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  ∗حسن عالي پور

  چكيده
 تروريـستي،   هـاي  اقـدام بـا    ملي براي پيكار  با امنيت   كيفري    نيانوقتنگاتنگ  پيوند  

و بـه    هـا  قانون  اين هرچند ،به واسطه آن  كه   د آورده پديحقوق كيفري   از  مركبي  چهره  
بـه حقـوق و      هـا  دولـت انـدازي    افزاري براي بازداشتن دست     آن شكلي مقررات   ،هويژ

قـدرت تـا    اي است بـراي     وسيله ، حال  ولي در همان   ،آيدبه شمار مي  هاي فردي    آزادي
   .عيت بخشدامنيت ملي را مشرومحدودكننده به نفع تدابير گيرانه و  اقدامات سخت

يافتـه،   مين خطرناك، سازمان  مجر ،هاتروريستاينكه  به بهانه    ضد تروريسم    نانيقو
متعصب و غير قابل اصالح هستند و غالبـاً مـورد حمايـت مـادي و معنـوي مـردم يـا                 

اند كـه نـه      به كار گرفته   ايسخت و محدودكننده   آيين دادرسي گيرند،   قرار مي ها   دولت
هـاي   هـاي آن بـر حقـوق و آزادي    ا دربرگرفتـه، بلكـه نـشانه      تنها مظنونان تروريستي ر   

  . شهروندان نيز بروز كرده است
  آيين دادرسي كيفري تروريستي، متهم يا مظنوناقدامات تروريستي، امنيت ملي،  :هاواژهكليد

                                                                                                                   
و دانـشگاه پيـام نـور    شناسي در دانشگاه شهيد بهشتي، عضو هيأت علمـي           حقوق جزا و جرم   دانشجوي دكتراي    ∗

  . گروه حقوق و امنيت ملي در پژوهشكده مطالعات راهبرديهمكار
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  مقدمه
توجه ميزان  سنجش  گويايي براي    زبان ، هر كشور  كيفريدادرسي  قواعد و اصول مربوط به      

مـاهوي حقـوق كيفـري      اگر بخـش    در واقع،    .استهاي فردي و حقوق متهم      آزادي،  به عدالت 
اعـم از  ( امنيـت و صـيانت از   جامعـه   در راستاي يكپـارچگي  هابراي دفاع از هنجارها و ارزش     

در جهـت   ،كيفـري يعني آيـين دادرسـي    كوشد، بخش شكلي آن     مي )جان، مال، عموم و دولت    
كه در قوانين   هايي  به واسطه جرايم و مجازات    ها   دولتتا  افراد است   و حقوق   ها  يتضمين آزاد 

 دادرسـي   آيـين . مـتهم اتخـاذ نكننـد      در برابـر  يكجانبه  و  رسيدگي دلبخواه   شيوه  بيني شده،    پيش
اي كـه   پيچيدهفرايندگونه  و اصول   با قواعد   و  هنرنمايي عدالت است    نقطه  ترين  حساس ،كيفري

. نـد بـه هـم پيونـد ياب       تا سه نقطه بزه، بزهكار و كيفر      د  كن پلي ايجاد مي   در نهايت  ،كندارايه مي 
 يي قرار دارد و دادستان در حالت      ايستا در وضعيت متهم   ، در اين مسير حساس    روشن است كه  

كند ترسيم مي حصاري   است كه سايه اصل برائت    گرفتن در     ايستايي متهم به واسطه پناه     .ييپويا
، در حريم آن قرار گيرد      مند است  ز همه حقوقش بهره    شهروند قابل احترام كه ا      به عنوان  تا متهم 

بـه اثبـات   به طريق قانوني و معقول    مگر اينكه اتهامش     ،در امان باشد  و از پاسخ قهرآميز جامعه      
اثبـات    بـراي  اشتـابي  و بي  پيگرد بزه جامعه براي   نمايندگي   نيز به دليل     دادستان ايستايي   .رسد

گيـرد   تمام امكانات را به اختيار مي از دولت است، جزيي چون  دادستان.جرم استعامل وقوع  
بـه مرحلـه اثبـات    آور باشـند،  اقناعكه  ترين ادله  و با توسل به بيش      به روشي معقول   اتهام را تا  

  .برساند
توسـط  است كه در گذشته  نظام قضايي سلطنتي پودتار و نه  ،امروزيآيين دادرسي كيفري    

برد، در آن دست كه نتوان   دينياحكام و دستوراتاشد و نه مقرر شده ب   رانانهان و فرمان  پادشا
 تـا  تجربه بشر حاصـل شـده  توسط در طول تاريخ است كه اصول و قواعد از اي مجموعهبلكه  
 .هـا و نفـوذ دولـت  قدرت  بر امي باشدلگ ها و حقوق بشر و    اي باشد براي تضمين آزادي    وسيله
 در نهايـت   و   مجـازات وي   بـراي    يم كيفرخواسـت  تنظ متهم،   پيگرد وظيفه  دادستان كه  ،بنابراين

 آيـين دادرسـي     تابع اصول و قواعـد     را دارد،     و اعاده نظم به جامعه     ادر شده اجراي مجازات ص  
   .صالح به اثبات اتهام استدر سايه آن فقط و است 
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تحـت قـوانين مـوقتي و     ،در برخي مـوارد    ، كيفري آيين دادرسي نه  افردگرايانساني و   چهره  
يـا   جنايـات جنگـي      به ويژه در زمان وقوع جنگ يا ارتكـاب         ،اشخاص دستورات   اضطراري يا 

ــشريت ــه ب ــع جــرايم ارتكــابي  و  شــده دگرگــون ،جــرايم علي ــه اقتــضاي طب ــا ب خواســت ي
تـا   ،بـودن  به دليـل مـوقتي     ،اين وضعيت . گيردبه خود مي  اي  چهره سختگيرانه كنندگان،   محاكمه

متـضمن  و دائمـي    فراگيـر    بـه صـورت      آيين دادرسي  قانون كهزماني اما   ،حدي قابل دفاع است   
 ، به خدمت دولت درآمده و      و افراد بيگناه باشد    ودكننده و سختگيرانه عليه متهمان    مقررات محد 

 شـدن آيـين دادرسـي      شدن يا امنيتي   سياسي .آن سراغ گرفت  از چهره فردگرايانه    توان  ديگر نمي 
 با طرح   هاي آغازين سده كنوني   تم و سال  هاي پاياني سده بيس   در سال   كه  است  فرايندي ،كيفري

 تروريـستي و جـرايم سـازمان        هـاي در رويارويي با متهمان اقدام     به ويژه    آيين دادرسي افتراقي  
 بـا پديـده     المللـي كـه آهنـگ پيكـار       و حتي اسناد بين   اكثر كشورها     قوانين وشكل گرفته    يافته

هـاي  راني فرمان  كيفري به شكلي كه    يدگيمقررات رس كردن   امنيتيدر مسير     نيز ، دارند تروريسم
  .اند، قرار گرفتهند بودبه دنبال آنپيش از اين  خودكامه

 در  امـا  ،دانددر حد وصف مجرمانه مي    را   اقدامات تروريستي    هرچند ،آيين دادرسي كيفري  
شـدن آيـين    يو علـت امنيتـ   انـد جـرم معرفـي كـرده   فراتر از    را پديده تروريسم ها   دولت ،عمل

 شهرت يافتـه، باعـث      »جنگ با تروريسم  «به شعار    آنچه   . در همين نكته نهفته است     دادرسي نيز 
مقابله با  از حد و اندازه      آنهامبارزه با   معرفي شده و    آن سوي جبهه جنگ      ،هاتروريستگرديده  

 و  نخـستين هـاي   سياستبه    وقتي مقابله با تروريسم    . فراتر رود  اي از بزهكاران  بزهكار يا دسته  
كـه عمومـاً     ،هااز اين سياست  كلي نيز   شقوانين ماهوي و    ناخودآگاه  ،  ا مبدل شود  ه اصلي دولت 

 با عنوان اقدام تروريستي    ايراد اتهام  ، در اين حالت   .دشوثر مي أ، مت چرخندميحول محور جنگ    
 آيـين   تـا عـدالت كيفـري نيـست       نظـام   در دسـت      تماماً ،اثبات آن و اجراي مجازات    و مراحل   

 ،اقتضاي مبارزه با تروريسم يا دفـاع در برابـر آن           لحاظ قرار بگيرد، بلكه       مورد مداردادرسي فرد 
نـدي  يكـه بايـد طـي فرا        كيفري دده ميترجيح   ،در برخي مواقع   كه   را تا جايي برده   گذار   قانون

در لحظه وقـوع اقـدام تروريـستي و يـا           و  توسط نيروهاي نظامي     طوالني به اجرا گذاشته شود،    
   .اجرا شودپيش از آن 
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 بـه ويـژه در   ،حقوق كيفري ماهوي  به  وابسته  آيين دادرسي كيفري    محوري   امنيتمتي از   قس
 و  از اقدامات تروريـستي   گسترده و مبهم     تعاريف   .و انواع آن است   اقدامات تروريستي   تعريف  

ايـن   بـه روشـني   ،  شـود ديده مي ها   دولتبيشتر  كه در قوانين ضد تروريسم      توسعه مصاديق آن    
كليـه  تمايل به قراردادن    و  اند  جنگ كرده جايگزين  تروريسم را   ها   كه دولت د  كنرا بيان مي  نكته  

ايـن  بـا    )1(.دارنـد   را اقـدامات تروريـستي   در ذيل   ملي و عمومي    امنيت  عناوين مجرمانه عليه    
تجـاوز سـرزميني در سـطح       جرم در سطح ملـي و       رنگ و لعاب    با  تروريستي  اقدامات   ،وصف

 - از حـصار چـارچوب قـانوني       شده كه نه تنهـا    مل تبديل   أقابل ت پديده پيچيده و     به   ،المللي بين
شـده كـه وجـه      سيـستم رسـيدگي افتراقـي       گيري   باعث شكل  بلكه   ،موجود خارج شده  قضايي  
  .استه نسبت تروريستدادرسي بودن  نظام كلي دادرسي، در امنيتيآن با افتراق 

را هـا    دولتامنيت  نه تنها     كه يسمترورناپذير به نام    لتي است انكار  ع البته تابع    ،هااين معلول 
بـه شـمار    حـق حيـات     حقوق بشر و بـه ويـژه        تهديدي جدي عليه    د، بلكه   انداز به مخاطره مي  

شهروندان بيگناه اقدامات تروريستي را درصد قربانيان نود  بيش از ، با توجه به اينكه )2.(رود مي
آنها از مبارزه با تروريسم، ف اوليه اند كه هد ها نيز به اين باور رسيده  ، دولت )3(دنده تشكيل مي 

ــشر و  ــوق ب ــردي اســت آزاديتوســعه حمايــت از حق ــن . هــاي ف ــا  سياســت اي ــوام ب ــه ت ك
 توسـط دولـت تـا حـدودي سـرپوش           ها تحديد آزادي بر  نه تنها    ،هاي مكرر است   گذاري قانون
هـا   تروريـست گويي  كند،   حقوق بشر معرفي مي    دشمنهمواره  ها را    تروريست گذارد، بلكه  مي

به همراه  امنيت دولت و امنيت افراد       ،در نتيجه  )4(.مند باشند  هاز حقوق بشر بهر   انسان نيستند تا    
خـشن و   چهـره   كننـد،    دنبـال مـي   تروريـسم   هـا از بزرگنمـايي       كه دولـت  هاي خاصي   سياست

 تـصوير كـشيده   ها بـه   در مقابله با تروريست ماهوي و شكلياي از مقررات كيفري  سركوبگرانه
   .است
اي خاص از جرايم است نـه كـل         به رسيدگي به دسته   منحصر  شدن   امنيتيا اذعان به اينكه     ب

 اتهام اقـدام تروريـستي در قـوانين       رسيدگي به    به نحوه     با رويكرد تطبيقي   ،اين مقاله جرايم، در   
و قـوانين    ، در ضمن اين مباحث    وشود   مي پرداختهالمللي   اسناد بين  ،برخي كشورها و همچنين   

   .مورد بحث قرار خواهند گرفتيران نيز مقررات ا
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بخشي از مقررات شكلي از سـوي خـود كـشورها و بخـشي ديگـر از سـوي                   گفتني است   
ترين الگوهـاي   ، خود يكي از برجسته    پيشنهاداتشوراي امنيت به كشورها پيشنهاد شده كه اين         

در پيكـار بـا     هاي شوراي امنيـت     كه بخشي از سياست    همين .كردن پديده تروريسم است    امنيتي
-گذاري، دادگاهي و اجرايي كـشورها اثـر مـي          تروريسم است و در اين زمينه نيز بر نظام قانون         

 .گيرد به خود مي   يسرزمين كم چهره درون  كردن در آغاز رويكرد جهاني يافته و كم        گذارد، امنيتي 
ـ     اخـواه بنيـاد گرفتـه      سـاالري آزادي  ها هرچند بر پايه مردم      برخي دولت  ،بنابراين ثير أنـد، زيـرِ ت

هـاي جهـاني، از سياسـت       پيشوايي شوراي امنيت و برخي كشورهاي قدرتمند و نيز دگرگـوني          
بـه سياسـت كيفـري و بازدارنـده سـختگيرانه           و   خـود رو گردانـده        پيـشين  كيفري و بازدارنده  
  .كنندساالر رو ميكشورهاي نامردم

ه تنهـا بـه آيـين دادرسـي         داري اسـت؛ چـ    گرايي حقوق كيفري شكلي، تعبيرِ كاسـتي      امنيت
-گـردد، مـي  دهد و پيگرد متهمان آن آغـاز مـي  كيفري، يعني از زماني كه بزه تروريستي رخ مي  

