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چکیده
بـه حـال   شـود کـه در درجـه اول مضـر    عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطـالق مـی  

دیـده مسـتقیم و اولیـه آن حکومـت     در این جـرائم ازآنجاکـه زیـان   . امنیت حکومت هستند
وقت است بحث در مـورد رعایـت حقـوق متهمـان چنـین جرائمـی مطـرح بـوده و هسـت؛          

داري بـه نفـع   طـرف باشـد و احتمـال جانـب    تواند کامالً بیحکومت در چنین جرائمی نمی
مقاله پس از بیان مفهوم و مصـادیق جـرائم علیـه امنیـت     در این . خودش همواره وجود دارد

ایران بر مقررات کیفري فعلی جمهوري اسالمیجایگاه اصول حقوق کیفري در آن با تکیه
دهد اصول مختلف حقوق کیفري اعم از این بررسی نشان می. موردبررسی قرارگرفته است

از انقـالب رونـد رو بـه    در مقـررات پـس   و حتیماهوي و شکلی در این جرائم نقض شده
دیگري اسـت کـه   اما تا چه حدي این موارد نقض قابل دفاع است مطلبرشد داشته است،

بحث بدان اشاره شده است؛ خالصه استدالل کسانی که قائل به مشروعیت نقـض  در ادامه 
این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردي هستند بر پایه مصـلحت عمـومی در مصـداق    

بـا هـر خـوانش    استناد به مصـلحت را آنکه مخالفین این موضوع،است، حالت عمومیامنی
.کنندآن رد می
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مقدمه
امنیت در لغت، حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی بـراي رویـارویی بـا هـر     

صـورت امنیـت فـردي،    شـده اسـت و در اصـطالح سیاسـی و حقـوقی بـه      تهدید و حملـه تعریـف  
اي که امنیت فردي حالت فراغت یـک فـرد از   گونهبه. رودالمللی به کار میاجتماعی، ملی و بین

تهدید و حمله، امنیت اجتماعی، حالت فراغت همگانی از تهدید، امنیت ملـی، حالـت فراغتـی از    
المللـی اسـت   ها درصـحنه بـین  حالت فراغت از تهدید قدرتالمللیتهدید یک ملت و امنیت بین

).39و 38: 1383آشوري (
رسد کلمه امنیت در مفهوم جرائم علیه امنیت ناظر به امنیت اجتماعی و ملـی اسـت   به نظر می

المللـی موضـوع   و اال در حقوق کیفري، امنیت فردي موضوع جرائم علیه اشخاص و امنیـت بـین  
مطابق یک تعریـف عینـی و بـر پایـه ضـرر حاصـل از جـرم، جـرم علیـه          . ستالمللی اجنایات بین

جـا  اما اولین استثناء در همین؛ امنیت جرمی است که مستقیماً علیه موجودیت حکومت واقع شود
شود حفـظ  میو گفتهتوانند به یک تعریف کامالً عینی بسنده کنند ها نمیحکومت.افتداتفاق می

مطـابق ایـن گسـترش    . عریف با توسل بـه یـک مفهـوم ذهنـی اسـت     حکومت مستلزم توسعه این ت
تنها جرمی که ضررش مستقیماً متوجه حکومت باشد جرم علیه امنیت است، بلکـه هـر   مفهومی نه

جرمی که با این هدف یعنی انگیزه آسیب رساندن به موجودیت حکومـت واقـع شـود نیـز جـرم      
مثال جرمی چـون  عنوانبه. ن حکومت نباشددیده مستقیم آشود ولو زیانعلیه امنیت محسوب می

یک جرم علیه امنیت است، اما جعـل اسـکناس ابتـدائاً    ) نتیجه جرم(جاسوسی بنا بر دیدگاه عینی 
) دیـدگاه ذهنـی  (جرمی علیه ملت و شهروندان است که اگر هدف آن آسیب به حکومـت باشـد   

ائم دسته اول فقط نتیجه مهم است گونه که در جرهمان. گیرددر زمرة جرائم علیه امنیت قرار می
مثالً جاسوسـی باهـدف کسـب سـود از ذینفـع آن نیـز جـرم علیـه امنیـت          (و انگیزه اهمیتی ندارد 

در دسته دوم تنهـا  ) شود و الزم نیست انگیزه مرتکب آسیب به پیکره حکومت باشدمحسوب می
جـرم علیـه امنیـت    : صـه طـور خال انگیزه مهم است ولو نتیجه علیه حکومـت نباشـد؛ بنـابراین و بـه    

جرمی است که مستقیماً علیه موجودیت حکومت یا باهدف آسـیب بـه موجودیـت نظـام حـاکم      
.علیه ملت واقع شود

اما مصادیق جـرائم علیـه امنیـت، در مقـررات کیفـري ایـران کـدام اسـت؟ هـر کـس بخـش            
گـذار مـا   نونتعزیرات قانون مجازات اسالمی را مطالعه کند در همـان ابتـدا متوجـه حساسـیت قـا     

با فصل مربوط به جـرائم ضـد   ) تعزیرات(شروع کتاب پنجم . شودنسبت به جرائم علیه امنیت می
کند؛ زیـرا  البته قرار گرفتن آن پس از کتاب حدود و قصاص چیزي را عوض نمیوامنیت است
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. بندي خود منبعث از فقـه بـه نـوع مجـازات نظـر داشـته و نـه موضـوع جـرم         گذار در تقسیمقانون
چنانچه در کتاب حدود جرایم مختلف با موضوعات متفاوت از جرم علیه امنیت و اخالق گرفتـه  

گذار جدید فرانسـوي جـرائم   این در حالی است که قانون. 1تا جرم علیه اشخاص جمع شده است
بینـی  علیه حکومت را در کتاب چهارم قانون کیفري و پس از جرائم علیه اشخاص و اموال پـیش 

بخش جزاي اختصاصی قانون خـود را بـا فصـل    گرا هستند کههاي امنیتنابراین دولتب؛ کندمی
).1391:12نجفی ابرندآبادي (کنند جرایم علیه امنیت شروع می

گذار ما نسـبت بـه سـایر جـرایم بـا بـزه دیـده خـاص،         نظر از اولویت امنیت براي قانونصرف
دلیـل  . اي نیسـت ه امنیـت انتخـاب شایسـته   انتخاب فصل اول کتاب تعزیرات با عنوان جـرائم علیـ  

گـذار فصـل   جامع نبودن این مواد براي جرایم علیه امنیت اسـت؛ زیـرا بالفاصـله قـانون    اصلی آن
واضـح اسـت   . کندو سوءقصد به مقامات پیگیري می2دوم و سوم را با عناوین اهانت به مقدسات

در ادامـه و در  . حکومـت قـرار دارد  که جرائم موضوع این فصول نیز در زمره جرائم علیه امنیـت  
مثـل  (هاي خاص رو هستیم ازجمله جعلطور پراکنده با جرائم علیه امنیت روبهفصول دیگر نیز به

موضـوع مـاده   (؛ تبانی بـراي جـرائم علیـه امنیـت     )526جعل باانگیزه مقابله با امنیت موضوع ماده 
3).687موضوع ماده (خرابکاري باانگیزه اخالل در امنیت ) 610

در کتاب حدود نیز باید بخش دیگـري از جـرائم علیـه امنیـت را جسـتجو کـرد؛ فصـل نهـم         
االرض در قسمتی مربوط به مصادیقی از جرایم علیه امنیـت  کتاب حدود با عنوان بغی و افساد فی

اي مربوط به امنیت مـردم  توضیح اینکه جرائم موضوع این فصل از یک سنخ نیستند؛ دسته. است
اي مربـوط بـه امنیـت حکومـت     و دسـته ) 286ند برخی از مصادیق افساد موضـوع مـاده   مان(است 
و 287موضـوع مـواد   برخی دیگر از مصادیق افساد و اقـدامات بـراي برانـدازي حکومـت    (است 
تواند موضـوعاً  میزعم ما آن بخش که ناظر بر اقدام براي براندازي و قیام مسلحانه استبه). 288

ومت تلقی شود و دسته اول تنها در صورتی جرم علیه امنیت حکومت اسـت  جرم علیه امنیت حک

ر به مصالح عمومی با فصل جرائم بر ضد امنیت قبل از انقالب نیز باب دوم با عنوان جرائم مضدر قانون مجازات عمومی.1
.شدمملکت آغاز می

اگرچه. به مصداق دیگري از جرم علیه امنیت اشاره کردتوانیمسب نبیهمچنین در فصل پنجم کتاب حدود با عنوان .2
اردي که دولت توهین به مقدسات در یک جامعه مذهبی جرم علیه مذهب عمومی ملت است و نه جرم علیه دولت اما در مو

.است اقدام بر ضد مذهب نوعی اقدام علیه حکومت محسوب خواهد شدگرفتهشکلبر پایه همین مذهب 
علی االطالق جرم علیه امنیت باشد تواندینمعمومی مورداستفادهبنابراین خرابکاري بدون انگیزه خاص در وسایل . 3
نیز خرابکاري در صنایع با قصد اخالل و خرابکاري 1353مصوبگران در صنایع در قانون مجازات اخاللمثالعنوانبه
انتقام شخصی بوده باهدفمثالًاگر ثابت شود مرتکب از این عمل اغراض حکومتی نداشته و نیبنابرااست شدهینیبشیپ

یت پرواز هواپیما کنندگان در امنقانون مجازات اخاللهمچنین است در مورد. جرم علیه امنیت محسوب کردآن راتوانینم
.1349مصوب ... و 
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1.که با انگیزة آسیب به حکومت واقع شوند

تـوان مصـادیقی از جـرائم    خارج از قانون مجازات اسالمی و در قوانین متفرقه کیفري نیز می
اسناد محرمانه و سـري  قانون مجازات انتشار و افشاي2مثال در ماده عنوانبه. علیه امنیت را یافت

