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چکیده
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوو ی ،تقابوِ «حقوو حام یوت» و «حقوو هوهنو ی» در
عنصههای مختلف است هن چن امنوزه مفهوم «حقو هوهنو ی» بوه عنووان ق وۀ مقابوِ «حقوو حام یوت»،
جایگاه ویژهای در عنصۀ حقو بینال لِ و حقو داخلی مشورهای مختلف به ویژه در مباحث منبوط به حقوو
بشن پی ا منده است .در این میان ،بو ون هویچ تندیو ی «جونایم علیوه امنیوت» را مویتووان یکوی از مه تونین و
حساستنین عنصههای چالش و تقابِ میان حقو حام یت و حقو ههنو ی دا ست .جونما گواری بوه عنووان
یک فنآین عل ی و حقو ی مبتنی بن بنخی از اصول و مبا ی است .مبا ی و اصول جنما گاری مولفوههوای هسوتن
مه ا ون را به ه گان تح یِ میمن و بیان میدار مه چنا بای از ا ون پینوی مند .در حقوو میفونی موناد از
مبا ی جنما گاری ریشههای دینی ،فلسفی ،ا تصادی ،جامعه هناختی و اخال ی توسِ به اعو هی میفونی اسوت و
اصول هامِ اصول حقو ی چون اصِ ا و ی بودن جنم و مجازات ،اصِ مقبولیت اجت اعی و اصوِ پواشیش و ..
هستن با رعایت اصول جنما گاری با جنم و ابهنجاریهای اجت اعی مقابله و حقو ههنو ی حفظ مویهوود و
ع م رعایت اصول جنما گاری در جنایم خصوصاٌ در جنایم علیه امنیت تیجهای جزء افزایش رفتارهای مجنما وه،
افزایش مجازاتها ،تورم ج عیت میفنی تح یِ هزینه به جامعه و عو م رعایوت حقوو هوهنو ی و در هایوت
گستنش بیع التی خواه داهت.
واژگان کلیدی :جنما گاری ،امنیت ،حقو ههنو ی

* دا شجوی دمتنی حقو میفنی و جنم هناسی ،گنوه حقو  ،واح م ،دا شگاه آزاد اسالمی ،م ،اینان.
** دا شیار دا شگاه پندیس فارابی دا شگاه تهنان  ،اینان .ویسن ه مسئول
*** استادیار دا شگاه پیام ور

.......214تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و سوم ،بهار1398

مقدمه
جنما گاری را میتوان فنآین ی امی مه به موجب آن ا و گذار بوا در رون گونفتن
هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بن مبا ی رنی مورد بول خود ،فعوِ یوا
تنک فعلی را م نوع و بنای آن ض ا ت اجنای میفنی وضع میمنو  .آآ ابابوا ی:1384 ،
 )12بن این اساس ،جنما گاری امنی پسینی و مبتنی بن علوم زین ساختی ه چون فلسفه
حقو  ،فلسفه سیاسی و علوم اجت اعی است .به عبارت دیگن ،جونما گواری مبتنوی بون
مبا ی رنی مورد بول حکومت یوا و رت سیاسوی اسوت آ جفوی ابن و آبادی:1373 ،
)156
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوو ی ،تقابوِ «حقوو حام یوت» و
«حقو ههنو ی» در عنصههای مختلوف اسوت و ه چنوین امونوزه مفهووم «حقوو
ههنو ی» به عنوان ق ۀ مقابِ «حقو حام یت» ،جایگواه ویوژهای در عنصوۀ حقوو
بینال لِ و حقو داخلی مشورهای مختلف به ویژه در مباحث منبوط به حقوو بشون
پی ا منده است .در این میان ،ب ون هیچ تندی ی «جنایم علیه امنیت» را میتوان یکوی از
مه تنین و حساستنین عنصههای چوالش و تقابوِ میوان حقوو حام یوت و حقوو
ههنو ی دا ست .به دلیِ اه یتِ فناوان جنایم علیه امنیت و تبعات و توایج مهلوک و
زیان باری مه اینگو ه جنایم بنای رم و امنیت ع ومی ،اسوتقالل و حام یوت ملوی بوه
د بال دار  ،بعضاً دولتها از اصول ملی و تثبیت ه ۀ حقو میفنی عو ول مویمننو .
جنما گاری ا یشۀ مجنما ه و اع ال مق ماتی ،توسعۀ دامنۀ ه ول جنایم ،محنوم مندن
منتکبان از ت ابین ارفا ی و حقو دفاعی ،ع ول از اصِ سنزمینی یا درون منزی بوودن
حقو جزا و اتخاذ رویکند سختگینا ه در وامنش دهی از مه تنین مصادیق عو ول از
اصول ملی و تثبیت ه ۀ حقو میفنی در حوزۀ جنایم علیه امنیت محسوب مویهوو
تشنیح و تبیین مبا ی و اصول جنما گاری در جنایم علیه امنیت میتوا چالش و تقابِ
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میان حقو حام یت و حقو ههنو ی را ماهش و و منافع مندم و حام یت را توامین
ای .
در این مقاله به این بحث مهم میپندازیم مه در حوزه جنما گاری علیوه امنیوت اعوم از
داخلی و خارجی چه مبا ی و اصولی بای لحاظ هود مه هم امنیت ملوی و هوم حقوو
ههنو ی حفظ هود؟ فنضیه اصلی ،آن است در حوزه جنما گاری علیه امنیوت مبوا ی
چون غین موثن بودن روش میفنی ،اع ه «رویکند ح ا ِ» و ...را م رن بای داهت توا
هم امنیت ملی و و هم آزادیهای فندی حفظ هود و ه ف از تحقیق استفاده از تایج و
دادههای ب ست آم ه در اصالح ا ون مجازات اسوالمی اسوت روش تحقیوق بصوورت
توصیفی و تحلیلی میباه و در هایت تجزیه و تحلیِ و پیشنهاد خواه آم .

