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  چکیده

 امـا  است، امنیت علیه جرایم به رسیدگی انقالب دادگاه صالحیت موارد ترین مهم از یکی
 کـه  حـداکثري  دیـدگاه  نخسـت، . دارد وجـود  تفسـیر  دو امنیتی جرایم قلمرو و مفهوم پیرامون
 ظـاهر  و قضـایی  ي رویـه  نمایـد،  می ارائه خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم از موسع تفسیري

 نظـر  ایـن  بـه  متمایل 1392 کیفري دادرسی آیین قانون 303 ي ماده) ت( بند مانند قوانین برخی
 کند، می ارائه امنیتی جرایم قلمرو خصوص در مضیق تفسیري حداقلی دیدگاه مقابل، در. است

 را موسع تفسیر که دیدگاهی شود می تالش مقاله این در. است حقوقدانان به متعلق دیدگاه این
 دادرسـی  اصـول  از بسـیاري  بـا  آن تعـارض  تا گیرد قرار واکاوي مورد کند می توجیه و ترویج
 و سریع رسیدگی همچون مقطعی هاي اندیشی مصلحت برخی اخیر تفسیر وراي در. شود آشکار

 مـتهم  حقـوق  ضـامن  که عمومی دادرسی جریان بر را عرصه بلندمدت در که دارد وجود قاطع
 دادگـاه  در رسـیدگی  بـراي  امنیتـی  جـرایم  از حـداقلی  تفسـیر  ي ارائـه  ضـرورت  و تنگ است،

  .کند می دوچندان را انقالب اختصاصی
  

  امنیتی جرایم انقالب، دادگاه اختصاصی، صالحیت، دادگاه: کلمات کلیدي
  

                                                   
 طباطبایی عالمه دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق گروه استادیار  

 (نویسنده مسؤول) طباطبایی  عالمه دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی دانشجوي  
Email: naderalizadesersht@yahoo.com 
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  مقدمه  
ي  دو دسـته  هاي دادرسی کیفري، مراجـع کیفـري بـه    از دیدگاه اصول سازمانی در نظام

شـوند. محـاکم عمـومی ازلحـاظ صـالحیت داراي طیـف        عمومی و اختصاصـی تقسـیم مـی   
ــراي  ــارات ب ــل آن   وســیعی از اختی ــه جــرایم مختلــف هســتند. در مقاب محــاکم  رســیدگی ب

صورت استثنایی و محدود در قالب نص قـانون بـه جـرایم خاصـی رسـیدگی       اختصاصی، به
  گویند. می »1اجع استثناییمر« کنند، بر این اساس به مراجع قضایی اختصاصی می

با توجه به اصل برابري اشخاص در برابر قـانون، ضـروري اسـت رسـیدگی بـه اتهامـات       
بـر   اشخاص در محاکم عمومی و بر اساس قواعد آیین دادرسی کیفري یکسان انجام شـود. 

  قدر متقین و ضرورت باشد. هاي استثنایی، باید به این اساس، تشکیل و رسیدگی در دادگاه
 هـاي  دادگـاه «هاي استثنایی دادگاه انقالب است. الزم به یادآوري اسـت   از دادگاه یکی

اشـتباه گرفـت. دادگـاه تخصصـی در حقـوق      » هاي تخصصی دادگاه«را نباید با » اختصاصی
ي رسیدگی به جرایم خـاص   شود که وظیفه می هاي عمومی گفته کیفري به شعبی از دادگاه

ي رسیدگی تابع مقررات عمـومی هسـتند،    ب قضات و شیوهدارند و ازلحاظ ترکی عهده را بر
شـویی در   و جـرایم مـرتبط بـا پـول     اي جـرایم رایانـه   ما کیفري دادرسی براي نمونه در نظام

هـاي   هـاي تخصصـی، دادگـاه    بـرخالف دادگـاه   2شـوند،  هاي تخصصی رسیدگی می دادگاه
ــد، دادگــاه   ــژه و صــالحیت محدودن ی و انقــالب هــاي نظــام اختصاصــی داراي ترکیــب وی

  روند. دست به شمار می ازاین
امتیـاز مراجـع قضـایی تخصصـی و اختصاصـی بایـد        هـاي  طورکلی در خصوص جنبه به

گفت مراجع اختصاصی داراي دو ویژگی مهم است: نخست، داراي آیین دادرسـی ویـژه و   
ی آنکـه مراجـع قضـای    انـد. حـال   اند و از سوي دیگر داراي ساختار و سازمان مستقل جداگانه

تخصصی بخشی از مراجع قضایی عمومی به شمار رفته و فاقد آیین دادرسی مستقل است و 
                                                   

1 . Special tribunal. 

  مقررشده است: 1392قانون آیین دادرسی کیفري  25در همین راستا در ماده  - 2
دادسراي جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم  به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهاي تخصصی از قبیل«

اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زیر نظر دادسراي شهرستان تشکیل  مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه
  ».شود می
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کننـد. از سـوي دیگـر سـازمان مسـتقلی       از عمومات قواعد آیین دادرسی کیفري پیروي مـی 
کـار   گرایی و در قالب تفکیـک هاي عمومی و با هدف تخصص ندارند، بلکه درون دادگاه

ذا در حدود صالحیت ذاتی و عمومی مراجع قضایی مجـاز بـه   ل کنند. وظیفه می داخلی انجام
صدور قرار عدم صالحیت نیستند. وجود مراجع تخصصی با توجه به پیامدهاي مثبتی که بـه  

آنکه تعدد و تنـوع مراجـع قضـایی     همراه دارند، از محاسن نظام قضایی به شمار رفته و حال
  ن میزان خود برسد.اختصاصی موردانتقاد و نکوهش است و باید به کمتری

هـاي عمـومی و انقـالب     ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه ممکن است به
، ایـن شـبهه ایجـاد شـود کـه دیگـر       1392و نیز قانون آیین دادرسـی کیفـري    1378در سال 

توان دادگاه انقالب را اختصاصی قلمداد کرد، بلکه با توجـه بـه پیـروي ایـن دادگـاه از       نمی
توان دادگاهی تخصصی به شمار  ومی آیین دادرسی کیفري، دادگاه انقالب را میقواعد عم

هـاي   اي وضـعیت دادگـاه   آورد. هرچند با تصویب قـانون آیـین دادرسـی مـذکور تـا انـدازه      
گـذار از ایـن حیـث     انقالب تحت شمول قواعد عام دادرسی قرارگرفتـه و ایـن اقـدام قـانون    

از (غییري در خصوص وضـعیت سـازمانی ایـن دادگـاه     تحسین است، اما اقدام یادشده ت قابل
کند. چراکه دادگاه انقالب داراي سـاختار و   حیث اختصاصی و تخصصی بودن) ایجاد نمی

هـاي   شده در قانون آیین دادرسی دادگـاه  رغم اصالحات اعمالسازمان مستقلی است و علی
 ر رسیدگی بـه جـرایم  د 92عمومی و انقالب در امور کیفري و قانون آیین دادرسی کیفري 

رأي داراي آیین دادرسی افتراقی  ي ابالغ و نحوه در مواردي چون دسترسی به وکیل امنیتی
 1است.

                                                   
در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و « 23/3/94اصالحی 48ي  ي ماده براي نمونه رجوع کنید به: تبصره - 1

ي تحقیقات  این قانون است، در مرحله 302ي  ها مشمول ماده یافته که مجازات آن جرائم سازمان همچنین
ي قضاییه  مقدماتی، طرفین دعوا، وکیل یا وکالي خود را از بین وکالي رسمی دادگستري که مورد تأیید رئیس قوه

ي  ماده 2ي  یا تبصره». گردد م میي قضاییه اعال نمایند، اسامی وکالي مزبور توسط رییس قوه باشد، انتخاب می
در جرایم منافی عفت، چنانچه «دارد:  ي ابالغ رأي در جرایم امنیتی مقرر می همین قانون در مورد نحوه 380

دادنامه حاوي مطالبی باشد که اطالع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی 
  ».تواند از مفاد کامل رأي اطالع یافته و از آن استنساخ نماید ده و ذینفع میکشور، ابالغ دادنامه حضوري بو
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 هاي عمومی و انقـالب سـال   قانون تشکیل دادگاه 5 ي ماده 1در این میان، با توجه به بند 
داخلـی و  جـرایم علیـه امنیـت     ،13922 قـانون آیـین دادرسـی کیفـري     303 ي و ماده 13731

  صورت روشن در صالحیت دادگاه انقالب قرارگرفته است. خارجی به
 ي شوراي انقالب در مورخ نامه وسیله آیین از دیدگاه تحوالت قانونی، دادگاه انقالب به

 دادگاه این ي صالحیت در حوزه وسیعی نامه جرایم در این آیین 3شد، گذاري پایه 25/4/58
  و خارجی نداشتند. داخلی ي امنیت حوزه با ارتباطی ها از آنبسیاري  شده بود که قرار داده

هـاي نخسـت انقـالب توجیـه مناسـبی بـراي تشـکیل دادگـاه         واحوال شرایط سال اوضاع
 1362ها به همین ترتیـب تـا سـال     اختصاصی جهت استقرار نظم و امنیت بود، این صالحیت

صورت  ي از شمار جرایم این دادگاه بها واحده ي ماده وسیله در این سال به باقی ماند تا اینکه

                                                   
ي  هاي در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه به تعداد موردنیاز دادگاه« 5ي ماده - 1

ذیل گردد، و به جرائم  ي قضایی تشکیل می دهد تحت نظارت و ریاست اداري حوزه قضاییه تشخیص می
  نمایند: رسیدگی می

  االرض. ي جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی کلیه - 1
  گذار جمهوري اسالمی ایران و مقام معظم رهبري. توهین به مقام بنیان - 2
  منظور مقابله با نظام. توطئه علیه جمهوري اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به - 3
  جاسوسی به نفع اجانب. - 4
  ي جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. کلیه - 5
 ».قانون اساسی 49دعاوي مربوط به اصل  - 6

  شود: به جرائم زیر در دادگاه انقالب رسیدگی می  - 303ماده .  « 2
جمهوري االرض، بغی، تبانی و اجتماع علیه  جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی - الف

  منظور مقابله با نظام. اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتالف اموال به
  گذار جمهوري اسالمی ایران و مقام رهبري. توهین به مقام بنیان -ب
سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد گردان و پیش تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان -پ

  نترل.تحت ک
  ».موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است سایر مواردي که به -ت
شوراي انقالب بعد از پیروزي انقالب اسالمی براي مدت محدودي تشکیل شد و وظایف مجلس شوراي  - 3

اسالمی را براي تصویب قوانین ضروري بر عهده داشت، قوانین زیادي  توسط این مرجع به تصویب رسید که 
ي تشکیل دادگاه انقالب یکی از مصوبات این مرجع است که بعدها  نامه االجراست، آیین ها الزم برخی از آنهنوز 

 ي مجلس شوراي اسالمی نسخ شد. واحده  ي ماده وسیله به 1362در سال 
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واحـده   بند احصاء گردید. هرچند برخی از بنـدهاي ایـن مـاده    6و در  1محسوسی کاسته شد
گرفت و مصادیق زیادي را در برمی» ي جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کلیه« 1مثل بند 

بود؛ ولی در  ن دادگاهي زیادي زیر عنوان مذکور قابل تفسیر و رسیدگی در ای قوانین متفرقه
در این میان تـا   یافته بود، صورت محسوسی کاهش به جرایم 1358ي سال  نامه مقایسه با آیین

کـرات   مختلف کیفـري همچـون آیـین دادرسـی کیفـري کـه بـه        مقنن در قوانین 1373سال 
ي  مندرج در صالحیت دادگاه انقالب نشد و سـیاهه  اصالح و بازنگري شد، متعرض جرایم

 1362ي سـال   واحـده  اي که مقنن در ماده کاهش یا افزایشی نیافت، اما برخالف رویه جرایم
گرفتــه بــود و ســعی در انطبــاق ســاختار دادگــاه  بــراي کــاهش صــالحیت دادگــاه در پــیش

 20 و 19اختصاصی انقالب با موازین آیین دادرسی کیفري و اصل برابري افـراد در اصـول   
ي کیفـري بـه همـان روال سـابق بـر       و آرا وحدت رویه هقوانین متفرق 2قانون اساسی داشت،
افزودند. ازجمله به قانون مبارزه با اخاللگران در نظام اقتصادي کشور  صالحیت این دادگاه

و  1374 قانون اصالحی مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خـوراکی سـال   ،1369 سال
ي  ارد متعدد دیگري که تا دههو مو 1369و  1367 هاي سال 541 و 521 ي آرا وحدت رویه

الزم به ذکر است بیشتر مـوارد افـزایش صـالحیت ایـن      اشاره نمود، 3هشتاد نیز ادامه داشت
  دادگاه مربوط به جرایم امنیتی است.

رویه  وضعیت را روشن و از گسترش بی 1392رفت قانون آیین دادرسی کیفري  امید می
و با نص صریح از شمار قوانین در ایـن   صالحیت دادگاه اختصاصی انقالب جلوگیري کند

هاي نخستین این قانون امیدها تا حدودي جامه عمل پوشید و جرایم  دادگاه بکاهد. در نسخه
در صالحیت این دادگاه در چهار بند احصاء شد و باوجود گسترده بودن مصـادیق بنـدهاي   

                                                   
 به 11/2/1362در تاریخ» هاي انقالب قانون حدود صالحیت دادسراها و دادگاه«واحده با عنوان  این ماده - 1

 منتشر شد. 4/3/1362مورخ  11139ي  ي رسمی به شماره تصویب مجلس رسید و در روزنامه

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند « 19اصل  - 2
  ».ها سبب امتیاز نخواهد بود این

ي حقوق انسانی،  ر حمایت قانون قرار دارند و از همهي افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان د همه« 20اصل
 ».سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند

در همین سال ازجمله موارد  704ي ي شماره و رأي وحدت رویه 1386قانون متخلفین سمعی بصري سال  - 3
 باشند. افزایش در این دهه می
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تنهـا از نسـخ قـوانین و آراء     نـه مقنن  وجود، اما بااین 1نمود، ي امیدواري را ایجاد می آن بارقه
کـه قـبالً بیـان     303به ماده ) ت( نمودن بند اضافه با بلکه ي سابق دوري جسته، وحدت رویه

  ي دادگاه استثنایی انقالب صحه گذاشت. شد، بر بقا و استمرار صالحیت گسترده
مفـاهیم  هاي اندیشمندان و قـوانین موضـوعه از    امنیت و جرایم امنیتی با نگاهی به تئوري

ي  هـا و زاویـه   هاي اختالفات در ایـن زمینـه تفـاوت دیـدگاه     سیال و اختالفی است که ریشه
امري که در عمل اسـباب تشـتت آراء    نظران نهفته است، دیدهاي گوناگون و متنوع صاحب

ي در میان محاکم و متصدیان قضایی را فـراهم نمـوده و نهایتـاً دو دیـدگاه متضـاد درزمینـه      
  اند. جرایم امنیتی، فراروي هم قرارگرفته ادگاه انقالب درزمینهحدود و ثغور د

ي راجـع بـه جـرایم امنیتـی، در همـه       دیدگاه نخست، با تفسیر موسع از قوانین موضـوعه 
دانـد و در مقابـل آن    انقالب را صالح بـه رسـیدگی مـی   ) اختصاصی( موارد دادگاه استثنایی

بر اصـل عـام بـودن صـالحیت محـاکم       ا تکیهنماید که ب ي حقوقدانانی خودنمایی می اندیشه
گیري از اصول دادرسی عادالنـه   عمومی و تفسیر مضیق صالحیت محاکم اختصاصی و بهره

شـود، سـعی در محـدود     تـري اجـرا و تضـمین مـی     صورت شایسـته  که در محاکم عمومی به
ن دو ي قلمرو دادگاه انقالب دارند. هدف در این مقالـه ارزیـابی و سـنجش ایـ     نمودن حوزه

  دیدگاه و برگزیدن دیدگاه مطلوب و موافق با موازین دادرسی کیفري است.

                                                   
در صحن  9/11/1390به تصویب گروه قضایی مجلس رسید و در تاریخ  2/3/1390اریخي مذکور در ت الیحه - 1

 زیر جرایم به - «این الیحه مقررشده بود  303ي علنی به رأي گذاشته شد و به شوراي نگهبان فرستاده شد، در ماده
  :شود می رسیدگی انقالب دادگاه در

 جمهوري علیه اجتماع و تبانی بغی، االرض، فی دافسا و محاربه خارجی، و داخلی امنیت علیه جرایم - الف
  نظام؛ با مقابله منظور به اموال اتالف و تخریب احراق، یا مسلحانه اقدام یا ایران اسالمی

  رهبري؛ مقام و ایران اسالمی جمهوري گذار بنیان مقام به توهین -ب
 مواد و اقالم و مهمات اسلحه، قاچاق و آن سازهاي پیش و گردان روان مخدر، مواد به مربوط جرایم تمام -پ

 ».کنترل تحت
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  امنیت تا تشتت آراء در خصوص آن از مفهوم شناسی -1
هـاي مختلـف هماننـد     مفهوم امنیـت بـا توجـه بـه گسـتردگی آن، دشـوار اسـت. دانـش        

فهـوم  شناسـی و علـوم سیاسـی هرکـدام از دیـدگاه خـود بـه مطالعـه و بررسـی ایـن م           جامعه
  اند و در این مسیر رویکرد و دیدگاه یکسانی وجود ندارد. پرداخته

هـاي   حقوق کیفري نیز مصون از این تشـتت آراء نیسـت و امنیـت در ایـن زمینـه شـاخه      
کـه مفهـومی متفـاوت از امنیـت نظـامی اسـت        1گیرد، مفهوم امنیت انسـانی مختلفی دربرمی

 jansson( مسائل سیاسی اجتماعی اسـت  صورت سنتی تعریف شده و بیشتر تمرکز آن بر به

دهند تا  هایی است که طرفین به همدیگر می امنیت تجاري که مربوط به تضمین) 10 :2009
 wood R Philipاجراهاي خاصی دارد (تجارت صورت گیرد و در صورت تخلف ضمانت

1995: 3.(  
اسـی شـود تـا    شندر این گفتار سعی بر این است تـا امنیـت از زوایـاي گونـاگون مفهـوم     

شناسـان از  امنیـت در لغـت و نـزد لغـت     یافـت،  ومانعی دست درنهایت بتوان به تعریف جامع
راغـب   )،2894: 1372دهخـدا  ( به معنـی ایمـن شـدن و در امـان بـودن اسـت      » أمن«ي  ریشه

طمأنینـه و آرامـش نفـس و از    » اصل امنیت«اصفهانی امنیت را بدین گونه تعریف نموده که 
تـوان امنیـت را بـه معنـاي      شناسان مـی درنهایت از لسان لغت و خوف است،میان رفتن ترس 

  ).794: 1384راغب اصفهانی ( ترس از دست دادن امور جاري متعلق به فرد تعبیر نمود
در میان حقوقدانان تعریف امنیـت، بـه دالیلـی کـه ابتـدائاً ذکـر شـد مشـخص و واضـح          

فـري در بسـیاري از قـوانین مـادر و     اجـراي کی طرف رد پاي امنیت و ضـمانت  ازیک نیست،
 512تـا   498هاي محاربـه و بغـی و جـرایم مـاده      شود، براي مثال از مجازات متفرقه دیده می

 1353، 1349، 1336هـاي   کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی گرفته تـا قـوانین متفرقـه سـال    
هـاي از امنیـت    لوهنوعی ج گران در امنیت صنایع، همه این قوانین بهراجع به مجازات اخالل