، 1369گران در نظام اقتصادي کشور مصوب قانون مجازات اخالل2، ماده 1353دولتی مصوب 
بـه بعـد قـانون    17، مـواد  1368مصـوب  ... واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسـکناس و  ماده

قـانون 31و نیـز مـاده   با موضوع جرائم علیه امنیت1382مسلح مصوب مجازات جرائم نیروهاي
باشـد  در قوانین مزبور اگر آسـیب حاصـل از جـرم متوجـه حکومـت      . مبارزه با قاچاق کاال و ارز

چنانکـه  . تواند علیه امنیت محسوب گـردد جرم با هر نوع وضعیت روانی کیفري می) جنبه عینی(
رین تـ عنـوان خفیـف  در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه حتی غفلت و مسامحه نیز به

در مقابل در برخی دیگر از این قـوانین ماننـد   . کندمصداق مجرمیت براي تحقق جرم کفایت می
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي یا در قانون قاچـاق کـاال و ارز جنبـه ذهنـی موضـوع      

.صورت هدف مبارزه با نظام جمهوري اسالمی براي تحقق جرم علیه امنیت ضرورت داردبه
شـود یعنـی جرائمـی کـه     کـه پـاي منـافع حکومـت مطـرح مـی      ۀ حقوق کیفري آنگاهدر مقول

دیده آن هیئت حاکمه است حکومت در معرض نقض اصول حقوق کیفري است؛ آیا براي زیان
منافع خود را زیر پا بگـذارد یـا بـراي بقـاي خـود اصـول را پایمـال کنـد؟ در ایـن          رعایت اصول

عنـوان اصـول حقـوق    بـه نیت دولت، مجوزي است تا آنچهخواهیم بررسی کنیم آیا امتحقیق می
شود در جرائم علیه امنیت استثناء و به تعبیر دیگر نقض شود؟ اگر این نقض کیفري از آن یاد می

به لحاظ مبنایی موجه است دامنه آن چقدر است؟ همچنین حقوق کیفري ایران در این زمینه چـه  
جایگاهی دارد؟

هـا برحسـب   جرائم در قلمرو مسائل شخصی یا اخالقی که دولتواقعیت آن است که برخالف 
اند در حوزه اعمـال  گرفتهمداخله را در پیشنشینی و عدمهاي فردي، استراتژي عقبرعایت آزادي

ضرر بار امنیتی، به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم انگاري حـداکثري  
اگرچه ممکن است در قوانین سایر کشورها نیـز  ). 1386:14دي مجی(اند طلب روي آوردهو توسعه

، اما این مطلب یعنی رویه شدن نقض اصول لزوماً به معناي مشـروعیت  2چنین وضعیتی مشاهده شود
مـدار اخیـر نیـز تمرکـز بـر نـوع       به نظر برخی در راهبرهاي افتراقی رویکردهاي امنیتآن نباید باشد

و آن مفهوم اعمال مخل نظام اسالمی است اندلیتحلقابلبه اعتقاد برخی این سه جرم بر اساس یک قاعده وجودنیباا. 1
).418: 1392غمامی (
یم علیه ی، حسین، حقوق کیفري اختصاصی، جرامحمدصادقمیر : ك.برخی کشورهاي کامن ال ربراي اطالع از مقررات. 2

.به بعد26صص ، 1380اول چاپامنیت، نشر میزان،
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آنکـه  حـال . )1393:167مهدوي پور و شهرانی کرانی (خطر است اصطالح پرخاصی از مجرمین به
کننـده اسـت، حـال مجـرم هـر      تعیـین ) علیـه امنیـت کشـور بـودن    (در موضوع بحث فعلی نوع جرم 
عنـوان نسـل سـوم    شـناختی عمـل مجرمانـه بـه    زیـرا در جـرم  کند؛شخصیتی داشته باشد تفاوتی نمی

شـناختی  شـناختی و جامعـه  هـاي شخصـیتی، روان  شناسی فعل مجرمانه بدون توجـه بـه ویژگـی   جرم
فـرض کـه   در ایـن مقالـه بـا ایـن پـیش     ) 13: 1389نجفـی ابرنـدآبادي   (شـود  مرتکب آن مطالعه می

، 1370در قـوانین مجـازات اسـالمی    - گذار پس از انقالب به این موارد نقـض افـزوده اسـت    قانون
وع سیر صعودي داشته و بـا توجـه بـه    این موض1392نیز قانون آئین دادرسی کیفري 1392و 1375

گیري در این جرائم با میزان ثبات ملی رابطه معکوس دارد، ظاهراً هر چه نقض حقـوق  اینکه سخت
اصـالح 1- نمایدپذیري بیشتر امنیت ملی را متبادر میدر تقابل با امنیت ملی بیشتر باشد آسیبفردي

مدت نظام با رعایت اصول و مبـانی عـدالت   گیري را گوشزد خواهیم کرد؛ چه بقاي درازاین جهت
پذیر است و توسل به مفهوم مصـلحت عمـومی در ایـن زمینـه اگـر جایگـاهی داشـته        کیفري امکان

در ادامـه ابتـدا الزم اسـت بـه     .ها و شرایط آن جایگـاهی نـدارد  باشد الاقل بدون رعایت محدودیت
موضـوع نقـض اصـول و کیفیـت و     تـا  بررسی جایگاه اصول حقوق کیفري در این جرائم پرداختـه 

در و در سپس به مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض این اصـول ) گفتار اول(شود کمیت آن روشن 
.)گفتار دوم(هاي مختلف بپردازیم پرتو دیدگاه

جایگاه اصول حقوق کیفري در جرایم علیه امنیتگفتار اول ـ
ازجملـه اصـل   . ا اسـتوار اسـت  هـ مقصود از اصول، بنیادهایی است که حقوق کیفـري بـر آن  

قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مسئولیت، اصل تناسب جرم بـا واکـنش، اصـل    
توان بـه  تبع آن موارد نقض اصول را میاین اصول و به. برائت، اصل علنی بودن رسیدگی و غیره

موارد نقض اصـول  اي توصیفی گونهدر این گفتار به. دودسته اصول ماهوي و شکلی تقسیم نمود
.کنیماحصا شده و قضاوت راجع به آن را به گفتار بعد واگذار می

الف ـ نقض اصول ماهوي
ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات1

مطابق این اصل براي رعایت حقوق شهروندي و نیز مؤثر بودن قـانون کیفـري در عمـل الزم    
این در حالی است که بـه  . روشن باشداست حدودوثغور رفتار ممنوعه و نیز واکنش نسبت به آن

انقالب انتظار تیموردحماي هاارزشو تثبیت این در حالی است که به دلیل گذر از دهه اول انقالب و شرایط بحرانی آن. 1
).36: 1389ی آقا بابای(گردد و ایجابی تکیهنگر درونو سلبی به امنیت نگربرونامنیتبرهیتکي جابهرودیم
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اندازه کـافی رعایـت نشـده و حتـی قرائنـی      رسد در قسمت جرائم علیه امنیت این اصل بهنظر می
صورت سهو، بلکـه  دهد عدم رعایت این اصل نه بر مبناي نوعی خطا و بهوجود دارد که نشان می

صـحبت از جرمـی بـا    . ا.م.ق508مثـال در مـاده  عنـوان به. با عنایت و به عمد صورت گرفته است
اما همکاري یعنی چه و مصادیق آن کـدام اسـت؟ در ایـن مـاده     1.عنوان همکاري با دشمن است

روشن است کـه بـا آوردن   . کندهم با قید به هر نحو میگذار صرفاً صحبت از همکاري آنقانون
رهاي متعـدد پیرامـون ایـن    که متوجه تفسـی این قید به دنبال توسعه دامنه جرم بوده است، بدون آن

تـر بـود، چنانکـه    حدود چنـین جرمـی روشـن   1362در قانون تعزیرات سابق مصوب . قضیه باشد
چینـی بـراي واردکـردن کشـور بـه      شامل اعمـالی چـون اسـباب   2و 1مصادیق همکاري در مواد 

، فراهم کردن وسایل ورود دشمن به داخـل خـاك کشـور یـا متصـرفات آن، بـه تصـرف        جنگ
بـه  ... درآوردن شهر، قلعه، استحکامات و مانند آن، دادن قشون، امـداد نقـدي، مهمـات و    دشمن 

2.دشمن و از این قبیل بود

515مواد . شودمورد دیگر ابهام در عنصر مادي، به جرم سوءقصد به جان مقامات مربوط می
نـاظر بـر چـه    ، امـا سوءقصـد  3انگاري سوءقصد به جان مقامات پرداخته استا به جرم.م.ق516و 

تواند انجـام دهـد تـا در ایـن عنـوان قـرار       رفتاري است؟ حداقل و حداکثر عملی که یک فرد می
گیرد چیست؟ از مراحل تکوین جرم یعنی قصد مجرمانـه، تهیـه مقـدمات، شـروع و انجـام جـرم       

. گیرند؟ قانون فعلی براي پاسخ بـه ایـن سـؤال مـبهم اسـت     ها جزء مفهوم سوءقصد قرار میکدام
آن براي تحقـق سوءقصـد الزم بـود مرتکـب     14آنکه در قانون تعزیرات سابق و مطابق ماده الح

اولی صرف قصـد  طریقشروع به اعمالی نسبت به جان مقامات مزبور نماید، لذا تهیه مقدمات و به
تـر بـود،   قانون مجـازات عمـومی ایـن مفهـوم روشـن     80مطابق ماده . گرفتنمیمجرمانه را در بر

، بلکه حـداکثر آن نیـز نـاظر بـر     )شروع به جرم(شده بود تنها حداقل عمل شناختهاي که نههگونبه
.مواردي بود که منتهی به قتل نشود