هاي شـكلي، چهـره پليـسي و نظـارتي دارد كـه بـه       انديشيپردازد؛ در حالي كه بخشي از چاره 
خـل در فراينـد    دا،در نتيجـه و دادنِ بزه تروريستي است  كارگيري اين تدبيرها براي پيش از رخ    

 تدبيرهاي كنترل و نظارت بـراي بازداشـتن از بـزه            در عين حال، چون   . رسيدگي كيفري نيستند  
روند و هم اقداماتشان در      هم بازوان عدالت كيفري به شمار مي       ،است و مجريان آن يعني پليس     

 آيـين   گيرانـه پلـيس و     پوشي از جدايي ميان اقدامات پيش     راستاي بزه است، در اين بند با چشم       
 ، امنيتـي  منظربا اين حال، از     .  شده است  دادرسي، هر دو زير عنوان حقوق كيفري شكلي آورده        

گيرانـه يـا     گيرانه و فرايند رسيدگي در اين است كه تدبيرهاي پـيش           جدايي ميان تدبيرهاي پيش   
گـردد و همـه آنهـا        تنها بر شـهروندان بـار مـي        ،گيري برخاسته از آن   نظارت و كنترل و سخت    

كـردن در     نسبت به شهروندان، مفهـوم امنيتـي       ،به سخن ديگر  . شوندچون مظنون پنداشته مي   هم
گيري نسبت به كساني است   وگرنه در فرايند رسيدگي، سخت     ،همين گام نظارت و كنترل است     

 در عـين حـال،  . انـد  كه يا متهم به بزه تروريستي هستند يا به جهت انجام اين بزه محكوم شـده  
در آن  . كردن تا پيش از صدور حكم قطعي نسبت بـه بـزه تروريـستي اسـت                يتيبايد دانست امن  

رود، وضعيتش همانند هنگامِ پيش ، چون متهم، شهروند داراي حقوق و آزادي به شمار ميزمان
هـا،  كـردن آزادي   گـرفتن حقـوق افـراد و قربـاني         ، از جهت ناديده   بنابراين. از ارتكاب بزه است   
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 در عـين حـال،    . رهاي پيش از بزه و راهكارهاي پس از آن وجود ندارد          جداييِ آشكار ميان تدبي   
 ،رودشدن فرد به پذيرفتنِ كيفر بزه تروريستي، وي شهروند بيگناه به شمار نمـي              پس از محكوم  

نظري نسبت به وي اجـرا  گيري و تنگكشيدن آن، هرگونه سخت اي نيست تا با پيش  ولي روزنه 
  . گردد
  

  نظارت و كنترل
ايـن  . هـاي تروريـستي   دادن اقـدام   گيري از رخ    كنترل، تدبيرهايي است براي پيش     نظارت و 

هاي ارتكـابِ رفتـار     زمينه زدنِ پيش   پيش از انجاميدنِ رفتار و در راستاي برهم        ،هاييچنين اقدام 
 به اين دليـل     ،برجستگيِ نظارت و كنترل   . هاي بايسته است   انديشيآميز از رهگذر چاره   خشونت

 در مرحله پيش از انجـام       ،ها نسبت به اقدام تروريستي    گيريرين تنگناها و سخت   است كه بيشت  
آن است و چون هنوز رفتار مجرمانه ارتكاب نيافته تا متهم به اقـدام تروريـستي پيگـرد شـود،                    

 كنتـرل   تحـت  ،هـاي ويـژه   ها يا زمـان   توان گفت همه افراد زيرِ گمان پليس بوده و در مكان           مي
هاي ضد تروريسم،   گيرانه در قانون    تدبيرهاي پيش  دليل،به همين   . گيرندر مي آشكار يا پنهان قرا   

سـرزميني نـدارد،     تنها چهـره درون    ،كردن اين پليسي . كردن جامعه است   چهره ديگري از پليسي   
پـس از يـازدهم سـپتامبر       .  رنگ فراسرزميني به خود گرفتـه اسـت        ،بلكه در كشورهاي اروپايي   

كيد قرار داد كه در آن بـه اهميـت كنتـرل تروريـسم در     أرا مورد تطرحي « ، شوراي اروپا 2001
 بـه ويـژه از      ،براي تسريع و تقويت همكاري قضايي و پليـسي        . المللي اشاره شده بود    سطح بين 

طريق معرفي و ارايه حكم جلب اروپايي، سازمان ضد تروريستي در يوروپل ايجاد شده اسـت                
ديه اروپا و آمريكاي شمالي شده و تبادل اطالعـات          كه موجب افزايش تبادل اطالعات بين اتحا      

  )5(».را به اولويت تبديل كرده است
 زيـرا رود؛   گيرانه، گامي از رسيدگي كيفري به شمار نمـي         هاي پيش نظارت و كنترل يا اقدام    

هـاي   ولي اقدام  ،آيندهاي دستگاه دادگري كيفري از زمان ارتكاب جرم به حركت در مي           چرخه
توانند قرينه يا مدركي براي اثبات جرم و انتساب آن به كس يا كسان              رو كه مي   ز آن گيرانه ا  پيش
چنـين   چـون ايـن    ،طـور به حساب آيند و همين    ) دادن اقدام تروريستي   در صورت رخ  ( ايويژه
ـ ندادنِ قانون بايد با مجوز قـضايي باشـد، در فراينـد كيفـري بـي                ها در صورت اجازه   اقدام ثير أت
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كـردنِ    بر اين، نظـارت و كنتـرل، بيـشتر نقطـه آغـاز واردسـاختن اتهـام و پيـاده                    افزون. نيستند
موران امنيتي بر ضد شهروندان است كه بررسي آنهـا          أها از سوي ضابطان دادگاه و م      سختگيري

 برجـسته و    رو،  از ايـن   ،راهكارهاي نظـارتي و كنتـرل     . هاي شكلي انجام گيرد   بايد در زيرمقرره  
شـود كـه    اي از آنهـا بـار مـي     نسبت به همه شهروندان يا بخش گسترده      برانگيز است كه    پرسش
  : ترين آنها عبارتند ازبرجسته

  
  گردآوري اطالعات .1

هـا در جنـگ يـا در         هاي فيـروزي دولـت    ترين شيوه  كه يكي از كليدي    گردآوري اطالعات 
ر همـان   رود، چهره مثبت جاسوسي است كه د      چگونگي برقراري پيوند با كشورها به شمار مي       

از منظـر امنيـت ملـي،       . ها خواهد بـود   كشورها اگر توسط بيگانه ارتكاب يابد، از بزرگترين بزه        
 به سـود كـشور      تواند ، مي جاسوسي به همان اندازه كه به زيان يك كشور است، به همان اندازه            

كـشورها در طـول تـاريخ پـيش از رويـارويي      . ديگر كه جاسوسي براي آن انجام گرفته، باشـد   
 جاسوسـي را كليـد      ،انـد و در ايـن ميـان        همواره با افزارِ جاسوسي به كارزارِ هـم رفتـه          ،مينظا

 بـراي نمونـه، ايـاالت       .انـد ها دانـسته  ناپذيرِ روابط دولت   بينينگهداري امنيت ملي در نظامِ پيش     
 1947متحده آمريكا با هدف نگهداري امنيت ملي و بـا تـصويب قـانون امنيـت ملـي در سـال             

آوري و  را بنيان نهـاد كـه وظيفـه نخـستين آن گـرد            ) سيا( مركزي   ردآوري اطالعات گ،سازمان  
  . بررسي اطالعات و دادن گزارش به دولت آمريكاست

هاي ها قرار گرفته تا دولت     امروز بيشتر در خدمت شناسايي تروريست      ،گردآوري اطالعات 
مـاده دوم ايـن قـانون، افـزايش         پرستيِ اياالت متحده و بـه ويـژه در          بر پايه قانون ميهن   . بيگانه

هاي مهـم بـراي پيكـار بـا          و مركزهاي متصدي آن، يكي از شيوه       گردآوري اطالعات اختيارات  
 گردآوري اطالعات بودن   براي آسان . شناخته شده است  ) الملليبه ويژه تروريسم بين   (تروريسم  

 ميـزان   ،ديـه اروپـا   در اتحا  ، بـراي نمونـه    .دوش مي تدبيرهاي گوناگوني گزينش     ،هااز تروريست 
گـردآوري  انـدركاران   ها و اطالعات، افزايش يافتـه و همكـاري پلـيس و دسـت             نگهداري داده 

  . نيز گسترده شده استاطالعات
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. از فنـاوري اطالعـات اسـت      گيـري    بهره ،گردآوري اطالعات هاي نوين براي    يكي از شيوه  
 مرتبط با امنيت ملي دارد و        هم تالش در نگهداري اطالعات     ، در محيط رايانه   1نگاريروش رمز 

نگـاري يـا رمزنگـاري، روشِ       پنهـان . ها را بـه دسـت آورد      تواند اطالعاتي از تروريست   هم مي 
نيافتن به آنهـا     هاي بايسته براي دست   كدگذاريِ اطالعات در حين انتقال آنهاست تا دورانديشي       

پاسـداري از اطالعـات      اين شيوه توسط آژانس امنيت ملي آمريكـا بـراي            ،در آغاز . فراهم شود 
گيري در مورد امنيـت ملـي        بر پايه دستورالعمل تصميم    ، ولي در دنباله   ،امنيت ملي فراهم گرديد   

هـاي حـساس    با نام امنيت ملي يـا نگهـداري از داده         « ،آژانس   2 145مشهور به ان اس دي دي       
هـاي  ي از داده  بنـديِ روشـن    بدون آنكه دسته   ،هاي كسان نمود  مبادرت به كنترل رمز نگاري داده     

   )6(».مورد كنترل پيشنهاد دهد
 براي جاسوسي از كسان خطرناك به ويـژه     3در انگلستان نيز نهادي به نام نظارت خبرگيرانه       

گذاري در زمينه اطالعات شناسـانده شـده و          بنياد گرفته كه به عنوان مدل سياست      ها  تروريست
 و در زير آن پديد 4 ملي انگلستانعاتگردآوري اطال با توجه به مدل 2000بار در سال  نخستين

گيري يا كاهش    اي براي بررسي اطالعات در راستاي پيش      مرحله فرايندي سه « ،در اين مدل  . آمد
گـام نخـست كنكـاش و بررسـي محـيط           : بيني شده است  ها و پيكار با باندهاي جنايي پيش      بزه

هاي به دست آمده  آگاهي، گام دوم شناساندنگردآوري اطالعاتجنايي از سوي مديريت عالي 
هـاي نهادهـاي    گيـري از تـصميم     بهره ،گير و گام سوم   هاي جنايي به نهادهاي تصميم    از سازمان 

همانند نهاد باال در ساير كشورها مانند اياالت متحـده،          . گيري يا كاهش بزه     پيش برايگفته  پيش
  )7(».استراليا و كانادا نيز بنياد گرفت

هـاي  هـاي تروريـستي يـا بـزه    هايي مانند بـزه   از بزه  اطالعاتگردآوري   ،در برخي كشورها  
موران دولت آزادانه بخواهند آن     أهاي بزرگ امنيت ملي نيست تا م       در اندازه چالش   ،يافته سازمان

هـاي مربـوط بـه      اقدام« ،2007 مصوب   ،  قانون امنيت انساني فيليپين     8طبق ماده   . را انجام دهند  
دسـتور دادگـاه بـر      . است كتبي از دادگاه پژوهش انجام گيـرد        بايد با درخو   گردآوري اطالعات 

هاي اداره پليس   اطالعات مظنون، مشخصه  : شنود يا ضبط اطالعات دربردارنده چهار چيز است       
                                                                                                                   
1. Cryptography 
2.NSDD 145 ( National security decision directive) 
3. Intelligence led policing  
4. National Intelligence Model 
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گيـري از     يافته يا در حال انجام است يا اينكـه بـراي پـيش             هايي كه انجام  موران، بزه يا بزه   أيا م 
 بايـسته   گردآوري اطالعـات   مدت زماني كه براي      ،و در پايان  ارتكاب آن بايد اقدام انجام گيرد       

دادن بزه تروريستي، به پليس اين اجازه را         گيري از رخ   مقررات كيفري فرانسه براي پيش    » .است
درباره كسي كه ممكن اسـت تهديـد        ) اطالعات(هاييدر يك دوره معين بتواند آگاهي     « داده تا   

  )8(».دآوري كندسياسي يا امنيتي بر ضد دولت باشد، گر
ها، وزارت اطالعات است كه اين وظيفه        از تروريست  گردآوري اطالعات ول  ئ مس ،در ايران 

بر پايه .  فهميد1362سيس وزارت اطالعات مصوب مرداد أ قانون ت10توان از اطالق ماده    را مي 
ندازي ،  هاي برا  ها و فعاليت  كشف توطئه « هاي وزارت اطالعات   يكي از وظيفه   ،بند ب اين ماده   

جاسوسي ، خرابكاري و اغتشاش عليـه اسـتقالل و امنيـت و تماميـت ارضـي كـشور و نظـام                      
  )9(».استجمهوري اسالمي ايران 

  
  هاوشنيدها و كنترل نامه  ضبط گفت.2

ها  گسستن ريسمان پيوند ميان تروريست     ،گيري از اقدامات تروريستي    يكي از راههاي پيش   
هـا يـا شناسـايي     گوشه راندن تروريست  به  براي  . فداران آنهاست با يكديگر يا با پشتيبانان و طر      

هـا  ها در زمينه ضـبط مكالمـات و كنتـرل نامـه            اي به دولت  گذاران اختيارات گسترده   آنها، قانون 
 دربردارنده افزارهاي گفتاري و نوشـتاري و ديـداري          ،هاضبط و كنترل گفتگوها و نامه     . ندا داده