کـدام متـذکر تعریفـی از امنیـت      امـا هـیچ   دهنـد،  در حقوق کیفـري کشـورمان را نشـان مـی    
ي  ي این اوصاف، حقوقدانان با غور و تدبر در قوانین مختلف سعی در ارائـه  با همه اند. نشده

  شود. ها پرداخته می اند که در ادامه به ذکر اهم آن تعریفی از مفهوم امنیت داشته

                                                   
1  . Human security 
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از  انـد،  ی حقوقدانان، براي یافتن جایگاه امنیت از زوایـاي مختلـف بـه آن نگریسـته    برخ
و امنیت چون گفتمـان   بندي امنیت چون هدف، امنیت چون ابزار براي حقوق کیفري تقسیم

انـد و   ي امنیت ملـی قـرار داده   اند، اما نهایتاً امنیت در حقوق کیفري را در حوزه بحث نموده
  )40: 1389عالی پور  ( ماند مثابه معما می ه امنیت ملی بهاند ک اعتراف نموده

این تعاریف براي درك مفهوم واقعی امنیت در حقوق کیفري راهگشا نیسـت؛ زیـرا در   
هـا   ي تعریفـی منطبـق بـا یکـی از آن     نهایت بعد از برشمردن انواع مختلف معیارهـا، از ارائـه  

معمــا تعبیـر نمــوده اســت، در میــان   ي مثابــه نـاتوان مانــده و از امنیــت در حقــوق کیفـري بــه  
حقوقدانان دیگر نیز امنیت به مصـادیق تعریـف شـده و تعریفـی از مفهـوم امنیـت بـه چشـم         

). برخـی نویسـندگان بـا تمسـک بـه فقـه کـه        17: 1373؛ ولیدي 1: 1374پیمانی ( خورد نمی
م شـرعی  بایستی احکـا  ي بسیاري از قوانین ماست و طبق اصل چهارم قانون اساسی می ریشه

اند تـا تعریفـی از مفهـوم امنیـت      بر آن بوده بر مصوبات مجلس شوراي اسالمی حاکم باشد،
اند کـه امنیـت در لسـان فقهـا بـه همـان معنـاي         ارائه کنند، ولی درنهایت به این نتیجه رسیده

  ).33: 1387احمدوند ( شده و به تعبیر دیگر فاقد حقیقت شرعی است لغوي به کار گرفته
الملل نیز تعاریف گوناگونی از مفهوم امنیـت ملـی    علوم سیاسی و روابط بین ناندیشمندا

تعریف  150بر  اند که بنا بر قولی بالغ  گیرد ارائه نموده که حقوق کیفري در دل آن جاي می
بین علـت تشـتت و    اي که دراین )، اما عقیده1:1379افتخاري ( در مورد زوایاي آن بیان شده

این نظر است که مفهوم امنیت ملی متأثر از سـه گونـه    ر داده، معتقد براختالف را مدنظر قرا
شدن که موضوع مطالعات امنیتی کنونی  تحول است، نخست: تحوالت جهانی، مانند جهانی

ي جغرافیـایی   اي که ناظر به معادالت و مناسبات امنیتی در حوزه است، دوم: تحوالت منطقه
کنـد، سـوم: فرآینـد     سـزایی در حـال حاضـر ایفـا مـی     بوده و از حیث تأثیرگذاري، سهم بـه  

کند ما را در شناخت علت متغیر بـودن   رویکردي که این نظریه ارائه می .)5همان، ( داخلی،
ي تعریـف مفهـوم امنیـت     نماید، اما معیار و سنگ محکی جهت ارائه مفهوم امنیت یاري می

  گذارد. در اختیار ما نمی
بـا برشـمردن    فهـوم امنیـت ملـی صـورت گرفتـه،     در تالش دیگري کـه بـراي تعریـف م   

موقعیت سیاسی و رفاه اقتصادي یا  تأکید بر بعد نظامی، بقاي فیزیکی،( هاي مختلف دیدگاه
هـا را در نسـبی و    ي ایـن تفـاوت   همـه ) هـاي ایـدئولوژیکی   منافع خارجی و درنهایـت ارزش 

ز منظر خاص بـه علـت   ي امنیت ملی دانسته و مکاتب مختلف هر یک ا انتزاعی بودن پدیده



107 
 نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صالحیت دادگاه انقالب

. نتیجـه و  )151:1381فـام ژرفنـا   ( انـد  اي را ابـراز نمـوده   هاي بشري عقیده تعارضات و ناامنی
اي بـودن مفهـوم    رشته ماحصل این تعریف، همان سخن ابتدائی ما در مورد پیچیدگی و میان

راتـب  م الملل وجـود دارد و بـه   امنیت است، تعریف دیگري که از امنیت ملی، در روابط بین
دارد  توان در حقوق کیفري نیز بر آن تکیه نمود بیان می هاي قبلی است و می بهتر از دیدگاه

ــت ملــی،«کــه  ــوده و اصــوالً جــزء مســئولیت     امنی ــادي ایمنــی ب ــی و م شــامل تعقیــب روان
ها، نظام  تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بقاي رژیم هاي ملی است، حکومت

)، 51:1379مانـدل  ( آورنـد  ي زندگی شـهروندان خـود ممانعـت بـه عمـل      شهروندي و شیوه
است  طورکلی داراي معنایی سیال و در حال گذار توان بیان داشت که امنیت به درنهایت می

هاي موردتوجـه آن متفـاوت    و به اقتضاء موقعیت سیستم حکومت و عدالت کیفري، ارزش
یـه بـه مـوازین شـرعی، جـرایم منـافی عفـت        است، براي مثال در نظام کیفري ما به دلیـل تک 

عمومی از جایگاه امنیتی باالیی برخوردار اسـت و علـت ایـن اسـتدالل مـا، واکـنش شـدید        
گونـه جـرایم اسـت، در کنـار ایـن       شـالق بـراي مـرتکبین ایـن     کیفري از قبیل اعدام رجم و

و ضوابط شرعی واکنش شدید افکار عمومی به جرایم فـوق نیـز در موضـوع دخیـل اسـت      
هاي خانواده صحه گذاشته و عدالت کیفري طیـف وسـیعی از    مقنن نیز بر لزوم حفظ ارزش

ي عمــومی جــرم غلبــه دارد،  هــا جنبــه ي آن انگــاري نمــوده و در همــهایــن اعمــال را جــرم
ي  هاي دیگـر ماننـد اقتصـاد یـا صـنعت چهـره       هاي دیگر امنیت در حوزه که در نظام درحالی

ها نشان از سـیال و متنـوع بـودن مفهـوم امنیـت       ي این تفاوت هگیرد و هم کیفري به خود می
دارد، نهایتاً جلوگیري از آسیب و ترس ناشـی از عوامـل مختلـف درون یـا بـرون سیسـتمی       

دهد، اما جرایم امنیتی داراي دو مفهوم عام و خاص در  ي اصلی امنیت را تشکیل می شالوده
رم انگاري و تعبیـر خاصـی کـه از عمـل     حقوق کیفري است. بدین منوال که بنا به اصول ج

دار نکنـد شایسـته    وجود دارد تا زمانی عملی نظم عمومی و امنیت جامعه را خدشـه  مجرمانه
طورکلی هر جرمی تا حدودي امنیت را  به پس ي کیفري بر آن پوشاند، نیست لباس و صبغه

لـیکن در مفهـوم خـاص     نماید این تلقی مربوط به مفهوم عام جرایم امنیتی است، متزلزل می
هـایی کـه    صورت اخص ارزش جرایم امنیتی که مدنظر ماست، برخی جرایم مدنظرند که به

بـا   اند و سعی در تزلزل و نـابودي آن دارنـد،   روند را نشانه رفته ي امنیت به شمار می شاخصه
د اتفـاق ایـن جـرایم ماننـ     شود که غالب به خوبی آشکار می نگاهی به جرایم امنیتی خاص به

زیـرا همـین حاکمیـت متـولی      علیـه حاکمیـت موجـود اسـت،     اخـالل  تحریـک،  جاسوسی،
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رود و مقصـود مـا نیـز در ایـن مقالـه از جـرایم امنیتـی         امنیت به شمار مـی  پایداري و تضمین
  مفهوم اخیر است.

  هاي آن جرایم امنیتی و ویژگی -2
بنـدي و تضـارب    در جمع شناسی بررسی شد ودر قسمت پیشین امنیت از دیدگاه مفهوم

آراء در ایـن حــوزه مفهـومی از امنیــت بیـان شــد، در ایـن قســمت تـالش بــر ایـن اســت تــا       
ي ورود به  ي آن با سایر جرایم را بیان نماییم تا زمینه هاي جرایم امنیتی و وجه ممیزه ویژگی

بـراي تعیـین مرجـع رسـیدگی     ) موسـع یـا مضـیق   ( گونه جـرایم  بحث راجع به نوع تفسیر این
  آید.فراهم 

  ي امنیت وسعت جرم انگاري در حوزه -2-1
عنوان ابـزار رسـمی کنتـرل اجتمـاعی در جامعـه ظرفیـت فراوانـی دارد تـا          حقوق جزا به

هاي جامعه و حکومت به کار گرفته شود، ابزاري کـه قـاطع،    عنوان ضمانت اجراي ارزش به
رجوع قرار گیرد، آخرین گام مورد  صورت معتدل و در سریع و مؤثر است، به شرطی که به

» حـداقلی بـودن حقـوق جـزا    « عنوان اصـل  اي از حقوق کیفري دارد به اصلی که چنین تلقی
ي ورود بـه   ي علماي حقـوق اسـت. ایـن اصـل زمـانی اجـازه      مشهور شده و موردپسند قاطبه

ضـمانت   قواعـد حقـوق خصوصـی، اداري و   « کند کـه  ضمانت اجراي کیفري را تجویز می
(غالمـی  » توانایی الزم جهت تحقـق اهـداف مقـنن را نداشـته باشـند     ها،  اجراهاي خاص آن

45:1391.(  
-ي امنیت، مقنن در تقابل بین آزادي و امنیت، دامان امنیت را گرفته و با جـرم  در حوزه

ي حقـوق کیفـري سـعی در حفـظ و تـداوم       انگاري گسترده و خارج از ضـوابط جـا افتـاده   
  هاي مدنظر خویش دارد. ارزش
قـانون   286 و 279 االرض در مـواد  ال در تفکیک جرایم محاربـه و افسـاد فـی   مث عنوان به

  خورد. نشانی از این تلقی در مورد جرایم امنیتی به چشم می 1392مجازات اسالمی سال 

  ي جرم انگاري به رفتارهاي غیرعمدي توسعه -2-2
و  در میان حقوقدانان این دیدگاه مشهور است که اصل بـر عمـدي بـودن جـرایم اسـت     

شـده   که عنوان شک نماییم که آیا براي عملی عنوان غیرعمدي نیز در نظر گرفته درصورتی
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انگاري شویم، چنانچه ما قتل عمد و غیر عمـد داریـم، ولـی    قائل به عدم جرم یا خیر بایستی
رعایت نماییم،  حقوق افراد را در پرتو اصل برائت بایستی آیا تحریک غیرعمدي نیز داریم،

شماري به گسترش  ي باالست و مقنن در موارد بی در جرایم امنیتی خارج از قاعدهاما مسئله 
  .1مصادیق غیرعمدي پرداخته است

  انگاري مقدمات جرمجرم -2-3
ابتـدا مجـرم قصـد     کنـد،  در تکوین مراحل ارتکاب جرم، بزهکار مراحل زیر را طی می

ورزد، بعد شروع به اجراي  میي مقدمات جرم مبادرت  کند، سپس به تهیه ارتکاب جرم می
)، اما در جـرایم  153:1388(گلدوزیان  گذارد نماید و نهایتاً جرم را به مورد اجرا می جرم می

قصـد ارتکـاب قتـل یـا      مثالً اگر کسـی بـه   تر است؛ امنیتی معموالً شرایط ارتکاب جرم سهل
جرم خاص یا تحت عنوان ارتکاب یک  توان بهسرقت طناب یا نردبان تهیه کند، وي را نمی

)، امـا  34:1392میرمحمدصـادقی  ( عنوان شروع به جرم قتل یا سرقت مورد تعقیـب قـرار داد  
ي حقوق کیفري شده که اصـوالً محلـی از اعـراب در     در جرایم امنیتی مواردي وارد سیطره

  2اند. ي امنیت، قالب کیفري گرفته این قلمرو ندارند، ولی به دلیل طبع خاص حوزه

  بودن جرایم امنیتیمطلق  -2-4
بندي که از جرایم با لحاظ نمـودن عنصـر مـادي آن در حقـوق جـزاي       با توجه به تقسیم

-ي امنیـت جـرم   در حـوزه ) 277:1383اردبیلـی  ( عمومی به جرایم مطلق و مقید وجود دارد
  صورت مطلق است. انگاري به

  تشدید مجازات -2-5
جرایم بسیاري وجود دارند که مجـازات مرتکـب   ن ایرا ي حقوق کیفري در زرادخانه 

مدت است، اما آنچـه   هاي طوالنی هاي شدید مانند حبس ها سلب حیات یا سایر مجازات آن

                                                   
مباالتی در  (راجع به بی 1382قانون مجازات نیروهاي مسلح سال  28و 27تواند به مواد مثال می عنوان به - 1

 گران در صنایع نفت ایران اشاره نمود.قانون اخالل 8ي ي اطالعاتی) و ماده تخلیه

 512ي  مورد عضویت در یک گروه یا ماده قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم) در 499و 498براي مثال مواد  - 2
 اند. دست عناوین از همین فصل مشخصاً ازاین
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بینـی نهادهـاي    رود. عدم پـیش  در نظر ما از اسباب تشدید مجازات جرایم امنیتی به شمار می
عدم  )،71 ي ماده( گزین حبسهاي جای مجازات )،47 ي ماده» الف«بند ( ارفاقی مانند تعویق

جلـوگیري از مالقـات   ) 35همـان:   ) (میرمحمدصـادقی، 109 ي مـاده ( بینـی مـرور زمـان    پیش
 قـانون آیـین دادرسـی کیفـري)،     48 ي ي مـاده  ي رسـیدگی (تبصـره   وکیل در مراحـل اولیـه  

ي دیگر تشدید مجازات در جرایم امنیتی با جرایم منـافی عفـت کـه طیـف وسـیعی از       جلوه
هـا در نظـر    قطـع عضـو و شـالق توسـط شـارع بـراي آن       هاي سنگین ماننـد اعـدام،   تمجازا
هـاي مـذکور اسـت در جـرایم منـافی عفـت        شده در تفاوت نگـاه بـه مجـرمین حـوزه     گرفته

ها را ندارد، بلکه به طرق و  در اثبات آن تنها اهتمام سیاست مبنی بر تخفیف است و شارع نه«
ب به توبه و استغفار و عدم اظهار و اقـرار نـزد دیگـران و    انحاء مختلف از قبیل توصیه مرتک

ي ثبوت موضوع در محکمه بـا مشـکل مواجهـه     گیري در نحوه و شرایط و طریقه نیز سخت
سیاست عدم تجسـس و گنـاه پوشـی     ،)49:1389ساالري ( صورت علنی باشد ساخته مگر به

و  1392 اســالمی ســالقــانون مجـازات   2411 در مـواد ) منــافی عفــت( گونــه جـرایم  در ایـن 
ي آن بیـان   و تبصـره  1392قانون آیین دادرسی کیفري  102 ي تري در ماده صورت صریح به

انگـاري اسـت و اصـوالً    شده است، باوجوداینکه ترك فعل در حقوق جـزا اسـتثنا بـر جـرم    
دارد، ولی در جرایم امنیتی، عدم اقـدام   گذار به فعل اشخاص توجه بیشتري مبذول می قانون

میرمحمد صادقی، همـان:  ( 2شود غیرمسئول در اطالع به مقامات مشمول مجازات می شخص
34.(  

فـرا سـرزمینی بـودن مقـررات      ذکـر اسـت،   ویژگی دیگري که در جـرایم امنیتـی شـایان   
نظـر از   کشورها در مورد مرتکبین این جرایم است، بدین معنی کـه مجـازات اعمـال صـرف    

  3گیرد. صورت می) کشورهاداخل یا خارج از حاکمیت ( بعد مکانی
آراء محـاکم   ي قضایی وهاي مذکور در این قسمت و رویه درنهایت با توجه به ویژگی

انگـاري در حـوزه و   ماهیـت جـرم   شـود،  مفصـالً بـه آن پرداختـه مـی     کشورمان که در ادامه
 این سایر جرایم است، چارچوب امنیت ذاتاً گسترده و با نگاهی فارغ از هرگونه قیدوبند در

                                                   
در صورت نبود ادله قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم «قانون مجازات اسالمی  241ي  ماده - 1

 ».هان و مستور از انظار ممنوع است...هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پن

 شود. اي از این ویژگی در قوانین ما مشاهده نمی نمونه - 2

 قانون مجازات اسالمی رجوع شود. 5ي  به ماده - 3
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ي افعال مجرمانه و ویژگی خاص باید در اتخاذ تصـمیم راجـع بـه جـرایم مربـوط بـه        توسعه
بـدیل ایفـاء نمایـد، بـدین سـبب کـه        ي ما نقشی بی ي استدالل و نظریه امنیت در پشت زمینه

ــوان   ــک عن ــودن ی ــترده ب ــارجی  ( گس ــی و خ ــت داخل ــه امنی ــرایم علی ــاه  ) ج ــا ذات دادگ ب
ي آن چیـزي   جمع و انطباق باشد وگرنه نتیجـه  باید قابلدادگاه اختصاصی) ( کننده رسیدگی

ي  ها و اصول قانون اساسـی و دادرسـی عادالنـه نخواهـد بـود، ارائـه       جز زیر پا نهادن ارزش
تفسیري موسع از جرایم امنیتی مربوط به دادگاه انقالب و سعی در گنجاندن تمامی عنـاوین  

اي نـامطلوب   فـري سـبب ایجـاد رویـه    قـانون آیـین دادرسـی کی    303 ي مـاده ) الف( ذیل بند
ایران بیـان   1قانون اساسی 20 و 19اصل  برخالف اصل عام بودن صالحیت محاکم عمومی،

هاي جرایم امنیتی برخالف دادرسی جاري در سایر جـرایم   نمود و نهایتاً به گسترش ویژگی
  کند.کمک می

یم امنیتـی بـا نگـاه بـه     ي جـرا  شود تا محـدوده  در ادامه با بررسی و تحلیل بیشتر سعی می
هـا روشـن    ي تفسـیري معقـول از ایـن صـالحیت     سایر ابعاد صالحیت دادگاه انقالب و ارائـه 

  گردد.

  ي تعامل جرایم امنیتی با سیاسی نحوه -3
قانون اساسی براي تعریف جرم سیاسـی ولـی هنـوز     1682اصل  باوجود ظرفیت در ایران

ملت باشـد، در دسـترس نیسـت و اخیـراً      فعالیت و عقاید نمایندگان نص رسمی که ماحصل
نفر از نمایندگان در این زمینه در دستور کار مجلس قرارگرفتـه امـا زمـان     19طرحی توسط 

، در وضعیت خـأل تعریـف قـانونی جـرم     3بینی نیست تقریبی تصویب این طرح نیز قابل پیش

                                                   
زبان و مانند  اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد مردم ایران از هر قوم و قبیله« 19اصل - 1

  ».گردد ها سبب تمایز نمی این
 ..».ي افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان حمایت قانون قرار دارند  همه« 20اصل

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه و در «قانون اساسی  168اصل  - 2
م سیاسی را منصفه و تعریف جر ي انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت  گیرند. نحوه محاکم دادگستري صورت می

 ».کند قانون بر اساس موازین اسالمی معین می

از محتوا و آخرین  www.majlis.irهاي مجلس شوراي اسالمی به آدرس با مراجعه به سایت پژوهش - 3
ي بیشتر در مورد مفهوم جرم سیاسی نگاه کنید به: زراعت،  وضعیت این طرح اطالع حاصل نمایید و براي مطالعه
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قــالب و شــود و در پــی آن دادگــاه ان جــرایم امنیتــی برجســته مــی  سیاســی و مصــادیق آن،
گیرد و در این حالت جرم سیاسی با امنیتی خلط  صورت اختصاصی صورت می به رسیدگی

شـده در مـورد    و نظـرات مطـرح   بـا اسـتفاده از دکتـرین    سعی داریم شود، در این قسمت می
ماهیت جرایم سیاسی و امنیتی در موردتعامـل ایـن دو گونـه از جـرایم تالشـی بـراي تعیـین        

ذکر اسـت در نبـود قـانون     دادگاه انقالب صورت دهیم، اما شایانهاي  ي صالحیت محدوده
بـراي تشـخیص جـرایم امنیتـی و      فقـط  مشخص راجع به جرایم سیاسی، تـأثیر ایـن رویکـرد   

ي تعریف جرایم سیاسی دکترین خروج مصادیق ماهیتاً سیاسی و موارد مشابه است، درزمینه
رسد، ولـی در جهـت تبیـین     ته به نظر میومانع باشد آشف ي تعریفی که جامع حقوقی در ارائه

صـورت گرفتـه کـه در ادامـه بـه آن اشـاره        هـا  بنـدي  گونه اعمال مجرمانه یکسري دسـته  این
  گردد: می

  شناختیدیدگاه جرم -3-1
هایی که براي رسیدن به مقاصد خویش  بندي مجرمین برحسب شیوه اساس این تقسیم بر

روهـی بـا توسـل بـه حیلـه و نیرنـگ یـا خشـونت بـه          گ« برند رفتار متفاوتی دارند، به کار می
رود بدون آنکـه   زنند که تهدیدي علیه نهادهاي حکومتی به شمار می هایی دست می فعالیت
اي دیگـر از مجـرمین سیاسـی بـه      امـا عـده   ،)18: 1392(اردبیلی » اي به اشخاص بزنند صدمه

شت، قصد دارنـد در  و با تعرض اشخاص و ایجاد ترس و وح«شوند  اعمال خشن متوسل می
  ).19 ص (همان:» نهادها و شکل حکومت دگرگونی پدیدآورند

تـوان بیـان داشـت ویژگـی     رسد در رابطه با گروه دوم از مجرمین سیاسی مـی  به نظر می
عمل ارتکابی این افراد شباهت بسیار زیادي به مجرمین عادي و بـاألخص مـرتکبین جـرایم    

ي رکـن مـادي بـزه بـه شـمار       یم امنیتی خشـونت شـاکله  امنیتی دارد، زیرا در بسیاري از جرا
  1رود. می

                                                                                                                        
و پیوندي،غالمرضا ، جرم سیاسی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 1377ققنوس ،عباس، جرم سیاسی، 

 .1388اندیشه اسالمی ، چاپ دوم؛

ي  خورد مانند جرم تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ذکر است موارد استثنا نیز در این میان به چشم می البته شایان - 1
 گیرد. آمیز صورت می صورت غیر خشونت که معموالً به 1375قانون مجازات اسالمی سال  500
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  هاي حقوقی دیدگاه -3-2
بندي مشهور عینی و ذهنی براي تمییز جرایم سیاسی از  هاي حقوقی دو تقسیم در دیدگاه

  خورد. غیر آن به چشم می

  دیدگاه عینی
 تعبیـر دیگـر  گیـرد بـه    ي عمل ارتکابی مـورد مداقـه قـرار مـی     بر مبناي این ضابطه نتیجه 

ي کار قواي عمومی اعـم از منـافع سیاسـی دولـت و      هرگاه رفتار بزهکار به سازمان و شیوه«
). اگــر 21(همــان:» حقــوق سیاســی شــهروندان آســیب و گزنــدي وارد کنــد سیاســی اســت 

ي فوق را در جرایم امنیتی مندرج در کتاب پنجم قانون مجـازات اسـالمی بـا عنـوان      ضابطه
لی و خارجی اعمال کنیم بسیاري از جرایم ایـن بخـش ماننـد تشـکیل     جرایم ضد امنیت داخ

کـه بـه    نحـوي  )، جاسوسـی بـه  498ي  ماده( دسته یا جمعیت باهدف بر هم زدن امنیت کشور
ــی صــدمه وارد آورد  ــت مل ــاده( امنی ــه   ) 502 ي م ــا دول خــارجی متخاصــم علی ــاري ب همک

که بر هم زدن نظم حاکمیـت را  ) و بسیاري از جرائمی 508 ي ماده( جمهوري اسالمی ایران
اند، باید سیاسی تلقـی و از اعـداد جـرایم امنیتـی در صـالحیت دادگـاه انقـالب         نشانه گرفته
  خارج شود.

  دیدگاه ذهنی
شود، این توجه به انگیـزه و قصـد سـبب    در این نظریه به داعی و قصد شخص توجه می

مبادرت به ارتکـاب   فع شخصیگردد تا کسانی که با اغراض سیاسی و بدون توجه به منا می
اي که بر این دیدگاه وارد اسـت، گسـترش    نمایند بازشناخته شوند، ولی ایراد عمده جرم می

امـروزه  « امـا  گیـرد،  برمـی  ي شمول جرایم سیاسی که جرم مرکـب و مـرتبط را نیـز در    دایره
قلمـرو جـرم    هاي سیاسـی از  گناه به بهانه بیشتر رفتارهاي خشن خصوصاً جرایم علیه افراد بی

  .1)24 (همان:» شده است سیاسی حذف

                                                   
توان به منابع ذیل رجوع کرد:  ي تعامل جرایم سیاسی و امنیتی می براي آگاهی از نظریات دیگر در مورد نحوه - 1

و ساالري ، مهدي ،جرایم علیه امنیت 1388هاشمی، سید محمد،حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ، میزان، 
و » نفی حرج« و درأ«ید محمد؛ بررسی تطبیقی  جرم سیاسی همراه با دو قاعده و اصغري، س1389کشور،میزان،

 .  1373، فردوسی،1علی آبادي ،عبدالحسین،حقوق جنایی،ج 



 1394 ، پاییزدوازدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال    114

اي از پیچیدگی و ابهـام مـرز بـین     نوعی گوشه با توجه به نظرات ابرازشده که هرکدام به
تـرین   تـوان بیـان داشـت کـه روشـن      می اند جرایم سیاسی عمومی را مورد مالحظه قرار داده

آمیـز   تکیه کرد غیر خشـونت  میان جرایم سیاسی با سایر جرایم بر آن مالکی که براي تمایز
شـوند،   محسـوب مـی   بودن این جرایم است، به تعبیر حقوقدانان عرب، جرایم سیاسی زبانی

شـود،   از خشونت براي به ثمر رسیدن آن بهـره گرفتـه مـی    برخالف جرایم امنیتی که اغلب
 ها مانند تشخیص عمومی یا امنیتـی بـودن جـرایم در صـالحیت     تشتت مذکور به سایر حوزه

هاي عمومی بـا   در مورد اختالف دادگاه 5412و  5211 ي شیده شده و مشخصاً آراء شمارهک
  پردازیم. نقد و بررسی آن می محاکم انقالب صادر شده و در ادامه به

  تشتت آراء در تشخیص جرایم امنیتی از عمومی -4
ی و اختالف محاکم عموم 541و  521 ي همچنان که در قسمت پیشین به دو رأي شماره

هـا اشـاره نمـودیم، در اینجـا بـا بیـان        و انقالب در مرجـع رسـیدگی بـه جـرایم موضـوع آن     
هاي مختلف در این زمینه و نهایتـاً نقـد    عالی کشور و استدالل اي از مذاکرات دیوان خالصه

 گیـري نهـایی در اتخـاذ یکـی از دو تفسـیر      آراء زمینه را براي ورود به قسمت بعدي و نتیجه
  نماییم. می ي صالحیت دادگاه انقالب براي جرایم امنیتی فراهمدر زمینه موسع یا مضیق)(

                                                   
جرایمی که عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوري اسالمی است در « 9/12/1369- 521ي رأي شماره - 1

 داخلی امنیت با ارتباط در عنواناً شده اعالم دارد جرائم بیان میمتن رأي صادره ». صالحیت دادگاه انقالب است
 مصوب انقالب هاي دادگاه و دادسراها صالحیت و حدود قانون واحده ماده 1 بند موضوع  ایران اسالمی جمهوري

  29/4/64 -   823/20 شماره رأي بنابراین است؛ انقالب دادسراي صالحیت در ها آن به رسیدگی که است 1362
 رویه واحده ماده طبق رأي این. شود می تشخیص صحیح دارد مطابقت نظر این با که کشور عالی دیوان 20 شعبه

 است. االتباع الزم مشابه موارد در ها دادگاه و کشور عالی دیوان شعب براي 1328 مصوب قضایی
منازل مسکونی و جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به  ورود دسته« 4/10/1369-541ي رأي شماره - 2

 ورود«دارد  متن رأي بیان می». سرقت اموال با تهدید و ارعاب در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است
 وحشت، و  ارعاب و تهدید با اموال سرقت و مردم مسکونی منازل به شب موقع در عنف به مسلّح و جمعی دسته

 قانون واحده ماده 1 بند طبق آن به رسیدگی و سازد می مختل را عمومی امنیت و جامعه نظم که است جرائمی از
 نظر این با که کشور عالی دیوان 20 شعبه رأي بنابراین است انقالب دادگاه و دادسرا صالحیت در 1362 مصوب
 موارد در 1328 مصوب قضایی رویه وحدت قانون واحده ماده طبق بر رأي این و تشخیص صحیح دارد مطابقت