500در مـاده  . نمونه دیگر ابهام در عضو مادي جرم مربـوط بـه جـرم تبلیـغ علیـه نظـام اسـت       
، 4شـده اسـت  ران جـرم شـناخته  طور مطلق تبلیغ به هر نحو علیه نظام جمهوري اسالمی ایـ به. ا.م.ق
محارب کهیدرصورتهر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوري اسالمی ایران همکاري نماید . 1

.گرددیمشناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم 
.بودشدهانیبتري نیز مصادیق این همکاري به نحو کامل1304قانون مجازات عمومی 62و 61در مواد . 2
نماید چنانچه محارب سوءقصدبزرگ تقلید مراجعو گانهسههر کس به جان رهبر و هر یک از روساي قواي : 515ماده .3

.شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد
نحو فعالیت تبلیغی ي مخالف نظام به هر هاسازمانو هاگروههر کس علیه نظام جمهوري اسالمی ایران یا به نفع : 500ماده . 4

.نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد
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قـانون مقـدمین علیـه امنیـت و     5اگر این ماده را با ماده . شده باشدبدون آنکه مصادیق آن روشن
شود؛ مطـابق مـاده اخیـر    مقایسه کنیم توسعه قلمرو آن روشن می1310استقالل مملکت مصوب 

در وشده بـود ن جرم شناختهاین قانو3تا 1ها یا مجرمین مذکور در مواد تبلیغ براي یکی از جرم
جرائمی چون تشکیل جمعیت، اداره یا عضویت آن، اقدام براي جـدا کـردن قسـمتی    3تا 1مواد 

.بینی شده بوداز ایران یا لطمه به تمامیت و استقالل آن و قیام مسلحانه بر ضد مملکت ایران پیش
هدف توسعه مفهـومی ها و حذف قیود تعریف عناصر مادي باگوئیواضح است که این کلی

شود؟ترتیب رعایت میجرائم صورت گرفته، اما آیا اصل قانونی بودن جرم بدین
در بخش قانونی بودن مجازات نیز وضع بهتر از ایـن نیسـت؛ اگرچـه مقـدار و نـوع مجـازات       

چنـان زیـاد اسـت کـه     شده است، اما در مواردي فاصله اقـل و اکثـر مجـازات آن   ظاهر مشخصبه
کـه فاصـله اقـل و اکثـر ده     508و 501براي نمونه در مـواد  . رسدبرابر می20یحتیا 10بعضاً به 

)سـه مـاه تـا پـنج سـال     (که این فاصـله بـه بیسـت برابـر     499و در ماده ) سال حبس10تا 1(برابر 
ــی ــدم ــن    . رس ــت و ازای ــدگی آن اس ــیت بازدارن ــازات خاص ــین مج ــداف تعی ــی از اه ــت یک جه

بـه ایـن خصوصـیت    ) هـا کمتـر باشـد   فاصـله اقـل و اکثـر آن   (باشـند  تـر  هـایی کـه ثابـت   مجازات
داند چه طور تقریبی نمیدقیقاً و حتی به) مجرم بالقوه(در حال حاضر مخاطب جرم . ترندنزدیک

بین سه ماه حبس و پنج سال تفاوت فاحشـی اسـت کـه بـرآورد     . مقدار مجازات در انتظار اوست
مضافاً اینکه اصل تساوي افراد در قبال قانون زیـر  . کندیسود و زیان جرم را براي مجرم مشکل م

قانون جدیـد مجـازات اسـالمی در خصـوص     19بندي ماده شاید اگر به طبقه. سؤال خواهد رفت
شـود کـه اقـل آن در    هایی دیـده نمـی  بنديبندي جرائم تعزیري نیز توجه کنیم چنین درجهدرجه

در چنین مواردي اکثر ماده مرقوم2مطابق تبصره . ردیک طبقه و اکثر آن در طبقه باالتر قرار گی
شدت محسوب شده و نهایتاً به5و 4شود این تعزیرات درجه مجازات مالك است که باعث می

) تناسـب جـرم و مجـازات   (یعنـی نقـض اصـل دیگـري     عمل بیشتر نسبت به جـرایم علیـه امنیـت   
.بیانجامد

ـ اصل مادي بودن جرائم2
ن جرائم این است که باید بـراي تحقـق یـک جـرم، مرتکـب ضـرري را       مقصود از مادي بود

شـروع بـه   (شـود  یا الاقل اعمالی انجام دهد کـه مسـتقیماً بـه ضـرر منتهـی      ) جرم تام(آورده وارد 
رو هستیم که از ایـن اصـل عـدول شـده     در قلمرو جرائم علیه امنیت با جرایم مختلفی روبه. )جرم
کـه بـا   ايدر مرحله قصد مجرمانه است قصد مجرمانـه 610اده براي نمونه جرم تبانی در م. است
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شده و مرتکب هیچ اقدام دیگري در جهـت عملیـاتی کـردن ایـن قصـد      دیگري در میان گذاشته
1.انجام نداده است

عنـوان جـرم   گـذار در مـواردي اعمـالی کـه در حـد تهیـه مقـدمات هسـتند بـه         همچنین قانون
یا اداره جمعیت یا عضویت در چنین جمعیتی که هدفش بر شناسایی کرده است، از قبیل تشکیل 

نفس تشکیل گروه جـرم اسـت، ولـو هـیچ اقـدام      ). 499و 498مواد (هم زدن امنیت کشور است 
دسـت جـرایم صـرف    نمونـه دیگـر ازایـن   . عملی جهت اخالل در امنیت کشور انجام نداده باشند

طـور تهیـه سـالح    همـین . شده استبینیشپی. ا.م.ق503ورود به اماکن ممنوعه است که در ماده 
فعلی که صرفاً یـک  288سابق و ماده 187براي قیام مسلحانه و براندازي حکومت در قالب ماده 

.شده استعنوان جرم مستقل شناساییاقدام مقدماتی است به

ـ اصل عدم تأثیر انگیزه در عنصر معنوي3
گونـه کـه در   صـورت اسـتثنائی، امـا همـان    بـه اصوالً انگیزه تأثیري در تحقق جرم ندارد مگـر  

تعریف جرائم علیه امنیت گفته شد بخشی از تعریف مربوط به وجود انگیـزه آسـیب رسـاندن بـه     
کننده است که بدون آن ممکن اسـت  درواقع در این جرائم انگیزه عنصري تعیین. حکومت است

درتهدیـد بـه   511نمونـه مـاده   بـراي . جرم تغییر ماهیت داده و اساساً علیه امنیت محسـوب نشـود  
در تحریک به قتـال  512گذاري باانگیزه بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، بمب

در جعل اسکناس رایج داخلـی بـاانگیزه بـر هـم زدن     526باانگیزه بر هم زدن امنیت کشور، ماده 
ورداسـتفاده عمـومی   در خرابکـاري در وسـایل م  687تبصـره  نظام و امنیت سیاسی و اجتمـاعی و 

.باانگیزه اخالل در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت

ـ اصل شخصی بودن مسئولیت4
ایـن موضـوع   . در حقوق امروزي اینکه هر فرد مسئول اعمال خودش باشد امري بدیهی است

ائم حال در جرنیز مورد تصریح قرارگرفته است، بااین1392قانون مجازات اسالمی 141در ماده 
سـر مـاده   بحث بر. اي را شاهد گرفت که از این اصل تخطی شده استتوان نمونهعلیه امنیت می

دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشـور مرتکـب شـوند یـا     هرگاه: 610ماده . 1
دو تا پنج سال حبس محکـوم خواهنـد   عنوان محارب بر آنان صادق نباشد بهکهیدرصورتوسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند 

سـابق مشـهود بـود منتهـی ایـن بـار در       . ا.م.ق188مشابه این قضیه در جرم نامزدي پست حساس حکومت کودتا در مـاده  . شد
طرح براندازي بوده است یک نفـر خـود را   صورتبهدر تبانی که درواقع. االرضیفقالب جرم مستوجب حد محاربه و افساد 

.اس کودتا کرده استنامزد پست حس
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اقـدام بـه قیـام    هـایی کـه  در این ماده عضویت یا هواداري مؤثر در گـروه . سابق است. ا.م.ق186
آنچـه موجـب تعیـین چنـین مجـازات      . شـده بـود  نمایند محاربه شناختهمسلحانه علیه حکومت می

براي این عمل شده بود، صرف عضویت یا هواداري نیست؛ چراکـه  ) بعضاً تا حد اعدام(ینی سنگ
در حقیقـت  . شـده و داراي مجـازات حـبس اسـت    جرم شناخته499نفس این عمل در قالب ماده 

آنکه الزم نبود همگـی اعضـاء   شد، حالاین قیام مسلحانه است که منجر به محاربه بودن عمل می
دیگـر دخالـت   عبـارت بـه . تصریح خود ماده در شاخه نظامی شـرکت داشـته باشـند   یا هواداران به

ها اقـدامی  شد، اگرچه آنبرخی از اعضاء در قیام مسلحانه موجب تشدید مجازات سایر اعضا می
بـا ابهـام از ایـن مطلـب یـاد      287در حـال حاضـر مـاده    . براي قیام مسلحانه صـورت نـداده باشـند   

نون سابق به این مطلـب کـه الزم نیسـت تمـامی اعضـا در شـاخه نظـامی        ، اگرچه مانند قا1کندمی
کند، اما نحوه انشاي ماده مانع از این امر نخواهد بود کـه موضـوع   دخالت داشته باشند اشاره نمی

شـود مقصـود از گـروه    متـذکر مـی  288گونه کـه مـاده بعـد    چنین تفسیري قرار گیرد؛ زیرا همان
االصـول متشـکل از   مرکزیت داشته باشد و چنین سازمانی علیبغات، گروهی است که سازمان و