بيني شده است؛    اين شيوه در بيشتر قوانين ضد تروريسم پيش       . است مانند نامه، تلفن و اينترنت    
هـاي پيـشين، بـه     افزون بر اصـالح برخـي قـانون   ،پرستي آمريكا  قانون ميهن  201از جمله ماده    

. ســيم، شــفاهي و الكترونيكــي را روا دانــسته اســت اي شــنود مكالمــات بــيصــورت گــسترده
هـا، اطالعـات    ي پيگرد حق شنيدن يا ديـدن تلفـن        ها به مقام  ، همين قانون  210 ماده   ،طور همين
 ماننـد گونـه اشـتراك يـا انـدازه           1)رسـا (دهندگان خدمان اينترنتي   شده كاربران توسط ارايه    ثبت

هـاي پروتكـل    هـاي خـدمات اينترنتـي و آدرس       هاي پرداخـت هزينـه    شده و منبع   خدمات ارايه 
  .اينترنتي را دارند

                                                                                                                   
 1. Internet service provider  
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 اختيـار  ،موران بـراي كـشف اقـدامات تروريـستي      أ، م  قانون امنيت هوايي آلمان    6طبق ماده   
موران دولتـي   أم« قانون امنيت انساني فيليپين،      7بر پايه ماده    . هاي شخصي را دارند   گشودن داده 

توانند بـا بـه كـارگيري هـر         با وجود قانون ضد استراق سمع، با مجوز كتبي دادگاه پژوهش مي           
هـا، مكالمـات،    لكترونيكـي، ارتباطـات، پيـام   حالت، شكل، نوع يا سـنخ از ابـزار و تـسهيالت ا        

هـا و  شده يـا سـازمان   هاي تروريستي از قبل اعالم  هاي سازمان وشنيدها و نوشته   مباحثات، گفت 
  » .افراد مشكوك به ارتكاب تروريسم يا تباني براي ارتكاب آن را شنود يا دريافت يا ضبط كنند

اني كه بسته به شغلـشان بايـد اطالعاتـشان           شنود يا دريافت اطالعات از كس      ، اين ماده  ،البته
  . مثل پزشكان و بيماران يا وكيالن و موكالن را مستثني كرده است،پنهان بماند

موران دولـت بـه بهانـه       أ م ،2000 مصوب   ،بر پايه قانون تنظيم اختيارات بازپرسي انگلستان      
گـردآوري  ،  )2مـاده   ( اطي  هاي ارتبـ  توانند به فراگيري يا افشاي داده     هاي امنيت ملي، مي   بايسته

  . هاي سرزده دست زنندو انجام جاسوسي) 28ماده (هاي در حال تراكنش  از دادهاطالعات
ترين بخش افزايش اختيـارات  رسان، برجسته هاي اطالع ها و موج  ها، تلفن ها، پيام كنترل نامه 

 نيست، بيـشتر    پليس و ضابطين دادگستري است و چون همراه با رويارويي پليس با شهروندان            
در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب در      . از ديگر راهكارها پذيرفته شده است     

بازرسي مراسـالت پـستي، مخـابراتي صـوتي و           مالحظه، تفتيش و  ،  1378امور كيفري مصوب    
و بـا دسـتور   براي كشف جـرم الزم باشـد   در صورتي جايز است كه   ،تصويري مربوط به متهم   

 محدوده كنترل تلفـن افـراد بـا دو    ،104 طبق تبصره ماده    در عين حال،  . يي انجام شود  مقام قضا 
. گـسيخته اسـت     گسترده و عنـان    ،نشده امنيت كشور و حقوق اشخاص      اصطالح مبهم و تعريف   

كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط اسـت و يـا بـراي                   ،طبق اين تبصره  
  .ر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع استاحقاق حقوق اشخاص به نظ

  
  بازرسي مبادي ورود و خروج. 3

 چه در قانون و چه در عمل، بيشترين توجـه و حـساسيت   ،ها براي پيكار با تروريسم  دولت
قـانون مـيهن   . انـد خود را متوجه اتباع خارجي يا اتباعي كه اصالتاً اهل كشور ديگر باشند، كرده   

زنـد تـا شـهروندان      بـر اتبـاع خـارجي مـي       بيشتر  رچسب تروريست را     ب ،پرستي اياالت متحده  
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، 102گونـه، در قـسمت نخـست مـاده           كـه بـا واژگـان بـه ظـاهر حمايـت           بـه حـدي      ،خودي
هاي اهل جنـوب آسـيا را برخـوردار از    هاي مسلمان و آمريكاييهاي عرب، آمريكايي  آمريكايي

 نه تنها حساسيت را نسبت به اين بخش از  ،گذاري  اين شيوه قانون   وگذار دانسته    پشتيباني قانون 
دهد، بلكه در رفتار، اين جمعيـت را مـتهم بـه تروريـسم دانـسته و                 جمعيت آمريكا افزايش مي   

  .كندها را از ميان اين افراد جستجو ميتروريست
كنند نسبت به برخـي      هاي ضد تروريستي را دنبال مي     هايي كه سياست   ديدگاه نابرابر دولت  

 بـه ويـژه در      ،ها، زمينه را براي كنترل شديد در مبادي ورود و خـروج           ها و كيش  يتگروهها، مل 
- بازرسي بدني آشكار، تفتـيش افزارهـا، بررسـي بارها،انگـشت           .استفرودگاهها فراهم ساخته    

مدت در جايي ويژه، منتظرگذاشتن، پيگرد نامحسوس در فرودگاههـا يـا             نگاري، ايستاندن كوتاه  
هـاي   از جملـه اقـدام  )10(انـد،  ناميـده  1گيرانـه  آن را بازداشـت پـيش     حتي بازداشت كه برخـي      

 پـيش از آن،    سـپتامبر و رخـدادهاي       11 رويـداد . ها نسبت به مسافرين اسـت      سختگيرانه دولت 
 107كه طبق بخـش  اي  به گونه ،ها به امنيت هوايي را موجب شده حساسيت بيش از حد دولت    

 مورد آموزش كاركنان هواپيما، مدير اداره هـوايي          در ،2001قانون امنيت هوايي آمريكا مصوب      
  .مين امنيت هواپيما از كارشناس تروريسم بهره ببردأتبه منظور فدرال مكلف است 

رفتار سختگيرانه اياالت متحده نـسبت بـه ايرانيـان در فرودگاههـاي ايـن كـشور و انجـام                    
 سوق داد كه نتيجه مقابله به مثل ه  گذار ايران را ب    نگاري و توقيف، قانون    هايي مانند انگشت   اقدام
 در  نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور         قانون لزوم بازرسي و انگشت     تصويب   ،آن

دولت موظف است از كليـه اتبـاع آمريكـايي در مبـادي             « ،ماده واحده طبق اين   .  شد 1385آبان  
   ».نگاري نمايد انگشتمتناسب با رفتار آمريكا، بازرسي و  ورودي كشور و صدور رواديد 

  
  افشاي اطالعات. 4

 وظيفه نهادهـايي اسـت كـه بـا توجـه بـه تكليـف قـانون يـا چگـونگي                      ،افشاي اطالعات 
افشاي اطالعات  . كنندهايشان، از ارايه اطالعات به مراجع امنيتي و قضايي خودادري مي           فعاليت

يا نهادهايي است كه قانوناً     افشاي اطالعات ناظر به رفتار اشخاص       . جدا از آگاهانيدن بزه است    
                                                                                                                   
 1.Preventive Arrest  
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هاي آغازِ پيگرد بزه  يكي از جهت، اما اعالم اطالعات درباره بزه،نبايد اطالعات را بازگويه كنند
 قـانون  606مگر در موارد استثنايي مانند مـاده  (در برخي كشورها مانند ايران      اين وظيفه،   . است

دادن  جدان شخص نهاده شده تـا رخ       بر عهده و   )11()مجازات اسالمي نسبت به مديران ادارات     
 وظيفـه   ،ه را به ضابطين دادگستري يا دادسرا آگاهي دهد و در برخي كشورها ماننـد فرانـسه                زب

قانوني اشخاص است كه وقوع جرم يا موقعيت مشرف به وقوع آن را آگاهي دهنـد و چنانچـه                   
  .خواهند بود، مرتكب جرم و سزاوار كيفر )ترك فعل( اين فرمايشِ قانون را واگذارند

 جلـوگيري از كمـك مـالي بـه          بـه منظـور    ،هـاي تروريـستي و بـه ويـژه        براي پيكار با بزه   
شـويي كـه     گيري از پـول    هاي پولي و بانكي و پيش     سويه بر تراكنش  ها و نظارت همه    تروريست
ا گذار نه تنها رازداري بانكي ر رود؛ قانونها به شمار مي   مين مالي تروريست  أترين منبع ت   برجسته

هاي پـولي   جايي هدادن جاب  ها را مكلف به شناسايي مشتريان خود و آگاهي        روا ندانسته كه بانك   
 افشاي اطالعات محدود به اطالعات مالي و بانكي نيست و بـه هـر               ،البته. آور كرده است  گمان

 قانون ضـد تروريـسم،      19 ماده   ر پايه ب. گونه اطالعات مرتبط با اقدامات تروريستي تسري دارد       
ط شده  ب با اطالعات ض   پيوندهرگونه تكليف رازداري در     « ، انگلستان 2001 مصوب    و امنيت  زهب

 درآمدهاي داخلي زايـل گرديـده و افـشاي ايـن گونـه اطالعـات بـه منظـور انجـام                      نزد واحد 
هـاي اطالعـاتي     اجراي مسووليت  سازيآسانهاي كيفري و يا با قصد        و يا رسيدگي   هابازجويي

  ».دولتي ذيربط مجاز شناخته شده استهاي توسط سازمان
  

  پيگرد و بازپرسي 
دادن هر بزهي بـا كـشف آن         شود، ولي رخِ  كار رسيدگي به بزه، با كشف آن آغاز مي         گردش

 ولـي بـه شُـوندهاي گونـاگون         ،دهنـد ها در جهان بيروني رخ مي     بخشي از بزه  . پيوستگي ندارد 
 ايـن   ،با اين حال  . شوداه بزهكاري گفته مي   ها رقم سي    بدان ، آماري به لحاظ شوند كه   كشف نمي 

ها خشونت يا تهديـد بـه آن را         تروريست. هاي تروريستي بسيار پايين است    رقم در پيوند با بزه    
 پـس از آن،     عمدتاًپيش از اقدام تروريستي و      رو،   و از اين  دانند  هاي خود مي   افزار پيشبرد هدف  

اندركاران   دستبنابراين، .دهندود را آگاهي ميپيوند عليت ميان خشونت يا تهديد رخ داده با خ
در برابـر،   . كننـد صرف نمـي  براي كشف بزهكار    دستگاه عدالت كيفري، وقت و هزينه چنداني        
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شـود و تـا پايـان فراينـد          با پيگرد متهم يا متهمان آغاز مي       ،هاي دادرسي ها و دشواري  پيچيدگي
هــا، اربودن دســتگيري تروريــستهــايي همچــون دشـو يابــد؛ زيـرا عامــل ه مــيدامــرسـيدگي ا 
موران دولت در صورت دستگيرشدن، تهديد گواهان، تهديد دادرسـان          أنكردن آنها با م    همكاري

 از ، سبب شده فراينـد رسـيدگي دربـاره ايـن دسـته از مرتكبـان           ،ثير بودن اجراي كيفرها   أتو بي 
  . تر واداردتابتر و با شبيني فرايند سختها را به پيش هاي خود دور شود و دولتهدف

هاي آيـين دادرسـي     روييهاي تروريستي، برداشتن گشاده   ري نسبت به متهمان اقدام    يسختگ
هاي شكلي دربـاره اينـان، جداگانـه        ها و قاعده   وگرنه چنين نيست كه همه گزاره      ،كيفري است 

شـته  هاي همگاني كه در فرايند رسيدگي نسبت به همه متهمان روا دا            سختگيري ،بنابراين. باشد
 اطالعاتي كه «براي نمونه، . هاي تروريستي نيستشود، در معناي برخورد بد با متهمان اقدام      مي

 فـارغ از   بايد درباره افعال مادي و نيز توصيف حقوقي اين افعال باشـد،              ،شودبه متهم منتقل مي   
ان كتمـان حقـايق ماننـد پنهـ       .  ادله جرم ضروري بـه نظـر رسـد         ، خبري أآنكه در آغاز بيان منش    

 مشروط بر اينكه مقـام قـضايي اعتبـار و    ،نگهداشتن هويت شاهدان و مطلعان در بدو تحقيقات   
ييد كند و داليل ديگري نيز بر بزهكاري متهم داللت نمايد، نقض حق    أارزش اظهارات آنان را ت    

 در كنـار ايـن تنگناهـاي همگـاني، برخـي           )12(».شودآگاهي از اتهام و داليل آن محسوب نمي       
 كه افزون بـر اينكـه توسـط قـانون           استهاي تروريستي    براي متهمان به بزه    صرفاًها  سختگيري

ـ ها بـي  اند، مجريان قانون نيز در اين سختگيري      بيني شده پيش چنانكـه دربـاره    هم .ثير نيـستند  أت
از دسترسـيِ هـر مرجـع قـانوني         «مظنونان به تروريسم در زندان گوانتانامو گفته شده كه اينـان            

شـود كـه زنـدانبانان بـا توجـه بـه شـرايط تـشخيص                 با آنها رفتاري مـي     رو، از اين اند و   خارج
  )13(».دهند  مي

  :هاي سختگيرانه در مرحله پيگرد و بازرسي عبارتند ازترين شيوهبرجسته
  
  داشت شكنجهمدت و روا بازداشت بي.يك

. شـود يهـاي مهـم صـادر مـ       ميني است كه بـراي بـزه      أترين قرار ت   سنگين ،بازداشت موقت 
 مدت آن كوتاه و در هر حـال كمتـر از            ، سبب شده از يك سو     ،همساني اين قرار با كيفر زندان     