  ».است االتباع الزم ها دادگاه کشور عالی دیوان شعب براي مشابه
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ي مشـابه اسـت، اتهامـات سـه      کـه ناشـی از اخـتالف سـه پرونـده      521 ي در رأي شماره
مبادرت به تشکیل جلسات و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت « پرونده مواردي از قبیل

 است.» اري در دین اسالمذگخرافات و بدعت و توهین به مقامات قضایی و اداري و تشدید
در صـالحیت دادگـاه    نماینده دادستان استدالل نموده که مقـنن برخـی از جـرایم خـاص را    

انقالب قـرار داده و اگـر برخـی جـرایم متعـدد در صـالحیت دادگـاه عمـومی باشـد، نـافی           
أي وحـدت  ر صالحیت دادگاه انقالب نیست و بر همین اساس دادگاه انقالب صالح است،

مربوط به ورود به عنف و سـرقت شـبانه اسـت کـه در آن سـارقین بـا        541 ي ي شماره رویه
بین محاکم  اند و استفاده از لباس مبدل و استفاده از عناوین مجعول به اموال مردم دست برده

سـارق از عنـوان پاسـدار و     افـراد  کـه  عمومی و انقالب اختالف پیش آمد و بنا به استداللی
 در نظـم  و اختالل اذهان عمومی اند و موجب تشویش نموده عمومی دادستان استفادهمأمور 

  صادر شد. دادگاه انقالب اند، در مقام رفع تعارض رأي به نفع صالحیت جامعه شده
جرایمـی کـه عنوانـاً در ارتبـاط بـا      « 521  شـماره  نظر حقوقی بر رأي وحدت رویه ازنقطه

ایـرادات  » امنیت داخلی جمهوري اسالمی است در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است
  جدي وارد است:

گسترش خرافات یا قتل و غارت اگر باهم صورت بگیرد آیا مجوزي براي عدول از  -1
  آید؟ حساب می صالحیت عام محاکم کیفري عمومی به

 که گسترش خرافات به دلیل ماهیت غیرملمـوس و غیرقابـل اثبـات   ینآنچه مسلم است ا
انگـاري  توان نص قـانونی بـراي جـرم   ي حقوق کیفري خارج است و نمی بودن آن از حوزه

آن در قوانین موضوعه یافت، قتل و غارت نیز جرایمی هستند که عنـاوین مختلفـی ازجملـه    
اي که منجر به قتل  یا محاربه قتل نفس ناشی از عداوت شخصی که مستوجب قصاص است

و طیـف   ي غـارت نیـز مـبهم اسـت     ي خـویش را دارد و واژه  هاي چهارگانه شده و مجازات
ممکن است شامل عنوان  و 683 ي هاي تعزیري، جرم ماده جمله سرقت وسیعی از جرایم من

  حساب آید. راهزنی که از مصادیق محاربه است به
شود  غارت یا قتل طیف وسیعی از جرایم را شامل مینهایتاً مقصود این است که عناوین 

گیرند، براي مثال  ها در صالحیت محاکم کیفري غیر از دادگاه انقالب قرار می که بیشتر آن
در محاکم  302 ي اساس ماده باشد بر) اعم از عمد یا شبه عمد یا خطا محض( اگر قتل نفس

مـورد سـرقت نیـز صـادق      ن مطلـب در بایستی مورد رسیدگی قرار بگیرد و ای 2 یا 1کیفري 
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است و تنها زمانی دادگاه انقالب صالح به رسیدگی است که بر عمل مرتکب عنوان محاربه 
  االرض صدق کند. یا افساد فی

و مـوارد   1یافتـه  در صورت پذیرش استدالل مـذکور در رأي تمـامی جـرایم سـازمان     -2
و  1592 ی شود، امري کـه بـا اصـل   تعدد جرم و جرایم شدید باید در دادگاه انقالب رسیدگ

هاي اختصاصی منافات تام دارد، البته رویکرد مشابه این رأي  تفسیر مضیق صالحیت دادگاه
بـراي تعریـف جـرم     286 ي در ماده 1392 وحدت رویه، توسط قانون مجازات اسالمی سال

شـود، رویکـردي کـه     انقـالب اسـت مشـاهده مـی     االرض که در صالحیت دادگاه افساد فی
  تأمل است. نامطلوب بودن آن به جهت عدول از دادرسی جاري در محاکم عمومی، قابل

جنگ تحمیلی) بایسـتی در نظـر   ( در شرایط خاص کشور 521 ي صدور رأي شماره -3
گرفته شود و اقدام سریع و قاطع در آن زمان و رسـیدگی دادگـاه اختصاصـی دور از منطـق     

  این رویکرد بایستی تردید و تجدیدنظر نمود.حقوقی نیست، ولی در موقعیت کنونی در 
ایجاد رویـه در جـرایم امنیتـی قـرار بـدهیم، قـوانین        را مالك بر اگر عنوان این رأي -4

ي بسیاري که عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوري اسالمی هستند در صالحیت متفرقه
کیفـري نیـز    نون آیین دادرسیقا 303 ماده) ت( گیرند، خصوصاً بند دادگاه انقالب قرار می

هـا و   ، امنیـت راه 1349 قوانینی ماننـد امنیـت هواپیمـایی سـال     بر این رویکرد صحه گذاشته،
برخـی از جرایمـی هسـتند     1353 و 1336 هاي آهن همان سال، اخاللگران در صنایع سال راه

گیرند، این صالحیت گسـترده بـا بسـیاري از اصـول      ي دادگاه انقالب قرار می که در سیطره
                                                   

هایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و  ي ارتکابی توسط گروه اعمال مجرمانه«یافته اشاره به  جرم سازمان - 1
(میرمحمدصادقی » اند و معموالً قصد آن دارند که از اعمال خود فواید مالی کسب کنند متشکل گرد هم آمده

ي مجرمانه با قصد  حالت همکاري سه نفر یا بیشتر در تحقق یک نقشه«تعریف  مشابه دیگري به  ). در192:1390
هاي متعدد در سطح  رغم کنوانسیون ). علی297:1393یافته اطالق گردیده (خالقی  سازمان جرم» تحصیل منافع مالی

) اشاره 2000به (کنوانسیون پالرمو سال توان ها می ي آن یافته که ازجمله المللی براي مقابله با جرایم سازمان بین
قانون مبارزه با  44ي  طور مثال ماده کرد، حقوق کیفري ایران اخیراً توجه خاصی به این مفهوم مبذول داشته، به

گیرانه در  قانون مجازات اسالمی در پی اتخاذ سیاست سخت 130ي  ماده 2ي  یا  تبصره 92قاچاق کاال  و ارز سال 
گونه جرایم است. براي اطالع بیشتر رجوع کنید  به: قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی،  مبارزه با این

 .130ي  محمدابراهیم شمس ناتري، نشر میزان توضیحات ذیل ماده

که راجع به دادگاه  172راجع به رسیدگی به دعاوي در محاکم دادگستري است و در کنار اصل 159اصل - 2
 شود عام بودن مراجع عمومی براي رسیدگی به دعاوي مختلف از آن استنباط می اختصاصی نظامیان است،
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و  172، 159، 20، 19قانون اساسی و رسیدگی منصفانه در تعارض است، مشخصاً در اصول 
ــه ــراد در دادرســی      ب ــري اف ــراي براب ــوق ب ــانون اساســی برخــی حق طــورکلی فصــل ســوم ق

ده که مقررات این بخش از آیین دادرسـی کیفـري بـرخالف مـواد ابتـدایی ایـن       ش بینی پیش
  قانون که نویدبخش تضمین حقوق مردم است، خالی از انتقاد نیست.

جمعـی و مسـلح بـه عنـف بـه منـازل        ورود دسـته «نیز کـه مربـوط بـه     541 ي رأي شماره
  انتقاد است:، از جهات ذیل قابل »مسکونی و سرقت اموال یا تهدید و ارعاب است

را بـرهم زده پـس بایـد بـه نفـع       استدالل به اینکه جرم نظم و امنیـت عمـومی جامعـه    -1
اساس تعریـف جـرم در    دادگاه انقالب رفع تعارض شود به هیج وجه صحیح نیست؛ زیرا بر

شـود کـه مخـالف نظـم اجتمـاعی باشـد و        حقوق جزاي عمومی، جرم به عملی اطـالق مـی  
  ).22همان: اردبیلی،( م با کیفر استمصرح در قانون جزا و توأ

ي قـوانین   ي مذکور در باالست که هر جرمی در مجموعـه  امر مسلم بین حقوقدانان نکته
عنوان  زند و اگر غیرازاین بود اساساً به نوعی نظم عمومی را برهم می شده به بینی جزایی پیش

آیـد و بـر    ز به کـار مـی  گرفت، این استدالل در مقام رفع تعارض نی جرم در قانون جاي نمی
تـوان قائـل بـه     اساس این امر بدیهی که جرم ارتکاب یافته نظم عمـومی را بـر هـم زده نمـی    

شود که نظم عمومی را بـر هـم نـزده باشـد،      صالحیت دادگاهی شد، بلکه جرمی یافت نمی
ولی شدت آن در جرایم مختلف متفاوت است: میان توهین و قتل در میزان بـرهم زننـدگی   

، اقدام دیوان نسـبت بـه رفـع    خورد ملموس به چشم می صورت تفاوت فاحشی بهامعه نظم ج
تعارض به نفع دادگاه انقالب به این دلیـل کـه جـرم ارتکـاب یافتـه باعـث تشـویش اذهـان         

  وجه ازلحاظ حقوقی قابل توجیه نیست. هیچ عمومی و برهم خوردن نظم جامعه شده به
ي  اسـاس قـوانین فعلـی و عقیـده     رویه بر هاي جرم ذکرشده در رأي وحدت ویژگی -2

 3/11/71 مـورخ  9650/7 ي ي شـماره  و نظریـه ) 131:1387میرمحمدصـادقی  ( برخی اسـاتید 
شـود   قانون مجازات اسـالمی قلمـداد مـی    654 ي ي قضاییه منطبق با ماده ي حقوقی قوه اداره

صوصـیت خاصـی در   توان بیان داشت خ که هنوز الزام قانونی دارد، در مورد این انطباق می
شود تـا ارکـان نظـام یـا امنیـت جامعـه را        هاي مشدد دیده نمی مورد این جرم از میان سرقت

دار کنـد، بلکـه جرمـی علیـه امـوال و مالکیـت اسـت و در ایـن دسـته جـاي            شدت خدشه به
  گیرد. می
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شدت مجازات نیز بخواهیم صـالحیت دادگـاه انقـالب را در ایـن مـورد       اگر از دیدگاه
رغـم   پـنجم وجـود دارنـد کـه علـی      ماییم، بسیاري از جرایم تعزیري در همان کتابتوجیه ن

دسـت جـرایم،    اي ازایـن  شدت مجازات، در صالحیت محاکم عمـومی قـرار دارنـد؛ نمونـه    
است که ازلحاظ حداقل مجازات برابر و در حداکثر مجازات بیست سال حبس  651 ي ماده

شـود، ولـی در    ر لحـاظ شـدیدتر محسـوب مـی    شده و از هـ  بینی براي مرتکب این جرم پیش
گیـرد و اگـر معیـار اخـالل در نظـم عمـومی مـورد         محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار مـی 

تـر اسـت تـا در دادگـاه      شایسـته و ارجـح   651 ي استناد رأي مالك باشد، جرم موضوع ماده
ی بـه  عالی کشور از اعطـاء صـالحیت رسـیدگ    اختصاصی رسیدگی شود، نهایتاً معیار دیوان

ي تشکیل دادگاه اختصاصی که درگذشته استثنایی  با فلسفه 541 و 521 جرایم موضوع مواد
و موسعی از امنیـت و اخـالل در    ي چنین معیار گسترده شد سازگار نیست و ارائه خوانده می

رسد و شایسته است جرایم موضوع این آراء وحدت رویه و بسـیاري   آن، منطقی به نظر نمی
  1رقه در صالحیت محاکم عمومی قرار بگیرند.از قوانین متف

  ي جرایم امنیتی دادگاه انقالب محدوده -5
بـر مفهـوم امنیـت، ویژگـی      در بخش نخست طی چند گفتار سعی بر آن بود تـا بـا تکیـه   

ي تعامل جرایم امنیتی و سیاسی و درنهایت بـا عنایـت بـه تشـتت آرا در      جرایم امنیتی، نحوه
که از قسمت پیشین  اي ت جرایم امنیتی تبیین شود، درنهایت نتیجهاین زمینه ساختار و وضعی

  گونه جرایم بود. حاصل شد، احراز سیاست افتراقی و طبع خاص این
 هـاي عمـومی،   برخالف دادگـاه « ي اختصاصی است این محاکم دادگاه انقالب محکمه

دارنـد کـه    صـالحیت هـایی   هاي کیفري اختصاصی فقط براي قضاوت در مورد جـرم  دادگاه
هـا   رسیدگی مطابق قانون به دلیل نوع خاص جرم یا ویژگی شخص مرتکـب بـه آن دادگـاه   

اصل در رسـیدگی بـه   « بنابراین )،206:1384(ابراهیمی، تدین و کوشکی » واگذارشده است
گـذار تکلیـف مراجـع صـالح جهـت       جرایم صالحیت مراجع عمومی است و هرگـاه قـانون  

ها و مراجـع   خص نکرده باشد باید بدون شک به صالحیت دادگاهرسیدگی به جرمی را مش
  ).91:1388(آشوري » تحقیق عمومی حکم کرد

                                                   
آن  22،23،44در مواد  3/10/1392الزم به ذکر است در قانون اصالحی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب - 1

 هاي دادگاه انقالب صورت گرفته است. اقداماتی در جهت کاهش  صالحیت
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ي تفسـیر بـراي تعیـین صـالحیت محـاکم اختصاصـی اسـت،         دو اصل مذکور فوق آیینه
اصل اول ضامن پاسداري از برابري و مساوات افراد در برابر سیسـتم عـدالت کیفـري تلقـی     

هـاي   که لزومـی نـدارد افـراد بنـا بـه ویژگـی خـاص خـویش در دادگـاه          شود، بدین معنا می
اختصاصی و خـارج از سیسـتم عـدالت کیفـري عمـومی مـورد محاکمـه قـرار بگیرنـد، امـا           

هاي اختصاصی مزایا و حقوق بیشتري جهت تضمین حقـوق   ذکر است اگر در دادگاه شایان
بـا اصـول دادرسـی نیـز منافـاتی      باشـند و   هـا ممـدوح مـی    بینی شود، این دادگاه متهمان پیش

  ).257همان: آخوندي،( روند به شمار می دست ازاین 1هاي اطفال ندارند، براي مثال دادگاه
ي همـان تسـاوي افـراد در برابـر سیسـتم عـدالت        ي منطقـی و دنبالـه   اصل دوم نیز نتیجـه 

در موضـع  شـده بایـد    بینـی  گذار پـیش  کیفري است و اگر استثنایی در این زمینه توسط قانون
  نص تفسیر شود و از دامن زدن به قلمرو آن پرهیز شود.

مختصـر   صـورت  شـوند کـه بـه    تقسیم می هاي اختصاصی به پنج دسته طورکلی دادگاه به
  شود: بیان می

مانند ( شود باهدف شدت عمل و سختگیري بیشتر نسبت به برخی متهمان تشکیل می -1
 دادگاه انقالب یا نظامی)؛

ماننـد دادگـاه اطفـال)    ( ل و تسهیل بیشـتر نسـبت بـه برخـی متهمـان     باهدف دقت عم -2
 )؛226همان: (خالقی،

از سیستم عادي رسیدگی و متنفذ  ها براي جدا کردن برخی متهمان در برخی سیستم -3
ي روحانیــت) (دریابــاري  ماننـد دادگــاه ویـژه  ( ي آنــان اعمـال نظــارت مسـتقیم بــه محاکمـه   

 )؛53:1383

                                                   
، دادگاه اطفال و نوجوانان 92هاي قانون آیین دادرسی کیفري سال  الت و نوآوريرغم تحو ذکر است علی قابل - 1

که مقرر  315ي ماده 1ي  هاي تخصصی قرار دارد، تمایل به این امر در تبصره همانند قانون سابق در زمره دادگاه
  دارد:  می

 رسیدگی ویژه یک کیفري دادگاه« وانعن به یک کیفري دادگاه از شعبی یا شعبه موردنیاز، تعداد به شهرستان هر در«
 مانع شعب، این بودن تخصصی. یابد می اختصاص ماده این موضوع جرائم به رسیدگی براي »نوجوانان جرائم به
   شود. خوبی استنباط می ، به»نیست ها آن به ها پرونده سایر ارجاع از
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ماننـد   موقت اختصاصی براي رسیدگی بـه جـرایم دوران خـاص    هايتشکیل دادگاه -4
نورنبرگ یا یوگسـالوي و روانـدا بـا انـدکی تسـامح در ایـن        المللی توکیو و هاي بین دادگاه

 گیرند؛ دسته قرار می
هاي اختصاصی بـا ترکیـب مشـخص از سـوي مقـنن بـراي        در برخی کشورها دادگاه -5

اننـد جـرایم جنسـی یـا اقتصـادي کـه همیشـه بـا         بینی شـده، م  رسیدگی به برخی جرایم پیش
 شود. حضور متخصص برگزار می

دهـد و تـدابیر    دادگاه انقالب باوجود اوصافی که ماهیـت جـرایم امنیتـی را تشـکیل مـی     
بندي بـا   خاص که در این دادگاه لحاظ شده، بدون شک در میان پنج دسته مذکور در طبقه

اصـل عمومیـت   ( ي قبلـی  با توجه به سه نکتـه  ي اول سنخیت و همگونی بیشتري دارد، دسته
ي دادگـاه و جـرایم    شاکله محاکم عادي، تفسیر به نفع صالحیت این محاکم در مقام شک،

ي تفسیر از صالحیت محکمـه در جـرایم امنیتـی بایـد مضـیق       موضوع در صالحیتش)، ارائه
  اگرچه قوانین در این زمینه تاب تفسیر موسع را دارند. باشد،
  اند از: ذیرش تفسیر مضیق در مورد صالحیت دادگاه انقالب عبارتدالیل پ 

بـدین   ،1اي شناخت حقیقت از مجاز اسـت  تبادر یکی از راه از دیدگاه علماي اصول -1
اي براي اولین بار به ذهن خطـور نمایـد، معـانی بعـدي کـه بـه        معنا که هرگاه عبارت یا واژه

حقیقـت همـان معنـاي نخسـت اسـت. از ایـن ابـزار        رود،  می آید مجاز به شمار دنبال آن می
 عبـارت  توان بهره گرفـت کـه از   اصولی در تفسیر صالحیت دادگاه انقالب به این شکل می

قانون آیین دادرسی کیفري  303 ي در بند (الف) ماده» جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی«
ت فصـل اول کتـاب پـنجم    شود و منطبق بـا آن اسـ   اولین قانونی که به ذهن متبادر می 1392

قانون مجازات اسالمی تحت همین عنوان است و اگر مقنن معناي دیگري کـه شـامل سـایر    
معنـاي مقصـود خـویش بیـان      اي براي قوانین نیز شود مدنظر داشت در مقام بیان بود و قرینه

  نمود. می
بب ي جـرایم امنیتـی سـ   ي تفسیري مضیق از صالحیت دادگاه انقـالب درزمینـه   ارائه -2

 20 و 19سازگاري و انطباق بیشتر این دادگاه با اصل عـام بـودن محـاکم عمـومی و اصـول      
قـانون اساسـی بنـا     96 و 72 گذاري ما طبق اصول آنچه در نظام قانون شود، قانون اساسی می

                                                   
،  55ي بیشترمراجعه کنید به: محمدي،ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسالمی اصول فقه ، چاپ  براي مطالعه - 1

 . 1394انتشارات دانشگاه تهران ،



121 
 نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صالحیت دادگاه انقالب

با قانون اساسی و شرع است، حـال   شده، نظارت شوراي نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس
اي تفسـیر شـود تـا     گونـه  احل از تأیید ایـن شـورا عبـور نمـوده بایـد بـه      قانونی با طی تمام مر

ي تفسـیري مضـیق از    کمترین اصطکاك و ناهمگونی را با قانون اساسی داشـته باشـد، ارائـه   
  رود. ي صالحیتی دادگاه انقالب گامی در این راستا به شمار می جرایم امنیتی در محدوده

بـین دوران امـر میـان     کـه مرجحـی در شـک   کنـد در امـري    منطق حقوقی اقتضا می -3
البتــه در اینجــا بــه نفـع تفســیر حــداقلی و مضــیق   -حـداقل و حــداکثر یــک موضــوع نباشـد  

قدر متیقن اکتفا شود تا مرزهاي آن دستور رعایت شود و امـر   باید به -مرجحات بسیار است
یـک قـوا و   آمر، شارع یا مقـنن نیـز برجـاي نمانـد، در کنـار ایـن مسـائل رعایـت اصـل تفک         

  گانه خارج از معیارهاي قانونی نیز بایستی ملحوظ شود. ي قواي سه مداخله عدم
به کار گرفتن تفسیر مضیق زمینه را بـراي جلـوگیري از تعـارض صـالحیت محـاکم       -4

کنـد، رأي   فـراهم مـی   ي متعـارض  ي دادرسـی و صـدور آرا وحـدت رویـه     کیفري و اطالـه 
انقـالب در مـورد اخاللگـران در نظـام اقتصـادي       راجع به صـالحیت دادگـاه   704 ي شماره

ي رعایت تفسـیر مضـیق در ایـن زمینـه اسـت، در       همین قانون نتیجه 1 ي کشور موضوع ماده
قانون اخاللگـران در نظـام اقتصـادي در     1 ي این رأي اصل رسیدگی به جرایم موضوع ماده

نظـام جمهـوري    هقصـد ضـربه زدن بـ    که به صالحیت محاکم عمومی قرارگرفته و درصورتی
قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام باشد در صالحیت دادگاه انقالب  اسالمی یا به

اي کـه در   بـاره داشـتند نتیجـه    خواهد بود. محاکم عمومی و انقالب اگر تفسیر مضیق درایـن 
  .آمد عالی کشور بعد از مراحل مختلف و طوالنی حاصل شد در ابتدا به دست می دیوان

  گیري نتیجه
امنیت و جـرایم امنیتـی از لحـاظ مفهـوم داراي معـانی بسـیاري هسـتند؛ همـین اخـتالف          

ي مفـاهیم فـوق مشـکل ایجـاد      ي تعریف یکسـان دربـاره   ها سبب شده در مورد ارائه دیدگاه
شود، ولی جلـوگیري از آسـیب و تـرس ناشـی از عوامـل مختلـف درون و بـرون سیسـتمی         

هـاي خـود از قبیـل     دهد، جـرایم امنیتـی ویژگـی    تشکیل می امنیت راي اصلی مفهوم  شالوده
شدت مجـازات و ... را دارد، همـین عوامـل بایـد در تعیـین       سرزمینی بودن، مطلق بودن، فرا

ــه صــالحیت دادگــاه رســیدگی  ــده و ارائ ــدگاه   کنن ــانونی و انتخــاب دی ــواد ق ي تفســیر از م
قـرار بگیـرد؛ زیـرا ذات جـرایم امنیتـی      مورد مالحظه ) مضیق( موسع) یا حداقلی( حداکثري
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ي قضـایی و دکتـرین    ي رویـه  وسیله ي تفسیري موسع به گستردگی و تاب تفسیر دارد و ارائه
زنـد درنتیجـه بسـیاري از اصـول قـانون       مـی  بر ایـن مقولـه دامـن    از قوانین و مقررات موجود

اسـتثنایی بـودن   ) و اصول حقوقی در دادرسی مانند اصل 172و  159، 20، 19 اصل( اساسی
  شود. هاي اختصاصی به وادي فراموشی سپرده می صالحیت دادگاه

ي مصادیق جرایم در  آشکارا در جهت توسعه 541 و 521 ي ي شماره آراء وحدت رویه
اند و با بسیاري از اصول حقوقی و قوانین موضوعه در  صالحیت دادگاه انقالب گام برداشته

  اند. تعارض
یتی، دیدگاه مختلف وجـود دارد کـه هرکـدام مبتنـی بـر نگـاهی       در جرایم سیاسی و امن

ي عمـوم   ي میان جرایم امنیتی و سیاسی رابطه توان بیان داشت که رابطه خاص است، اما می
و خصوص من وجه است؛ بدین تعبیر که ممکن اسـت کـه بعضـی جـرایم امنیتـی، سیاسـی       

قانون مجازات اسالمی و بالعکس، بعضی جرایم سیاسی نیز، امنیتی  500 ي باشند، مانند ماده
ي عمـوم و   شود، درواقع میـان ایـن دو گونـه از جـرایم ازلحـاظ منطقـی رابطـه        محسوب می

برقرار است، درنهایت با توجه به سیال و در حال تغییر بودن مفهوم امنیت  خصوص من وجه
هـاي اختصاصـی و    بودن صالحیت دادگاه گونه جرایم و اصل استثنایی این و ویژگی خاص

در بنـد  » جرایم علیه امنیت داخلـی و خـارجی  « اصول قانون اساسی و همچنین انطباق عنوان
) قانون آیین دادرسی کیفـري بـا فصـل اول کتـاب پـنجم قـانون مجـازات        303 ي (الف ماده

تفسیري مضـیق  از مفهوم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،  ) بایستی512 تا 498( اسالمی
قـانون   5 ي مـاده ) ارائه شود، وگرنه بسیاري از قوانین متفرقه و جرایم منـدرج در بنـد (الـف   

بایستی در دادگاه اختصاصـی انقـالب مـورد رسـیدگی     ) واقعی صالحیت( مجازات اسالمی
قـانون آیـین    303ي  ت) مـاده ( رسـد و مفـاد بنـد    قرار بگیرد که امري مطلـوب بـه نظـر نمـی    

  ي قضایی محدود تفسیر شود. ي رأي وحدت رویه و رویه وسیله ي باید بهدادرسی کیفر

  منابع

  فارسی )الف
تهـران، سـازمان    چـاپ هشـتم،   ،2 ج .آیـین دادرسـی کیفـري    ).1389( آخوندي، محمود.-

  .چاپ و انتشارات
  .کمیل تهران، .فقه در امنیتی جرایم .)1387( .محسن احمدوند، -
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 تهـران،  یکـم،  و بیسـت  چـاپ  ،1 ج .عمـومی  جزاي حقوق .)1383( .محمدعلی اردبیلی، -
  .میزان

 و» درأ« ي قاعـده  دو بـا  همـراه  سیاسـی  جرم تطبیقی بررسی .)1388( .محمد سید اصغري، -
  .اطالعات تهران، .»حرج نفی«

  .4 ي راهبردي، سال سوم، ش فصلنامه. »امنیت در گذار«. )1379( .اصغر افتخاري، -
  .میزان تهران، دوم، چاپ .اختصاصی کیفري حقوق .)1374( .ضیاءالدین پیمانی، -
، چاپ دوم. تهران،سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه    جرم سیاسی). 1388پیوندي،غالمرضا. ( -

  فرهنگ و اندیشه اسالمی .
 .شهر دانش تهران، چاپ بیست و پنجم، .آیین دادرسی کیفري .)1393( .علی خالقی، -
 .تهران، دانشگاه تهران چاپ دوازدهم، نامه. لغت .)1372( .اکبر دهخدا، علی -
  .تهران، ققنوس .جرم سیاسی .)1377( .زراعت، عباس -
  .قضاییه ي قوه آموزشی معاونت تهران، .ملی امنیت علیه جرایم .)1389( .حسن پور، عالی -
  .فردوسی تهران، سوم، چاپ ،1 ج .جنایی حقوق .)1373( .عبدالحسین آبادي، علی -
 اول، سـال  کیفري، حقوق ي فصلنامه .»جزا حقوق حداقلی اصل«. )1391( .حسین غالمی، -

  .2 ش
  .مدین تهران، .جزایی ي رویه وحدت آراء مجموعه .)1378( .اهللا فرج قربانی، -
  .تهران، میزان استانداردهاي جهانی دادگستري. .)1383( .کاشانی، سید محمود -
. فرانسـه  قضـایی  نهادهـاي  .)1388( .شهرام ابراهیمی، عباس، تدین، غالمحسین، کوشکی، -

  .سلسبیل
  .میزان تهران، .جرایم علیه امنیت کشور .)1389( ساالري مهدي. -
تهـران،   .قـانون مجـازات در نظـم حقـوقی کنـونی      .)1392( .محمـدابراهیم  شمس نـاتري،  -

  .میزان
 تهـران  راهبردي ي شکدهپژوه ي ترجمه .ملی امنیت متغیر ي چهره .)1379( .رابرت ماندل، -

  .راهبردي ي پژوهشکده
. تهـران ،   55. چـاپ  مبانی استنباط حقوق اسالمی اصول فقه). 1394محمدي ،ابوالحسن.( -

  انتشارات دانشگاه تهران . 
  .تهران، میزان چاپ دوم، .2 حقوق کیفري اختصاصی .)1387( ی، حسین.میرمحمدصادق -
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  .تهران، میزان .3 کیفري اختصاصیحقوق . )1392( ی، حسین.میرمحمدصادق -
  .تهران، میزان. الملل حقوق جزاي بین. )1390( ی، حسین.میرمحمدصادق -
  میزان. تهران، دوم، . چاپاختصاصی جزاي حقوق. )1373(صالح.  محمد ولیدي، -
. چـاپ پـانزدهم،   حقوق اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران    ). 1388هاشمی، سید محمد. ( -

  تهران، میزان.
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