 .1اصول جرمانگاری
اصِ ،در لغت به معنای هنآ چه وجود چیزی بسته به آن باه و ه چنین به معنوای
بیخ و بنیاد امور و اهیاء و اسواس و پایوه هون چیوز آمو ه اسوت آدهخو ا )1377 ،و در
اص الح علم اصول معا ی متع دی دارد .آ چه در اینجا مورد توجه است ،اع ه مست ن،
ملی و ثابتی است مه ا و گذار هنگام جنما گاری یک رفتوار بایو آن را مو رن ونار
ده  .اصول جنما گاری به هنح زین است:
 -1-1اصل قانونی بودن جرم و مجازات:
در وا ین میفنی ماهوی اصِ بن آن است مه اثون وا ون سوبت بوه آینو ه اسوت و
سبت به گذهته تسنی پی ا یمن  .اصِ  169ا ون اساسی در این مورد بیان مویدارد:
«هیچ فعِ یا تنک فعلی به استناد ا و ی مه بع از آن وضع ه ه است ،جونم محسووب
یهود»
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 -2-1اصل مصلحت عمومی:
حفظ رم ع ومی زمینه اصلی جعِ مقنرات میفونی و موالک و معیوار آن اسوت و
اصوشً جنایم جنبه ع ومی دار و خصوصی بوودن آنهوا اسوتثناء بون اصوِ اسوت .در
معنای عام ملیه جنای ی مه در مقنرات میفنی پیشبینی میهو واج جنبه مخالفت با
مصالح ع ومی مشور  ،زینا مصلحت ع ومی ا تضواء دارد موه روم و ا تروام جامعوه
حفظ گندد ،وا ین و مقنرات اجنا هود ،هچکس خالف آ چه مقنن بیوان مونده ع لوی
ا جام ه و حکومت ا ون حک فنما باه  .ارتکواب هون جونم علیوه هون موضووعی،
خالف دستور مقنن و بن خالف مصلحت ع ومی مشور است .به رن میرسو  ،جنموی
وجود اهته باه مه و وع آن به طور مستقیم یا غینمستقیم به مصالح ع وومی مشوور
به معنای عام خ هه وارد کن آحبیب زاده.)1379 ،
 -3-1اصل الضرر:
اصِ شضنر به مفهوم هی ضنر به دیگنان ،در ه وه روامهوای حقوو ی بوا مبوا ی
است شلی مم و بیش مشابه پذینفته ه ه است و در حقو اسالمی ،پیناموون ایون اصوِ
بحثهای گستندهای از سوی فقها و حقو ا ان اسالمی صوورت گنفتوه اسوت .از رون
بکاریا مقیاس وا عی جنایم ،زیا ی است مه به جامعه وارد مویهوود .بنخوی از جونایم،
جامعه یا این گان آن را به ابودی میمش  .بنخی دیگن امنیت خصوصی ههنو ان را
به خ ن میا ازد و به حیات ،اموال و هنافت آ ان ل ه وارد مویآورد .سونا جام دسوته
دیگنی از جنایم وجود دار مه با رفتارهایی مه هن ههنو ی مکلف به ا جام یا تونک
آنها -به منرور تامین مصلحت ع ومی -است مغاینت دارد .هن فعلی مه در میوان ایون
دو ح نار گنفته باه  ،بای جنم هناخته هود آبکاریا.)1377 ،
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 -4-1اصل مقبولیت اجتماعی
بناساس این اصِ ،در جنما گاری یک رفتار ،بِ از هن چیوز بایو بوه وامنشوی موه
ههنو ان سبت به آن از خود شان خواهن داد ،توجه هود .زمینههای ع لی و اجنایی
رفتار جنما گاری ه ه در جامعه تا چه ح فناهم است؟ جنما گاری یک رفتار ،مستلزم
چه میزان م اخله دستگاه ع الت میفنی در ز گی ههنو ان است؟ آیا اه یوت ارزش
ح ایت ه ه ،به ح ی است مه م اخله دستگاه ع الت میفنی را توجیه منو ؟ بواشخنه
اینکه جنما گاری رفتارهای مشابه ،چه تجنبهای را به د بال داهته است؟ پاسوخ بوه هون
یک از این سواشت درجه مقبولیت جنما گاری یک رفتار را در اذهان ههنو ان تعیوین
میمن  .بیتوجهی به زمینههای ع لی و اجنایوی وا ون ،م اخلوه بوی حو و حصون در
خلوت ههنو ان ،مم اه یت بودن ارزش مورد ح ایت در مقایسه با آزادی هوهنو ان
و بیتوجهی به تجنبه جنما گاری رفتارهوای مشوابه ،ه گوی توابعی از عو م مقبولیوت
جنما گاری و هایتاً ت ند و ع م هم وایی مندم با ا ون مورد رن است.
 -5 -1اصل پاالیش
بناساس این اصِ ،بنای اینکه جنما گاری یک رفتار از هن لحاظ موجوه باهو  ،شزم
است آن رفتار از سه منحله با موفقیت عبور من  .عبور از ه ه این فیلتنها ،دلیوِ موجوه
بودن جنما گاری آن رفتار خواهو بوود .اولوین صوافی ،صوافی اصوولی آ principle
 )filterاست .منرور از اصول آن است مه آیوا اساسواً ع وِ موضووع جونما گواری در
صالحیت دولت بوده یا خین و آیا ماهیت ع ِ به گو های است مه به پایه و اساس رم
ع ومی ص مه وارد میمن یا خین .ه چنین در این منحله از منابع اخال ی جامعه بحث
میهود و اینکه اصول منبوط به منابع اخال ی جامعه م ام است .بوا توجوه بوه مبوا ی و
اصول اخال وی جامعوه ،چنو سووال در خصوو
میهود.آیا رفتار خا

یوافتن معیوار جونما گواری م ونح

 ،ل های به دیگنان وارد میمن یا خین؟ آیا رفتار خوا

ورود ضنر به خود فند میهود یا خین؟ آیا رفتار خا

سوبب

صنفنرن از ورود ص مه به خود
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یا دیگنان ذاتاً غین اخال ی است؟ منحله اول در جنما گاری یک رفتار آن است مه اوشً،
رفتار مورد رن با مبا ی و اصول اخال ی جامعه تعارض داهوته باهو  .ثا یواً ،صوالحیت
دولت یز بنای منتنل رفتار مورد رن به رسو یت هوناخته هو ه و ووع م اخلوهای موه
دولت بای در آن زمینه داهته باه  ،مشخص هود.
صافی دوم ،صافی فنوض آ ) presumption filterاست .پس از اینکوه رفتواری
معارض با مبا ی اخال ی جامعه هناخته ه و صالحیت دولت بنای منتنل آن رفتار یوز
به رس یت هناخته ه  ،بای توجه مند مه آیا اسوتفاده از روامهوای منتونل مننو ه غیون
میفنی موثنتن است یا خین؟
در هن جامعهای راههای مقابله با جنم و ا حناف متفاوت است .مقابله با جنم غالباً با
توسِ به ض ا ت اجناهای میفنی مه در وا ین پیشبینی میهود ،صورت میگیوند .در
حالی مه روشهای مقابله با ا حناف ،غالباً خارج از چارچوب ض ا ت اجناهای میفونی
است .به فنض اینکه بتوان از طنیق ا امات غین میفنی ما ع رفتارهای غین اخال ی هو
و یا دامنه آن را مح ود مند ،یازی به جنما گاری آنها یست .زما ی مه ا و امات غیون
سنموبگن اتوان از منتنل و مقابله با رفتوار مخوِ روم ع وومی بود و  ،آ گواه تنهوا راه
جلوگینی از آن رفتار ،توسِ به سازومار جنما گاری است.
صافی سوم به ،صافی مارمندها آ ) pragmatic filterههنت دارد .در این منحلوه
بای فای ه و هزینه اجت اعی ا ام میفنی را در مورد وع خاصی از رفتار ارزیوابی موند.
منرور از مارمندها آن است مه آیا منافع جنما گاری در خصو

یک رفتار از مضونات

آن بیشتن است یا خین؟ این مساله یازمن هناخت رام میفنی است .هزینههوا ،وه تنهوا
آسیب وارده از سوی رام به محکوم و خا واده او ،بلکه آسیب ملیتنی را موه بون موِ
جامعه و پایههای ا تصادی رام اجت اعی وارد هود را در بون مویگیوند .در اینجوا بایو
ه فهای مورد تعقیب رام میفنی را از رهگذر امتیازها و ضعفهای دیگن روامهوای
حقو ی و غینحقو ی ارزیابی و با قاط وت و ضوعف روام میفونی مقایسوه موند .بون
مبنای این اطالعات میتوان تص یم گنفت مه رام عو الت میفونی در موضووع معینوی
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م اخله کنده ،بلکه آن موضوع به بنخی هیوههای جایگزین ما نو ضو ا ت اجناهوای
حقو ی سپنده هود .هنگامی مه تیجه هوایی مثبتوی از روام میفونی بوه دسوت آمو و
مشخص ه مه رام میفنی هایستهتن از دیگن رامهاست ،آ گاه به ظنفیت ملوی روام
میفنی با توجه به منابع آن در یک زمان معین توجه میهود .ب یهی اسوت هنگوامی موه
بار رام بیش از ا ازه باه  ،میفیت بازدهی آن پایین میآی و فای ه موورد رون آبونای
و ه ح ایت ا و ی) ماهش یافته و هزینهها افزایش مییاب از این رو پنهیز از سنگین
مندن بار رام و تعیین مح وده مشخص بونای مارمندهوایی موه از آن ا تروار مویرود،
ضنوری است .به طور خالصه جنما گاری یک رفتوار تنهوا پوس از گوذر از فیلتنهوای
سهگا ه باش موجه خواه بود .بن این اساس مویتووان ایون اصوول را معیارهوایی بونای
سنجش اع ال جنما گاری ه ه در رن گنفت و بون طبوق آنهوا بوه پوذینش یوا رد آن
اع ال رن داد .جنما گاریهایی مه ب ون رعایت این اصول ا جام میهود ،تنها موجبات
تورم میفنی را فناهم میآورد.
 -6-1اصل عدم تأثیر انگیزه در انتساب عمل مجرمانه
اصوشً ا گیزه توثثینی در تحقوق جونم و ارد مگوون بووه صووورت اسووتثنا ی ،امووا
ه وانگو وه موه در تعنیف جنا م علیه امنیت گفته هو بخشوی از تعنیوف منبووط بوه
وجود ا گیوزه آسویب رسوا ن بووه حکوموت اسوت .در وا وع در ایون جونا م ا گیوزه
عنصنی تعیینمنن ه است مه ب ون آن م کن اسوت جونم تغییون ماهیوت داده و اساسواً
علیه امنیت محسووب شوود .بونای و وه مواده  511در ته یو بووه ب وبگوذاری بوا
ا گیزه بن هم زدن امنیت مشور و تشویش اذهان ع ومی ،ماده  512در تحنیک به تووال
با ا گیزه بن هم زدن امنیت مشور ،ماده  526در جعِ اسکناس رایج داخلوی بووا ا گیوزه
بون هوم زدن روام و امنیوت سیاسوی و اجت وواعی و تبصوونه  687در خنابکوواری در
وسوایِ مورد اسوتفاده ع وومی با ا گیزه اخوالل در روم و امنیوت جامعوه و مقابلوه بوا
حکومت.
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 -7-1اصل عدم جرمانگاری اندیشه مجرمانه
بنا بن اصول ملی حقو جزا مسئولیت میفنی یتوا بن مسی تح یِ هوود مگون
آ که وی فعِ و رفتاری را منتکب ه ه باه  .اصِ بن این اسوت موه ا یشوه مجنما وه
صنف را یتوان مجازات مند و ا ون بای بِ از هنگو ه م اخلهای ،بون وجوود یوک
ود عینی و خارجی از چنین ا یشه و یتی تامیو ورزد آمینمح صواد ی .)1390 ،بوه
عبارت دیگن ،مافی الض ین و هنآ چه در درون ا سان راه مییاب  ،اعم از ا یشه ،ت بین و
تص یم حتی در فنض ثبوت یز مش ول وا ین میفنی نار یگیند .در حقو جوزای
اسالمی یز ،صنف یت مجنما ه مجازات یهود و آ چه در هان میگذرد و به منحله
ا ام یرس  ،فا عقوبت است .احادیث و روایات فناوا ی وجود دارد مبنی بن اینکوه
آ چه در ض ین و درون ا سان می گذرد ه در این د یا و ه در جهان آخنت میفن و ارد.
از پیامبن امنم آ