 در  ،ارتكـابش در بازداشـت اسـت و از سـوي ديگـر            دليل  اندازه حبسِ بزهي باشد كه متهم به        
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شدن متهم، مدتي كه در بازداشت بوده را از اندازه حبسي كه دادگـاه بـراي وي                  صورت محكوم 
نسبت به متهمان بزه تروريستي، در اندازه كيفر زندان يـا حتـي       بازداشت  . كاهندرده، مي تعيين ك 

  . نمايد بدتر از آن مي
بازداشت اجباري مظنونان به اقـدام      « از عنوان كلي     ،پرستي  قانون ميهن  412در عنوان بخش    

اجرت و   در گام نخست به اصالح قانون مهـ        ، ولي در درونمايه اين بخش     ، ياد شده  »تروريستي
 مظنون به اقدام تروريـستي يـك شـخص بيگانـه            ،تابعيت آمريكا پرداخته شده و از رهگذر آن       

 بازداشت مظنـونِ بيگانـه، داراي مـدت نيـست و در گـام سـوم نيـز ايـن                     ،است و در گام دوم    
 بلكه دربردارنده همه بيگانگـاني اسـت        ،شود به مظنونان اقدام تروريستي بار نمي      فقطبازداشت  
اي با عمليات تروريستي پيوند دارند و چه بسا خود، مرتكب بزه تروريـستي نـشده                نهكه به گو  

  . باشند
، وزير كشور اجازه بازداشـت      2001در قانون ضد تروريسم، بزه و امنيت انگلستان مصوب          

المللي، كـسي اسـت      تروريست بين «بر پايه اين قانون،     . بدون مدت مظنون تروريستي را داشت     
   )14(».ه طور معقول پي ببرد كه وي براي انگلستان تهديدآور استكه وزارت كشور ب

پذيرند  شود، كمتر ميها تشخيص داده ميها حتي در جايي كه قانون، رويارو با آزادي دولت
اختيارات بازداشت نامحدود كـه در قـانون ضـد          « ، براي نمونه  .از بازداشت محدود بهره بگيرند    

ده است، مغاير با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اعـالم و            ذكر ش  2001تروريسم جرم و امنيت     
با اين وجود، دولت اعالم كرده است قواعد اخير بايد تا زمـاني كـه قـانون                 . مردود شناخته شد  

 در قـانون ضـد      ،فراتر از همـه اينكـه      )15(».االجرا باقي بماند    الزم ،مورد تجديد نظر قرار بگيرد    
گونه اتهام خاصي   گيرند با هيچ   كه تحت بازداشت قرار مي     مظنوناني« انگلستان،   2001تروريسم  

يل نيز بـه آنهـا       فرصت رد دال   ،به عالوه . شودو همه داليل عليه آنها ارايه نمي      شوند  مواجه نمي 
  )16(».شودداده نمي

 ايـن ويژگـي يـادآور       .ن ضد تروريسم دانست   يانوتوان بدترين چهره ق   محوري را مي   مظنون
 فرجـامي مگـر     ،هـا يافتنِ شانـسيِ تروريـست    . رهگذر شانس و گمان است    دوران اثبات بزه از     

كـه دربـاره    رد؛ تا جايي  خودي و سركوب بيگانگان ندا    كردن شهروندان به خودي و غير      دودسته
  :توان همچون فوكو به ياد كيفرهاي دوره كليسا افتادن ضد تروريسم مييانوق
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بخـشيد، خـود     ن مـي  اين ظن وجود داشت كه اين آيين كه بـه جـرم پايـا             «
اگر نگوييم اين آيين     ، به عبارتي  .هاي مشكوكي با جرم داشته باشد     خويشاوندي

كـرد و   گرفت، دست كم با آن برابري مي       گري از خود جرم پيشي مي      در وحشي 
 خواست آنهـا را از آن بـاز        اي كه مي   خويي و وحشيگري   تماشاگران را به درنده   

جـالد را بـه     . داد  را به تماشاگران نشان مـي      هافراواني جرم . داد دارد، عادت مي  
كرد و در واپسين لحظة زندگي محكـوم،     مجرم و قاضي را به جنايتكار شبيه مي       

شده را بـه فـردي مـورد تـرحم يـا             ها را وارونه مي كرد و محكوم تعذيب        نقش
  )17(».ساخت تحسين بدل مي

 ولـي   ،انـد  را روا ندانسته    به روشني شكنجه متهم به بزه تروريستي       ،هاي ضدتروريسم قانون
كـه ايـن شـيوه بـراي         به ويژه در جـايي     ،بهره نيست متهمي كه در بازداشت است از شكنجه بي       

 هـم در    ،هرچنـد  )18(.گيري از رخداد تروريستي آينـده باشـد        شناساندن همكاران متهم و پيش    
ت و   داخلي و هم در سندهاي حقوق بشري، شكنجه در هر حـال بـاز داشـته شـده اسـ                    ينناقو

بـه  آن  بلكه اجـراي  ،اند كه نه تنها غير اخالقي است  شري دانسته «آن را همچون    نيز  حقوقدانان  
شكنجه براي جلـوگيري از     « ،الملل عرفي ولي از ديد حقوق بين     ،)19(».رو عذرپذير نيست  هيچ

 ،1سازد كه ميان دو قاعـده آمـره        روشن نمي ) الوقوع قريب( دادني يورش تروريستي جدي و رخ    
  .»ندادن و ديگري ضرورت يكي شكنجه :)20(يك بايد برتري داده شود؟ مكدا

 معناي انجـام بـزه اسـت بـراي جلـوگيري از خطـر               به ،در حقوق كيفري، حالت ضرورت    
سنجي داشته  يافته بايد با خطر هم     بسته به اين اصل است كه بزه ارتكاب        ،اين حالت . تر برجسته

 بتوان بـا  ، به سخن ديگر. بزه براي زدودن خطر نياز باشدتر باشد و نيز به انجام    يا از آن كوچك   
 ها براي جلوگيري از بزهاين ويژگيدر عين حال،  . دادن خطر جلوگيري كرد    گمان از رخ   بي ،بزه

متهم (ديده وي    تواند مطمئن گردد بزه    گر نمي شكنجه«آينده، پذيرفتني نيست؛ چه     تروريستي در   

                                                                                                                   
 1. Jus Cognes 

 الملل عام آور حقوق بين  وين درباره حقوق معاهدات، قاعده آمره، قاعده الزام1969 كنوانسيون 53بر پايه ماده 
تواند تغيير كند، مگر باشد كه از سوي جامعه جهاني در كل پذيرفته شده و تخطي از آن ممكن نيست و نمي مي

  . بودن است الملل كه داراي همان ويژگي آمره با قاعده جديد حقوق بين
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است كـه نيـازش دارد يـا اگـر دارد بـه             ) اطالعات(هايياهي به راستي داراي آگ    )بزه تروريستي 
شـده، راسـت     هـاي داده  يگر خواهد داد و اگر هم داد، آگـاه         ها را به شكنجه   راستي اين آگاهي  

 زيـرا   ،آينـده نـدارد   در   افزون بر اين، شكنجه، سازگاري با خطرِ رخداد تروريستي           )21(».است
ين خطر از ريشه    يده و سربسته است و چه بسا ا       آنچه قرار است در آينده رخ دهد، همگي پوش        

رسـاند كـه    اين خود مي  . يافته است  كه بزه كه همان شكنجه است، ارتكاب       در حالي  ،رخ ندهد 
 مظنـون   ،همچنـين . ضرورت شكنجه نسبت به مظنون بزه تروريستي، گمـاني اسـت نـه يقينـي              

شـود تـا پـا از       رسند مي  از گروه تروريستي باشد،كمتر خ     عضوي اگر هم به درستي      ،تروريستي
هـاي گـروه در دسـترس       هايي از برنامـه   هاي گروه خود پس كشيده و زير شكنجه آگاهي        آرمان

هـاي سـتيهنده و      شـكنجه نيـز راهكـار مناسـبي بـراي تروريـست            ، بنابراين .گر بگذارد شكنجه
  .گرا نيست آرمان

هـا شـماري از     سيخـواه ايرلنـد در برابـر دولـت انگلـستان، انگليـ             ديادر پرونده ارتش آز   
 5ها بر پايه مـاده      ايرلندي.  در بازداشت نگه داشته بودند     ،ها را فراتر از آنچه بايسته بود      ايرلندي

. كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، خواهان رسيدگي پرونده در ديوان اروپايي حقوق بـشر شـدند        
ها را به سه دليل       انگليسي ها را غير انساني خواند، بلكه عملكرد      ديوان نه تنها رفتارهاي ايرلندي    

  :پذيرفت
خواه ايرلند، سازمان نظامي پنهان و غير قانوني اسـت     نخست، ارتش آزادي  «

دوم، اگـر هـم خـشونت بـه         . هاي غير دستوري اقدام كرده اسـت       كه به فعاليت  
 خودي خود برجستگي كافي براي توجيه وضعيت اضطراري كه تهديدي بر بود

هـاي تروريـستي    فـزايش هـشداردهنده كـنش      ولـي ا   ،يك ملـت باشـد، نـدارد      
 ايـن برجـستگي را آشـكار        ،1957 تـا نيمـه نخـست        1956ها از پـاييز      ايرلندي

دارد بـر پايـه     الملـل نيـز جمهـوري ايرلنـد را وامـي            حقـوق بـين    ،سوم. كند مي
اش بــه نقطــه آغــازين رفتارهــاي  تعهــداتش اجــازه ندهــد محــدوده ســرزميني

  )22(».گرددتبديل ي انگلستان جنگجويانه بر ضد كشور ديگر يعن
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 كنوانـسيون اروپـايي دارد و       15 روشن نيست دليل سوم چه پيوندي با ماده          ،در اين پرونده  
اساسـاً  در يك جا نظامي و در جاي ديگر تروريـست ناميـده و    1 را  گروه آي آر اي    ،چرا دادگاه 

حيات ملـت انگلـيس در       و اينكه    15 ماده   رها ب گرفته از سوي انگليسي    هاي انجام چرا بازداشت 
آيـا  «خطر جدي است، استوار شده است؟ تشخيص ديوان بر پايه همان سخن پوشيده است كه   

  )23(».طلبيده است تدابير اتخاذشده دقيقاً همانهاست كه شرايط و وضعيت مي
هاي دولت عـضو را     اگر ديوان بعضي اعمال و رويه     «: اند برخي در ستايش اين تعبير ديوان گفته      

ها ديگر براي اعالم وضـعيت اضـطراري و معـاف            محه پذيرفته، در عين حال، اين دولت      با مسا 
كردن خود از تكليف رعايت آزادي بنيادين كه با تصويب كنوانسيون بـه آن پايبنـد شـده انـد،                    

  )24(».آزادي عمل تام ندارند
  
   وارونگي در بار اثبات.دو

كننـده كـه دادسـتان بـدانها        هاي قـانع  رينهها و ق   تنها از رهگذر دليل    ،به كرسي نشاندن اتهام   
چون اصل برائت سرِ آن دارد كه هر متهم همانند افراد عادي            . دست يافته، پذيرفتني خواهد بود    

متهم با توسـل بـه ايـن        . و بيگناه فرض شود و همچون شهروند از همه حقوق برخوردار گردد           
 اختيـار مـتهم در گزيـدن خاموشـي     اصل برائت و نيـز    . اصل نبايد بر بيگناهي خود دليل بياورد      

هـا و از جملـه اقـدامات تروريـستي نيـز       البته نسبت به مهمترين بـزه   ،نسبت به اتهام  ) سكوت(
 از خـود    كـه ها، بر عهده متهم اسـت       ها و گمان   اما در صورت بود برخي قرينه      ،شودرعايت مي 

هـا،   ويي، برخـي دولـت    شـ  مين مالي تروريـسم از طريـق پـول        أ در ت  ، براي نمونه  .كند اتهام   فعر
شخصي كه به يكباره اندازه قابل توجهي پول در حسابش وارد شده يا از رهگـذرِ حـساب وي           

اين به دليـل    . سازي نمايد دهند تا متهم در اين زمينه شفاف      جاشده را مورد پرسش قرار مي      هجاب
 ولـي  ،اكم است بلكه اصل برائت در اينجا نيز ح،جايي اصل برائت با اماره مجرميت نيست  هجاب

رسته و برجستگي اتهام سبب شده شخص با كمترين قرينه و ظن در جايگاه متهم قرار بگيرد و 
 ، از سـازمان تروريـستي باشـد   عضوي اگر كسي    ،همچنين )25(.به دفاع از عملكرد خود پردازد     

                                                                                                                   
2. IRA= Irish Republican Army 



 43ـــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــ ـــــــــــــــــــــــــــ22

د رو خواهـ اگر رخدادي به آن سازمان تروريستي نسبت داده شود، وي نيز با همان اتهـام روبـه    
  .يد ثابت كند بيگناه بوده است ولي با،نداشتهدر انجام بزه نقشي وي  هرچند .شد

بارانـد و در     كـه خطرنـاك و زيـان       شـود  مطرح مي هايي  وارونگي در بار اثبات دليل، در بزه      
نيازي بـه اثبـات بيگنـاهي از سـوي سـازمان يـا گـروه              .  پيگرد متهمان دشوار است    ،همان حال 

 . سازمان تروريـستي اسـت     متوجه اعضاي  ، زيانِ وارونگي در بار اثبات     در واقع، . نيستديگري  
 ولي اين عضويت به اين معنا نيست كـه          ،هرچند عضويت در سازمان تروريستي خود بزه است       