2.هاي مختلفی است که لزوماً نظامی نیستندافراد با تخصص

ـ اصل تناسب جرم و مجازات5
این نیز یک اصل قدیمی است که شدت مجازات باید با شدت جـرم همـاهنگی داشـته باشـد     

تناسـب دو نـوع اسـت غیـر     . خواهـد بـود  در غیر این صورت مجازات ناعادالنه و حتـی غیرمفیـد   
گـذار بـراي اعمـالی کـه     شـود کـه قـانون   در بحث حد افساد مشاهده می3.اياي و مقایسهمقایسه

مثـال حتـی   عنـوان بـه . شدت زیادي ندارند شدیدترین مجازات یعنی اعدام را در نظر گرفته اسـت 
فـارغ از  (مجـازات  یـن  ا4.مسـتوجب مجـازات اعـدام اسـت    286معاونت در افساد موضوع مـاده  

دروشـود مـی محسـوب بـاغی کنـد مسـلحانه قیـام ایـران، اسـالمی جمهـوري نظـام اساسبرابردرکهگروهی-287ماده.1
.گردندمیمحکوماعداممجازاتبهآناعضايسالح،ازاستفادهصورت

آنمرکزیـت وسـازمان چنانچـه شوند،گیردستسالح،ازاستفادهودرگیريازقبلباغی،گروهاعضايهرگاه-288ماده.2
درجـه تعزیـري حبسبهباشدرفتهبینازآنمرکزیتوسازمانکهیدرصورتوسهدرجهتعزیريحبسبهباشدداشتهوجود

.شوندمیمحکومپنج
دیشه یزدیان جعفري، جعفر، چرایی و چگونگی مجازات، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ان: براي اطالع بیشتر رك. 3

.1391:269اسالمی، چاپ اول 
خـارجی یـا داخلـی امنیـت علیـه جـرائم افـراد، جسـمانی تمامیـت علیهجنایتمرتکبگسترده،طوربههرکس-286ماده.4

دایـر یـا خطرنـاك ومیکروبـی وسـمی مـواد پخـش تخریب،واحراقکشور،اقتصادينظامدراخاللاکاذیب،نشرکشور،
یـا نـاامنی کشـور، عمـومی نظـم درشـدید اخـالل موجـب کهياگونهبهگرددها آندرمعاونتیاشافحوفسادمراکزکردن
گـردد وسـیع حـد درفحشایافساداشاعهسببیاخصوصی،وعمومیاموالیاافرادجسمانیتمامیتبهعمدهخسارتورود
.گرددمیمحکوماعدامبهومحسوباالرضفیمفسد
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واقعیت آن است . نمایدتناسب میبراي معاونت در یک جرم، مجازاتی بی) مجازات سایر جرایم
که جنبش تعدیل کیفرها در مورد مرتکبین جرائم علیه امنیت کمتر به اجرا درآمده است و هنـوز  

امنیـت اختصـاص   ها به واکنش علیه جرائم علیهها در زرادخانه کیفري دولتشدیدترین مجازات
).15: مجیدي، همان(دارد 

اي یعنی مقایسه جریم علیـه امنیـت بـا یکـدیگر نیـز موضـوع درخـور        در بحث تناسب مقایسه
دو تا پنج سال حـبس  610گذار براي جرم تبانی در جرائم علیه امنیت طی ماده قانون. تأمل است

سـه مـاه تـا یـک     (ازات کمتر اسـت  آنکه در جرم تبلیغ علیه نظام این مجدر نظر گرفته است حال
شود که لطمه تبـانی بـراي جـرم    مینیاجهینتبراي تبلیغ علیه نظام باشد حال اگر این تبانی).سال

.تبلیغ نسبت به امنیت کشور بیشتر است از وقوع عملی آن جرم

اصل فردي کردن مجازات-6
ت کمتـري دارد، امـا   قدمتفرید مجازات مطابق شخصیت مجرم نیز اگرچه در حقوق کیفري

گذاران تأسیسات متنوع کیفري براي ایـن منظـور در   قانون. شودامروزه از اصول آن محسوب می
دهد، هاي خوبی را نشان مینیز از این حیث پیشرفت1392قانون مجازات اسالمی . اندنظر گرفته

بـراي نمونـه   . انـد بهـره کـم بهره یـا الاقـل   اما در این زمینه نیز جرایم علیه امنیت و مرتکبین آن بی
همچنـین  . مجازات کلیه جرایم علیه امنیـت قابـل تعویـق یـا تعلیـق نیسـت      47مطابق بند الف ماده 

توجـه بـه   . هاي جایگزین حبس در جرایم علیه امنیت ممنوع اسـت اعمال مجازات71مطابق ماده 
سـازي  فـردي جنبه عینی قضیه درجایی که مبتنی بر توجه به جهات شخصی است یعنـی موضـوع  

رغم امکان اصالح محکـوم و بـدون توجـه بـه شخصـیت      گذار علیحکایت از آن دارد که قانون
.وي تنها به مجازات محکوم در این جرایم اعتقاد دارد

ب ـ نقض اصول شکلی
ـ اصل صالحیت سرزمینی1

المللی اصل بر آن است که کشوري حـق رسـیدگی بـه جرمـی را دارد     در حقوق کیفري بین
دیگـر ازلحـاظ اصـولی ارتکـاب جـرم در      عبـارت بـه . شده باشـد ه در قلمرو و سرزمین آن واقعک

کنـد نبایـد موردتوجـه    خارج از قلمـرو ایـران چـون اخاللـی در نظـم داخلـی کشـور ایجـاد نمـی         
، اما در جرائم علیه امنیت ایـن اصـل بـا عنـوان واقعـی      )43: 1379آشوري (ردیگگذار قرار قانون

مطابق این مفهوم در جرائمی که مضر به مصالح عالیـه مملکـت   . قض شده استبودن صالحیت ن
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است ازجمله جرائم علیه امنیت، کشوري کـه منـافع آن لطمـه دیـده صـالحیت رسـیدگی بـه آن        
5در مقـررات کیفـري ایـران مـاده     . جرم را دارد، در هر جا و توسط هر شخصی که واقـع شـوند  

اي کـه در خـارج   ر این ماده آمده است هر ایرانی یا بیگانهد. ناظر بر چنین موضوعی است. ا.م.ق
ازجمله مطـابق بنـد الـف آن اقـدام علیـه      (از قلمرو ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این ماده 

البتـه تـا آنجـا کـه ایـن اصـل       . شود طبق قانون مجازات ایران مجازات خواهد شـد ) امنیت کشور
ول اسـت، امـا مشـکل اینجاسـت کـه مـثالً در پرتـو        قبـ مکمل اصل صالحیت سرزمینی باشد قابل

اصـل  صالحیت واقعی اصل تقابل کیفري به معناي اینکه عمل در محل وقوع نیـز جـرم باشـد یـا    
یا اصل رسیدگی حضوري در ایـن زمینـه رعایـت    ) اعتبار امر مختومه(مجدد ممنوعیت رسیدگی 

انگـاري  از ابتـدا بـه دنبـال جـرم    جاي توسل به چنین اصـول مکملـی  شاید بهتر باشد به1.شودنمی
اي که کشورها، امنیـت کشـورهاي دیگـر را امنیـت     گونهتر بود، بهجرایم امنیتی با محدوده وسیع

وضـعیتی کـه بـراي    . خود تلقی کرده و جرایم علیه امنیت کشورهاي دیگر را نیـز جـرم بشناسـند   
تواند به جرایم علیـه  میمثال در جرم جعل اسکناس رایج کشور خارجی در مقررات وجود دارد 

.هاستامنیت کشورها نیز توسعه یابد که الزمه آن همکاري بین دولت

ـ اصل صالحیت محاکم عمومی2
اصل دیگـري کـه در آئـین دادرسـی کیفـري مطـرح اسـت، اسـتثنائی بـودن وجـود محـاکم            

هاي کیفري اصل بر صـالحیت مراجـع عمـومی اسـت، پـس      یعنی در رسیدگی. اختصاصی است
گذار رسیدگی به جرمی را در صالحیت مراجع اختصاصی قرار دهد امـري اسـتثنایی   که قانوناین

در مقررات کیفري ایران و در حوزه جرائم علیه امنیت ایـن اصـل بـا    ). 62: همانآشوري،(است 
303مطابق بند الف ماده . واگذاري رسیدگی به جرائم مزبور به دادگاه انقالب استثناء شده است

ایـن در حـالی   . رسیدگی به جرائم علیه امنیت در صالحیت محاکم انقـالب اسـت  1392. ك.د.آ
است که تنها محکمه اختصاصی در قانون اساسی دادگاه نظامی است و ایـن حکایـت از دیـدگاه    

در زمینـه  . هـاي اختصاصـی دارد  نویسندگان قانون اساسی در خصوص اکتفـا بـه حـداقل دادگـاه    
ري و جرایم خالص نظامی در آن فلسفه وجودي ایـن محـاکم   محاکم نظامی شغل خاص سپاهیگ

آنکـه در دادگـاه انقـالب موضـوع     حـال . است، لذا مستلزم دادگاه خاص بـا قضـات ویـژه اسـت    

قانون 5ماده کردیمسابق که شرط حضور متهم در کشور را براي اعمال صالحیت واقعی مطرح . ا.م.ق5برخالف ماده . 1
یکی از مبانی حضوري بودن دادرسی، رسیدگی عادالنه است و الزمه آنکه حال. جدید این شرط را حذف نموده است

).114:1393و احمدي زراعت(ي فردي عادالنه بودن دادرسی است هايآزادتعادل میان قدرت حاکمیت و 
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1.رسیدگی عمدتاً جرایم امنیتی است که توسط هر شخصی قابل ارتکاب است

