالوه بر صاااالحیات  هاای اجرایی منطبق باا حکمرانی امنیات ملی میگیری رویاهشاااکال

توجه وریفۀ اسااسای قوۀ قضااییه برای نظارت بر حسان اجرای قوانین   دیوان عدالت اداری، با
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اختیارات رییس   ،شاودهای قضاایی منجر میباید گفت بساتر دیگری که به گساترش صاالحیت 

های این مقام تبلور یافته اسات.  ها و دساتورالعملقوۀ قضااییه اسات که عادتاً در قالب بخشانامه

عامل دیگری اساات که  ،های امنیت ملینان از تحقق مؤلفهاسااتفاده از این اختیارات برای اطمی

تواند در رویکرد حکمرانی امنیت ملی مورد توجه باشااد. هدایت مقامات قضااایی در تمرکز می

بر تخلفات و جرایمی که منافی امنیت ملی اسات، مانند مفاساد اقتصاادی، ساوءاساتفاده از مناصاب  

های  ه امنیت ملی در تفسایر قوانین، تشاکیل دادگاهدولتی یا نقض حقوق شاهروندان و... غلبۀ نگا

همگی ضامن اینکه ضامناً و تدریجاً به توساعۀ صاالحیت قوۀ  ،تخصاصای و اموری از این دسات 

های  انجامد، عاملی برای تقویت شااخصقضااییه نسابت به امور کالن اجتماعی و سایاسای می

 امنیت ملی است.

  ی اصال  یاز کارکردها  یکیعنوان  به ییاز نظر دور داشات که نظارت قضاا دینبا حال، نیا  با

 نهاد  ورودباشااد.  هیمجر ۀو اعمال قو  یمنصاارف به اعمال ادار دیو نبا  تواندینم  هییقضااا ۀقو 

و   یتیامن  یهااسات یو سا   ماتیبودن تصامیقانون نیتضام براینقش مؤثر آن    ییو شاناساا ییقضاا

شاااهرونادان وارد   حقوقباه    یاخادشاااه  یحاداکثر  ینحو باه  هاامیتصااام  نیا  نکاهیاز ا  ناانیاطم

مهم مسااتلزم آن اساات که شاامول  نیاساات. ا یمل  ت یامن  نیاز لوازم تأم یکیخود    ،آورندینم

در امور   یعموم  یگذاراساات یاز جمله ساا   رد،یبرگ رمرتب  را د  قیمصاااد یتمام یینظارت قضااا

 ۀارائا   ؛یادار  یهاایدادرسااا   ؛یادار  یگاذارو...؛ مقررات  یاقتصااااد  ،یتیامن  ،یاجتمااع  ،یفرهنگ

 نیا گرید  ی. معناشاااودیانجام م  یعموم  یاز نهادها کیهر   یخدمات و هر آنچه که از ساااو 

آن اساات،   یو مجر یفارغ از آنکه کدام نهاد متول  ت،یاعمال حاکم  کیکایگزاره آن اساات که 

قانون مرتب  و متالزم اساات و   ت یو حاکم یبا حقوق شااهروند  میرمسااتقیغ ای  میطور مسااتقبه

سااز خواهد بود که مشاکل  ییجا ،اساتثناشادن از نظارت قضااییاز نظارت مساتثنا باشاد.  تواندینم

 هیمجر ۀقو   ۀرمجموعیشااده باشااند که ز فیتعر یگرید  یعموم  ینهادها  ،یتیدر ساااختار حاکم

از   یابیا ارز  ت یا نهاا ماداخلاه دارناد کاه در  یماذکور در امور  یاماا باا هماان کاارکردهاا ؛رنادیگ یقرار نم

 . دهندیرا شکل م  ت یحاکم

  ثیمصلحت نظام )از ح صیبه مجمع تشخ توانیم رانیا  یتیدر ساختار حاکم ،مورد نیدر ا

  ی مانند مجمع جهان یرهبر  ت یب  ۀرمجموعیز  ینهادها ،یعال  ی(، شاوراهایگذارقانون  ت یصاالح
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فرمان امام و...   ییساتاد اجرا ه،یریساازمان اوقاف و امور خ ن،یمساتضاعف  جیمذاهب، بسا  ب یتقر

 ایدارند  ،میبرشامرد هیمجر  ۀقو  یرا که برا  ییاز کارکردها  یبخشا   ینوعبه یکه همگ  کرداشااره  

 توانیماشاره   نیا  ازبا حقوق شهروندان مرتب  است.   میطور مستقکه به  گذارندیاثر م یبر امور

طور خاص متوجه  و به  اسات   حاضار ۀمقال تمرکز محل  که سات ینگر  ییقضاا  نظارت از یعدبُ به

  اسات ممکن هرچند  ،یتیامن  ینهادها  ۀگساترد  اراتیاخت و هامیتصام یمحرمانگاسات.    یمل  ت یامن

 هابحران  وقوع  در ژهیوبه مرتب   هایمقام  ییاجرا  و  یاطالعات اشراف و عمل سرعت  ضرورت با

 محور بر ییقضاااا  و یقانون یهانظارت از  نهادها نیا  کردنامساااتثن  با همراه  اگر شاااود،  هیتوج

  تیامن و  ثبات  یبرا  درازمدت در  شاد،  بیان ترشیپ که طورهمان  باشاد،  ییپاساخگو  و  ت یشافاف

 وارد  یاساا یساا   نظام  ت یمشااروع ۀبدن بر  یریناپذجبران  هایهضاارب و  بود  خواهد  زاب یآساا  یمل

 را  اسات یسا   یساازییقضاا ،ییقضاا نظارت پرتو  در توانیم که  روسات  نیهم از. آورد خواهد

 .  دانست  یمل  ت یامن خدمت  در  یابزار

 در  هییقضاا ۀقو   یبرا  ییقضاا  ت یصاالح و  ییشاناساا و  ییقضاا  ینظارت  اراتیاخت  گساترش

 از  شادهوضاع  یکل  یهااسات یسا  و یمل  ت یامن  یهادساتگاه و  نهادها ماتیتصام  یبازنگر  یراساتا

جلب   ،یاسا یسا   ت یمشاروع  شیاسات که به افزا  یبساتر  ۀآورندفراهم درازمدت  در  آنها، یساو 

 نیتأم یکه برا  انجامدیم  ییهاانیو اساتحکام بن  یحقوق شاهروند نیتأم طریقاز   یاعتماد عموم

 ،امنیت ملی  یحکمران  تحقق  یراساااتا در  ب،یترت  نیبد  .شاااوندیم یتلق یضااارور  یمل  ت یامن

  عبارت  به.  اسات   ریناپذو اجتناب  یضارور ،یینظارت قضاا  یو ساازوکارها فیتعر  یساازنهیبه

 از کی  چیه که  شاود  یمنته  یساازوکار به  باید  نظارت  گاهیجا و  نقش  مورد در  دنظریتجد گر،ید

 . باشد نداشته  یبرانیم  قانون به  نسبت   یتیحاکم  امور
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