وليت ئ برخـي كـشورها مـس      ،رو  از اين  .كنند در خشونت يا تهديد به آن همكاري مي        عضاهمه ا 
تـوان نـوعي     ايـن وضـعيت را مـي      . كنند آن بار مي   يعضاكيفري سازمان تروريستي را بر همه ا      

  .يابد مسئوليت ناشي از فعل غير دانست كه در رويدادهاي تروريستي موضوعيت مي
شويي، اين اصـل بـه       هاي تروريستي و پول   روايي اصل برائت در اثبات اقدام      با وجود فرمان  

براي متهم محترم شمرده    شده، حق سكوت را در همه حال          اصل گفته  .شودطور كامل اجرا نمي   
كه اگـر بخـشي از بـار         بر دوش نهاد پيگرد نهاده است، در حالي        ،و بار اثبات را نيز در هر حال       

شود كه وي رفتار مجرمانـه را انجـام داده و بـا پـيش               اثبات بر عهده متهم قرار گيرد، فرض مي       
  . ها بايد براي اثبات بيگناهي خود بكوشدآمدن برخي گمان

 گـرايش بـه     ،2006 بـه ويـژه قـانون تروريـسم مـصوب            ،د تروريـسم انگلـستان     ض  ينناقو
بايد طرفداران اين رويكرد بر اين باورند كه بار اثبات بيگناهي متهم      . كردن بار اثبات دارد    وارونه

در گـام نخـست پيگـرد، بـازجويي و گـردآوري داليـل دربـاره                « ، زيرا وي باشد خود  بر عهده   
 ،ساز اسـت و در گـام سـوم          خطرآفرين و مشكل   ، دوم ،در گام . ستها بسيار دشوار ا   تروريست
هاي تروريستي يـا پـشتيبانان آنهـا     ها اطالعات زيادي از همدستان خود و ساير گروه        تروريست

 اما اگر بار اثبـات      ، اميدي به كسب اين اطالعات وجود ندارد       ،دارند كه با حاكميت اصل برائت     
هـا بـه دسـت      تـوان اطالعـات زيـادي از تروريـست         مـي  بر عهده متهم قرار گيـرد،     ) بيگناهي(

  )26(».آورد
 در برابر وارونگي بار اثبات رواداري نشان داده و اين سبب شده        ،ديوان اروپايي حقوق بشر   

هـاي  هاي تروريـستي و بـزه   به ويژه نسبت به بزه  ،كشورهاي اروپايي در به كارگيري اين روش      
هاي گوناگون، براي پذيرش وارونگـي بـار        ديوان در پرونده  . اي نشناسند  بازدارنده ،يافته سازمان
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كردن بار اثبات دليـل بايـد از اصـل           معكوس نخست،«: بيني كرده است   چهار شرط پيش   ،اثبات
دوم،ضـوابط مـرتبط بـا معكـوس     . بيني قانوني باشد مسبوق به پيش  و  بودن تبعيت نموده     قانوني

 بوده، قاعده استثنايي تلقـي و نبايـد بـه عنـوان             كردن بار اثبات دليل بايد محدود به مواد خاص        
 ، گردد و در هر حال     لمدادكردن بار اثبات بايد اماره نسبي ق       سوم، معكوس . اصل محسوب شود  

كردن بار اثبـات دليـل       شخص بايد بتواند خالف موضوع را به اثبات برساند و چهارم، معكوس           
  )27(».بايد عادالنه و منصفانه باشد

 ضدتروريسم بر بيگانگان   ينناهاي ديگر قو   همچون بيشترِ سختگيري   ،اثباتوارونگي در بار    
بزهكـاربودن را بـر كـساني كـه بـه      «پرسـتي،    قانون ميهن،اندچنانكه برخي گفته. بار شده است  

 با رفتار تروريستي يا سازمان      هر صورت اي كه به     كند؛ زيرا هر بيگانه   اند، بار مي  آمريكا كوچيده 
منظور از رفتار تروريستي به كارگيري يا تهديد        . شدني است اشته باشد، پيگرد  تروريستي پيوند د  

خشونت است و آهنگ از سازمان تروريستي، گروهي از دو يا چند نفـر اسـت كـه در پـي بـه                       
   )28(».كارگيري يا تهديد به خشونت است

انجـام   در صـورت     ، آمريكـا  بـه توان دريافت جايگاه كوچنـدگان      با اين واژگان پوشيده مي    
روشـن اسـت كـه وارونگـي در بـار           .  كجاست ،هاي بانكي آور يا تراكنش   هاي مالي گمان  پيمان
 بيگانگان همـواره در    ،رو  از اين  .رود كه بيگانه باشد    پيرو گمان است و گمان بر كسي مي        ،اثبات

  .گيرندمسير اتهام قرار مي
  
  پنداري گسترده  دليل.سه

  يننانمــودن مظنونــان تروريــستي، قــو  محكــومگــرد و گيــري بــراي پــي در راســتاي آســان
هاي گوناگون را باز     ها و قرينه  گيري از دليل    راه بهره  ،هاي شكلي كشورها  ضدتروريسم يا قانون  

هـاي  پنـداري و پـذيرش مـدرك        به دو مورد برجسته يعنـي خـودمجرم        ادامه،اند كه در     گذاشته
هـاي آيـين دادرسـي كيفـري و          ا گزاره اين دو شيوه گردآوري دليل ب     . شودشنيداري پرداخته مي  

اي اسناد حقوق بشري همخواني ندارند، ولي چـون كـشورها در بـه كـارگيري آنهـا بازدارنـده                  
  :اند شناسند، اين شيوه نيز زبانزد شده نمي
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-هايي كه گوينـده يـا ارايـه       بيان سخنان يا دادن مدرك    «از  ، عبارت است    1پنداري خودمجرم

   )29(».داندبزهكار ميدهنده از رهگذر آن خود را 
كردن فرايند كيفري از طريـق ايجـاد شـرايطي بـراي             پنداري راهكاري براي كوتاه   خودمجرم

به طور مستقيم   «: يابد اين راهكار به دو روش نمود مي      . پذيرش ارادي اتهام از سوي متهم است      
 و بـه طـور      كه با بازجويي بازپرس يا دادستان يا كس ديگر، شخص بزه خود را آشكار مي كند               

  )30(».پذيرد غير مستقيم كه شخص بدون الزام يا بازجويي از سوي كسي، اتهامش را مي
 امـا برخـي بـر ايـن         ،اين روش رويارو با اصل برائت، حق سكوت و حق مصونيت اسـت            

كردن بزه نه تنها  رود و پنهان منبع و دليل نخستين براي اثبات اتهام به شمار مي،متهم« باورند كه
ن متهم و باعث سرگرداني وي در طول رسيدگي كيفري و احيانـاً بازداشـت وي خواهـد                  به زيا 

ثيرپـذيري دعـواي مـدني از تـصميم         أديده نيز خواهد بود و با توجه بـه ت         شد، بلكه به زيان بزه    
 )31(».دادگاه كيفري، جبران زيان به تعويق خواهد افتاد

 ولـي در    ،پنـداري پذيرفتـه شـده      در بسياري از كشورها اصل مصونيت در برابر خـودمجرم         
در . گـردد  ارتباط با متهم به بزه تروريستي، اين شيوه در دادگاههاي برخـي كـشورها اجـرا مـي                 

 حق بنيادين ،مصونيت در برابر خودمجرم پنداري«شود گاه ادعا مي گاه،سيستم قضايي انگلستان 
 به  ، سود همگاني اقتضا كند    نبوده و بلكه محدوده و جايگاه آن نيز پوشيده است و در جايي كه             

   )32(».توان آن را تعديل كرد  مي،هاويژه در پيكار با تروريست
ها دچـار سـرگرداني شـده و بـا آنكـه دولـت               در برخي پرونده   ،ديوان اروپايي حقوق بشر   

 ولي ديوان اين    را بپذيرند،  بزه   ،انگلستان در هنگام بازجويي شرايطي را فراهم ساخته تا متهمان         
 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و حق مصونيت ندانسته         6پنداري را ناقض ماده     ودمجرمگونه خ 
  )33(.است

 امـا آنچـه     ،ديده و به صرفه دستگاه پيگردكننده اسـت         هرچند به سود بزه    ،پنداري خودمجرم
نمايانـد، كوتـاهي مقـام پيگـرد از انجـام دقيـق و كامـل                محور و دشوار مـي    اين شيوه را امنيت   

هـاي  رك اسـت در جهـت بـه كـارگيري شـيوه     اها و مد  ي بازجويي وگردآوري آگاهي   ها بايسته
اي همچون تحريك متهم يا القاي وي به مقصرشمردن خـود كـه زمينـه را                سنجه اي و بي   سليقه

                                                                                                                   
1. Self-Incrimination  
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-پذيرد و خود را در آستانه كيفر قرار مـي  شخص ناتواني كه به راحتي اتهامش را مي  كيفر  براي  

شـود  گيري خودمقصربيني ديده نمي   وق كيفري ايران، اثري از به كار      در حق . كند دهد، فراهم مي  
 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمـومي وانقـالب در امـور كيفـري كـه         129و بر عكس، ماده     

 موضوع اتهـام و داليـل آن را بـه صـورت             ...قاضي  «: دارد تفهيم است، مقرر مي   به ماده   مشهور  
سـئواالت بايـد مفيـد وروشـن        . نمايد  شروع به تحقيق مي    آنگاهو  كند   صريح به متهم تفهيم مي    

دادن پاسـخ    چنانچه مـتهم از   . سئواالت تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است          . باشد
  ».شود  امتناع او در صورت مجلس قيد مي،امتناع نمايد

 منطقـاً   همه مدارك قابل اثبـات    «گزاره  . رك شنيداري است  اروش ديگر گردآوري دليل، مد    
اعد برجسته در به كارگيري ادلـه اثبـات كيفـري و انجـام              و يكي از ق   ،)34(»قابل استماع هستند  

آوري برخي از آنها بيشتر از      ل كيفري همسان نبوده و قابليت اثبات يا اقناع        يدال. تحقيقات است 
 ماننـد   اعم از اينكه غيرمستقيم باشـند ،ركا دادرس كيفري همه مد    ، به همين دليل   .ديگران است 

 ،كنـد گواهي بر گواهي يا از اتيان آنها از سوي اشخاص فاقد اهليت مانند كودكان را بررسي مي        
. كنـد آور باشند، نمي   به ويژه مداركي كه گماني و غيراقناع       ،اما لزوماً حكم را مستند به همه آنها       
بررسـي   از همه مدارك موجود نه براي       ، اقدامات تروريستي  در عين حال، قضات، در خصوص     

 .رك شـنيداري اسـت    اترين آنهـا مـد     جويند كه برجسته   بيشتر كه براي محكوميت متهم سود مي      
يلي كه توسط افرادي غير از شاهد اصلي بـراي اثبـات واقعيـت               از دال  ندمدارك شنيداري عبارت  

 مبنـاي پـذيرش ايـن چنـين         ،راستگويي، شايستگي و آگاهي چنين افرادي     و  پرونده طرح شده    
ثير اقدامات دولـت    أ انگلستان كه تحت ت    2003 قانون عدالت كيفري مصوب      )35(.هاست مدرك

براي مقابله با تروريسم به تصويب رسيده، به ميزان زيادي استماع مدارك سماعي را روا دانسته 
 يتروريستبزه   هرچند موجب پشتيباني شهود و عدم رويارويي متهم به           ،مدارك شنيداري . است

 كـه بدانـد چـه       حـق اين   بلكه متهم را از      ، تنها يقيني و قابل اعتماد نيستند       اما نه  ،شود با آنها مي  
كنـد و بـه گفتـه اشـورث حقوقـدان            در كجا و به چه دليلي شـهادت داده، محـروم مـي             ،كسي

هايي مانند انجـامِ    به راستي آنچه سيستم عدالت كيفري با مدارك شنيداري يا با اقدام           «انگليسي،  
  )36(».گيري است تا اثبات قانوني و عادالنه بزه مچ  آن است، نوعيپنداري به دنبالخودمجرم
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تواند دليلي باشد تا پاي افراد       بلكه مي  ، تنها در فرايند بازپرسي نيست     ،بودن گماني و حدسي  
شدن به كسي بـر اينكـه         يكي از راههاي پرگمان    در واقع، . را به رسيدگي كيفري باز نيز باز كند       

در اقـدامي   «پرسـتي،   هنگامي كـه قـانون مـيهن      . هاستست، شنيده عضو گروههاي تروريستي ا   
را كـه خـود بـه       ) مهاجر يا شهروند خارجي   ( ايدهد هر كوچنده  پيشينه به دادستان اجازه مي     بي

گيـري از تروريـسم      قانون پـيش  و   )37(».عنوان مظنون تروريستي تشخيص دهد، بازداشت كند      
دهد كه به صرف ظـن بـه درگيربـودن            امكان را مي  به وزير كشور اين     نيز   انگلستان   2005سال  

توان ، مي  محدودكننده شديدي را در مورد وي اعمال كند        بيرهاي تد ،فرد در اقدامات تروريستي   
  . هاي شنيداري پي بردبه خطرناكي مدرك

  
  گيري در برگرداني مرتكبان آسان.چهار

 از يـك    ، مرزهاي سرزميني  گسترش افزارهاي ارتباطي و نقل و انتقاالت انساني در فراسوي         
بودن اجراي مقررات كيفري كـه حقـوق كيفـري را محـدود بـه                سو و حاكميت اصل سرزميني    

 از سوي ديگر، راه را براي درنورديدن مرزها از سوي بزهكاران بـاز              ،كند مرزهاي هر كشور مي   
توانند مجرم فـراري را از دولتـي كـه در آن پنـاه              ها نيز با هيچ اقدامي نمي      دولت. گذاشته است 