ـ اصل برائت3
اثبـات ارکـان جـرم بـر عهـده      . ودگناهی افراد است مگر اینکه خالف آن ثابت شاصل بر بی

العموم یا دادستان است و اوست که بایـد ارکـان جـرم را اعـم از قـانونی، مـادي و معنـوي       مدعی
2.ا.م.ق499در قلمـرو جـرائم علیـه امنیـت و در مـاده      . وراي هرگونه شبهه و تردیـد اثبـات کنـد   

رار داده مگـر اینکـه وي بـا    گذار صراحتاً در عنصر معنوي جرم، اصل را بر مجرمیت متهم ققانون
120در همین زمینه مطـابق مـاده   . گناهی خود را ثابت نمایداطالعی از اهداف گروه بیاثبات بی

ایـن مسـئله وقتـی    . حد افساد از شمول قاعده درء استثناء شده است1392قانون مجازات اسالمی 
معمول در معرض عدول از طورشود که در دقت کنیم مقامات عمومی در این جرائم بهبغرنج می

گذار نیز رأساً به ایـن قضـیه دامـن زنـد و صـراحتاً آن را      این اصل هستند، چه رسد به اینکه قانون
.نقض کند

گناهی متهم مقتضی بی. در خصوص یکی از آثار آن استمورد دیگر مرتبط با اصل برائت، 
. استفاده از وکیـل مـدافع باشـد   آن است که بتواند از خود دفاع نماید و دفاع ممکن است مستلزم

دارد در جـرائم علیـه امنیـت تعیـین     صراحتاً اشـعار مـی  1393ك اصالحی .د.آ. ق48تبصره ماده 
.وکیل از میان وکالي مورد تأیید رییس قوه قضاییه است

65توان در مـواد  را می1392ك .د.هاي دیگر استثنا شدن جرایم علیه امنیت در قانون آنمونه
بنـد ،)کنتـرل تلفـن اشـخاص   (150، )ارائه اسناد به شاکی(100ماده 2تبصره،)تعقیبشروع به (

جـواز  (237، بنـد پ  )عدم دسترسی متهم به مدارك پرونده(191،)جلب بدون احضار(180ت 
، تبصره )دسترسی شاکی به اسناد پرونده(351تبصره،)جلب شاهد(320، )قرار بازداشت موقت

لـزوم قـرار بازداشـت موقـت بـراي      (618مـاده  » ب«بنـد  و) ضوري دادنامـه ابالغ ح(380ماده 2
ایـن مـوارد برحسـب مـورد بـا اصـول شـکلی دیگـري در         . جستجو کرد)نظامیان در زمان جنگ

، اصـل  3هـا در مـورد لـزوم ارائـه اسـناد بـه شـاکی       براي نمونه اصل تسـاوي سـالح  . تعارض است

از توجیه و ضرورت بیشتري هاآنما در مورد اطفال که وجود دادگاه اختصاصی براي گذارقانوناین در حالی است که . 1
را نیز به دادگاه ویژه اطفال در اتهامات هاپروندهجدید ارجاع سایر . ك.د.آ.ق315ماده 1برخوردار است طبق تبصره 

.داندیمریپذامکانسنگین 
عضویت یابد به سه 498ي مذکور در ماده هاتیجمعیا شعب هاتیجمعیا هادستهی از کیدرکس هر.:ا.م.ق499ماده . 2

.بوده استاطالعیبماه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن 
از متهم بدون دسترسی به پرونده امري دشوار و ضربه دفاع متهم یا اندگفتهدانانحقوقکه گونههمانبدیهی است . 3

).156: 1393خالقی (شودیمدفاع محسوب حقبهایبزرگ 
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فنی اشخاص، اصل قابلیت تجدیـدنظرخواهی در  مشروعیت شیوه تحصیل دلیل در مورد کنترل تل
.تواند مخدوش شود، با این مقررات می1مورد ابالغ حضوري رأي

مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض اصول: گفتار دوم
ــل     ــایی قاب ــه لحــاظ مبن ــري ب ــوق کیف ــا اصــول حق ــاهراً   در اینکــه آی ــه ظ ــا ن نقــض هســتند ی

اند و برخـی ایـن اصـول را    این اصول نظر دادهبرخی به مطلق بودن . نظرهایی وجود دارداختالف
منـافع ملـی   : دارنـد برخی نیز قائل بـه جمـع ایـن دو بـوده و بیـان مـی      . کننداصولی نسبی تلقی می

ازجمله اقتضائات عدالت است که در ردیف دیگر اقتضائات عدالت مانند حق قـرار دارد و بایـد   
حفظ گوهر فرد و مصلحت گروهی در پـی  حق در پی. نشین شودها همبه شکلی از اشکال با آن

نشـین سـاختن   یک را نباید فداي دیگري کـرد، مهـم هـم   طورکلی هیچبه. حفظ کیان جمع است
صورت موردي و بـه دسـت مرجعـی    باید به. نمایداین دو است که امري بس دشوار و ظریف می

زمینـه کـه در عمـل    صدور حکم کلی در ایـن  . مجرب با اتکا به خرَد جمعی و جاري انجام شود
دیـدگاه اخیـر اگرچـه جـذاب، امـا غیـر       ). 161:1393راسـخ  (کارساز باشد تقریباً ناممکن اسـت  

رسد اختالف واقعی بر سر جایگاه مصلحت عمومی در کنار حقوق به نظر می. گرایانه استعمل
و مـراد از امنیـت   فردي است؛ زیـرا یکـی از مصـادیق مصـلحت عمـومی، امنیـت عمـومی اسـت        

شـود کشـور از تعـرض دیگـر کشـورها      ی همان امنیت ملی است که بدان وسیله تالش مـی عموم
ــظ شــود     ــت ارضــی و اســتقالل نســبی آن حف ــد و تمامی ــات کمیتکــی  (مصــون بمان راســخ و بی

برخی معتقدند مصلحت عمومی به یـک سلسـله مالحظـات در حمایـت از سیاسـتی      ). 569:1393
کننـد کـه نـزد بسـیاري از افـراد      ها مقاومت نمیمقابل آنمعین اشاره دارد که افراد بدان دلیل در 

برخی دیگر بر این باورند کـه ایـن مفهـوم    . اي برخوردار استالعادهحقیقتاً از ارزش و اعتبار فوق
اي براي پنهان کردن صورت واقعی تصمیماتی است که سیاسـتمداران  درنهایت سرپوش زیرکانه

رو کـاربرد آن در  ازایـن . کننـد نـافع شخصـی اتخـاذ مـی    هاي دولتی براي کسب بیشترین مو مقام
ازنظر فلسفی نیز در این زمینه به عقیده برخـی  ). 557: همان(معناست آمیز و بیبیشتر موارد خدعه

فالسفه چون توماس هابز اینکه صاحب قدرت حکمرانی، خود تابع قوانین کشور باشـد را مخـل   
کم از قانون یک اشتباه است؛ زیـرا خـود او قـانون    دانند و معتقد است تبعیت حااساس دولت می

دادگاه توسط ذینفع صورت حکمبهامکان استناد سلبباهدفاین حق مسلم افراد و از اصول دادرسی عادالنه است که . 1
میت خود موفق به اخذ پناهندگی از کشورهاي خارجی به دلیل ي با استناد به آراء محکواعدهدرگذشتهگرفته است زیرا 

).316: 1393خالقی (شدندیمي سیاسی خاص هاشیگرا
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در مقابل جان الك قدرت دولت را محدود دانسـته  ) 72:1384صناعی (است را به وجود آورده 
دلخواه خود حکومت کند، دولت نیز ماننـد فـرد بـا قـوانین     تواند بهو معتقد است هیچ دولتی نمی

مجـازات  فلسـفه در حـوزه ). 90: همـان (تر نهد فرامحدود است و نباید از آن پا)طبیعی(اخالقی 
مثابـه یـک   کنـد مـتهم را بـه   محـض تبعیـت مـی   گرایـی در مواردي که حقوق کیفري از مکافات

عنوان ابزاري براي نکوهش و اعتراض به عمل شخص اسـت، امـا   کند و کیفر بهشهروند تلقی می
اي بـراي چیـره شـدن بـر     ر وسیلهکند، کیفدفع خطر عمل میوقتی براي فایده بازدارندگی عام یا

در اینجـا طبیعـی   . شـود ابزار حفظ امنیـت عمـومی مـی   )انسان(گردد و موضوع آن منبع خطر می
در حـوزه  ). 483: 1388صـدر توحیـد خانـه    (د است که نگـاه انسـانی و بشـري آن کمرنـگ شـو     

در مـدل . مـدار مـدار و مـدل کرامـت   عدالت کیفري نیز دو مدل باهم رقابـت دارنـد مـدل امنیـت    
مـدار، حمایـت از   مـدار اسـت، امـا در مـدل کرامـت     گرا اولویت با حقوق شهروندان قانونامنیت

).17: 1391نجفی ابرندآبادي (حقوق متهمان در اولویت قرار دارد 

نظریه نسبی بودن اصول-الف
برخی معتقدند هـیچ قاعـده مطلقـی وجـود نـدارد کـه بـدون هـیچ اسـتثنائی پذیرفتـه شـود و            

جهت شک دارند که اصول یا قواعدي حقیقی درباره وظایف در مقام عمـل وجـود داشـته    ایناز
گاه حتی زمـانی کـه بـا سـایر اصـول      ها عمل شود یا هیچباشند که الزم باشد همواره بر اساس آن

؛ بنابراین اصول ازجملـه اصـول عـدالت کیفـري     )1383:125فرانکنا (تعارض کنند نقض نگردند 
اگر به موارد نقض دقـت شـود   . سایر اصول ازجمله حفظ امنیت ملی قابل تحدیدنددر برخورد با 