) منقول است مه فنمود« :خ او و از اموت مون ،ا یشوههوای بو و

پلی یهای درو ی دیگن را تا زما ی مه به آنها ع ِ کوندها و یابوه زبوان یواوردها و ،
چشمپوهی منده است» .آابو زهنه ،بی تا )376 :ه چنین در ح یث دیگون آمو ه اسوت:
«مسی مه به یک ع ِ یک ا ام من ولی آن را ا جوام هو  ،خ او و بوه وی پواداش
می ده و مسی مه به گناهی مص م گندد و آن را ا جام ه  ،در مار امه اع ال او ثبت
یهود» .آابو زهنه ،بی تا )376 :در حقو مشورهای دیگن یز ،ه ین اصِ ملی حامم
است .بنای مثال ،در سوریه و لبنان گنچه در این زمینه ،متن ا و ی ویژهای وجود ارد
اما ،به عقی ه حقو ا ان این مشورها ،در رام میفنی آنها یوز بوه عنووان یوک اعو ه،
تص یم مجنما ه ما ن ا یشه مجنما ه ،ابِ تعقیب یست آفاضِ 181 :1976 ،و زغبوی،
 .) 170 :1995آ چه بیان ه به معنای آن یست مه این اصِ آیعنی ابِ مواخ ه بوودن
ا یشه وتص یم مجنما ه) هیچگو ه استثنایی و ارد .در موواردی موه تصو یم مجنما وه،
تبعات و مفاس زیا باری بنای رم و امنیت جامعه و به ویوژه حقوو حام یوت داهوته
باه  ،آ و تی چنین تص ی ی یک تص یم مشتنک بین دو یا چن فن باه ) حقو جوزاء
صنف ه ین تص یم را یز مش ول ت بین میفنی نار داده است .در این زمینه ،بوارزتنین
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مثال در حقو میفنی اینان« ،تبا ی بنای ارتکاب جنا م علیه امنیت مشور» است موه در
ماده  « 610ا ون تعزینات» مصوب سال  ،1375جنم و ابِ مجازات دا سته ه ه است.
 -8-1اصل عدم جرمانگاری اعمال مقدماتی
دومین منحله از «فنآین مجنما ه» یا ه ان رو ی موه آن م نوعیوت میفونی قو
می هود ،منحله تهیه مق مات یا اع ال مقو ماتی اسوت طبوق اصوول ملوی و بوه منروور
احتنام به حقو و آزادیهای ههنو ان در ل نو حقو جزا نار یگیند .به عبوارت
دیگن ،افعال ،تنها زما ی مه وارد منحله ع لیوات اجنایوی جونم هوو  ،ابوِ مجوازات
هستن آمثِ هنوع به جنم) .اما گاهی ا و گذار ،بنا به دشیلی و مصالحی ،تهیه مق مات
را یز در موارد خا

واج وصف مجنما ه دا سوته و بونای آن مجوازات تعیوین مونده

است .جنا م مبتنی بن اع ال مق ماتی منتبط با جنم تام میباهن موه بوه منروور منتهوی
ش ن به جنم تام آجنم غایی یا جنم ه ف) مجنما ه تلقی میهو .
یکی از دشیلی مه دولتها را به س ت جنما گاری اع ال مق ماتی سوو مویدهو ،
جلوگینی به مو ع «ظاب ان» از ارتکاب جنا ی است مه رم و امنیوت ع وومی ،ثبوات
سیاسی و حقو حام یت را خ ههدار میسازد .در وا ع ،در این موارد ،یز دولتها بوه
منرور حفظ ا ت ار و حام یت ملی خود ،ل نو م اخله میفنی را تا منحله مق ماتی موه
اصوش" بای تحت ت ابین میفنی نا بگیند ،توسعه دادها و به این تنتیب ،امکان ایجواد
مح ودیت بیشتنی بنای حقو ههنو ی و آزادیهای ع ومی افناد را فناهم میمنن .
به عبارت دیگن ،در جنا م علیه امنیت ،مع وش "هنایط و اوضاع احوال وا و ی شزم
بنای تحقق جنم ،سبت به جنا م عادی ،م تون و امکوان و ووع آن سوهِتون اسوت .در
جنا م غین امنیتی ،مع وش صنف تهیه مق مات ارتکاب جنم ،ابوِ تعقیوب و مجوازات،
حتی تحت عنوان هنوع به جنم ،تلقی ش ه است .بنای مثال ،تهیه طناب یا ندبان و یوا
هن وسیله دیگنی به ص ارتکاب جنمی مثِ تِ یا سن ت یتوا تحت عنوان یوک
جنم خا

یا به عنوان هنوع به تِ یا سن ت مورد تعقیب یا مجازات ونار گیوند .اموا
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در جنا م علیه امنیت ،ا و گذار گاهی اع ال مق ماتی موه در راسوتای ارتکواب جونا م
علیه امنیت ارتکاب مییابن تحت عنوان جونم خوا