گرفته، بستانند؛ چه مرزهاي هر كشور خط قرمز حاكميت دولت محسوب شده و هـيچ دولتـي                 
 را بـه  جامعهتنها شيوه دسترسي به بزهكاري كه نظم . را ياراي امر و نهي در آن محدوده نيست        
 قالـب مقـررات اسـناد جهـاني يـا      المللـي در  هاي بـين  هم ريخته و گريخته، توسل به همكاري      

 امكـان اسـترداد مجـرم       ،هـايي در سايه چنين اقـدام    . اي يا انعقاد معاهدات دوجانبه است      منطقه
اي بـراي   شدن دارند، دغدغـه    ها امكانات مناسبي براي متواري      تروريست چونشود و    فراهم مي 

  .جهاني تدارك ببيننداي و  ترين مقررات استرداد را در اسناد منطقه كشورها شده تا مفصل
 ،هـاي دوجانبـه بـين كـشورها       اي يا پيمـان   گيري برگرداني تروريست در عرصه منطقه     آسان

 ، رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر      ،هاي حقوق بشر و به ويژه      اما سنجه  ،بسيار شايع است  
شـد را    شـكنجه خواهـد      ،اجازه استرداد متهمي كه به احتمال زياد در كشور متقاضـي اسـترداد            

 . فراموش شده استنسبت به تروريست اي   چنين قاعده،رسد ميدر عين حال، به نظر .دهد نمي
 امكان استرداد يا اخراج مـتهم را هرچنـد          ،2002ي دادگاه عالي كانادا در سال       أ ر ،به عنوان مثال  
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 منتفي ندانسته و اين امكان را متصف به وصف وجـود ضـرورت و               ،شكنجه در انتظارش باشد   
 كشورهاي عضو سازمان امنيت     داليليكي از   نيز   اقتضائات امنيتي    )38(.يط ويژه كرده است   شرا

اعضاي ايـن سـازمان، اسـترداد متهمـين بـه تروريـسم و       . براي استرداد است 1و همكاري اروپا 
  .اند همينطور ساير مجرمين خطرناك را ولو با وجود بيم شكنجه پذيرفته

بيني شده و مقررات آنهـا نيـز عمـدتاً     مربوط به تروريسم پيش تقريباً در كليه اسناد     ،استرداد
 ديـده   مهـايي نـسبت بـه متهمـين بـه تروريـس             اما بعضاً در اين اسناد سختگيري      ،مشترك است 

 كنوانسيون عربي مبارزه با تروريسم مـصوب آوريـل          6 ماده   7 طبق بند    ،به عنوان مثال  . شود مي
ـ        ،1998 دولـت  كـه    زمـاني اسـت      ،ه اقـدامات تروريـستي     يكي از موارد عدم استرداد متهمين ب

 هرچنـد بـه     ،ايـران . بينـي كـرده باشـد      متقاضي استرداد در ارتباط با اين قبيل جرايم عفو پـيش          
نامـه    امـا بـه صـورت موافقـت        ،هاي اخيرالتصويب مرتبط با تروريسم ملحـق نـشده         كنوانسيون

ها داشته كه از جملـه      تروريستسترداد مجرمين و به ويژه       سعي در ا   ،ها دوجانبه با برخي دولت   
آخرين آنها قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت اوكـراين               

  . است24/10/1385مصوب 
  

  نارواداري با مرتكبان يا مظنونان. پنج
شده بـراي اقـدامات تروريـستي، حقـوق و مطالبـاتي اسـت كـه                 هاي شناخته  يكي از انگيزه  

. دانندآميز يا تهديدكننده، خود را ذيحق در طرح آن مي          از طريق اقدامات خشونت    ها تروريست
ها حاضر نيستند بازيگر يا رقيبي را در برابر خود تحمل كنند كـه ضـمن نقـض                    دولت ،در برابر 

 داعيـه امـر و نهـي داشـته و دولـت را              ،هاآميزترين رفتار  با سرزنش  ،المللينين داخلي و بين   قوا
ها در داخـل مرزهـاي سـرزميني         اگر تروريست  ،رو از اين . هاي خود كرده است   بازيچه خواسته 

 حتـي اگـر از      ،شـوند دولتي مبادرت به اقدامات تروريستي نمايند، توسط دولت سـركوب مـي           
  .ه عنوان گروگان استفاده كننداشخاص بيگناه ب

راد بيگنـاه    به مخاطره افتـادن زنـدگي افـ        موجب گاهي   ،ها عدم توافق و تعامل با تروريست     
شـده توسـط    ترين نمونه آن شليك بـه سـوي هواپيمـاي مـسافربري ربـوده           شود كه برجسته   مي

                                                                                                                   
1. The organization for security and co-operation in Europe(OSCE) 
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 اجازه شليك به هواپيمـاي      ،، لهستان و هلند   )39( ضد تروريسم روسيه   ينناقو. هاست تروريست
قانون ضد تروريسم لهـستان     . دهد شدن به مراكز حساس را دارد، مي       شده كه قصد نزديك    ربوده

 به وزيـر دفـاع يـا فرمانـده نيـروي هـوايي لهـستان اجـازه داده در جـايي كـه                        ،2005مصوب  
، دارند به منطقه مسكوني     راشده   ربري يا نظامي ربوده   فهواپيماي مسا ها قصد كوبيدن     تروريست

   .دستور شليك به سوي هواپيما دهدبه عنوان آخرين راه، 
 بـا يـك     ،2001رخداد يازدهم سپتامبر    برداري از    يك چترباز آلماني با الگو     ،2003در سال   «

كند كه هواپيما را به يـك آسـمانخراش در فرانكفـورت             هواپيماي كوچك، دولت را تهديد مي     
 ولي دولـت را واداشـت بـراي    ،اين تهديد به سرانجام نرسيد و هيچ آسيبي به بار نياورد     . بكوبد
 اجـازه شـليك بـه       ،2005 مـصوب    ،گيري از تهديدهاي همسان در قـانون امنيـت هـوايي           پيش

 چون حق زندگي برخي شهروندان را به خاطر برخـي           ،اين قانون . شده را بدهد   هواپيماي ربوده 
 به نام پيكار با تروريسم به خطر مي انداخت، رويارو با قانون اساسي فدرال آلمان دانسته               ،ديگر

 در يـازدهم     ايـاالت متحـده    ، در عمل  )40(».شد و از سوي ديوان عالي قانون اساسي رد گرديد         
 ،چهار هواپيماي مهاجم را قبل از اينكه به اهداف مربوطـه اصـابت كنـد      از   يكي   ،2001سپتامبر  

 ،اين قبيل قـوانين و اقـدامات      .  چنين اقدامي را داده باشد     هزاجاسرنگون كرد، بدون اينكه قانون      
  به طور محـسوس و قابـل       ،ناقض حق حيات در ترازوي سنجش بين حقوق بشر و امنيت ملي           

 هيچ قانوني اجازه اقدام عليه هواپيماي مسافربري و     اند، وگرنه  گرفته جانب امنيت ملي را      ،انتقاد
 ، البتـه  . اين اقدام هيچ تفاوتي با اقدامات تروريستي نـدارد         زيرادهد،  نميرا  بيگناه آن   سرنشينان  

ضـد تروريـسم    قانون  . شود  به اينجا محدود نمي    ،سلب حقوق افراد به بهانه مبارزه با تروريسم       
كه قرار است عمليات ضـد تروريـستي در         را  اي  دهد جمعيت منطقه    به دولت اجازه مي    ،روسيه

  .  به جاي ديگر منتقل نمايد، رغم رضايت آنهابه ،آن انجام گيرد
 ،بر پايه سياست مرگبار در انگلستان.  نارواداري نسبت به مظنونان نيز روا دانسته شده است

 به اين پيدا كنند كه فرد خاصي قصد انجام عمليات تروريستي انتحاري             اگر مأموران پليس ظن   «
در  ،ايـن سياسـت    )41(».شرطي او را به قتل برسانند       توانند بدون هيچ مقدمه و پيش       را دارد، مي  

 در صورت لزوم    ،هاموران اجازه داده شده در برخورد با تروريست       أ ولي به م   ايران وجود ندارد،  
مورين نيروهـاى   أ قانون به كارگيرى سالح توسط مـ       3 ماده   4 طبق بند    .ينداز اسلحه استفاده نما   
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كارگيرى ه  مأمورين انتظامى حق ب     يكي از مواردي كه    ،1373 مصوب   ،مسلح در موارد ضرورى   
 كسى كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار            يريبراى دستگ «  جايي است كه   ،سالح را دارند  

- پيرو شـرط   ، هدف قرار دادن تروريست از كمر به باال        ».زم باشد نموده و در حال فرار باشد، ال      

 رعايـت   ي، يكـي ضـرورت تيرانـدازي و ديگـر         ،تـرين آنهـا   هاي گوناگوني است كه برجـسته     
  .ستكمر به باالاز دادن تا شليك  گام فرايند تيراندازي از ايست به گام

 اسـت كـه بـه    يروريـست تاقدامات  گاهي ناظر به خود مظنونين به ،هاسلب حقوق و آزادي   
 دولـت   ،2006در فوريـه    . شوند از بسياري از حقوق محروم مي      ،صرف معرفي به عنوان مظنون    

 شـخص   19  بـه موجـب آن،     ها تصويب كرد كـه      طرحي به نام ليست كنترل تروريست      ،ليتواني
،  اجازه افتتاح حـساب ، گروه يا سازمان يا شركت كه در اتحاديه اروپا اقامت دارند21حقيقي و  

اجازه داده شده از مايحتـاج      )  نفر 19( اما به افراد   ،مبادالت بانكي و مزايايي چون بيمه را ندارند       
ليا نيز در مقررات خود ليست       كشور استرا  .مند شوند  مانند غذا و امكانات پزشكي بهره      ضروري
  .هاي تروريستي را آورده كه اكثراً مسلمان هستندگروه
  

  دادرسي و اجرا
 دليـل  دو   بـه  ،ايـن مرحلـه   . بررسي ادله اثبات دعوي از جانب قاضي است        مرحله   ،دادرسي

 صرفاً به دنبال اجراي     ،طرفي دادرس كه بر خالف دادستان       بي به خاطر حائز اهميت است؛ يكي     
اضـي   اگر دادستان نماينده نظم و امنيت است، ق،در واقع. مجازات و اعاده نظم به جامعه نيست  

 مجال بهتري براي دفاع از خـود        ، در اين مرحله   ،هاتروريسترو،   از اين نماينده عدالت است و     
شـدن قـرار    ها بيشتر در آستانه تباه تحقيقات مقدماتي، حقوق و آزادي در به بيان ديگر،   .يابندمي
 صدور حكم كه به منزله پاسخ قانوني به اقدام تروريستي اسـت و در               به واسطه  ،دوم. گيرند مي

  . ابل تغيير استشدن به سختي ق صورت قطعي
ــه اتهامــات تروريــست در عــين حــال،  ــا تفــاوت،هــا دادرســي نــسبت ب هــا و  همــواره ب

 عـدم رويـارويي گواهـان بــا    ،هــااز جملـه ايـن دورانديـشي   . هـايي همـراه اســت   دورانديـشي 
 تروريـسم و بيـشتر       در قوانين ضد   ،عالوه بر اين  . مين جاني شهود است   أها به دليل ت    تروريست

هـاي  يـادآور رسـيدگي   «،  شود كه به قول برخـي حقوقـدانان        ميهايي ديده   ي سختگير ،در عمل 
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كردن فرايند رسـيدگي     هاي امنيتي  برخي جلوه  ». چند سده پيش انگلستان است     1جابرانه و سري  
  :در مرحله دادرسي و اجرا عبارتند از

  
  صالحيت فرامرزي. 1

هـا بـراي     ي دولـت  شده آيـين دادرسـي كيفـري، صـالحيت سـرزمين           يكي از اصول پذيرفته   
 نقض حاكميت سرزميني دولت ديگر محـسوب        ،رسيدگي به جرايم است و عدول از اين اصل        

 بـه   ، هستند، با نقض نامحسوس اين اصل      هاي جهاني  ها كه عمدتاً قدرت    برخي دولت . شود مي
قـانون ضدتروريـسم    . امنيت داشته باشند  ها در هيچ مكاني      اند تروريست   اجازه نداده  ،زعم خود 

 قـانون . دهـد در خارج از مرزهاي سرزميني را مي      ها   اجازه اقدام نظامي عليه تروريست     ،يهروس
سسات مالي خارجي و نيـز      ؤصالحيت تقنيني و اجرايي خود را نسبت به م         ،پرستي آمريكا ميهن

بعـد  «:  بـه دو طريـق تعمـيم داده اسـت          ،اتباع خارجي غيرمقيم در حوزه قضايي اياالت متحده       
زميني مـستقيم   سـر در بعـد فرا   . راسرزميني غيرمستقيم قـانون   قيم قانون و بعد ف    فراسرزميني مست 

شويي ارتكابي توسط    هاي محلي آمريكايي در ارتباط با تخلفات و جرايم پول          اوالً دادگاه  ،قانون
 از  ،باشندسسه مالي در اياالت متحده مي     ؤد م سسات مالي خارجي كه داراي حساب بانكي نز       ؤم

داري و دادسـتان كـل       ثانياً اين قانون بـه وزيـر خزانـه        . رايي برخوردارند صالحيت قضايي و اج   
آمريكا اختيار داده با صدور اخطاريه به هر بانك خـارجي داراي حـساب كـارگزار در ايـاالت                   

ـ                    ،متحده الت ا از بانك مزبور بخواهد سوابق مربوط به آن حساب را حتـي اگـر در خـارج ار اي
عدم اجراي اين تقاضا به قطـع رابطـه بانـك خـارجي بـا      . دهدشوند، ارايه  متحده نگهداري مي  

  )42(».بانك كارگزار آمريكايي خواهد انجاميد
 كـه بـه نحـو       اسـت اي  كنندهامل مقررات كنترل  سرزميني غير مستقيم قانون ش    صالحيت فرا 

ت مـالي خـارجي را   سـسا ؤسسات داخلـي، م ؤشده براي م   غيرمستقيم و از طريق وظايف تعيين     

                                                                                                                   
 1. Star Chamber 

هاي سياسي اين دادگاه عالي به اتهام. كرد  كار مي1641 تا 1487دادگاهي در كاخ ونست مينستر انگلستان كه از سال 
هاي امروزي، شنيدها و نوشتهودر گفت. هاي آن سري و اختصاري بودكرد و رسيدگي و خيانت به كشور رسيدگي مي

  .هاي كيفري سري و سخت استي استار چامبر كنايه از رسيدگيرسيدگ
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 تعيـين كنـد برخـي       دداري اختيـار دار    وزيـر خزانـه    ،به عنوان مثـال   «. سازدلف مي خوذ و مك  أم
 در مظان   ،هاي بانكي المللي يا حساب  ت بين اي معامال  سسات مالي خارجي و پاره    ؤكشورها يا م  

  )43(».شويي يا حمايت از تروريسم قرار دارند يا خير پول
در  ،ي به اقدامات تروريـستي    سيدگ شايستگي سرزميني ر   ،بر پايه قانون ضدتروريسم اتريش    

 خـواه در درون كـشور باشـد يـا           ، هدف اقدامات تروريـستي    اول، .شوداعمال نمي دو صورت   
ست اقدامات تروريـستي    نيازي ني . هاي اتريش است   در شايستگي دادگاه    در هر حال   ،بيرون آن 
 آنها براي اقدامات     رهبري گروه تروريستي يا همكاري با آنها يا پشتيباني مالي          كههمين. رخ دهد 
. هاي اتريشي براي رسيدگي شايستگي خواهند داشت      ستي در ديگر كشورها باشد، دادگاه     تروري
 و اسـتردادش    باشدكه مرتكب بيگانه و بزه نيز در بيرون از مرزهاي سرزميني            است   زماني   ،دوم

قانون جنايي  . ندا هاي اتريش صالح به رسيدگي    در اينجا نيز دادگاه   . نيز مورد پذيرش واقع نشود    
، براي تروريسم، شايستگي جهاني قائل گرديده و مرتكبين بيگانـه يـا             2000آذربايجان مصوب   

  .كند باشد، رسيدگي ميرخ داده ن آبدون تابعيت را هرچند بزه در جايي بيرون از مرزهاي 
بيني   داخلي براي دولت پيش    ينناهايي كه قو  المللي نيز همواره شايستگي    ي بين ها كنوانسيون

كنـد؛ ماننـد    بينـي مـي    هاي ديگري نيز پـيش     الحيت ص ،دارد و افزون بر آنها     كنند را پاس مي   مي
كـه بـزه   ص بدون تابعيت يـا صـالحيت در جـايي   صالحيت در رسيدگي به بزه تروريستي شخ    

 4 و 3بند .( يافته است ندادن رفتاري ارتكاب تروريستي براي واداشتن كشوري در انجام يا انجام       
  )ايهاي تروريستي هسته كنوانسيون سركوب اقدام9وم ماده دبخش 
  

  صالحيت ويژه. 2
 در برخـي    ،گردد، ولي در نظام عدالت كيفري     شايستگي دادگاه بر پايه چيستي بزه تعيين مي       

 بـه   ،در اينجا براي تعيين دادگاه شايـسته      . است شخصيت مرتكب، سنجه تعيين دادگاه       ،موردها
گيـر فراينـد   گير يا سـخت   دادن چهره آسان   شود، بلكه هدف نشان   نميرسته و سنگيني بزه روي      

كيفري و اجراي حكم است كه چهره نخست بيشتر نسبت به كودكان و دومي نسبت به نظاميان     
داشـت جامعـه از آنهـا در         بـه دليـل چـشم      ،نسبت به نظاميان  ) افتراقي(رسيدگي جداگانه . است
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تـر از شـهروند      شكني آنها پررنگ   قانون ،رو  و از اين   پاسباني از امنيت و يكپارچگي كشور است      
  .استغيرنظامي 

هـاي   بر پايه آنچه در اين گفتـار گفتـه شـد، بـا رسـيدگي               ،رسيدگي به اتهام بزه تروريستي    
هاي بزه تروريستي است، ولي     كيفري ديگر تفاوت دارد و اين جدايي به دليل چيستي و ويژگي           

دانـستن آنهـا، در       بلكه به دليـل نظـامي      ،جهت چيستيِ بزه  ها را نه از     برخي كشورها تروريست  
. هـاي نظـامي اسـت     ترين آنها، رسيدگي در دادگاه    اند كه برجسته  فرايند رسيدگي جداگانه نهاده   
 در يـك دسـتورِ نظـامي بـه          ،جمهور اياالت متحده    رئيس ،2001پس از رخداد يازدهم سپتامبر      

هاي نظـامي رسـيدگي را      ن تروريستي در كميسيون    اجازه رسيدگي به اتهام مظنونا     ،وزارت دفاع 
 بـا پايـداري ديـوان عـالي         1داد كه اين اقدام رئيس جمهور در پرونده رسول عليه بوش دولـت            

 قوه مجريه ادعا كرد افراد خارجي دستگيرشده در عمليات          ،در اين پرونده  . آمريكا روبرو گرديد  
 سـال در پايگـاه دريـايي گوانتانـامو در           2نظامي آمريكا عليه اقدامات تروريستي، بايد به مدت         

هاي عمومي اياالت متحـده از طريـق         بدون اينكه حق دسترسي به دادگاه      ،بازداشت به سر برند   
ديوان عالي اين ادعا را برخالف قـانون اساسـي          . اخطاريه يا جهت جبران خسارت داشته باشند      

بـودن   ذ تـصميم دربـاره قـانوني   دادگاههاي فدرال صالحيت اتخا   «: آمريكا دانست و راي داد كه     
  )44(».اجراي بازداشت نامعين افرادي كه بيگناه هستند را دارد

رسيدگي به اتهام تروريسم در كميسيون نظامي به اين دليل بود كه دولت آمريكا، تروريسم               
دانست نه بزه و با اين باور توانست ديدگاه كنگـره را نيـز بـه بـاور خـود                    را همچون جنگ مي   

 ايـن   2در مـاده    . هاي نظامي را به تصويب رسانَد       قانون كميسيون  ،2006د و در سال     نزديك كن 
هاي نظامي سازگار با قانون     كميسيونصالحيت  ها در   بيني شده كه پيگرد تروريست      پيش ،قانون

 در اين قانون    ،همچنين. افزارانه است  هاي جنگ هاي عادي و نيز مقررات درگيري     اساسي، قانون 
هـا در زيـر     ايـن كميـسيون   . جمهور داده شده است   هاي نظامي به رئيس   كميسيوناجازه تشكيل   

اند و   دادرسان اين نهادها نظامي    ،رو گيرند نه دستگاه قضايي آمريكا و از اين       وزارت دفاع جا مي   
 مگـر اينكـه     ،هاسـت هاي دادرسان اين كميـسيون     پيرو بررسي  ،حضور وكيل براي دفاع از متهم     

                                                                                                                   
1. Rasul V Bush 
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هاي ديگر وكيالن رو     با محدوديت  ،فاع گزينش شده باشد كه در اين حال       وكيل از سوي وزير د    
  .به رو نيست

شـوند و حـضور     رو مـي  اين نهادها، با متهماني نه از جنس نظامي كه از جنس بيگانه روبـه             
دادرسـي منـصفانه را بـا چـالش         بنـابراين،    .پذير اسـت   در اين نهادها به سختي امكان     نيز  وكيل  
ديد كه ادعا شده بود يك       1در پرونده حمدي عليه رامسفلد    توان  ونه آن را مي   نم. كندرو مي  روبه

شهروند آمريكايي به عنوان نظامي دشمن در خـالل عمليـات نظـامي در افغانـستان دسـتگير و               
حمـدي  «استدالل دولت اين بود كه چـون        . روانه بازداشتگاه دريايي جنوب كارولينا شده است      

منطقه عملياتي دستگير شده، روانه بازداشتگاه نظامي شده اسـت،          در حالي كه مسلح بوده و در        
حق مشاوره، اعتراض به سمت نظامي خود در نيروي دشمن و نيز اعتراض به بازداشـت خـود                  

ها را خالف اصل تفكيـك قـوا   دولت همچنين دخالت دادگاه عمومي در چنين پرونده    . را ندارد 
  . سوي ديوان عالي آمريكا پذيرفته نشد اين استدالل دولت نيز از)45(».دانسته است

نگـرد و اتهـام آنهـا را در    ِدشـمن مـي  هـا بـه چـشم نظـامي    اگر اياالت متحده به تروريست 
ارجِ كـسانِ داراي    ها را هم  گذار فرانسه، تروريست   داند، ولي قانون  شايستگي نهادهاي نظامي مي   

 شايستگي دادگاه در آيين دادرسي   .مقامي دانسته كه بايد به اتهامشان در پايتخت رسيدگي گردد         
كيفري فرانسه نسبت به اتهام بزه تروريستي بر پايه تمركزگرايي نهاده شده است، به اين شـكل                 

حتي اگر  .مراحل تحقيقات مقدماتي و رسيدگي ماهوي جملگي در پاريس بررسي مي شود    «كه  
 ارجـاع بـه     برايحيت   دادگاه آن شهر بايد قرار عدم صال       ،جرم در شهر ديگري واقع شده باشد      

   )46(».دادسراي پاريس صادر كند
 رويكــرد ،هــادر ايــران نيــز از حيــث مرجــع شايــسته بــه رســيدگي بــه اتهــام تروريــست

 مصوب  ،هاي عمومي و انقالب    قانون تشكيل دادگاه   5طبق ماده   . اي اتخاذ شده است    سختگيرانه
 توطئـه عليـه جمهـوري       ،البهاي انقـ   يكي از موارد صالحيت دادگاه     ،1381 و اصالحي    1373

  . سسات به منظور مقابله با نظام استؤاسالمي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب م
  
  

                                                                                                                   
1. Hamdi V. Rumsfeld  
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  دادرسي باشتاب. 3
دادرسي سريع، متضمن رسيدگي خارج از نوبت و فوري به پرونـده كيفـري اسـت كـه در                   

هرچنـد برخـي    . گـردد هاي معمولي رعايت نمـي      برخي از تشريفات رسيدگي    ،ضمن رسيدگي 
 برخـي از    ، امـا ايـن شـيوه از دادرسـي         ،)47(».دادرسي باشتاب را حق مشتكي عنه مـي داننـد         «

 وقت و امكانات كافي براي دفاع از خود را به           ،تشريفات دادرسي عمومي را نداشته و در نتيجه       
 و در   باشد ميكه سريع و سري     است  دادرسي سريع نزديك به رسيدگي تفتيشي       . دهدمتهم نمي 

 ،در قـانون ضـد تروريـسم اسـپانيا        . گـردد ها اعمال مـي   گاه نسبت به تروريست   ال حاضر گاه  ح
هـاي  تـر از ديگـر دادرسـي      فرايند دادرسي متهمين به بزه تروريستي، با شـتاب         «،1970مصوب  

مندي متهم به    اين گونه از دادرسي باعث پديدآمدن تنگناها در بهره         )48(».شود كيفري انجام مي  
 مانند قانون تروريسم     نيانوگردد و حتي برخي ق     از مشاوره حقوقي يا وكيل مي      يستياقدام ترور 

 قائل به كنترل وكالت يا مشاوره در دعاوي مرتبط با اقدامات تروريستي اسـت               ، انگلستان 2006
هاي ايرلندي، سـبب محكـوميتش از       شده كه در گذشته، برخورد سختگيرانه انگليس با بازداشت       

ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه معروف به اللس عليـه           «. بشر شده است  سوي ديوان حقوق    
در ايـن  .  ناظر بر آن است، مد نظر قـرار داده اسـت    6 كليتي را كه بند يك از ماده         ،كشور ايرلند 

 11 ژوئيه الـي     3 از   ،خواه ايرلند بود   فردي ايرلندي به نام اللس كه عضو ارتش جمهوري         ،قضيه
در يـك كمـپ نظـامي       ) ضد تروريسم (  ماه و به استناد قانوني خاص      6 به مدت    ،1975دسامبر  

در . شـود   هرگـز نـزد قاضـي هـدايت نمـي          ،گيرد و در طول اين مدت      تحت بازداشت قرار مي   
د كه حق برخورداري از امتيازات      ررسيدگي به شكايت اللس، ديوان موكداً بر اين امر تصريح ك          

گردد، حتي اگـر فـرد تروريـستي         ال همه افراد مي    كنوانسيون شامل ح   7 و   6،  5مندرج در مواد    
بودن دادخـواه    ناشايست« به عبارت ديگر،     .باشد كه با دولت متعاهد، خصومت پيشه كرده است        

  )49(».دليلي بر محروميت وي از دادرسي منصفانه نخواهد بود
اسـت،   1هـاي سـنگين   هاي تروريستي در زمره بزه     با آنكه بزه   ،در انگلستان و اياالت متحده    

ت منـصفه در    أ بداننـد تـا هيـ      2ولي در رسيدگي كيفري، گرايش بر اين است تا آن را بزه عادي            

                                                                                                                   
1. Serious crime 
2. Ordinary crime 
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 ، حضور هيـات منـصفه در فراينـد رسـيدگي          زيراها تشكيل نشود؛    رسيدگي به اين دسته از بزه     
يافتـه   نخست آنكه گروههاي تروريستي سـازمان     «: تواند به سه دليل بخردانه نباشد     دست كم مي  

. دادن متهم يا متهمان از كيفـر وادارنـد       ت منصفه، آنها را به فراري     أي هي اعضاند با تهديد    توان مي
ت منـصفه، فرصـت   أحـضور هيـ  رو،  و از ايـن  چالش سياسي اسـت     نوعي تروريسم   ،دوم آنكه 

عـضا را   اخوبي براي متهمان به بزه تروريستي است تـا دادرسـي را سياسـي كننـد و احـساس                    
هـاي  ه ويژه از سوي جنگجويان جبهه آزاديبخش ايرلند شمالي در دادگاه           ب ،اين شيوه . برانگيزند

ت منصفه در دسـتيابي بـه اطالعـات سـري دولتـي             أهيآنكه،  سوم  . انگلستان  به كار گرفته شد     
هاي پيونديافته با امنيت ملي در دادگاه پيش         محدوديت دارند، در حالي كه ممكن است موضوع       

  )50(».ني آنها خوشنود نيستكشيده شود كه دولت به پخش همگا
اي وجود ندارد و فقط سـه قاضـي         ت منصفه أدر رابطه با جرايم تروريستي، هي      «،در فرانسه 

 ايـن اسـت كـه    ،ت منصفه وجـود دارد أاي كه براي حذف هي دليل عمده. وظيفه رسيدگي دارند  
عـه شـاخ و     چون متهمين جرايم تروريستي افراد ناشناخته و گمنام هستند و در بـين افـراد جام               

جويانـه انجـام    رفتارهـاي تالفـي   ... ت منـصفه و     أتوانند عليه شاهد، قاضي، هيـ     برگ دارند، مي  
  )51(».دهند
  

  تعيين كيفرهاي نامعين. 4
 امـا  ، ولي معين اسـت    ، هرچند شديد  ،هاي ضد تروريسم  كيفر اقدامات تروريستي در قانون    

بينـي   اً همان نيست كه در قـانون پـيش         دقيق ،شود در مرحله اجرا، مجازاتي كه بر محكوم بار مي        
   تعيين مجازات بستگي به ميزان خطرنـاكي محكـوم  ،در قوانين ضد تروريسم انگلستان    . شود مي

. هـاي محكـوم در زنـدان اسـت      مـدت تروريـست     سـاز مانـدن طـوالني      دارد و اين خود زمينـه     
 بيشترين نظـارت    ،شود و در عين حال     انتخاب مي ها   براي تروريست ترين قسمت زندان     مطمئن

  . شود شدن آنها اعمال مي نيز نسبت به آنها براي جلوگيري از متواري
 بلكه ممكن است خانواده وي نيز از كيفر ديدنش          نيست، شخص مرتكب    مختصكيفر تنها   

پرستي آمريكا، به رئيس جمهـور        قانون ميهن  106 بخش   ،براي نمونه . ناشدني ببينند  زيان جبران 
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 اقـدام بـر ضـد ايـاالت متحـده           دليـل هاي شهروند خارجي كه به      هد دارايي دآمريكا اختيار مي  
  . محكوم شده را ضبط نمايد و به فروش برساند

هاي قانون آمده است؛      در عمل، وضعيت بسيار بدتر از آن است كه در سياهه           در عين حال،  
كمتــري  بزهكــاران مـسلمان در مقايــسه بــا بزهكـاران مــسيحي از امتيــازات   ،در زنــدان«زيـرا  

ول ئهاي انگلستان، روحانيون كليساي انگلستان مس      ها و بازداشتگاه   در بيشتر زندان  . برخوردارند
ندانيان مسيحي هستند، حال آنكـه زمينـه برخـورداري مـسلمانان از چنـين        زانجام امور مذهبي    

  )52(».شود فراهم نميخدماتي معموالً
زات حبس شـده، پـس از تحمـل         شخصي كه به واسطه اقدامات تروريستي محكوم به مجا        

هـا در     اما به لحاظ خطرنـاكي تروريـست       ،شود  همانند ساير محكومين از زندان آزاد مي       ،حبس
 بـه عنـوان مثـال در        . تدابير خاصي براي آزادكردن محكوم اتخـاذ شـده اسـت           ،برخي كشورها 

 كـه    آزادي محكوم در گرو تصميم وزارت كشور است        ،شدن مدت حبس   رغم تمام  به ،انگلستان
  )53(.كند  را با توجه به منافع عمومي و امنيت ملي اتخاذ ميآن

 نخـستين   ،لطفـي رئيـسي   . شـود محدوديت ديده مي  متفاوت  هاي   گونه ،نسبت به محكومين  
 ماه زنداني 5 سپتامبر، 11فردي كه در انگلستان به اتهام آموزش خلباني به هواپيماربايان رخداد        

زماني كه در زندان بوده است مورد ضرب و         « گفته است    اششدن بي گناهي   شد، پس از روشن   
توانـد بـا هيچيـك از        پس از آزاديش نمـي     ،جرح جسماني و آزار رواني قرار گرفته و به عالوه         

  )54(».خطوط هوايي مسافرت كند
فتيشي عهد سيطره   هاي ت  يادآور رسيدگي  ،مات تروريستي  شيوه رسيدگي به اقدا    ،به هر حال  

شناسـي و     از شناسـايي مـتهم يـا مرتكـب از منظـر علـومي چـون جـرم                  نيـاز كليساست كه بي  
 اما اگر آيين دادرسي امـروزي       ،شناسي، فقط در انديشه تعذيب يا حذف وي از جامعه بود           روان

شناسي ارتزاق   شناسي و روان   معهشناسي، جا  هايي چون جرم   را در مسير اصلي خود كه از دانش       
ات تروريستي غيـر از وضـعيتي بـود كـه در قـوانين ضـد                كند، قرار دهيم، رسيدگي به اتهام     مي

آيـد؛ چـه اگـر از منظـر واقعيـت بنگـريم،           بيني شده و در عمل نيز به اجرا درمي         تروريسم پيش 
آنهـا  .  روحيه جنايتكارانـه ندارنـد   ، اما به واقع   ،ها هرچند ناقض قوانين كيفري هستند      تروريست

 قدرتي را برافراشته و چون توانايي مواجهـه بـا           دارند كه علم مخالفت با    را  جويي   روحيه ستيزه 



 37ـ ــــــــــــــــــــــــــــ... مطالعه تطبيقي آئين دادرسي:  امنيت ملي و حقوق متهم

 همـان   ،پـذير اسـت و ايـن مـسير         رود كه سـخت اشـتباه و سـرزنش         آن را دارد، مسيري را مي     
چنـين  . زدن به قـدرت اسـت      اي براي ضربه   خشونت يا تهديد عليه افراد بيگناه به عنوان وسيله        

شـان قابـل سـرزنش و كيفـر          يرانـساني ها، قطعاً آنها را به خاطر رفتار غ        طرز تلقي از تروريست   
 اما نه تا اين حد كه اقدام تروريستي را در هر حالت در برابر امنيـت ملـي قـرار داده و                      ،داند مي

گذاري داخل شود و سپس از   ابتدا در قوه قانون،هاي سياسي حاكم بر دولت     اجازه دهيم ديدگاه  
بندي به اصول و    ي ضمن پا  ،ي و قضايي  گذار  دستگاه قانون  در واقع،  .طريق قضات به اجرا درآيد    

بسته  شوند چشم   بايد تروريسم را فقط در حد عنوان مجرمانه بپذيرند واال مجبور مي            ،قواعدشان
اگر ما « ،منافع سياسي است و به گفته قاضي جرالد آمريكايي    جنگي حضور يابند كه مبنايش       در

 ،وريسم داخل شويم و بر همين مبنـا در دستگاه قضايي به خود اجازه دهيم در التهاب فراگير تر     
آن وقـت   .  خود را صادر كنيم، بخـشي از دولـت در حـال جنـگ بـا تـرور خواهـد بـود                      يآرا

اند كه كمتر از مقـام و       ها برنده اين جنگ مهم خواهند بود؛ زيرا از ما كسي را ساخته            تروريست
  )55(».ن ماستأش
  

  گيري نتيجه
انـد كـه     وضع شده  2001يازدهم سپتامبر   از واقعه   پس  عمدتاً   ،در دنيا قوانين ضد تروريسم    

ايـن  . بـود اقدامات تروريـستي    در مبارزه با    المللي   هاي بين  اسناد و فعاليت  ناكارآمدي   ،در نتيجه 
اسـناد   كشورها را بهتر از      امنيت ملي  داخلي،امكانات نظامي، انتظامي و امنيتي      با اتكا به     ،قوانين
در  .كنند مين مي أها به تصويب مي رسند، ت      ملتر و برابري    كه با محوريت حقوق بش    المللي   بين

بـر حـسب    كـه   ايـن اسـت      ،وارد اسـت  ضـد تروريـسم     اي كه به قوانين      ايراد عمده  عين حال، 
ه امنيـت ملـي     واقعه يازدهم سپتامبر كـ    در پاسخ به    اكثر كشورها    بلكه   اند؛ وضع نشده ضرورت  

 قوانين ضد تروريسم   وضع   اهي با اين كشور و     همر ، مبادرت به  نه رفته بود  اياالت متحده را نشا   
از نظـر    چـه    ،تـا حقـوقي    ارد د سياسـي صـبغه    بيشتر اين قبيل قوانين     ،اند و به همين دليل     كرده

 مگـر   ،شـود   مـي  لمـداد استبداد ق و گرايش به    ها   تحديد آزادي متضمن  حقوقي هر قانون كيفري     
هـاي فـردي را محـدود      آزاديهرچنـد قانون  ،در اين صورت. آن به اثبات رسدضرورت  اينكه  
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بـدون احـساس ضـرورت بـه تـصويب          قـانوني    اما اگر    ،وجودش مفيدتر از نبودش است    كند،  
 گردآوري اطالعـات  وليت مدني،   ئمس،  مرتبط با جرم و كيفر    مقررات  شود از    اي مي  ملغمهبرسد،  

ت مبـارزه بـا اقـداما    متوليـان   در افـواه هر موضـوع ديگـري كـه   مسائل سياسي و و جاسوسي،   
پيروي نويسي   قانونهاي  تانداردضد تروريسم كمتر از اس    قوانين   ،رو از اين  .چرخد تروريستي مي 

   .اند را به درستي رعايت نكرده حاكم بر حقوق كيفرياصول مسلم و در عمل نيز كرده 
 ضـروري   ،ها براي مقابله با تروريست   گيرانه   اتخاذ رويكرد سخت  و  اين قوانين   نفس وجود   

دگرگوني حقوق  به    قائل ،با اقدامات تروريستي   در مواجهه    ،سد و برخي حقوقدانان   ر به نظر مي  
هم در حقوق كيفـري     ها    اين دگرگوني  )56(.هستند 1محور دشمن حقوق كيفري     ايجاد يفري و ك

 آنقـدر مـصاديق     ،در حقوق كيفـري مـاهوي      .لحاظ شده و هم در حقوق كيفري شكلي       ماهوي  
عنـاوين  كه مـرز ايـن پديـده را بـا سـاير               زياد است  ،ام گرفته اي كه اقدام تروريستي ن     مجرمانه

نـوع   هـر    ، انگلـستان  2006در قـانون تروريـسم       ،به عنوان مثال   . كرده است  مشخصنامجرمانه  
 ،فيزيكـي  اعـم از     ،به هـر شـكل باشـد       ،يا آموزش اقدامات تروريستي   ها   با تروريست همكاري  

جـرايم مـرتبط بـا      دانـستن    مطلق ،ترهه گسترد از هم  .شود انگاشته مي جرم   ،اينترنتيحضوري يا   
 با اصالح قانون مجموعه ،2005 مصوب ،قانون ضد تروريسم استراليا. اقدامات تروريستي است

مطلـق و منـوط بـه صـرف         را  وريستي  دامات تر جرايم مرتبط با اق   وقوع   ،1995جزايي مصوب   
 در ايـن    شـده  بينـي  انـه پـيش    رفتارهاي مجرم  ، به عبارت ديگر   .دانسته است وقوع رفتار فيزيكي    

كـه  آموزش تروريـسم     ،همينطور. نجر به وقوع اقدام تروريستي شود      الزم نيست لزوماً م    ،قانون
ديـده بـراي انجـام        مرتبط با آمادگي شـخص آمـوزش        الزم نيست  ،اي است  جداگانه جرمخود  

 را  يـستي  ترور ماتاسيطره حقوق كيفـري بـر اقـد       آنچه   ،از همه مهمتر  . اعمال تروريستي نباشد  
 جـرم   تروريسم فراتر از   ، در اين طرح   . است تروريسمجنگ با   طرح غيرحقوقي   كرده،  تضعيف  

 بـه   ،متقارنناهاي آرايشي با نبردهاي     جايگزيني جنگ  ، با اين وصف   . نوعي اعالم جنگ است    و
 مرزهاي عناوين مجرمانه بـا رفتارهـاي        ،هايي كه عليه تروريسم اتخاذ گرديده      ويژه با استراتژي  

  )57(.گي را ملكوك و مبهم كرده استجن

                                                                                                                   
1. Enemy-Type criminal law 
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  .به اجـرا درآيـد   از طريق قضات ،داخل شود و سپس  گذاري   ابتدا در قوه قانون    ، بر دولت  حاكم
 ،بنـدي بـه اصـول و قواعدشـان    يضمن پا ،گذاري و قضايي دستگاه قانون اين در حالي است كه  

در بـسته    چـشم شـوند   مجبـور مـي     وگرنه دبايد تروريسم را فقط در حد عنوان مجرمانه بپذيرن        
   .منافع سياسي استيش مبناه كحضور يابند جنگي 
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