اگـر  . صـورت گرفتـه اسـت   ) مصـلحت (ها بـراي حفـظ امنیـت کشـور     شود عمده آنمشاهده می
تر حکم کرد که ممکن است بقـاي  توان به نفع مصلحت عظیمتعارض میان دو مصلحت باشد می

و در مرحلـه  در درجه اول به دنبـال نظـم و امنیـت اسـت    قواعد حقوق. نظام و امنیت کشور باشد
، اما سؤال دیگر این است که اگـر هـم   )54: 1389آقابابایی (رسد بعد نوبت به اجراي عدالت می

هـاي  قائل به نسبی بودن اصول شویم محدوده نقض باید تا چه میزان باشد؟ آنچه از اسناد و رویـه 
صورت اسـتثنائی  ین است که این موارد نقض همواره باید بهآید االمللی و سایر کشورها برمیبین

موجـب قـانون   ها قانونی باشد یعنی بهو با شرایطی خاص صورت گیرد، یعنی اوالً این محدودیت
یعنی چون احـراز مـوارد تـزاحم بـا حکومـت اسـت،       . شده باشد، ثانیاً با حسن نیت باشدبینیپیش

گیـري کنـد و ثالثـاً    براي نیل به منافع صرفاً سیاسی خود بهرهعنوان ابزاري حکومت نباید از آن به
ها با خطري که در صـورت نبـودن محـدودیت، جامعـه را تهدیـد      متناسب باشد، یعنی محدودیت
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این خطر معموالً ناظر به شرایط بحـران اسـت و   ). 1385:20قربان نیا (کند، تناسب داشته باشد می
رابعاً به دلیل ابزاري بودن مصلحت عمـومی  . )467:همان،صدرتوحید خانه(هاي فشار نه وضعیت

اگر زمانی بتوان در ادامه تطور و تکامل زندگی جمعـی انسـان بـدون تمسـک بـه مفهـوم و نهـاد        
مصلحت عمومی از کیان جمعـی و اصـل زنـدگی گروهـی حفاظـت کـرد، دیگـر نیـازي بـه آن          

دیگر، نقض اصول عدالت باید بـراي  عبارتبه). 566: راسخ و بیات کمیتکی، همان(نخواهد بود 
گیرانه به جرایم سختمتحده رویکرددر ایاالت). 54: 1389آقابابایی (دوران تثبیت قدرت باشد 

سپتامبر با لحاظ نسبی 11پس واقعه تروریستی و محدود کردن حقوق بنیادین متهمین این جرایم
رایم، دیگـر شـهروند محسـوب    اي کـه متهمـین ایـن جـ    گونـه به. بودن اصول صورت گرفته است
ها جنگید و این جنگ بر اسـاس حـق مشـروع شـهروندان یعنـی      نشده، بلکه دشمنند که باید با آن

ایـن جنـگ در پـی طـرد و اخـراج دشـمن اسـت و        . دهـد حق برخورداري آنان از امنیت رخ مـی 
مـان  صـدر توحیـد خانـه، ه   (همانند کیفر نیست که کیفر شونده نسبت بـه آن حقـی داشـته باشـد     

اگرچه دیوان عالی این کشور نیز پس از چنـد سـال بـه فکـر واردکـردن اصـول انسـانی و        ). 517
).477همان (جرایم تروریستی افتاده است بشري در گفتمان حقوقی

نقض تلقی کرده اسـت،  نیز در این زمینه اصول عدالت کیفري را اصولی قابلگذار ماظاهراً قانون
شـده آن صـورت گرفتـه اسـت؟ آیـا      هـا بـا شـرایط شـناخته    اه آیا این نقضاما به فرض قبول این دیدگ

آیا بـه ویژگـی   کرده است؟همگی با حسن نیت بوده و متناسب با خطري است که جامعه را تهدید می
ها توجه شده است؟ در مورد برخی اصول مثـل اصـل مـادي بـودن جـرائم، برخـی از       ابزاري بودن آن

یـن اسـتدالل کـه اگـر قـرار باشـد جـرم تمـام و کمـال واقـع شـود دیگـر             اند با انقض اصل دفاع کرده
حکومتی وجود ندارد تا بخواهـد بـه محاکمـه و مجـازات مجـرم بپـردازد؛ بنـابراین الزم اسـت امکـان          

:1380میرمحمـدي  (مداخله زودهنگام مأمورین براي دسـتگیري و مجـازات مجـرمین را فـراهم آورد     
انگاري شروع به جرایم علیه امنیت مانند بـاقی جـرایم ایـن هـدف     جرم، اما در پاسخ باید گفت آیا)32

کند تا محدوده نقض به اعمال مقدماتی و حتی تفکر نرسد؟ آیا گذشت بیش از سـه دهـه   را تأمین نمی
از حکومت اسالمی براي گذار از مرحله بحران و تثبیت حکومت کافی نیست تا شـرط ابـزاري بـودن    

شـود؟ چـرا هنـوز    براي معاونت در جرم مجازات اعدام در نظر گرفتـه مـی  نقض را رعایت کنیم؟ چرا
چراهاي دیگري که شـائبه عـدم گـذار از    ودادگاه انقالب براي رسیدگی به جرایم امنیتی الزم است؟

البتـه ممکـن اسـت اسـتدالل شـود کـه       . نمایـد دوران بحران و فاصله با دوران تثبیت نظام را ایجـاد مـی  
ممکـن اسـت ایـن امـر     . یت ملی اگر نگوییم بیشتر الاقل کمتر از اوایل انقالب نیستتهدیدات علیه امن

توانـد  گونه که گفتـه شـد مـراد از امنیـت لزومـاً نبـود تهدیـد نیسـت، بلکـه مـی          صحیح باشد، اما همان
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رغم وجود آن به خاطر آمادگی کشور براي رویارویی، کشور را امـن محسـوب کـرد، امـا وقتـی      علی
تبع آن مـوارد نقـض اصـول تشـدید     ها نسبت به این جرایم و بهگیريگذاري جدید سختدر هر قانون

توان گرفت؟ اگر هم قائـل بـه آمـادگی بـراي رویـارویی بـا تهدیـدات امنیتـی         اي میشود چه نتیجهمی
شـود کـه   گـذار وارد مـی  باگذشت چند دهه از انقالب شـویم بـاز اشـکال دیگـري ایـن بـار بـر قـانون        

بـه موضـوع برخـورد بـا مـرتکبین جـرایم علیـه        انه عمل کرده و شدیدتر ازآنچـه الزم اسـت  بینغیرواقع
ویژه اصـل نهـم آن و نیـز آنچـه در فقـه حتـی راجـع بـه         آنچه در قانون اساسی به. امنیت پرداخته است

هـاي غیرضـروري نسـبت بـه ایـن جـرایم       گیـري جرایم علیه امنیت دولت آمده حاکی از عـدم سـخت  
. کنـد موجب قـانون ممنـوع تلقـی مـی    هاي مشروع را ولو بهقانون اساسی نقض آزادياصل نهم . است

جالب است که در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص این اصل آمـده  
عنوان اینکه استقالل کشور درخطـر اسـت   کردند بهدر رژیم قبلی هر نوع آزادي را سرکوب می: است

بـه بهانـه اسـتقالل کشـور نبایـد      . کننداشند از نظام، دین و هدف آزادانه حمایت میو وقتی مردم آزاد ب
اش بـه اجانـب تـأمین    هر نوع آزادي را سرکوب کرد تا آزادي نباشد استقالل کشور و عدم وابسـتگی 

1...نخواهد شد

نظریه مطلق بودن اصول-ب
ز حقـوق حتـی در شـرایط سـخت     در مقابل اعتقاد دیگري وجود دارد مبنی بر اینکه نقض برخی ا

مطلقاً نادرست است؛ زیرا اگرچه ممکن است شر کمتري ایجاد کند، اما همچنان شر است و هـرکس  
ارزش سخن از حق مطلق آن است که ایـده عـدالت   ). 1384:173تبیت (مرتکب آن شود مقصر است 

اي بـه  اع از هـر حـق ویـژه   شناسـایی و دفـ  . بنـدد دارد و راه پی آمدانگاري محض را میرا زنده نگه می
چـه سـودمندي بـه معنـاي رفـاه و سـود همگـانی باشـد یـا تنهـا بـر            . معناي رد دالیل سودگرایانه اسـت 

تواند بـا اسـتناد بـه دالیـل مبتنـی بـر       هیچ دولتی نمی). 169همان (حکومت کارآمد داللت داشته باشد 
اصول ذاتـی و الیتغیـر تخطـی کنـد     ملی و خصوصی از شمول تعهدات برگرفته از منافع امنیتی، حیاتی

هــا و ادعاهــاي فــردي هــا بــراي حمایــت از آزاديحــق). 1390:20ممتــاز و شــریفی طــراز کــوهی  (
هـا و  شـوند و بـدین طریـق راه را برکنـار نهـادن آزادي     شهروندان در مقابل ادعاهاي جمعی مطرح می

تـوان گفـت ارزش   ت است که میدر این صوربنددادعاهاي بنیادین فردي به بهانه منفعت عمومی می
در چنـین دیـدگاهی حـق    ). 56: 1381دور کـین  (شـده اسـت   ها صـیانت و حمایـت  ذاتی و برابر انسان

دغدغه اصلی حکومت حفظ حقوق افـراد اسـت و بـراي تحدیـد یـا      . نسبت به خیر عمومی مقدم است

.428: 1380، ایرج، حقوق جزاي اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم انیگلدوز: به نقل از. 1
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جوامع لیبـرال برخـی   در). 1392:255بخش فرح(تري از خیر عمومی الزم است تضییق آن دلیل قوي
کنـد، بلکـه خـود را ملـزم بـه      ها دخالـت نمـی  تنها در آنقدر صبغه بنیادین دارند که قانون نهحقوق آن