ونار داده و بوه تنتیوب ،امکوان

م اخله زود هنگام مثموران پلیس و ضاب ان دادگستنی را بونای دسوتگینی منتکبوان و
مجازات آن ها ،به منرور پیشوگینی از ارتکواب جونم علیوه امنیوت فوناهم آورده اسوت
آمینمح صاد ی.)34 :1392 ،
 -9-1اصل شخصی بودن مسئولیت
در حقو امنوزی اینکه هن فند مسئول اع ال خودش باه امنی ب یهی است .ایون
موضووع در ماده  141ا ون مجازات اسالمی  1392یز مورد تصنیح نارگنفتوه اسوت،
با این حال در جنا م علیه امنیت میتووان و وهای را هواه گنفوت موه از ایون اصوِ
تخ ی ه ه است .مواده . 186م.ا.سابق ،در این مواده عضوویت یوا هوواداری موثثن در
گونوههوایی موه ا و ام بوه یوام مسلحا ه علیه حکومت می این محاربه هناخته هو ه
بوود .آ چوه موجوب تعیوین چنوین مجوازات سنگینی آبعضاً تا حو اعو ام) بونای ایون
ع ِ ه ه بود ،صنف عضویت یا هواداری یست؛ چنا موه فوس ایون ع وِ در الوب
ماده  499جنم هناخته هو ه و دارای مجوازات حوبس اسووت .در حقیقووت ایون یوام
مسلحا ه است مه منجن به محاربه بودن ع ِ مویهو  ،حوال آ کوه شزم بوود ه گووی
اعضواء یا هواداران به تصنیح خود ماده در هاخه رامی هوونمت داهووته باهوون  .بووه
عبوارت دیگون دخالوت بنخی از اعضاء در یام مسلحا ه موجب تش ی مجازات سواین
اعضا میه  ،اگنچه آنها ا و امی بنای یام مسلحا ه صوورت و اده باهون در حووال
حاضون مواده  287بوا ابهوام از ایون م لوب یواد میمن  ،اگنچه ما نو وا ون سوابق بوه
این م لوب موه شزم یسوت ت وامی اعضوا در هوواخه رووامی دخالوت داهوته باهون
اهاره یمن  ،اما حوه ا شای ماده ما ع از این امن خواهو بوود مووه موضوووع چنوین
تفسینی نار گیند؛ زینا ه ا گو ه موه مواده بعو  288متووذمن موویهووود مقصووود از
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گونوه بغات ،گنوهوی اسوت موه سوازمان و منمزیوت داهوته باهو و چنوین سوازما ی
علیاشصوول متشوکِ از افناد با تخصصهای مختلفی است مه لزوماً رامی یستن .
 -10-1اصل تناسب جرم و مجازات
جنایم علیه امنیت ،بیشتنین جنا ی هستن مه در وا ین میفنی ،مشو ول مجوازات
اع ام نار گنفتها و منتکبان آنها در موارد بسیاری به این مجازات محکوم میهوو .
استفاده مقنن از عبارتهایی مثِ «اگن محارب هناخته شود» آمثال "در ماده  « 498ا ون
تعزینات» ،مصوب سال  1375راجع به تشکیِ یا اداره یا عضویت در دسته یا ج عیوت
به ص بن هم زدن امنیت مشور) یا «در صورتی مه عنوان محارب بن آ ان صاد باه »
آمثال "در ماده  « 610ا ون تعزینات» ،مصوب سال  1375راجوع بوه جونم تبوا ی بونای
ارتکاب جنا م علیه امنیت) و غیونه و فوناهم موندن امکوان اع وال مجوازات اعو ام در
بسیاری از جنا م منتبط بوا روم و امنیوت و مصوالح ع وومی ،بیوا گن اسوتفاده زیواد از
مجازات مزبور در این وع جنا م است .در بحث تناسب مقایسهای یعنی مقایسه جونایم
علیوه امنیوت بوا یکو یگن یوز موضووع در خوور تثموِ اسوت .ا و گوذار بونای جونم
تبا ی در جنا م علیه امنیت طی ماده  610دو تا پنج سال حووبس در رون گنفتوه اسوت
حال آ که در جنم تبلیغ علیه رام این مجازات م تن اسوت آسووه موواه تووا یووکسال).
حال اگن این تبا ی بنای تبلیغ علیه رام باه تیجه این میهود مه ل ه تبووا ی بوونای
جونم تبلیغ سبت به امنیت مشور بیشتن است از و وع ع لی آن جنم.
 -11-1اصل عدم توسعه دامنه شمول جرایم (رویکرد حداقل)
یکی از راههای مح ود ساختن حقو ههنو ی و آزادیهای ع ومی افناد ،توسوعه
دامنه ه ول م اخله میفنی است .از ه ین رو ،دولتها ،راهکارهای متعو د متفواوتی را
در اختیار دار تا ل نو جنما گاری جنا م را دچوار بسوط مفهوومی اینو  .تحووشت
تقنینی رام میفنی اینان در ارتباط با بنخی از جنا م علیه امنیت شوان مویدهو موه از
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هنگو ه راهکاری در جهت توسعه دامنه جنما گاری ایون جونا م اسوتفاده هو ه اسوت،
تغیین در عناصن متشکله و هنایط شزم بنای تحقق عناوین مجنما وه ،مه تونین راهکوار
بنای یِ به این منرور میباه  .اسوتفاده از ایون راهکوار موذمور جهوت توسوعه دامنوه
جنما گاری در حوزه جنا م علیه امنیت در حقو میفنی اینان ،بیش از ه وه در موورد
جنم «محاربه» و «فساد فی اشرض» صاد میباه  .اهت ام بیش از ح ا و گذار به رم
و امنیت ع ومی سبب ه ه تا ضاب ه ،ماهیت و هنایط شزم بنای ارتکاب ایون جونم یوا
با توجه به رویکند « ا ون مجازات اسالمی» مصووب سوال  ،1392ایون دو جونم دچوار
تغینات اساسی و مه ی هود این تغیینات به ه ناه ابهامات متع د موجود در این زمینوه
سبب ه ه تا جنایم محاربه و افساد فیاشرض یا جنا م در حکم آنها ،محوور اصولی و
ع ه جنا م علیه امنیت در حقو میفنی اینان نار بگین آمجی ی.)105 :1386،
 -12-1اصل فردی کردن مجازات
تفنی مجازات م ابق هخصیت مجنم یز اگنچه در حقو میفنی و مت م توونی
دارد ،اموا امنوزه از اصول آن محسوب میهود .ا و گوذاران تثسیسوات متنووع میفونی
بنای ایون منروور در رن گنفتها  .وا ون مجوازات اسوالمی  1392یوز از ایون حیوث
پیشنفتهای خوبی را شان میده  ،اما در این زمینه یز جنایم علیه امنیوت و مونتکبین
آن بیبهنه یوا شا وِ موم بهونها و  .بونای و وه م ابق بن الف ماده  47مجازات ملیوه
جنایم علیه امنیوت ابوِ تعویوق یوا تعلیوق یسوت .ه چنوین م وابق مواده  71اع وال
مجازاتهای جایگزین حبس در جنایم علیه امنیت م نوع اسوت .توجوه بوه جنبه عینی
ضیه در جایی مه مبتنی بن توجه به جهوات هخصوی اسوت یعنووی موضوووع فووندی
سوازیحکایت از آن دارد مه ا و گذار علینغم امکان اصالح محکووم و بو ون توجووه
بوه هخصویت وی تنها به مجازات محکوم در این جنایم اعتقاد دارد.
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 -13-1اصل باز اجتماعی کردن بزهکاران با استفاده از تدابیر ارفاقی
به طور ملی ،با توجه به آثار و تبعاتی مه ورود بزهکار به چنخه ع الت میفونی بوه
د بال دارد ،امنوزه اصالح و باز اجت اعی مندن بزهکاران ،از طنیق دور ساختن آنهوا از
ساز و مارهای میفنی ،مساع تها و ت ابین ارفا آمیزی مثِ تعویق ص ور حکم ،تعلیق
اجنای مجازات ،منور زمان ،اع ال مجازاتهای جایگزین حبس و غینه در مورد آنهوا
ابِ اجنا میدا ن  .با این ه ه دولتها در جهت اط ینان از ثبات سیاسی و حفظ منوافع
ملی خود ،گاه در جنایم علیه امنیت ،بنخی از تخفیفها و ساز و مارهای ارفا ی موه در
مورد مجنمان عادی اع ال میهود را منع مندها  .به دیگن سخن ،از آ جا مه بوه گ وان
دولتها ،اع ال ت ابین فنصت بخش و رهایی ساز سبت به منتکبین جنایم علیه امنیوت
و آزاد ساختن زود هنگام آنها ،امکان تح ی مج د امنیت و روم ع وومی و بوه ویوژه
حام یت ملی را افزایش میده  ،سعی میهود تا از به مارگینی ایون تو ابین سوبت بوه
چنین منتکبا ی امتناع هود و به این تنتیب ،با استفاده از هیوه « اتوان سوازی» منتکبوان
جنا م علیه امنیت ،بن ناری رم و امنیت ع ومی را د بال می این .
بنای مثال ،در حقو میفنی ایونان ،بناسواس بنو الوف مواده  « 47وا ون مجوازات
اسالمی» ،مصوب سال ،1392ص ور حکم و اجنای مجازات در مورد جنا م علیه امنیت
داخلی و خارجی مشور و هنوع آنها ابِ تعویق و تعلیق یست .ه چنین ،به موجوب
ماده  71ا ون مذمور ،مجاراتهای جایگزین حبس را یتوان در موورد جونا م علیوه
امنیت داخلی و خارجی مشور به مار گنفت .ماده  109ه ین وا ون یوز ،جونا م علیوه
امنیت داخلی و خارجی مشور را از ه ول منور زموان تغییون ،صو ور حکوم و اجونای
مجازات خارج دا سته است .ب ین تنتیب ،به رن میرس در این زمینوه یوز ،ا و گوذار
اینان در عنصه تقابِ میان حقو حام یت و حقو ههنو ی ،اهت ام بیشوتنی سوبت
به حام یت ملی و صیا ت از آن ورزی ه است.
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 -14-1اصل بهرهمندی مرتکبان جرایم از حقوق دفاعی
از ج له تض ینهایی مه بنای حفظ حقو دفاعی متهم شزم اسوت ،حضوور ومیوِ
بنای دفاع از اوست .ب ون هک ،مه تنین و ضونوریتونین حوق دفواعی موتهم« ،حوق
بنخورداری از ومیِ» است .در این میان ،هناسایی و اجنای «حق بنخورداری از ومیوِ»
در مناحِ ابت ایی فنآین میفنی ،یعنی منحله «تحت رن» و «تحقیقوات مقو ماتی» ،موه
سنگ بنای اولیه پنو ه اتهامی در این مناحِ گذاهته میهود ،از اه یت فوو العوادهای
بنخوردار است حق داهتن ومیِ در این دو منحله و لزوم حضور و فعالیت وا و ی در
دفاع از حقو مومِ به ویژه هنگام بازجویی ،تض ین بسیار اساسی بنای حفوظ حقوو
ههنو ی و آزادیهای فندی و جلوگینی از ق

حق دفاع اسوت .حضوور ومیوِ در

منحله تحت رن و تحقیقات مق ماتی ،موجب بن ونای تووازن و تحقوق اصوِ تسواوی
سالحها در رو دادرسی میفنی است؛ زیونا حضوور ضواتِ مجونب تعقیوب ،هوامی
خصو

 ،ومیِ یا ومالی او بن ضاب ان دادگستنی در دادسنا مه به ا گیوزه ح ایوت از

حقو جامعه و زیاندی ه از جنم در امن ج عآوری دشیِ به ضنر متهم اهوتغال دار و ،
مستلزم وجود حقو ا ا ی فعال و بنجسته در منار متهم به منرور دفاع از حقو

وا و ی

وی است به دیگن سخن ،و تی فندی به ارتکاب ع ِ مجنما ه متهم میهود و بوه ایون
جهت ،مورد تحقیق نار میگیند و یا بازداهت میهوود ،م کون اسوت بوه علوت عو م
آهنایی و اطالع مافی از حقو خود حقو فندی و ههنو ی خود را از دست دهو و
ه چنین به دلیِ ع م آگاهی از وا ین ،در اظهارات خود الفاظی را بیان ای مه زمینوه
را بنای محکومیت و مجازات وی فناهم من .
علینغم اه یت فناوان و حضور ومیِ در مناحوِ ابتو ایی فنآینو ضوایی ،هوم در
ا ون آیین دادرسی میفنی سابق ،مصوب سوال  1378و هوم در وا ون آیوین دادرسوی
میفنی ج ی مصوب سال  ،1392سبت به حق بنخورداری موتهم از ومیوِ در منحلوه
تحت رن و تحقیقات مق ماتی ،در ارتباط با جنا م علیه امنیت داخلی و خارجی مشوور
مح ودیت ایجاد ه ه است .بنای مثال ،طبوق مواده  128وا ون آیوین دادرسوی میفونی
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سابق ،مصوب سال  ،1378حضور ومیِ در منحله تحقیقات مقو ماتی در جونا م علیوه
امنیت مشور با اجازه دادگاه امکا پذین بود .در بیشتن موارد یز در حضور ومالی مته ان
جنا م علیه امنیت در تحقیقات مق ماتی توسط ضات دادسنا جلوگینی بع ِ میآم .
با تصویب ا ون آیین دادسنی میفنی ،مصوب سال  1392یز اگنچوه ا و گوذار در
ماده  48صناحتا حق مال ات متهم با ومیِ در منحله تحت رن را بونای اولوین بوار بوه
رس یت هناخته ،اما طبق تبصنه ه ین ماده ،در ارتباط با جونا م علیوه امنیوت داخلوی و
خارجی مشور و بنخی جنا م دیگن ،حق مذمور را تا یک هفته به تاخین ا اخته اسوت؛
به عبارت دیگن ،اگنچه طبق ماده  ،48متهم میتوا با «هنوع تحت رن نار گونفتن» و
با رعایت هنایط من رج در این ماده ،تقاضای حضور ومیِ ای  ،اما وفق تبصونه مواده
مذمور ،در مورد جنا م علیه امنیت و ساین جنا م من رج در این تبصونه آیعنوی جونا م
سازمان یافته ،سن ت ،مواد مخ ر و روا گندان و یا جنا م موضوع بنو های الوف ،ب ،و
پ ماده  302ه ین ا ون) «تا یک هفته بع از هنوع تحت رون ونار گونفتن» ،امکوان
مال ات با ومیِ توسط متهم وجود ارد .ه چنین اگنچه ماده  190ا ون آیین دادرسی
میفنی ،مصوب سال  ،1392حق داهتن ومیوِ در منحلوه تحقیقوات مقو ماتی را موورد
تسنیع و تامی نار داده است ،اما بناساس ماده  191ا ون مذمور ،در مورد جنا م علیوه
امنیت داخلی و خارجی مشور ،بازپنس میتوا

نار ع م دستنسی به محتویات پنو ه

را صادر من مه این نار ظنف  3روز ابوِ اعتوناض در دادگواه صوالحه اسوت .بو ین
تنتیب ،ه ان طور مه مالحره میهود ،ا و گذار اینان در ارتباط با جنا م علیه امنیوت،
به حقو دفاعی متهم اهت ام ج ی اهته است.

 .2رعایت یا عدم رعایت اصول جرمانگاری در جرایم امنیتی:
در خصو

رعایت یا ع م رعایت اصول جنما گاری در حوزه جنایم علیوه امنیوت

دو دی گاه وجود دارد:
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 -1-2نظریه نسبی بودن اصول
بنخی معتق

هویچ اعو ه م لقوی وجووود وو ارد مووه بوو ون هوویچ اسووتثنا ی

پذینفتوه هوود و از این جهت هک دار مه اصول یا واع ی حقیقی دربواره وظوایف
در مقام ع وِ وجوود داهوته باهن مه شزم باه ه واره بناساس آنها ع وِ هوود یوا
هیچگاه حتی زموا ی مووه بووا سوواین اصووول تعوارض مننو قو

گند و آفنا کنوا

):1383125؛ بنابناین اصول از ج لوه اصووول عوو الت میفوونی در بنخوورد بوا سواین
اصول از ج له حفظ امنیت ملی ابِ تح ی

 .اگن به موارد ق

د وت هوود مشاه ه

میهود ع ه آنها بونای حفوظ امنیوت مشوور آمصولحت) صووورت گنفتووه اسووت.
اگون تعارض میان دو مصلحت باه میتوان به فع مصلحت عرویمتون حکوم موند موه
م کن است بقوای رام و امنیت مشور باه  .واعو حقوو در درجوه اول بوه د بووال
روم و امنیوت اسوت و در منحلوه بع وبت بوه اجونای عو الت مویرسو آآ ابابوایی
 ،)54 :1389اما سثال دیگن این است مه اگون هوم ا ِ بوه سوبی بوودن اصوول هوویم
مح وده ق

بای تا چه میزان باه ؟ آ چه از اسناد و رویوههووای بوینال للوی و سواین

مشورها بنمیآی این است مه این موارد ق
هنای ی خا

ه واره بای به صوورت اسووتثنا ی و بوا

صورت گیند ،یعنی اوشً این مح ودیتها ا و ی باه یعنی به موجووب

وا ون پیشبینی ه ه باه  ،ثا یاً با حسن یت باه  .یعنی چون احوناز موووارد تووزاحم
بوا حکوموت اسوت ،حکومت بای از آن به عنوان ابوزاری بونای یوِ بوه منوافع صونفاً
سیاسی خود بهنهگیونی منو و ثالثواً متناسب باه  ،یعنی مح ودیتها با خ نی مه در
صوورت بوودن محو ودیت ،جامعوه را ته یو میمن  ،تناسب داهته باه  .ایون خ ون
مع وشً اظن به هنایط بحونان اسوت و وه وضوعیتهوای فشوار آصو ر توحیو خا وه،
ه ان .)467:رابعاً به دلیِ ابزاری بودن مصلحت ع وومی اگن زما ی بتوان در ادامه ت ور
و تکامِ ز گی ج عوی ا سوان بو ون ت سوک بوه مفهووم و هواد مصلحت ع ومی از
میان ج عوی و اصوِ ز و گی گنوهوی حفاظوت موند ،دیگون یوازی بووه آن خواهو
بود .ظاهناً ا و گذار ما یز در این زمینه اصول عو الت میفونی را اصوولی ابوِ قو
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هوا بووا هوونایط هووناخته

تلقی منده اسوت ،اما به فنض بول این دی گاه آیا این ق

هو ه آن صوورت گنفتوه اسوت؟ آیوا ه گی متناسب بوا خ ونی اسوت موه جامعوه را
ته ی میمنده است؟ آیا بوه ویژگوی ابزاری بودن آنهوا توجوه هو ه اسوت؟ در موورد
بنخی اصول مثوِ اصوِ موادی بوودن جونا م ،بنخوی از ق

اصِ دفاع موندها و بوا

ایون اسوت شل موه اگون ونار باهو جونم ت وام و م وال وا وع هووود دیگوونحکومتی
وجود ارد تا بخواهو بوه محام وه و مجوازات مجونم بپوندازد؛ بنوابناین شزم اسووت
امکوان م اخله زودهنگام مثمورین بنای دسووتگینی و مجووازات مجوونمین را فووناهم
آورد .اما در پاسخ بای گفت آیا جنما گاری هنوع به جنایم علیوه امنیوت ما نو بووا ی
جونایم ایون هو ف را تثمین یمن تا مح وده ق

به اع ال مق ماتی و حتوی تفکون

نس ؟ در پاسخ اسوت شل میهوود موه ته ی ات علیه امنیوت ملوی اگون گووییم بیشوتن
شا ِ م تن از اوایِ ا قالب یست هن چن این امن صحیح اسوت ،اموا ه وان گو وه موه
گفتوه هو موناد از امنیوت لزومواً بوود ته یو یسوت.
 -2-2نظریه مطلق بودن اصول
در مقابِ اعتقاد دیگنی وجود دارد مبنی بن اینکه ق

بنخی از حقووو حتووی در

هونایط سوخت م لقاً ادرست است؛ زینا اگنچه م کن است هن م تونی ایجواد منو ،
اما ه چنان هن است و هونمس منتکب آن هوود مقصون اسوت .ارزش سوخن از حوق
م لق آن است مه ایو ه عو الت را ز ه گهمویدارد و راه پوی آمو ا گواری محو

را

میبنو د .هناسوایی و دفواع از هون حووق ویووژهای بووه معنوای رد دشیوِ سوودگنایا ه
اسوت .چوه سوودمن ی بوه معنوای رفواه و سوود ه گوا ی باهو یوا تنهوا بوونحکومت
مارآم دشلت داهته باه  .هیچ دولتی یتوا بوا اسوتناد بوه دشیوِ مبتنووی بوونمنافع
امنیتی ،حیاتی ملی و خصوصی از ه ول تعه ات بنگنفتوه از اصوول ذاتووی و شیتغیوون
تخ وی منو آم تاز و هنیفی طناز موهی  .)20: 1390حقها بنای ح ایت از آزادیهوا
و ادعاهای فندی ههنو ان در مقابِ ادعاهای ج عی م نح میهوو و بو ین طنیووق
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راه را بنمنوار هوادن آزادیهوا و ادعاهای بنیادین فندی به بها ه منفعت ع ومی میبن د
در این صورت است مه مویتوووان گفووت ارزش ذاتوی و بنابون ا سوانهوا صوویا ت و
ح ایوت هو ه اسوت آدور موین  .)56 :1381در چنوین دیو گاهی حوق سبت به خیون
ع ومی مق م است .دغ غه اصلی حکومت حفظ حقو افوناد اسوت و بوونای تح یوو
یوا تضییق آن دلیِ ویتنی از خین ع ومی شزم است .در جوامع لیبونال بنخوی حقو
آ ق ر صبغه بنیادین دار مه ا ون ه تنها در آنها دخالوت ویمنو  ،بلکووه خووود را
ملوزم بوه ح ایت از آن میبین ؛ بنابناین تثمی حتی بن خواست ع ومی و ج عی بو ون
توجوه بوه مبوا ی و آثوار حقو اساسی و بنیادین فند یتوا د یق باه بای ل نوی
تعین موند موه هویچ و رت سیاسوی یوا اجت اعی ،مشنوع یا امشنوع ،تفکیوک هوو ه
یوا یکپارچوه حوق هویچگو وه م اخلوهای در آن را اهوته باه  .بعالوه منفعت ع ووم
وه منفعوت دولوت اسوت و ووه منفعووت وا و گووذار ،منفعوت ع وومی چیوزی جوز
منفعوت افوناد یسوت .بوه عقیو ه رز فیلسوووف ا گلیسووی منفعوت ع وومی و فوندی
درهم تنی ه و یکی است .به رن وی خین ع ومی به معنای خیوون ه گووان اسووت موه
هامِ خین صاحبان فندی حق یز میهود .از این رو با ح ایت از خین و منفعوت فووند
در حقیقوت بوه حفظ و ح ایت از منفعت ع ومی پنداختهایوم و در مقابوِ بوا تضو ین
منفعت ع وومی در وا وع خیون فوند را یوز تضو ین موندهایوم آراسوخ  .)94 :1393بوه
عبارت دیگن منمز ثقِ امنیت ،عو الت اسوت و بو ون آن امنیت لنزان و سست خواه
بود آآ ابابوایی  .)53 :1389در بنخوی مشوورهای غنبووی یووز اگنچووه تحووت توثثین
ا یشههای سوِ دوم و سووم لیبنالیسووم،آزادیهووای فووندی محوو ودیت بیشووتنی
پیو امنده اسوت آ و ههای آن را میتوان در دادرسیهای افتنا ی بونای جونایم علیووه
امنیوت یافوت) ،اموا سوِ چهوارم ئولیبنالهای ی ه دوم نن بیستم به احیوای اصووول
اولیوه لیبنالیسوم یعنوی سیاسوت جنوایی فند مو ار در مقابِ سیاست جنایی جامعهمو ار
روی آوردها آآ ابابایی  .)133: 1389حتی در حوزه ح ود اسوالمی یوز سوختگینی و
ه ت ع وِ در موورد رفتارهوای مجنما وهای اسوت موه امنیووت و آسووایش ع وومی
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هوهنو ان را هو ف ونار مویدهنو آما نو حو محاربوه) و در جونایم علیوه دولوت
و حوامم مسال ت و م ارا و توجه بوه م البوات مخالفوان توصویه مویهوود آآ ابابووایی
 .)37:1384حضونت علوی آع) یز به عنوان پیشوای حکوموت هوویعی هویچگوواه بووه
منروور حفوظ امنیوت روام سیاسوی از عو الت عقوب نشسته ،بلکوه عو الت ورزی را
مایه امنیت سازی و وام دولت میدا ن آآ ابابوایی  .)175 :1389الزاموا تحقوو میفونی
در جوامع مندم ساشر سبت به مسا ی مه امنیت حکومت را مورد خ هه ونار دادها و
ه تنها م تن یست ،بلکه مورد تثمیو بیشوتنی اسوت؛ زیونا یکووی از هوواخصهووای
سونجش میوزان اعتقواد حکومت به ع الت را بای در هیوه بنخورد با مخالفوان سونجی
آآ ابابایی ،ه وان  .)182حوق بون امنیووت سواین هوهنو ان ویتوا و قو

حقوو

مشونوع مرنوو ین ،مته وین و مجوونمین را توجیووه منوو آ جفووی ابن و آبادی 1391
.)19:
وا عیت آن است مسوا ی موه قوو

اصووول را موجووه موویدا نوو ع وو تاً بووه

مصولحت متوسوِ میهو و مناد از مصلحت را یکی از ایون سوه معنوا مویدا نو -1 .
مصلحت یعنی فوع عرویمتون  -2مصلحت یعنی یک حق ر یب و  -3مصولحت یعنوی
ضنورت.
در معنای اول اینگو ه است شل میهود مه با فو ا موندن حوق فوند حوق جامعوه در
توثمین امنیوت حفظ میهود و این در مج وع فع بیشتنی را صیب افناد بیشتن میمن ؛
اما بای توجه داهت موه منفعت ع ومی یتوا دلیوِ خووبی بونای محوو ود هوو ن
حوق فوند باهو ؛ زیونا اوشً ایون فوع احت الی است و حتوی اینو گان موندم م کون
است درباره خواستههوای جامعوه داوری ادرسوتی داهته باهن و بناسواس مالحرواتی
مامالً بی ربط با ارتقوای حو امثنی خیون ع وومی ع وِ مننو  .به عالوه سیاسوتهوای
مصلحت ع ومی بای در پی تقویت منامت ا سوان باهو و وه خوواری او .فو ا موندن
حقهای فندی در مقابِ مصلحت ع ومی حامی از آن است موه حقها ریشه در احتنام
به هخصیت ا سا ی ار  ،بلکه صنفاً بنخاسته از مالحرووات سووودگنایا ه حکوموت
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است حال آ که بای ح ایت از آزادیهوای فوندی هو ف ا حصواری حکومووت بوووده
و ل نو مصلحت ع ومی به ه ین مارمند فنو ماسته هود .حتوی از دیو سوودا گارا ه
م کن است اگن حکومت به فع فند خ ا من  ،صنفاً م ی بیش از آن چیزی موه بون آن
مص م ه ه بود بای بنای رام اجت اعی هزینه من  ،اما اگون علیوه فوند منتکوب اهوتباه
هوود اهوا تی بن او روا داهته ه ه مه مبلغ بسیار زیادتنی بای خنج هود توا جلووی آن
اها ت گنفتوه هوود آدور مین  .)233:1393به دست آوردن بیالن هایی سوود و زیووان
یوک تصو یم بون ایون فونض اسوتواراست مه ه ه ا واع سودها ابوِ مقایسوه بوه یوک
وع واح از منفعت باهون  .چگو وه مویتووان بوین رفاه ع ومی و عزت فس مقایسوه
بن نار موند وا عیووت آن اسووت مووه سووودگنایا ه بوودن ه وواره بوه عادش وه بوودن
یا جام آیا در طبقهبن ی ارزشها سود بون عوو الت غلبووه دارد؟ بوه رون مویرسو
ارزشهای بنیادین در رأس ارزشها باهن آراسوخ .)254 :1393
در معنای دوم ف ا مندن حقها ب ان دلیِ صورت مویگیند موه در ر ابوت بوا سواین
حقها مغلوب میهو و در اینجا حق جامعه به گه اری درجهای از امنیوت م لوووب
خوود اسوت .ایون است شل یز مندود است؛ زینا حقهوا در صوورتی مویتوا نو ر یوب
یک یگن باهن مه از یک سونخ محسوب هو  .حق فند را تنها حق افناد دیگن میتوا
مح ود من و ه حقو جامعوه و امنیوت اجت اعی آدورمین .)224:1393
در معنای سوم یک مو عیت اض ناری توجیه خووبی بوونای قوو

حووق فووندی

اسوت .در ایون دی گاه به خاطن وجود یک خ ن ج ی البته بوه صوورت موو تی بوونای
دفوع آن خ ون حقوو افوناد مح ود میهود .پس یک ا ام دا ی خواهو بوود و بوه
مح

رفع خ ن محو ودیتهوا یوز بایو رفع هود .اینجا یز شزم است ایون مو عیوت

وا عی باه  ،هیچ دلیِ و م رک وا عوی وجوود و اردمه تساهِ در بنابن افنما ی م ی
موجب ازدیاد افنما ی هود ،چه رس به اینکوه موجوب ازدیواد جونم گوندد .بونعکس
معقول به رن میرس مه بگوییم تساهِ موجب افزایش احتنام بووه مقامووات هو ه یوا
شا ِ جلوی ره بی احتنامی را خواه گنفت .پس اینکوه تسواهِ منجون بوه ووابودی
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جامعوه هود مامالً بی پایه است آدورمین  .)3931:227به عالوه حکومتهوایی موه بوه
ایون توجیوه متوسوِ میهوو بوا ا و گوذاریهوای دا وی خوود ع والً راه بنداهوتن
مح ودیتها را س میمنن .
وا عیت این است توسِ به مفهوم مصولحت در مقابووِ حقووو فووندی اهووی از
عو م تفکیوک میان مقام رن و ع ِ است .در مقام ع ِ میان میزان و رت وا عوی مووا
در ع لوی سواختن و وه آرما ی فاصله هست .بای فاصله موجوود را هوفاف مووند و
تصو ی ی بوه فناخوور امکا وات وا عوی گنفت و ه چنان به رنیه ابوِ دفواعی ارا وه
ه و ه وفووادار ما و  .مهووم حنموووت بوووه سووو ت رنی ووه و الگووو اسووت .پووس بای و
مح ودیتهای ع لی را به جای رون بنشوا یم و وام مصولحت بوه آن بووز یم آراسوخ
 .)264:1393آ چه از فقه اسالمی یز بنمیآی این است موه ورود بوه بحوث مصوولحت
در فضای حکومتی بنی امیه ،بنی عباس و پادهاهان بع ی بوده است ،یعنی بنای توجیوه
دینوی دادن بوه ع لکند حکومت ،آموزه مصلحت را به مار گنفتها و آآ ابابوایی :1389
 .)187اصوِ مصولحت زموا ی مویتوا و راهگشوا باهو موه بوا معیارهووای عینووی و
روارتپوذین ه وناه باه و اش زمینه سواستفاده دولوت در محو ود موندن آزادیهوای
بنیادین را فناهم خواه ساخت .در این زمینه هورای ا ون اساسی فنا سه ،رام افتنا ی
حتی بنای جنایم تنوریستی را بوا اجت واع دو هنط بوول مونده اسوت :یکووی اهووی
شو ن ایون تفواوتهوا از تبعوی

هوای اموجوه و دیگونی تض ینهای بنابونی بونای

اصحاب دعوا به ویژه رعایت حقو دفاعی .این در حالی است موه ایوون هوورا تع ویم
این سیستم را بنای جنایم علیه امنیت مشور رد منده است؛ زینا معتقو اسوت جوونایم
اخین خصوصیات مشابه بوا جونایم تنوریسووتی ار وو  .در آل ووان علوینغووم وجوود
بنخی تئوریپندازیها مبنی بن وارد مندن حقو میفونی دهو ن حتوی ایون اسوتثنا ات
بونای جنایم تنوریستی یز پذینفته ش ه است .زینا حقو ا ان ایون مشووور معتق وو
حقوو میفونی درسین تحول خوود ویتوا و فوارا از اصووول و موووازین خاصووی
متحوول هوود آصو ر توحیو خا وه ،ه وان )484 :و ایون بوه جهوت حام یوت رنیوه
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دولت حقوو در ایون مشوور اسوت بوه گو وهای موه واشتن بودن دولت بن بزهکوار از
رن اخال ی ا تضا دارد مه بوه ه وان هویوههوای خوالف مناموت ذاتی ا سوان متوسوِ
شود مه بزهکاران متوسِ میهو  ،لذا در بنو یوک اصوِ یوک ووا ون اساسووی ایون
مشور ،تعنض اپذین بودن منامت ا سان مورد تثمی نارگنفته است.
بنخی موارد ق

در وا ین مشورهای مختلف دی ه مویهوود و ایون حکایووت از

وا عیوت آن دارد؛ بنابناین اصول حقو میفونی شا وِ از دیوو بنخووی وا و گووذاران
اصوولی غین ابوِ قو

و م لق یستن  ،اگنچه به لحاظ مبنوایی بوول ایون وضووعیت

بوا مخالفوتهوایی روبوه روسوت .آ چوه به عنوان مصلحت با هن معنای آن در دفواع از
اصوول گفتوه هوود مواجوه بوا چوالش و اهوکال اسوت .بوه فونض بوول

رنیه ق

چنوین وضوعیتی یوز سوثال در موورد محوو وده قوو
ا و گذار ما بیش از ضنورت ،دامنه موارد ق

اسووت ،بووه روون مویرسو

را گستنش داده اسوت و ایون امون وه

تنهوا به فع و مصلحت جامعه یست ،بلکوه در درازمو ت آثوار زیوا بواری یوز بوونای
خوود حکوموت خواه داهت .های ادله مخالفان در م لق تلقوی موندن ایوون اصووول
ه وین عو م امکوان منتونل موارد قو
مووارد قو

در صوورت جوواز ملوی آن باهوو  .افووزایش

اصوول در سوین ا و گذاریهای پس از ا قالب یا به معنای آن اسوت موه

امنیوت ملوی آسیبپذینتن ه ه مه حکومت با ه ت بنخورد با منتکبین جونایم امنیتوی
به د بوال ایجواد هوناس در آنهاست یوا شا وِ اگون ایون فونض غلوط باهوو فوونض
دیگونی ثابوت مویهوود و آن اینکوه ا و گذار بیش از ا ازه و غینوا عبینا وه بوه ایون
موضوع پنداخته اسوت؛ بنوابناین جوا دارد دیو گاه ا و گذار سبت به چنین وا ینی مه
به ق

گستنده اصول هناخته ه ه مویپنداز و  ،تغیینیافتووه و ه وواره توجوه داهوته

باهیم مه متهم ه یشه متهم اسوت و مجونم یوز ه یشوه مجونم و بزهکوواران صونفنرن
از اینکه چه جنمی منتکب ه ها بوه عنووان یوک ا سوان از حقوو اولیوه و اساسووی
بنخوردار  .حقو میفنی زما ی میتوا به رسالت خود ع ِ مونده باهو موه بتوا و
بوین حفوظ رم و امنیت اجت واعی از یوک طونف و حقوو و آزادیهووای فووندی از
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طونف دیگون تووازن ایجواد من  .ه واره بای به د بال وضوعیت ایو هآل بوود و تسولیم
وضعیت موجود شو  .بوول اسوتثنا ات و ویژگی تلقی مندن آنها بنای جونایم علیووه
امنیوت یعنوی مشونوعیت بخشوی ن بوه آنهوا .ایون در حالی است مه ه ه جنایم علیه
امنیت حتوی بوه زعوم وا و گوذار دارای درجوه هو ی ی یسوتن  .وجود مجازاتهوای
سبتاً خفیف بنای بنخی از آنها گویای این م لوب اسوت.
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 .3نتیجهگیری:
با توجه به مفهوم جنما گاری و با عنایت به مبا ی و اصوول آن مویتووان گفوت موه
فنآین جنما گاری فنآین ی عل ی و من قی است مه از اصول و روشهای خا

خوود

تبعیت میمن  .در جنما گاری یک رفتار مبا ی و اصولی بای موورد رن ا و گوذار ونار
گیند .گنچه صنف وجود مبنا ،بنای جنما گاری یک ع ِ مافی یست و تقارن مبا ی و
اصول جنما گاری یک رفتار است مه به ح ایت میفنی از آن ،وجهوه عل وی و من قوی
میدهو  .در فقو ان معیواری صونیح یوا ضو نی بونای تصو یمگیونیهوای منبووط بوه
جنما گاری ،دامنه رفتارهای مجنما ه و ع م رعایت حقو هوهنو ی رو بوه گسوتنش
هاده ،تا آ جا مه رام ع الت میفنی یتوا هیچگو ه توجیه من قی بنای جنما گاری
ارا ه من .
ا و گذار از طنیق تکلیفی مه جامعه به آن تفوی

منده است آتعیین تکلیف اع ال

مخالف رم اجت اعی) م کن است خود متعنض حقو افوناد هوود .اصوِ ا و نو ی
جنایم و مجازاتها از آزادیهای افناد در مقابِ وای مجنیه و ضاییه ح ایت میمنو ،
ولی این آزادیها در مقابِ وه ا و گذاری ب ون دفاع بوده و ا و گذار با رت ماموِ
در وضع وا ین و جنما گاری اع ال مورد عال وه خوود ،تصو یم مویگیوند .افوناط در
جنما گاری به خصو

در جنایم علیه امنیت به جوای بنرسوی علوِ و ووع رفتارهوای

ابهنجار و مبارزه م بنا ه و من قی در بنابن آنهوا ث ونهای جوز حجویم هو ن مج وعوه
وا ین میفنی ،تنامم ج عیت میفنی ز ان ،دخالت بیجا و بیمورد در حنیم خصوصی
افناد ،از هم گسیختگی خا وادهها ،تح یِ هزینههای گوزاف بون اجت واع ،بوه خشوو ت
واداهتن مندم ،بی اعتنایی به حقو ههنو ی و گستنش بیع التی در جامعه خواهو
داهت .بنابناین ا و گذار بای با توجه به مبا ی و اصوول پویش گفتوه ،در جونما گواری
اع ال بوه خصوو

در جونایم علیوه امنیوت حت واً میوزان ح ایوت اجت واعی ،میوزان

فنما بنداری از ا ون میفنی و یز موثن بودن روش میفنی و عو م موارایی منتونلهوای
غینمیفنی و هایتاً اع ه «رویکند ح ا ِ» را ه واره م رن داهته باه و تنهوا بون ایون
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اساس ،جنما گاری به خصو

در جنایم علیه امنیت یک رفتوار موجوه و موورد تاییو

خواه بود مه بنآین آن حفظ و ح ایت از حقو ههنو ی است.
 .4پیشنهادها:
با توجه به ابهامات فو الذمن در راستای سیاست میفنی هفاف و روهون در حووزه
جنما گاری جنایم علیه امنیت و در جهت رعایت حقو هوهنو ی پیشونهادهای ذیوِ
ارا ه میگندد:
 -1ا و گذار در جنما گاری جنایم علیه امنیت ،ب وور ملوی و اساسواٌ اصوِ م لوق
بودن اصول جنما گاری را بپذیند و صنفاٌ با احصاء بنخی از جنایم خا

امنیتوی تووام

با خشو ت و تخنیب آبه صورت واضح و مشخص) و یا جونایم در زموان اضو نار بوا
تعنیف د یق زمان اض نار به رنیه سبی بودن اصول جنما گاری روی بیاورد.
 -2متصف ودن جنا م علیه امنیت به وصف سیاسوی ،بوه هونط عو م توسوِ بوه
خشو ت ،تخنیب و بنخورداری از حقو و مزایای مجنمان سیاسوی در جهوت حقوو
ههنو ی و افزایش اعت اد ع ومی به حام یت.
 -3در جهت تض ین هن چه بیشوتن حقوو دفواعی و حقوو هوهنو ی منتکبوان
جنا م علیه امنیت ،مح ودیتی مه گاه در استفاده از ومیوِ در مناحوِ مقو ماتی فنآینو
میفنی توسط این مته ان پیشبینی میهود ،حذف یا ح ا ِ بونای آن ضواب ه و معیوار
مشخصی ارا ه هود تا حقو این دسته از مته ان مورد تعنض نار گیند.
 -4ماهش دامنۀ ه ول جنا م امنیت آبه خصو

محاربه و افساد فویاشرض) و در

حکم آ ان با تعنیف ضوابط مشخص ،ابِ ارزیابی و سنجش.
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