و جمعی بـدون توجـه بـه مبـانی و آثـار      بیند؛ بنابراین تأکید حتی بر خواست عمومیحمایت از آن می
تعین کـرد کـه هـیچ قـدرت سیاسـی یـا       تواند دقیق باشد باید قلمروي حقوق اساسی و بنیادین فرد نمی

اي در آن را نداشـته  گونـه مداخلـه  شـده یـا یکپارچـه حـق هـیچ     اجتماعی، مشروع یا نامشروع، تفکیک
گـذار،  منفعت عمـوم نـه منفعـت دولـت اسـت و نـه منفعـت قـانون        بعالوه). 190: 1393فالحی (باشد 

عقیـده رز فیلسـوف انگلیسـی    بـه  ). 187و 189همـان  (منفعت عمومی چیزي جز منفعـت افـراد نیسـت    
به نظر وي خیر عمومی به معناي خیـر همگـان اسـت    . تنیده و یکی استمنفعت عمومی و فردي درهم

رو با حمایت از خیر و منفعـت فـرد در حقیقـت بـه     ازاین. شودکه شامل خیر صاحبان فردي حق نیز می
منفعت عمـومی درواقـع خیـر فـرد     ایم و در مقابل با تضمین حفظ و حمایت از منفعت عمومی پرداخته

دیگر مرکز ثقل امنیت، عـدالت اسـت و بـدون آن    عبارتبه.)94: 1393راسخ (میارا نیز تضمین کرده
در برخی کشورهاي غربـی نیـز اگرچـه تحـت     ). 53: 1389آقابابایی (بود امنیت لرزان و سست خواهد 

اسـت  پیـداکرده  ي محـدودیت بیشـتري  هـاي فـرد  يآزادهاي نسل دوم و سوم لیبرالیسـم، تأثیر اندیشه
، امـا نسـل چهـارم    )جـرایم علیـه امنیـت یافـت    هاي افتراقی بـراي توان در دادرسیهاي آن را مینمونه(

سیاسـت جنـایی فردمـدار در    هاي نیمه دوم قرن بیستم به احیـاي اصـول اولیـه لیبرالیسـم یعنـی     نئولیبرال
حتــی در حــوزه حــدود ). 1389:133قابابــایی آ(انــد مــدار روي آوردهمقابــل سیاســت جنــایی جامعــه

اي اسـت کـه امنیـت و آسـایش     گیري و شدت عمـل در مـورد رفتارهـاي مجرمانـه    اسالمی نیز سخت
در جـرایم علیـه دولـت و حـاکم     و) ماننـد حـد محاربـه   (دهنـد  عمومی شـهروندان را هـدف قـرار مـی    

) ع(حضـرت علـی   ). 37:1384بابـایی  آقا(شود مسالمت و مدارا و توجه به مطالبات مخالفان توصیه می
منظـور حفـظ امنیـت نظـام سیاسـی از عـدالت عقـب        گـاه بـه  عنوان پیشواي حکومت شـیعی هـیچ  نیز به

الزامـات  ). 175: 1389آقابابـایی  (دانند و قوام دولت میسازيورزي را مایه امنیتبلکه عدالتننشسته،
انـد  منیت حکومت را مورد خدشه قـرار داده ساالر نسبت به کسانی که احقوق کیفري در جوامع مردم

هـاي سـنجش میـزان اعتقـاد     تنها کمتر نیست، بلکه مورد تأکید بیشتري است؛ زیرا یکـی از شـاخص  نه
حـق بـر امنیـت   ). 182آقابابایی، همـان  (دیسنجحکومت به عدالت را باید در شیوه برخورد با مخالفان 

نجفـی  (و مجـرمین را توجیـه کنـد    نیمتهمـ ونین،تواند نقض حقوق مشـروع مظنـ  نمیسایر شهروندان
.1)1391:19ابرندآبادي 

،نیتـأم رباره امنیت شناسی؛ از حق بر امنیت تا حق بـر  د،ي، علی حسینابرندآبادنجفی : ك.رحق بر امنیتراجع به مفهوم . 1
.1391اول، میزان،چاپریسک جرم، سودابه رضوانی،مدارانسانمدیریت باچهید
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داننـد عمـدتاً بـه مصـلحت متوسـل      واقعیت آن است کسـانی کـه نقـض اصـول را موجـه مـی      
-2تـر  مصلحت یعنی نفـع عظـیم  -1. دانندشوند و مراد از مصلحت را یکی از این سه معنا میمی

.ی ضرورتمصلحت یعن-3و مصلحت یعنی یک حق رقیب 
شود که با فدا کردن حق فرد حق جامعه در تـأمین امنیـت   گونه استدالل میدر معناي اول این

اما باید توجه داشت کـه  ؛ کندشود و این درمجموع نفع بیشتري را نصیب افراد بیشتر میحفظ می
تواند دلیـل خـوبی بـراي محـدود شـدن حـق فـرد باشـد؛ زیـرا اوالً ایـن نفـع           منفعت عمومی نمی

هـاي جامعـه داوري نادرسـتی    احتمالی است و حتی نمایندگان مردم ممکن است درباره خواست
ربط با ارتقـاي حـداکثري خیـر عمـومی عمـل کننـد       داشته باشند و بر اساس مالحظاتی کامالً بی

هاي مصلحت عمومی باید در پی تقویت کرامت انسـان  عالوه سیاستبه). 108:1393بودنهایمر (
هاي فردي در مقابل مصلحت عمومی حاکی از آن است کـه  فدا کردن حق. اري اوباشد و نه خو

ها ریشه در احترام به شخصیت انسانی ندارند، بلکه صرفاً برخاسته از مالحظـات سـودگرایانه   حق
هـاي فـردي هـدف انحصـاري حکومـت بـوده و       آنکه باید حمایت از آزاديحکومت است حال

حتـی از دیـد سـود    ). 114و 113همان (کرد فرو کاسته شود قلمرو مصلحت عمومی به همین کار
انگارانه ممکن است اگر حکومت به نفع فرد خطا کند، صرفاً کمی بیش از آن چیزي کـه بـر آن   
مصمم شده بود باید براي نظام اجتماعی هزینه کند، اما اگر علیه فرد مرتکب اشتباه شـود اهـانتی   

دور (ادتري باید خرج شود تا جلوي آن اهانت گرفتـه شـود   بر او روا داشته شده که مبلغ بسیار زی
به دست آوردن بیالن نهایی سود و زیـان یـک تصـمیم بـر ایـن فـرض اسـتوار        ). 233:1393کین 

تـوان بـین   چگونـه مـی  . مقایسه به یک نوع واحد از منفعت باشـند است که همه انواع سودها قابل
واقعیـت آن اسـت کـه سـود     ). 254: 1393خ راسـ (کـرد  نفس مقایسه برقرار رفاه عمومی و عزت

ها سود بـر عـدالت غلبـه    بندي ارزشانجامد آیا در طبقهگرایانه بودن همواره به عادالنه بودن نمی
).255همان (باشند ها هاي بنیادین در رأس ارزشرسد ارزشدارد؟ به نظر می

هـا  ت بـا سـایر حـق   گیـرد کـه در رقابـ   ها بدان دلیل صورت مـی در معناي دوم فدا کردن حق
ایـن  . اي از امنیت مطلـوب خـود اسـت   شوند و در اینجا حق جامعه به نگهداري درجهمغلوب می

توانند رقیب یکدیگر باشند که از یک سـنخ  ها در صورتی میاستدالل نیز مردود است؛ زیرا حق
و امنیـت  تواند محدود کند و نه حقوق جامعـه حق فرد را تنها حق افراد دیگر می. محسوب شوند

).224:1393دورکین (اجتماعی 
در ایـن  . در معناي سوم یک موقعیت اضطراري توجیه خوبی بـراي نقـض حـق فـردي اسـت     

صورت موقتی بـراي دفـع آن خطـر حقـوق افـراد      دیدگاه به خاطر وجود یک خطر جدي البته به
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نیـز بایـد   هـا  محض رفع خطر محـدودیت پس یک اقدام دائمی نخواهد بود و به. شودمحدود می
اینجا نیز الزم است این موقعیت واقعی باشد، هیچ دلیل و مدرك واقعـی وجـود نـدارد    . رفع شود

که تساهل در برابر نافرمانی مدنی موجب ازدیاد نافرمانی شود، چه رسد به اینکـه موجـب ازدیـاد    
مـات  رسد که بگوییم تساهل موجب افزایش احترام بـه مقا برعکس معقول به نظر می. جرم گردد

پس اینکه تساهل منجر به نـابودي جامعـه   . احترامی را خواهد گرفتشده یا الاقل جلوي رشد بی
هایی که به ایـن توجیـه متوسـل    عالوه حکومتبه). 227:1393نیدورک(پایه است شود کامالً بی

.کنندها را سد میهاي دائمی خود عمالً راه برداشتن محدودیتگذاريشوند با قانونمی
عیت این است توسل به مفهوم مصلحت در مقابـل حقـوق فـردي ناشـی از عـدم تفکیـک       واق

در مقام عمل میان میزان قـدرت واقعـی مـا در عملـی سـاختن نمونـه       . میان مقام نظر و عمل است
باید فاصله موجود را شفاف کـرد و تصـمیمی بـه فراخـور امکانـات واقعـی       . آرمانی فاصله هست

مهم حرکـت بـه سـمت نظریـه و     . شده وفادار ماندبل دفاعی که ارائهگرفت و همچنان به نظریه قا
میبـزن نظـر بنشـانیم و نـام مصـلحت بـه آن      جـاي هاي عملی را بهپس نباید محدودیت. الگو است

مصـلحت در  آید این است کـه ورود بـه بحـث   آنچه از فقه اسالمی نیز برمی).264:1393راسخ (
ادشاهان بعدي بوده است، یعنی براي توجیه دینـی دادن بـه   عباس و پامیه، بنیفضاي حکومتی بنی

اصـل مصـلحت   ). 187: 1389آقابابـایی  (انـد  عملکرد حکومت، آموزه مصلحت را به کار گرفته
زمینـه سـو   پـذیر همـراه باشـد و اال   تواند راهگشا باشد که با معیارهـاي عینـی و نظـارت   زمانی می

در ). 193همـان  (سـاخت  یـادین را فـراهم خواهـد    هاي بناستفاده دولت در محدود کردن آزادي
را بـا اجتمـاع دو   حتی براي جرایم تروریستیاین زمینه شوراي قانون اساسی فرانسه، نظام افتراقی

هـاي ناموجـه و دیگـري    هـا از تبعـیض  یکـی ناشـی نشـدن ایـن تفـاوت     : شرط قبـول کـرده اسـت   
این در حالی است کـه ایـن   . دفاعیویژه رعایت حقوق هاي برابري براي اصحاب دعوا بهتضمین

شورا تعمیم این سیستم را براي جرایم علیه امنیت کشور رد کرده است؛ زیرا معتقد است جـرایم  
رغـم  در آلمـان علـی  ).427:1393مـارتی  (اخیر خصوصیات مشابه بـا جـرایم تروریسـتی ندارنـد     

این استثنائات بـراي  کیفري دشمن حتیها مبنی بر واردکردن حقوقوجود برخی تئوري پردازي
زیرا حقوقدانان ایـن کشـور معتقدنـد حقـوق کیفـري در      .نشده استجرایم تروریستی نیز پذیرفته

صـدر توحیـد خانـه،    (شـود  تواند فارغ از اصـول و مـوازین خاصـی متحـول     سیر تحول خود نمی
اي کـه  گونـه بـه در ایـن کشـور اسـت   دولت حقـوق و این به جهت حاکمیت نظریه ) 484: همان

هـاي خـالف کرامـت    واالتر بودن دولت بر بزهکار ازنظر اخالقی اقتضا دارد که بـه همـان شـیوه   
شوند، لذا در بند یک اصل یک قـانون اساسـی   ذاتی انسان متوسل نشود که بزهکاران متوسل می
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).491. 490همان (این کشور، تعرض ناپذیر بودن کرامت انسان مورد تأکید قرارگرفته است 

گیرينتیجه
شود و این حکایـت از واقعیـت آن   برخی موارد نقض در قوانین کشورهاي مختلف دیده می

نقـض و  گـذاران اصـولی غیرقابـل   بنابراین اصول حقوق کیفري الاقل از دیـد برخـی قـانون   ؛ دارد
آنچـه  . روسـت هـایی روبـه  نیستند، اگرچه به لحاظ مبنـایی قبـول ایـن وضـعیت بـا مخالفـت      مطلق

با هر معناي آن در دفاع از نظریه نقض اصـول گفتـه شـود مواجـه بـا چـالش و       عنوان مصلحت به
به فرض قبول چنـین وضـعیتی نیـز سـؤال در مـورد محـدوده نقـض اسـت، بـه نظـر           . اشکال است

تنهـا  گذار ما بیش از ضرورت، دامنه موارد نقض را گسترش داده است و این امر نهرسد قانونمی
لکـه در درازمـدت آثـار زیـان بـاري نیـز بـراي خـود حکومـت         به نفع و مصلحت جامعه نیست، ب

شاید ادله مخالفان در مطلق تلقـی کـردن ایـن اصـول همـین عـدم امکـان کنتـرل         . خواهد داشت
افـــزایش مـــوارد نقـــض اصـــول در ســـیر . مـــوارد نقـــض در صـــورت جـــواز کلـــی آن باشـــد

گذرد امنیـت ملـی   ب میهاي پس از انقالب یا به معناي آن است که هر چه از انقالگذاريقانون
پذیرتر شده که حکومت با شدت برخورد با مرتکبین جرایم امنیتی به دنبـال ایجـاد هـراس    آسیب
شـود و آن اینکـه   هاست یـا الاقـل اگـر ایـن فـرض غلـط باشـد فـرض دیگـري ثابـت مـی           در آن
دارد دیـدگاه  بنـابراین جـا  ؛ بینانه به این موضوع پرداخته اسـت ازاندازه و غیرواقعگذار بیشقانون
پردازنـد، تغییریافتـه   شده مـی گذار نسبت به چنین قوانینی که به نقض گسترده اصول شناختهقانون

و همواره توجه داشته باشیم که متهم همیشه متهم اسـت و مجـرم نیـز همیشـه مجـرم و بزهکـاران       
یه و اساسـی  عنوان یک انسان از برخی حقوق اولاند بهنظر از اینکه چه جرمی مرتکب شدهصرف

تواند به رسالت خود عمل کرده باشد که بتواند بـین حفـظ   حقوق کیفري زمانی می. برخوردارند
هـاي فـردي از طـرف دیگـر تـوازن ایجـاد       طرف و حقوق و آزادينظم و امنیت اجتماعی ازیک

قبـول اسـتثنائات و  . همواره باید به دنبال وضعیت ایده آل بود و تسلیم وضعیت موجود نشـد . کند
ایـن در  . هـا ها براي جرایم علیـه امنیـت یعنـی مشـروعیت بخشـیدن بـه آن      ویژگی تلقی کردن آن

. گـذار داراي درجـه شـدیدي نیسـتند    زعـم قـانون  حالی است که همه جرایم علیه امنیت حتـی بـه  
ها گویاي این مطلـب اسـت؛ بنـابراین پیشـنهاد     هاي نسبتاً خفیف براي برخی از آنوجود مجازات

هاي نظریه نسبی بودن اصـول را رعایـت   گذار عالوه بر اینکه الزم است محدودیتونشود قانمی
این مجـرمین معمـوالً داراي خطرنـاکی بـاال    . کند این نسبیت را براي مجرمین خاصی اعمال کند

.خواهند بود و مجرمین اتفاقی را در بر نخواهد گرفت
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1395بهار، هاردهمچ، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

مبـانی و آثـار اصـل حضـوري بـودن دادرسـی       «،)1393(انـور زراعت، عبـاس و احمـدي،  -
.پنجمسالحقوق کیفري،پژوهشنامه،»کیفري

از سیاسـت آمریکـایی جنـگ    حقوق در چنبره دشـمن «، )1388(صدر توحید خانه، محمد -
،میزان، چاپ اولنشرهاي علوم جنایی،، در تازه»با ترور تا نظریه آلمانی حقوق کیفري دشمنان

هـرمس،  انتشـارات ، چـاپ پـنجم،  ي فـرد و قـدرت دولـت   آزاد،)1384(صناعی، محمود -
.تهران
مفهومی و تطبیقی نظـم عمـومی و نظـام در سـپهر     نییتب،)1392(ید محمدمهدي غمامی، س-

میـزان، نشـر هاي پـژوهش در نظـام عـدالت کیفـري، چـاپ اول،     ، در بایستهحقوق عمومی ایران
.تهران
طه، انتشارات، ترجمه هادي صادقی، چاپ دوم،فلسفه اخالق، )1383(فرانکنا، ویلیام کی -

.قم
تهراناول، نشر دادگستر،چاپ،ضرورت در جرم انگارياصل،)1393(فالحی، احمد -
.10، مجله فقه و حقوق شماره »هاحقوق و آزاديدیتحد«، )1385(قربان نیا، ناصر -
.، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهرانجزاي اختصاصیحقوق،)1380(ایرج گلدوزیان،-
، ترجمه علی حسـین نجفـی   سیاست جناییهاي بزرگ نظام،)1393(مارتی، میري دلماس -

.دوم، نشر میزانچاپابرندآبادي،
.میزان، تهراننشر، چاپ اول،علیه امنیتجرائم،)1386(مجیدي، سیدمحمود -
انتشـارات ، جلـد دوم، چـاپ اول،  حقـوق جـزاي عمـومی   دوره،)1375(محسنی، مرتضی -

.گنج دانش، تهران
راهبردهـا و  : شناسـی ی شدن جرمتیامن«،)1393(ی، نجمه مهدوي پور، اعظم و شهرانی کران-

.پنجم، شماره اولسالحقوق کیفري،پژوهشنامه،»آثار آن بر حقوق کیفري
اجـرا  قواعد بشردوستانه قابـل حداقل،)1390(و شریفی طراز کوهی، حسین دیجمشممتاز،-

نشـر اول،چـاپ ،مللـی الهاي داخلی مـذکور در حقـوق بشردوسـتانه بـین    ها و شورشدر آشوب
.میزان، تهران

نشـر  اول،چـاپ ،علیه امنیـت و آسـایش عمـومی   جرائم،)1380(میرمحمد صادقی، حسین -
.میزان، تهران

، دیباچـه دانشـنامه   شناسـی تحـوالت جـرم  دربـاره ،)1389(نجفی ابرندآبادي، علی حسـین  -
برت رینر، ترجمـه حمیدرضـا   ایر مایک، مورگان راد و رامگوشناسی آکسفورد، جلد اول،جرم
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.ملک محمدي چاپ اول، نشر میزان
درباره امنیت شناسی؛ از حق بر امنیـت تـا حـق بـر     ، )1391(نجفی ابرندآبادي، علی حسین -
.اول، میزانچاپمدار ریسک جرم، سودابه رضوانی،مدیریت انسانباچهید،تأمین
ــر  - ــان جعفــري، جعف ــی و چگــونگی مجــازا چرا،)1391(یزدی ، چــاپ اول، انتشــارات تی

.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران


