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محسوب میشود و دولت مودان از هیچ گوده تالشی در جهت تضمی حقوق حاکمیت دریغ دم یکنن  .از
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عوصۀ حقوق بی الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث موبوط ب ه حق وق بش و پی ا
کوده است .بو پایۀ تفکوات موجود ،یک دظام حقوقی پوی ا و ای ه آل از ی ک ط وف ،بای م افع حق وق
شهوود ی و رعایت آن باش و از سوی دیگو ،بو تحکیم پای هه ای حاکمی ت و امنی ت موج ود در کش ور،
اصوار ورزد .در ای میان ،ب ون هیچ تودی ی «ج وائم علی ه امنی ت» را م یت وان یک ی از مه مت وی و
حساستوی عوصههای چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهوود ی دادست .به دلی ل اهمی تِ
فواوان جوائم علیه امنیت ،تبعات و دتایج مهلک و زیادباری که ای گوده جوائم بوای دظم و امنیت عم ومی،
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تضمی حقوق حاکمیت گام بوداشته و بعضاا از اصول کلی و تثبیتش ۀ حقوق کیف وی ع ول م یکنن .
جومادگاری اد یشۀ مجوماده و اعمال مق ماتی ،توس عۀ دامن ۀ ش مول ج وائم ،مح ووم ک ودن موتکب ان از
ت ابیو ارفاقی و حقوق دفاعی ،ع ول از اصل سوزمینی یا درونموزی ب ودن حق وق ج وا و اتخ ای رویک ود
سختگیواده در واکنش دهی از مهم توی مصادیق ع ول از اصول کلی و تثبی تش ۀ حق وق کیف وی در
حوزۀ جوائم علیه امنیت محسوب میشود .
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جستارگشایی
با توجه به اهمیت جوائم علیه امنیت بهعنوان یکی از مهمتوی عوصهه ای تقاب ل می ان حق وق
حاکمیت و حقوق شهوود ی ،دوع و شیوۀ جوم ادگاری ،چگودگی تعی ی ِ د وع و می وان مج ازات،
دحوۀ تنظیم آیی دادرسی و بهطور کلی ،چگودگی بهکارگیویِ اصول کلی حاکم ب و حق وق ج وا
در حوزۀ ای جوائم ،متمایو از دیگو حوزه ها و متفاوت با تحو ت اساسی حاکم بو حقوق کیفوی
در دهه های اخیو بوده است .بسیار بیش از آن میوان که دولت ه ا در قلم وو مس ائل شخص ی و
اخالقی ،به جهت رعایت «حقوق شهوود ی» و آزادی های مشووع افواد جامع ،رویکود ح اقلی
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و اصل م اخلۀ کمینۀ حقوق کیفوی( )1را در پیش گوفت ه اد  ،در ح وزۀ اعم ال زی انب ار علی ه
امنیت ،به خاطو حفظ دظم عمومی و ایجاد ثبات در حاکمیت سیاسی ،به جومادگ اری موس ع و
ح اکثوی روی آورده و بعضاا در مورد ای جوائم از اصول کلی و تثبیت ش ۀ حق وق ج وا ع ول
کودهاد .
به طور کلی ،در ارتباط با مبادی جوم ادگاری جوائم« ،اصل ضور» به عنوان مه م ت وی مبن ای
جوم ادگاری و توجیهکنن ۀ م اخلۀ دولت در مح ود کودن حقوق شهوود ی و آزادیهای افواد از

طویق م اخلۀ حقوق کیفوی بهویژه در مکتب فکوی «لیبوال» محسوب میشود .ازای رو ،ج ان
استوارت میل 2فیلسوف ادگلیسی ،در تشویح و توضیح ای اص ل ،دو ح وزۀ متف اوت «آزاده ای
فودی» و «دخالت جامعه» را بوای رفتارهای ادسان تعیی میکن  .وی مفهوم مض یق و مح ود
از آزادیهای فودی را بومیگوین و تأکی میکن ای مفه وم از آزادی ب ا «اص ل ای واد ض ور»
مح ود خواه ش  .باای حال ،ای حوزه از آزادیهای فودی دبای به بهادۀ احتمال ورود ضور ب ه
دیگوی ،از سوی دولت مح ود شود؛ چوا که در غیو ای صورت ،حاکمیت با دخالته ای هم واه
با مواحمت در زد گی شهوود ان ،آسایش آدها را سلب خواه ک ود ).(Schonsheck, 1994: 154
ای فیلسوف ادگلیسی معتق است« :تنها ه فی که بوای آن میتوان بو عض وی از اعض ای ی ک
جامعه متم ن ،بوخالف میل او ،اعمال ق رت کود ،جلوگیوی از ایواد ص مه و ض ور ب ه دیگ وان
است» (میومحم صادقی .)117 :1391 ،با تفاسیو متع دی که دربارۀ مفهوم ضور و ص مه ب ه
دیگوان در سخ میل از سوی سایو متفکوان و دویسن گان ابواز ش  ،معلوم گودی که قلمووهای
موبوط به حفظ دظم عمومی و تأمی امنیت حاکمیت ،بهطور قطع ییل تعبیو میل از «ص مه» و
«ضور به دیگ وان» اس ت(()2مجی ی .)21 :1386 ،از هم ی رو ،ج ان رای و 3،دیگ و فیلس وف

1. Principle of Minimalism
2. John Stuart Mill
3. John Rees
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ادگلیسی ،مقصود از ایواد ص مه به دیگوان در ک الم می ل را ض ور رس اد ن ب ه من افع س ایوی
میداد و در ای زمینه بیان میدارد که ادسان میتواد اشتواک من افعی می ان خ ود و اجتم اع
ادسادی که او جوئی از آن است را به دست آورد؛ به ای صورت هو رفت اری ک ه دظ م عم ومی و
امنیت جامعه را بهطور کلی ته ی کن  ،ب وای خ ود او دی و ته ی کنن ه باش

(گ وی:1379 ،

.)101
جومادگاری ح اکثوی 4که از اصول راهبودی سیاست کیفوی در بیش تو کش ورها در قلم وو
جوائم مخل دظم و امنیت عمومی است از بورسی قوادی و مقورات کیفوی ایوان به خ وبی قاب ل
مالحظه است .اهتمام ویژۀ قادونگذار به حفظ و تأمی دظم عمومی و ثب ات حاکمی ت و ت الش
در جهت استحکام بخشی ن به پایههای دظام سبب ش ه تا دامنۀ جومادگاری در ای

ج وائم ت ا

موحلۀ اد یشۀ مجوماده و رفتارهای مق ماتی که بعضاا ارتباط چن ادی ب ا موحل ۀ اجوای ی ج وم
د ارد  ،پیش رود و از ای طویق ،امکان دخالت زودهنگام «مأموران پلیس» را بوای جلوگیوی از
ارتکاب جوائمی که دظم و امنیت عمومی و حقوق حاکمیت را خ شهدار میسازد  ،فواهم آورد.
از سوی دیگو ،روش قادونگذار در ت وی مقورات داظو بو جوائم علیه امنیت ،میوان و دامن ۀ
دخالت حقوق کیفوی را دسبت به حقوق شهوود ی و آزادیهای ای گ ووه از مجوم ان ،توس عۀ
قابلمالحظهای داده است .استفادۀ مقن از واژههای مبهم و کلی در ق وادی موب وط ب ه دظ م و
امنیت عمومی ابهامات زیادی را ایجاد میکن  .ازجمله میتوان از به کار بودن واژههای گستوده،
ش ی  ،عم ه و وسیع در مادۀ « 286قادون مجازات اسالمی» ،مصوب سال ( 1392راجع به جوم
افساد فیا رض) و ع م تعیی دقیق و روش عناصو متشکلۀ بسیاری از عناوی مجوماد ه (مث ل
جوم محاربه که اگوچه طبق مادۀ « ،279قادون مجازات اسالمی» مص وب س ال  ،1392ض ابطۀ
«دست به اسلحه بودن» بوای تحقق آن تعیی ش ه ،اما مقن در قوادی دیگو ،در مواد متع دی
از عبارتهایی مثل «اگو محارب شناخته دشود» در مادۀ « 498قادون تعوی وات» ،مص وب س ال
 1375راجع به تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قص بو هم زدن امنیت کشور
یا «درصورتیکه عنوان محارب بو آدان صادق دباش » در مادۀ « 610ق ادون تعوی وات» ،مص وب
سال  1375راجع به جوم تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنیت استفاده کوده است درح الیک ه
تحقق جوم موضوع ای مواد با سالح کشی ن ه یچ مالزم های د ارد) ب ون ش ک وج ود ای
ابهامات ،عالوه بو اینکه زمینۀ اختالفدظو را در میان حقوق ادان و قض ات ،دس بت ب ه ارک ان و
عناصو متشکلۀ ای جوائم ایجاد دموده ،اختیار وسیعی را بوای مجویان قادون و کنشگوان ع الت
کیفوی ازجمله «پلیس» و ضابطان قضایی در تطبیق قوادی کلی و مبهم با موض وعات خ ارجی
4. Maximalism Criminalization
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فواهم کوده است (مجی ی .)22 :1386 ،ازآدجاکه د وع و ش یوۀ ق ادونگ ذاری م یتواد

دامن ۀ

م اخلۀ حقوق کیفوی به بهادۀ حفظ دظ م و امنی ت عم ومی را توس عه ده  ،ب یش ک چن ی
شیوه ای زمینۀ بیشتوی را بوای مح ود کودن حقوق شهوود ی و آزادیهای مشووع افواد فواهم
میسازد.
در زمینۀ قواع شکلی دیو بهموازات آدکه در دههه ای اخی و بس یاری از دول ته ا سیاس ت
گستودۀ دادرسی عاد ده یا منصفاده و تضمی حقوق دفاعی و حقوق شهوود ی متهم را دس بت
به موتکبان جوائم غیوامنیتی اِعمال دموده اد  ،ب ه روشه ای متف اوت ،زمین ۀ مح ود س اخت
تضمینات دادرسی دیو دسبت به موتکبان جوائم علیه امنیت فواهم ش ه است .بوای مثال« ،ح ق
بوخورداری از وکیل و مشاور حقوقی» ،بهعنوان مهمتوی و ض ووریت وی ح ق دف اعی م تهم،
همواره در قوادی آیی دادرسی کیفوی ای وان دس بت ب ه موتکب ان ج وائم علی ه امنی ت دارای
مح ودیت هایی بوده است که ای امو ب ون شک بیادگو توجیح دادن حقوق حاکمیت دسبت ب ه
حقوق شهوود یِ متهم و ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی توسط قادونگذار است )3(.ب ه دلی ل
همی رویکود است که بوخی از دویسن گان معتق د دگاه ویژۀ قادون گذاران به موتکبی ج وائم
علیه امنیت ،عالوه بو آدکه زمینۀ ایجاد دوعی دادرسی افتواقی را دس بت ب ه آده ا ف واهم ک وده،
موارد ع ول از بوخی اصول مه م و اساس ی آی ی دادرس ی کیف وی را دی و توس عه داده اس ت
(مجی ی.)14-15 :1386 ،
همچنی  ،راهکارها و چگودگی کشف و تحقیق راجع به جوائم و تعقیب مجومان در ارتباط با
جوائم علیه امنیت ،با دیگو جوائم متفاوت و متمایو است .در ای موحله« ،پلیس» بهعنوان یک ی
از مهمتوی کنشگوان فواین کیفوی ،وظایف خطیو و بسیار سنگینی را در رویارویی با اق امات
مخل امنیت و دظم عمومی پی ا میکن ؛ زیوا در ای م وارد ،مأموری ته ای «پل یس» در دقط ۀ
چالش بی حقوق شهوود ی افواد از یکسو و بوقواری امنیت و دظم عمومی از سوی دیگو ق وار
میگیود؛ از یک طوف ،پلیس وظیفه دارد حقوق و آزادیهای بنیادی شهوود ان را رعایت کن
و از طوف دیگو ،بای بهمنظور بوقواری امنیت و دظم عمومی در جامعه ،ب ه کش ف و تحقی ق در
مورد جوائم مخل امنیت و تعقیب مجومان ای گوده جوائم بپودازد .ب ه هم ی جه ت اس ت ک ه
وظایف و اختیارات «پل یس» در ارتب اط ب ا ج وائم علی ه امنی ت و دظ م عم ومی از اهمی ت و
حساسیت بیشتوی دسبت به دیگو جوائم بوخوردار است .عالوه بو ای  ،بس یاری از س ازوکارهای
ارفاقی دظیو تخفیف و تب یل مجازات ،تعلیق اجوای مجازات ،اعمال کیفوهای ج ایگوی و غی وه
در مورد موتکبی جوائم علیه امنیت کمتو به اجوا درمیآی .
ب ی توتیب ،میتوان گفت گاه در حوزۀ جوائم علیه امنیت ،تضمی امنیت حقوقی -قضایی،
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یعنی رعایت حق وق ش هوود ی و آزادیه ای اف واد جامع ه و حق وق مظن ون ،م تهم و مج وم
تحتالشعاع تض می دظ م و امنی ت عم ومی و حف ظ حق وق حاکمی ت ق وار گوفت ه اس ت.

()4

بهعبارتدیگو ،مالحظات تأمی امنیت داخلی در بوابو ته ی ات موتکبان جوائم علیه امنی ت ،در
عمل دستاوردهای حقوق بشوی و بهویژه حقوق شهوود ی را کمودگ کوده است.
امووزه «حقوق شهوود ی» از بارزتوی مفاهیمی به شمار میرود که توادس ته اس ت مفه وم
سنتی «حاکمیت» را دگوگون سازد و مفهوم دسبی از حاکمی ت را ب ه اثب ات بوس اد (پ ووی ،
 .)111 :1387به تعبیو دیگو ،رعایت حقوق بنیادی و شهوود ی ادسان «به مح ودیتی س تو
بوای حاکمیتهای قادودی تب یل ش ه است ،زیوا حمایت از ای حقوق [شهوود ی] دی و ره اورد
حکومت قادون است»( .ویژه )42 :1385 ،با ای وجود ،در حوزۀ جومادگ اری اَعم ال و اق امات
مخل امنیت و دظم عمومی تا ح ودی ،گوارۀ فوق الذکو تحت شعاع قوار م یگی ود .درواق ع ،ب ه
دلیل اهمیت فواوان جوائم علیه امنیت و تبعات و دتایج مهلک و زیادباری ک ه ای گود ه ج وائم
میتواد بوای دظم عمومی ،استقالل و حاکمیت کشور داشته باش  ،دول ته ا درزمین ۀ واک نش
دسبت به ای جوائم و در عوصۀ چالش میان حقوق حاکمی ت و حق وق ش هوود ی ،معم و ا در
جهت تضمی حقوق حاکمیت (یعنی تضمی حقوق خودشان) گام بومیدارد و در همی راستا
همانطور که قبالا هم اشاره ش بعضاا از اصول کلی و پذیوفتهش ۀ حقوق جوا ع ول میکنن .
در ای دوشتار ،بهصورت اجمالی ،به مهمتوی مص ادیق و ش واه ی ک ه در حق وق کیف وی
ایوان ،میان حقوق حاکمیت و حقوق شهوود ی در ارتباط با جوائم علیه امنیت تع ارض و تقاب ل
وجود دارد و قادونگذار در جهت تضمی هو چه بیش تو حق وق حاکمی ت و من افع مل ی اق ام
دموده و از بوخی اصول کلی و تثبیتش ۀ حقوق کیفوی ع ول کوده است ،میپودازیم.

 .1توسعه قلمرو جرمانگاری به اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی جرم
ب ون شک یکی از شیوه های مح ود ساخت حقوق شهوود ی و آزادی های فودی ،توسعۀ قلموو
جوم ادگاری و افوایش م اخلۀ حقوق کیفوی است .توسعۀ ابعاد متع د و متن وع ج وم ادگ اری در
حوزۀ جوائم علیه امنیت در حقوق کیفوی ایوان دشان میده که قادون گذار به د ی ل مختل ف
گاه از اصل استفادۀ ح اقلی و کمینه از م اخلۀ کیفوی غافل ش ه است .هوچن

توس عۀ قلم وو

جومادگاری درزمینۀ جوائم علیه امنیت دارای جلوههای متع دی است ولی در دوشتار حاضو تنها
به موارد و مصادیق مهمتو اکتفا میشود .ازجمله ای م وارد آن اس ت ک ه ق ادونگ ذار ب وخالف
اصول مسلم حقوق جوا ،در حوزۀ جوائم علیه امنیت اق ام به جومادگاری اعمالی دموده ک ه تنه ا
در موحلۀ «اد یشۀ مجوماده» و یا «اعمال مق ماتی» قوار دارد  .در حالیک ه احت وام ب ه حق وق
شهوود ی و آزادیهای فودی و پوهیو از خ شهدار کودن آدها ایجاب میدمای تا افواد جامعه ب ه
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دلیل بوخورداری از اد یشۀ مجوماده و ادج ام اعم ال مق ماتی م ورد محاکم ه و مج ازات ق وار
دگیود .
با ای همه تقابل قاع ۀ منع مج ازات اد یش ۀ مجوماد ۀ ص وف و اعم ال مق ماتی ج وم ب ا
مؤلفه های مهم دیگو مثل حفظ اقت ار ،حاکمیت ملی ،تأمی و بوقواری دظ م و امنی ت عم ومی
سبب ش ه که قادون گذار در کشورهای مختلف در حوزۀ جوائم علیه امنی ت گ اه از ای
مهم و اساسی ع ول کن  .البته بای توجه داشت که در ارتباط ب ا ای

قاع ۀ

تقاب ل و چ الش ،اگوچ ه

همان طور که خواهیم دی در اکثو موارد ،حف ظ و ص یادت از حق وق حاکمی ت ،دظ م و امنی ت
عمومی از سوی قادون گذار توجیح داده ش ه ،اما او ا ،میوان ع ول از قاع ۀ یادش ه در تم امی
دظامهای حقوقی یکسان و به یک اد ازه دیست .ثادیاا ،بورسی مص ادیق تقنین ی ع ول از قاع ۀ
فوقالذکو در حوزۀ جوائم علیه امنیت دشان میده که تحو ت ق ادودی ص ورت گوفت ه در ای
زمینه در بوخی موارد گوایشی را در راستای بازگشت ب هقاع ۀ ف وق ،حف ظ و ص یادت از آن را
دشان میده (مجی ی.)78 :1386 ،
پس از بیان مق مۀ فوق ،در ابت ا جوم ادگاری اد یشۀ مجوماده و س پس ج ومادگ اری اعم ال
مق ماتی جوم را ییالا بهصورت ج اگاده بورسی میکنیم.
 .1-1جرمانگاری اندیشۀ مجرمانه

همانطور که اشاره کودیم ،بنا بو اصول کلی حقوق جوا ،مسئولیت کیفوی دمیتواد
تحمیل شود مگو آدکه وی فعل و رفتاری را موتکب ش ه باش  .اصل ب و ای

ب و کس ی

اس ت ک ه اد یش ۀ

مجوماده صوف را دمیتوان مجازات کود و قادون بای قبل از هوگوده م اخل های ،ب و وج ود ی ک
دمود عینی و خارجی از چنی اد یشه و دیتی تأکی ورزد (میومحم ص ادقی ،1390 ،ال ف-31 :
 .)30بهعبارتدیگو ،مافیالضمیو و هو آدچه در درون ادسان راه مییاب  ،اع م از اد یش ه ،ت بیو و
تصمیم حتی در فوضِ ثبوت دیو ،مشمول قوادی کیفوی قوار دمیگیود.
در حقوق جوای اسالمی دیو ،صوف دیت مجوماده مجازات دمیشود و آدچه در دهان میگذرد
و به موحله اق ام دمیرس  ،فاق عقوبت است .احادیث و روای ات فواواد ی وج ود دارد مبن ی ب و
اینکه آدچه در ضمیو و درون ادسان میگذرد ده در ای ددیا و ده در جهان آخوت کیفو د ارد .از
پیامبو اکوم(ص) منقول است که فومود« :خ اود از امت م  ،اد یش هه ای ب

و پلی یه ای

درودی دیگو را تا زمادی که به آدها عمل دکودهاد یا به زبان دیاوردهاد  ،چشمپوشی کوده اس ت».
(ابو زهوه ،بیتا )376 :همچنی در ح یث دیگو آم ه است« :کسی که به یک عمل دی ک اق ام
کن ولی آن را ادجام د ه  ،خ اود به وی پاداش میده و کسی که به گناهی مص مم گ ودد و
آن را ادجام د ه  ،در کاردامه اعمال او ثبت دمیشود»( .ابو زهوه ،بیتا)376 :
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در حقوق کشورهای دیگو دیو ،همی اصل کلی حاکم است .بوای مثال ،در س وریه و لبن ان
گوچه در ای زمینه ،مت قادودی ویژهای وجود د ارد اما ،به عقی ه حقوق ادان ای

کش ورها ،در

دظام کیفوی آدها دیو بهعنوان یک قاع ه ،تصمیم مجوماده مادن اد یشه مجوماد ه ،قاب ل تعقی ب
دیست (فاضل 181 :1976 ،و زغبی.)170 :1995 ،
آدچه گفته ش به معنای آن دیست که ای اصل (یعنی قابل مؤاخذه دبودن اد یشه و تصمیم
مجوماده) هیچگوده استثنایی د ارد .در مواردی که تصمیم مجوماده ،تبع ات و مفاس

زیادب اری

بوای دظم و امنیت جامعه و بهویژه حقوق حاکمیت داشته باش ( ،وقت ی چن ی تص میمی ی ک
تصمیم مشتوک بی دو یا چن دفو باش ) حقوق جوا ،صوف همی تصمیم را دیو مشمول ت ابیو
کیفوی قوار داده است .در ای زمینه ،ب ارزتوی مث ال در حق وق کیف وی ای وان« ،تب ادی ب وای
ارتکاب جوائم علیه امنیت کشور» 5اس ت ک ه در م اده « 610ق ادون تعوی وات» ،مص وب س ال
 ،1375جوم و قابل مجازات دادسته ش ه است.
جومادگاری تبادی علیه امنیت کشور در دظامهای بور

حقوقی دیو دی ه م یش ود و ادگی وۀ

اساسی دولتها از ای امو ،حفظ دظم و امنی ت عم ومی و تض می حق وق حاکمی ت از طوی ق
پیشگیوی از وقوع جوائم علیه امنیت است؛ به عب ارت دیگ و ،سیاس ت کیف وی ق ادونگ ذار در
کشورهای مختلف ،بوخورد قاطع با همکاریهای مجوماده و توافقهای جواییِ جمعی است .علت
ای امو ،خطوات ،ته ی ات و آثار مخوبی اس ت ک ه ای گود ه همک اریه ای مجوماد ه و بعض اا
سازمانیافته و متشکل ،خصوصاا در «تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنیت» ،بوای جامعه ،دظ م
عمومی ،حاکمیت و استقالل آن ایجاد میکنن .
اگوچه مجازات کودن جوم تبادی به معنای واقعی مج ازات ک ودن اد یش ۀ مجوماد ه ص وف
دیست ،زیوا عنصو مادی جوم مذکور با حصول توافق تحق ق یافت ه اس ت(( )5میومحم ص ادقی،
 .)246 :1392اما ،مقایسۀ اجمالی عناصو متشکله و شوایط تحق ق تب ادی ب وای ارتک اب ج وائم
علیه امنیت (جوم موضوع مادۀ « 610قادون تعویوات») و تبادی بوای ارتکاب سایو ج وائم (ج وم
موضوع مادۀ « 611قادون تعویوات») به وضوح بیادگو ای دکته است ک ه ق ادونگ ذار در عوص ۀ
تقابل میان «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهوود ی» ،آدجایی که موبوط به جوائم علی ه امنی ت
میشود با ه ف حفظ اقت ار و حاکمیت ملی ،بوق واری دظ م و امنی ت عم ومی و جل وگیوی از
اق امات مخل آن ،حقوق حاکمیت را توجیح داده و امکان ایجاد مح ودیت ب وای ش هوود ان و
آزادیهای آدها را در ای حوزه بیشتو فواهم کوده است .درواقع ،ب ه عل ت خط وات و ته ی ات
زیانبار و بیشتوی که تبادی ب وای ارتک اب ج وائم علی ه امنی ت دس بت ب ه س ایو ج وائم دارد،
5. Conspiracy to Commit Offences Against the Security of the State
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قادونگذار در بوخی از کشورها از جمله ای وان ،در جه ت تض می حق وق حاکمی ت و مح ود
دمودن حقوق شهوود ی ،شوایط تحقق ای دوع تبادی را دس بت ب ه تب ادی ب وای ارتک اب س ایو
جوائم سهلتو و مجازات آن را ش ی تو کوده است.
اگوچ ه بورسی عناصو متشکله و شوایط تحقق جوم تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنی ت از
حوصلۀ پژوهش حاضو خارج است )6(،اما در توضیح سخ فوق ،یکو ای دکته ضووری است ک ه
با دگاهی به مواد  610و « ،611قادون تعویوات» مصوب سال  ،1375مش خ

خواه

ش

که

تحقق جوم موضوع مادۀ ( 611یعنی تبادی بوای ارتکاب سایو جوائم) ،عالوه بو حصول «تواف ق»،
به ارتکاب جوم بی دو یا چن دفو ،منوط به وجود دو شوط دیگو است؛ او ا ،توافقکنن گان بای
«مق مات اجوایی را هم ت ارک دی ه باشن » و ثادیاا« ،ب ون اراده خ ود موف ق ب ه اق ام دش ه
باشن » .ای در حالی است که هیچیک از دو شوطی که یکو ش بوای تحقق تبادی موضوع مادۀ
( 610یعنی تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنی ت) زم دم یباش  ،بلک ه ص وف تواف ق ب وای
ارتکاب جوائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور طبق مادۀ  610جوم و قابل مجازات است.
چنی تمایوی بی جوائم علیه امنیت و سایو جوائم ،ادعایی را که پیش از ای مط وح ش ،
تص یق میدمای که قادونگذار در حوزۀ جوائم علیه امنیت ،به منافع ملی و حقوق حاکمیت ک ه
همادا حفظ و صیادت هو چه بیشتو از دظم و امنیت عمومی است ،اهتمام ویژهای مبذول داش ته
است .با ای همه اگوچه قادونگذار ایوادی با توجه به مبادی جومادگاری ای جوم ،شوایط سادهتو،
کمتو و ح اقل رفتار ،یعنی صوف توافق را بوای تحقق تبادی کافی م یداد  ،ام ا ب ا لح اا ای
مطلب که معمو ا اثبات و احواز توافق مشکل است ،سیاست قادونگذار و روی ه قض ایی بای

به

سمتوسویی پیش رود که عالوه بو توافق ،یک دمود عینی و خارجی از آن را دیو زم ب اد ؛ زیوا
در غیو ای صورت ،دست مأموران پلیس در دخالت زودهنگام و دست قضات در اح واز تواف ق و
تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنیت باز خواه بود و معیار و مالک مشخصی بوای اثبات اینکه
آیا تبادی صورت گوفته است یا ده وجود د ارد و دردتیجه ،امکان اعمال دظو س لیقهای قض ات در
ای حوزه بیشتو میشود که ای خالف آزادیهای فودی و حقوق ش هوود ی اف واد و همچن ی
اصول حاکم بو حقوق جوا است.
در حقوق بوخی کشورها ،مثل ادگلستان ،صوف توافق ،رک

اص لی و عنص و اساس ی تب ادی

بوای ارتکاب تمامی جوائم محسوب میشود 6.ب ی توتی ب ،ج وم تب ادی در کش ور م ذکور ،ب ه
صوف توافق و ب ون دیاز به وجود یک رفتار عینی و دمود خارجی محقق میشود .در ح الی ک ه
در حقوق ایوان ،همان طور که قبالا بیان ش  ،بوای تحقق تبادی بوای ارتکاب ج وائم غیوامنیت ی،
6. Agreement is the Basic Element in Conspiracy
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عالوه بو توافق ،شوایط دیگوی دیو زم است که ای امو بیادگو اهتمام وی ژۀ ق ادونگ ذار م ا ب ه
جوائم علیه امنیت و آثاری که ای گوده جوائم میتوادن به جای بگذارد  ،میباش  .از ی ک بدع
دیگو دیو ،دامنۀ جوم تبادی در کام

دسبت ب ه حق وق ای وان گس تودهت و اس ت .در سیس تم

حقوقی مذکور ،موضوع تبادی ،عالوه بو جوم ،موارد دیگوی مثل شبهجوم را دیو شامل م یش ود.
توضیح اینکه ،در ادگلستان تا قبل از تصویب «قادون حقوق جوا» 7در س ال  ،1977ج وم تب ادی
که مبتنی بو کام

بود ای گوده تعویف میش « :توافق بوای ارتکاب یک رفت ار غیوق ادودی ی ا

ارتکاب یک رفتار قادودی با وسایل غیوقادودی»)Smith & Hogan, 1982: 262( .
همانطور که مالحظه میشود ،موضوع توافق و جوم تبادی طبق تعوی ف ف وقال ذکو بس یار
گستوده است چون «رفتار غیوقادودی» 8در ای تعویف اعم از رفتار مجوماده و رفتار غیو مجوماده
است و مواردی مثل توافق بوای ارتکاب شبهج وم 9،ت لیس ،فاس

ک ودن اخالقی ات عام ه ی ا

جویحهدار کودن عفت عمومی و غیوه را دیو در بو میگیود .چنی موضعی ب ا ادتق ادات فواواد ی
مواجه ش که وقتی اصل عمل جوم دیست چگود ه م یت وان تب ادی ب وای ارتک اب آن را ج وم
دادست )7(.بوای مثال مجلس اعیان در سال  1974در دعوی «دادس تان علی ه ویت وز» 10اع الم
داشت« :تبادی که به یکی از عناوی مجوماده منتهی دشود ،به عنوان یک خطای عمومی (ج وم)
قابلتعقیب دیست» .ب ی توتیب ،متعاقب پیشنهادهای کمیسیون حقوقی )8(،بخش اول «ق ادون
حقوق جوا» 11در سال  1977تصویب ش  .بهموجب مادۀ ( 5 )1قادون مذکور ،جو در مورد تبادی
بوای ت لیس و تبادی بوای فاس کودن اخالقیات عامه یا جویحهدار ک ودن عف ت عم ومی ،تنه ا
تبادی بوای ارتکاب جوم واج وصف مجوماده شناخته ش و سایو تبادیهای مبتن ی ب و ک ام
لغو ش  .در کادادا دیو ،ماده (« 423 )2قادون جوا» به تبادی بوای ارتکاب یک عمل غیوق ادودی ی ا
ارتکاب عمل قادودی با ابوار و وسایل غیوقادودی اشاره کوده است ک ه دش ان م یده

در کش ور

مذکور دیو ،موضوع تبادی عالوه بو جوم موارد دیگوی را دیو ش امل م یش ود (میومحم ص ادقی،
.)248-249 :1392
دکتۀ قابل بحث دیگو در ارتباط با مادۀ  610ای است که ح اقل مجازات قادودی پیشبین ی
ش ه بوای تبادی بوای ارتکاب جوم علیه امنیت از ح اقل مجازات قادودی بوای ارتکاب بسیاری از
جوائم علیه امنیت بیشتو است )9( .چنی رویکودی از دی گاه اص ل تناس ب ج وم و مج ازات و

7. Criminal Law Act, 1977
8. Unlawful Conduct
9. Tort
10. D.P.P. v. Withers
11. Criminal Law Act, 1977
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ع الت کیفوی قابل دفاع دیست و بیادگو ای دکته است که ق ادونگ ذار ت ا چ ه ح

ب ه ددب ال

پیشگیوی کیفوی و قهوآمیو از وقوع جوائم علی ه امنی ت و در دهای ت بوق واری دظ م عم ومی و
تضمی حقوق حاکمیت بوده است .عالوه بو ای  ،بوخی بهدرستی معتق د که رویکود موب ور ،از
آن جهت که به تبادیکنن گان جوأت ارتکاب اصل جوم ،بوای استفاده از مج ازات خفی فت و را
میده  ،خود بهعنوان یک عامل جومزا و مغایو با تأمی دظم عمومی و امنی ت کش ور محس وب
میشود (حبیبزاده و مؤمنی .)150-151 :1389 ،ای در حالی است ک ه تب ادی ب وای ارتک اب
جوائم علیه امنیت یکی از مصادیق «جوائم مادع»( )10محسوب میشود ک ه فلس فۀ ج ومادگ اری
آن ،پیشگیوی از وقوع جوائم ش ی تو ،یعنی خود جوائم علیه امنی ت داخل ی و خ ارجی کش ور
است (رحمتی.)84 :1393 ،
چنانکه پیش از ای گذشت ،اگوچ ه ق وادی کیف وی کش ورها ب ه جه ت تض می حق وق
حاکمیت و حفظ دظم عمومی در جامع ه از پ ذیوش اص ل من ع مج ازات اد یش ۀ مجوماد ه در
مقورات موبوط به جوائم علیه امنیت امتناع ورزی هاد  ،اما می وان ع ول از قاع ۀ ی اد ش ه در
تمامی دظامهای حقوقی یکسان و به یک اد ازه دیست .به عنوان مثال ،در ارتباط با ج ومادگ اری
تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنیت ،موضع اتخایش ه از س وی دظ امه ای کیف وی مختل ف،
متفاوت است .به دیگو سخ  ،در عوصۀ تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهوود ی ،بوخی از
دظامها مثل سوریه و هلن  ،منحصواا و مطلقاا صیادت از دظم و امنی ت عم ومی و حف ظ اقت ار و
حاکمیت ملی را توجیح داده و فقط تب ادی ب وای ارتک اب ج وائم علی ه امنی ت را ج ومادگ اری
کودهاد  .درواقع از دظو ای دظامها ،جوائم غیوامنیتی از آنچنان اهمیت بوخ وردار دیس تن ک ه
زم باش آدها را در دطفه خفه کود .بوخی از کشورها مثل مصو و ادگلستان (قادون حقوق جوای
ادگلستان ،مصوب سال  )1977تبادی بوای ارتکاب همۀ جوائم را واج وصف مجوماده دادستهاد .
ای کشورها اهمیت و تمایو خاصی را بوای جوائم علیه امنی ت قائ ل دش هاد  .ق وادی بوخ ی
کشورها دیو مثل ایوان ،تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنیت و تبادی بوای ارتکاب سایو جوائم را
بهصورت مجوا و با قواع متفاوتی مورد جومادگاری قوار داده و همانطور که ش وح آن گذش ت،
به دلیل آثار و تبعات مخوب و زیادباری که جوائم علیه امنیت بوای اقت ار سیاس ی و حاکمی ت
ملی به ددبال دارد ،شوایط تحقق تبادی دوع اول را آسانتو و مج ازات آن را بیش تو پ یشبین ی
کودهاد .

()11

قبل از پایان ای بخش ،یکو ای دکته مفی به دظو میرس که بهتو بود قادونگ ذار در م ادۀ
« ،610قادون تعویوات» مصوب سال  1375مثل آدچه در مادۀ « 169ق ادون مج ازات عم ومی»
سابق پیشبینی ش ه بود ،هوگوده همکاری و مساع ت تبادی کنن گان با دستگاههای «پلیس ی»
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و «قضایی» ،پیش از ارتکاب جوم مقص ود را موج ب معافی ت آده ا م یدادس ت .ب یهی اس ت،
مالحظات سیاست جنایی و دشوار بودن کشف بعضی جوائم ،معافیت افشا کنن ه را از مج ازات
توجیه میدمای (استفادی ،گاستون و همک اران .)748 :1377 ،در واق ع ،چن ی رویک ودی اث و
پیشگیواده داشته و موجب کشف جوم ،پیش از ارتکاب آن میشود.
 .2-1جرمانگاری اعمال مقدماتی جرم

دومی موحله از «فواین مجوماده» 12یا هم ان رود ی ک ه ط ی آن ممنوعی ت کیف وی دق
میشود ،موحلۀ تهیۀ مق مات یا اعمال مق ماتی است که طبق اصول کلی و به منظور احتوام به
حقوق و آزادیهای شهوود ان در قلموو حقوق جوا قوار دمیگیود .به عبارت دیگ و ،افع ال ،تنه ا
زمادی که وارد موحلۀ عملیات اجوایی جوم شود  ،قابل مجازات هستن (مثل شووع به جوم) .اما
گاهی قادونگذار ،بنا به د یل و مصالحی ،تهی ۀ مق مات را دی و در م وارد خ اص واج

وص ف

مجوماده دادسته و بوای آن مجازات تعیی کوده است .ای ها جوائم مبتنی ب و اعم ال مق ماتی
موتبط با جوم تام میباشن که به منظور منتهی دش ن به جوم تام (جوم غایی ی ا ج وم ه ف)
مجوماده تلقی میشود .
یکی از د یلی که دولتها را به سمت جومادگاری اعمال مق ماتی سوق میده  ،جل وگیوی
بهموقع «مأموران پلیس» از ارتکاب جوائمی است که دظ م و امنی ت عم ومی ،ثب ات سیاس ی و
حقوق حاکمیت را خ شهدار میسازد .درواقع ،در ای موارد دیو ،دولتها به منظور حفظ اقت ار
و حاکمیت ملی خود ،قلموو م اخلۀ کیفوی را تا موحلۀ مق ماتی که اصو ا دبای

تح ت ت ابیو

کیفوی قوار بگیود ،توسعه داده اد و به ای توتیب ،امکان ایجاد مح ودیت بیشتوی بوای حق وق
شهوود ی و آزادی های عمومی افواد را فواهم میکنن  .به عبارت دیگو ،در جوائم علی ه امنی ت،
معمو ا شوایط و اوضاع و احوال قادودی زم بوای تحقق جوم ،دسبت ب ه ج وائم ع ادی ،کمت و و
امکان وقوع آن سهلتو است .زیوا همانطور که پیش از ای مورد اشاره ق وار گوف ت ،در ج وائم
غیوامنیتی  ،معمو ا صوف تهیۀ مق ماتِ ارتکاب جوم ،قابل تعقیب و مجازات ،حتی تحت عن وان
شووع به جوم ،تلقی دش ه است .بوای مثال ،تهیۀ طناب یا دودبان و یا هو وسیلۀ دیگوی به قص
ارتکاب جومی مثل قتل یا سوقت دمیتواد تحت عنوان یک جوم خاص یا ب هعن وان ش ووع ب ه
قتل یا سوقت مورد تعقیب و مجازات قوار گیود .اما در جوائم علی ه امنی ت ،ق ادونگ ذار گ اهی
اعمال مق ماتی را که در راستای ارتکاب جوائم علیه امنیت ارتکاب مییابن تح ت عن وان ج وم
خاص قوار داده و به ای توتیب ،امکان م اخلۀ زود هنگام مأموران پلیس و ضابطان دادگس توی

12. Criminal Process

 16مصادیق ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی در جوایم علیه امنیت
را بوای دستگیوی موتکبان و مجازات آدها ،به منظور پیش گیوی از ارتک اب ج وم علی ه امنی ت
فواهم آورده است (میومحم صادقی .)34 :1392 ،در همی راستا ،قادونگذار م ا دی و در بوخ ی
موارد اق ام به جوم ادگاری اعمال مق ماتی در حوزۀ جوائم علیه امنیت دم وده اس ت .ب ه عن وان
مثال ،میتوان به جوائمی مثل تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قص بوهمزدن
امنیت کشور (مواد  498و « 499قادون تعویوات» مص وب س ال  )1375اخف ای جاسوس ان ی ا
معوفی جاسوس به کشورهای بیگاد ه (م ادۀ « 510ق ادون تعوی وات» و تبص وۀ آن) ته ی

به

بمبگذاری وسایل دقلیه (مادۀ « 511قادون تعویوات») و تحویک (مادۀ « 504قادون تعوی وات»
راجع به تحویک دیووهای رزمن ه و مادۀ  512راجع به تحویک م ودم ب ه قت ل و غ ارت) اش اره
کود.

()12

اشاره به ای دکته مفی به دظو میرس که بوخی از جوائم فوقالذکو از مصادیق جومادگ اری
معاودت بهصورت مستقل محسوب میش ود  .ب وای مث ال ،اَعم الی مث ل تحوی ک و تش ویق ،از
مصادیق بارز معاودت در جوم محسوب میشود که گاهی در حوزۀ جوائم علیه امنیت به عن وان
جوم خاص و مستقل پیشبینی ش هاد  .اما تفاوت تحویک بهعنوان مص اقی از معاودت در ج وم
با تحویک بهعنوان جوم خاص ای است که در حالت اول (یعنی تحویک ب ه عن وان مص اقی از
معاودت در جوم) تعقیب و مجازات فود تحویککنن ه ،من وط ب ه ارتک اب ج وم م ورد تحوی ک
توسط مباشو است ،اما در حالت دوم (یعنی تحویک بهعنوان جوم مستقل و خاص) تحقق ج وم
تحویک ،منوط و مشووط به تحقق عمل مورد تحویک در عالم واقع دیست .از ای دظو م یت وان
گفت ،تحویک بهعنوان مص اقی از معاودت در جوم ،یک «جوم تام» 13است ،زیوا دتیجۀ مجوماده
با ارتکاب جوم توسط مباشو محقق میشود و تحویک بهعنوان جوم خاص و مستقل (در صورت
ع م تحقق عمل مورد تحویک در عالم واقع) یک «جوم داتمام»( 14داق ) تلقی م یش ود ،زی وا
دتیجۀ مورد دظو مجوم (تحویککنن ه) محقق دش ه است (رحمتی .)107-108 :1393 ،زم به
یادآوری است که در حقوق بوخی کشورها ،مثل ادگلستان ،جوم تحوی ک ب ه ص ورت مس تقل و
خاص ،در کنار شووع به جوم و تبادی به عنوان مصادیق جوائم داتمام ،جومادگاری ش ه است.

()13

ب ی توتیب ،در ادگلستان ،تحویک به ارتکاب هو جومی قابل مجازات است ،اگوچ ه ج وم م ورد
تحویک در عالم خارج ارتکاب دیاب .

 .2توسعۀ دامنۀ شمول برخی از جرائم علیه امنیت
همانطور که بیان ش  ،یکی از راههای مح ود ساخت حقوق ش هوود ی و آزادیه ای عم ومی
13. Completed Crime
14. Inchoate Offence
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افواد ،توسعۀ دامنۀ شمول م اخلۀ کیفوی اس ت .از هم ی رو ،دول ته ا ،راهکاره ای متع د و
متفاوتی را در اختیار دارد تا قلموو جومادگاری جوائم را دچار بسط مفه ومی دماین  .تح و ت
تقنینی دظام کیفوی ایوان در ارتباط با بوخی از جوائم علیه امنیت دشان میده که از هو گود ه
راهکاری در جهت توسعۀ دامنۀ جومادگاری ای ج وائم اس تفاده ش ه اس ت .تغیی و در عناص و
متشکله و شوایط زم بوای تحقق عناوی مجوماده ،مهمتوی راهکار بوای دی ل ب ه ای

منظ ور

میباش  .استفاده از راهکار مذکور جهت توسعۀ دامنۀ جومادگاری در حوزۀ جوائم علیه امنیت در
حقوق کیفوی ایوان ،بیش از همه در مورد جوم «محاربه» و «افساد فیا رض» صادق میباش .
اهتمام بیش از ح قادونگذار ایوادی به حفظ حقوق حاکمیت و ایج اد ثب ات سیاس ی و دظ م و
امنیت عمومی سبب ش ه تا ضابطه ،ماهیت و شوایط زم بوای ارتکاب ای جوم (یا با توج ه ب ه
رویکود «قادون مجارات اسالمی» مصوب سال  ،1392ای

دو ج وم) دچ ار تغیی وات اساس ی و

مهمی شود .ای تغییوات به همواه ابهامات متع د موجود در ای زمین ه س بب ش ه ت ا ج وائم
محاربه و افساد فیا رض و یا جوائم در حکم آدها ،محور اصلی و عم ۀ ج وائم علی ه امنی ت در
حقوق کیفوی ایوان قوار بگیود (مجی ی.)105 :1386 ،
به هو روی ،دو مقولۀ محاربه و افساد فیا رض از عناوی فقهی هستن ک ه پ س از ادق الب
اسالمی ،به اقتضای اصل چهارم قادون اساسی وارد قوادی جوای ی ای وان ش د  .ای

دو عن وان

مجوماده از عناوی بحثبوادگیو و مناقشه آمیو بوده و در ارتباط با ماهیت و عناصو متشکلۀ آده ا،
میان فقها و حتی حقوق ادان اختالفدظو قاب ل مالحظ هایدی ه م یش ود .در ق وادی پ س از
ادقالب اسالمی تا سال  ،1392مقن ایوادی غالباا مفاهیم محاربه و افساد فیا رض را با یک یگو
به کار میبدود و در مواردی هم که افساد فیا رض را ج اگاده استعمال میکود ،در ص د ب ود ت ا
همان حکم محارب را دربارۀ آن جاری سازد.
با توجه به یکو دو عنوان «محاربه» و «افساد فیا رض» در آیۀ  33سورۀ مائ ه )14(،س ؤال
اساسی ای است که آیا آیۀ مذکور در مقام بیان دو عنوان ج اگاده و مستقل بوده ،ی ا اینک ه آن
دو را به عنوان دو واژۀ متوادف بهکار بوده است .بو اساس یک دظو ،ای

دو تأس یس از یک یگو

مجوا هستن  ،اعم از اینکه آدها را کامالا از یک یگو مستقل ب ادیم ،یا اینکه عطف میان دو عب ارت
را عطف عام بو خاص ،یعنی محاربه را یکی از مصادیق افساد فیا رض ب ادیم و ب ی توتی ب،
قائل بو آن شویم که افساد فیا رض تمامی گناه ادی را ک ه دارای مفس ۀ عم ومی هس تن  ،از
قبیل اشاعۀ فحشاء و منکوات ،در بو میگی ود (حبی بزاده37 :1370 ،؛ دعناک ار 178 :1377 ،و
محم ی گیالدی .)229 :1361 ،دظو دیگو ،مبتنی بو ای است که آیۀ مذکور به دو فعل و فاع ل
مستقل اشاره د اشته ،بلکه تنها به یک فعل که عبارت از محاربۀ با خ ا و رسول از طویق ایج اد

 18مصادیق ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی در جوایم علیه امنیت
فساد در زمی است ،اشاره دارد (هاشمی شاهوودی )247-248 :1387 ،و به هم ی دلی ل واژۀ
«الذی » قبل از عبارت «و یسعون فیا رض فسادا» تکوار دش ه است .ب ه دیگ و س خ  ،عط ف
میان دو عبارت در واقع عطف توضیحی و تفسیوی است و یا عبارت دوم در مقام تعلی ل ،یعن ی
بیان علّتِ تعیی مجازات سنگی بوای موتکبان محاربه ،یکو ش ه است.

()15

ظاهواا «قادون مجازات اسالمی» ،مصوب سال  ،1370دظو دوم را پذیوفته بود« .زی وا ای

دو

عبارت هم در عنوان باب هفتم قادون و هم در مواد من رج ییل ای عنوان (مواد  183الی )189
در کنار یک یگو آم ه بودد که دشادگو آن بود که منظور مقن از یکو ای دو اصطالح اش اره ب ه
دو جوم مختلف دبوده بلکه هو دو اصطالح بو جوم واح ی د لت میکودد »( .میومحم صادقی،
)59 :1392
با وجود ای  ،قادونگذار در سال  ،1392با تصویب «قادون مجازات اس المی» ص واحتاا ج وم
افساد فیا رض را از محاربه تفکیک کوده و مادۀ  286و تبصوۀ آن را به صورت مستقل به ج وم
افساد فیا رض تخصی

داده و مجازات اع ام را بوای موتکبان ای جوم تعیی کوده است.

در هو صورت ،بورسی عناوی محاربه و افساد فی ا رض در تحو ت تقنینی پ س از ادق الب
اسالمی دشان میده که عناوی موبور ،بهت ریج توسعۀ زیادی پی ا ک ودهاد  .محارب ه و افس اد
فیا رض از مع ود عناوینی هستن که در دهههای اخیو تا ای اد ازه بسط مفه ومی یافت هاد .
محاربه که در متون فقهی و دظوات اکثو فقها ،مح ود به ش کل خاص ی از ج وائم علی ه امنی ت
بوده ،در سیاست کیفوی قادونگذار چنان توسعهیافته است ک ه ج وائم مختل ف و متع دی در
زمینههای اقتصادی ،اجتم اعی ،فوهنگ ی و غی وه را ش امل م یش ود .ب ه بی ان دیگ و ،اگوچ ه
علیالظاهو به دظو میرس در ابت ا فلسفۀ جومادگاری محاربه و افساد فیا رض ،بوقواری امنی ت
عمومی بوای مودم بوده است (با توجه به استفاده از ضابطۀ «دست به اسلحه ب ودن» در تعوی ف
ای عناوی ) اما در حال حاضو ،به جهت حفظ اقت ار ملی و ثبات سیاس ی ،ای

عن اوی ش امل

جوائم علیه امنیت دولت و حقوق حاکمیت دیو میشود  .دگ اهی ب ه ق وادی و مق ورات موج ود
دشان میده که بخش عم ۀ موارد استفادۀ قادونگذار از عن اوی محارب ه و افس اد ف یا رض،
مواردی است که ضور و زیان و ص مهای متوجه حقوق حاکمیت میگودد.
قادونگذار ایوان ،در بوخی از قوادی پس از ادقالب ،بوای اعمالی مجازات اع ام تعیی ک وده
است که در آدها به هیچوجه ضابطۀ «دست به سالح بودن» یا سالح کش ی ن دی ه دم یش ود،
«ضم اینکه مجازات اع ام پیشبینی ش ه در قوادی مورد اشاره ج و از ب اب افس اد ف یا رض
قابل توجیه دمیباش  ،چون ده با هیچیک از ح ود دیگو سنخیت دارد و ده میتوان آن را تعوی و
(که جوم بای دونالح باش ) تلقی کود»()16( .میومحم صادقی)60-61 :1392 ،
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ب ی توتیب ،در حقوق کیفوی ایوان ،در موارد متع دی قادونگذار بوای ص ق عنوان محاربه
یا افساد فیا رض« ،بیش از آدکه به ضابطۀ «دست به اس لحه ب ودن» توج ه داش ته باش  ،ب ه
«قص » موتکب دایو بو مقابله و معارضه با دظام و یا «آثار» داشی از اعمال وی در ض وبه زدن ب ه
دظام توجه داشته است و به عب ارت دیگ و ،یک ی از دو ض ابطۀ عین ی ی ا د وعی 15و شخص ی و
یهنی 16در لطمه زدن به دظام را بوای تشخی

عنوان محاربه بهکار بوده است»( )17( .مجی ی،

 )21 :1386حتی بوای اعمال چنی ضابطههایی و یا شمول موارد ای چنینی (غیو از دس ت ب ه
اسلحه بودن) به عنوان محاربه ،زم است ،در راستای اص ل ق ادودی ب ودن ج وم و مج ازاته ا،
قادونگذار رفتارهایی را که در حکم محاربه هستن از پیش مشخ

کن  .ق ادونگ ذار ای وان در

«قادون مجازات اسالمی» ،مصوب سال  1392ده تنها به ای موارد توجه د اشته ،بلکه با تفکیک
عنوان افساد فیا رض از محاربه و ارائۀ تعویف گستودهای از افساد فیا رض (در مادۀ  )286ب ه
ایوادات فوق افووده است.

()18

چنی عنوان مجومادۀ مستقلی و با چنی شوایطی بوای دخستی ب ار در دظ ام کیف وی م ا
مورد پیشبینی قوار گوفته است .با توجه به مت مادۀ مذکور ،مشخ

میشود ک ه دامن ۀ ای

جوم بسیار گستوده است و بسیاری از مجومان را م یت وان تح ت ش مول آن ق وار داده مفس
فیا رض اعالم و در دتیجه ب ه مج ازات اع ام محک وم ک ود« .ب هوی ژه از آن رو ک ه واژهه ای
گستوده ،ش ی  ،عم ه و وسیع که در ماده به کار رفتهاد  ،تعویف دقیق و روش نی د ارد

وهو

قاضی ممک است تعویف خ اص خ ود را از آده ا ارائ ه ده »( .میومحم ص ادقی)63 :1392 ،
چنادچه بوای قاضی چنی اختیار و دقش ی قائ ل باش یم ب و خ الف اص ل تفکی ک ق وا و اص ل
قادودیبودن جوم و مجازاتها عمل کودهایم که داص حیح و غی و معقو د ه ب ودن چن ی روش ی
واضح و مبوه است .ب یهی است چنی شیوۀ قادوندویسی ،دست قضات را بوای اعمال س الیق
شخصی باز میگذارد و امکان دق

حق وق ش هوود ی و آزادیه ای مش ووع اف واد را اف وایش

میده  .ای در حالی است که تودی ی وجود د ارد که ق وادی کیف وی ب ه دلی ل حساس یت و
اهمیت ویژهای که دارد  ،بای روش و ب ون ابهام دوشته شود و ای وظیفه در م واردی ک ه ب ا
مجازات سنگینی مثل اع ام مواجه میباش یم ،طبع اا مض اعف م یش ود(( )19میومحم ص ادقی،
.)63 :1392

 .3محروم کردن مرتکبان جرائم علیه امنیت از تدابیر ارفاقی
به طور کلی ،با توجه به آثار و تبعاتی که ورود بوهکار به چوخۀ ع الت کیف وی ب ه ددب ال دارد،
15. Objective
16. Subjective

 20مصادیق ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی در جوایم علیه امنیت
امووزه اکثو دظامهای حقوقی بهمنظور اص الح و ب از اجتم اعی ک ودن بوهک اران ،از طوی ق دور
ساخت آدها از سازوکارهای کیفوی ،مساع تها و ت ابیو ارفاقآمیوی مثل تعوی ق ص ور حک م،
تعلیق اجوای مجازات ،موور زمان ،اعمال مجازات های جایگوی حبس و غی وه را در م ورد آده ا
قابل اجوا میدادن  .با ای همه دولتها در جهت اطمینان از ثبات سیاسی و حف ظ من افع مل ی
خود ،گاه در جوائم علیه امنیت ،بوخی از تخفیفها و سازوکارهای ارفاقی که در م ورد مجوم ان
عادی اعمال میشود را منع کودهاد  .به دیگو سخ  ،از آدجا که به گمان دولتها ،اِعم ال ت ابیو
فوصت بخش و رهایی ساز دسبت به موتکبی جوائم علیه امنیت و آزاد ساخت زود هنگام آده ا،
امکان ته ی مج د امنیت و دظم عمومی و بهویژه حاکمی ت مل ی را اف وایش م یده  ،س عی
میشود تا از به کارگیوی ای ت ابیو دسبت به چنی موتکبادی امتناع شود و ب ه ای

توتی ب ،ب ا

استفاده از شیوۀ «داتوانسازی» 17موتکبان جوائم علیه امنیت ،بوقواری دظم و امنی ت عم ومی و
تضمی حقوق حاکمیت بیش از پیش میسو شود.
بوای مثال ،در حقوق کیفوی ایوان ،بو اساس بن الف مادۀ « 47ق ادون مج ازات اس المی»،
مصوب سال  ،1392ص ور حکم و اجوای مجازات در مورد جوائم علیه امنیت داخلی و خ ارجی
کشور و شووع آدها قابل تعویق و تعلیق دیست .همچن ی  ،ب ه موج ب م ادۀ  71ق ادون م ذکور،
مجازاتهای جایگوی حبس را دمیتوان در مورد جوائم علیه امنی ت داخل ی و خ ارجی کش ور
بهکار گوفت .مادۀ  109همی قادون دیو ،جوائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را از ش مول
موور زمان تعقیب ،ص ور حکم و اجوای مجازات خ ارج دادس ته اس ت .ب ی توتی ب ،ب ه دظ و
میرس در ای زمینه دیو ،قادونگذار ای وان در عوص ۀ تقاب ل می ان حق وق حاکمی ت و حق وق
شهوود ی ،اهتمام بیشتوی دسبت به حاکمیت ملی و صیادت از آن ورزی ه است.

 .4محروم کردن مرتکبان جرائم علیه امنیت از حقوق دفاعی
از جمله تضمی هایی که بوای حفظ حقوق دفاعی متهم

18

زم است ،حضور وکیل بوای دفاع از

اوست .ب ون شک ،مهمتوی و ضووریتوی حق دفاعی م تهم« ،ح ق بوخ ورداری از وکی ل»

19

است .در ای میان ،شناسایی و اجوای «حق بوخ ورداری از وکی ل» در مواح ل ابت ایی فواین
کیفوی ،یعنی موحلۀ «تحت دظو» و «تحقیقات مق ماتی» 20،که سنگ بنای اولیۀ پوود ه اتهامی
در ای مواحل گذاشته میشود ،از اهمیت فوقالعادهای بوخوردار است .حق داشت وکیل در ای
دو موحله و لووم حضور و فعالیت قادودی وی در دفاع از حقوق موکل ب هوی ژه هنگ ام ب ازجویی،
17. Incapacitation
18. The rights of Defence of Accused
19. Right to Counsel
20. Preliminary Investigations
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تضمی بسیار اساسی بوای حفظ حقوق شهوود ی و آزادیهای فودی و جلوگیوی از دق

حق

دفاع است .حضور وکیل در موحلۀ تحت دظو و تحقیق ات مق ماتی ،موج ب بوق واری ت وازن و
تحقق اصل تساوی سالحها در رود دادرسی کیفوی است؛ زیوا حض ور قض اتِ مج وبِ تعقی ب،
شاکی خصوصی ،وکیل یا وکالی او و ضابطان دادگستوی در دادس وا ک ه ب ه ادگی وۀ حمای ت از
حقوق جامعه و زیاندی ه از جوم در امو جمعآوری د یل به ضور متهم اشتغال دارد  ،مس تلوم
وجود حقوق ادادی فعال و بوجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حق وق ق ادودی وی اس ت .ب ه
دیگو سخ  ،وقتی فودی به ارتکاب عمل مجوماده متهم میشود و به ای جه ت ،م ورد تحقی ق
قوار میگیود و یا بازداشت می شود ،ممک است به علت ع م آشنایی و اط الع ک افی از حق وق
خود ،حقوق فودی و شهوود ی خود را بهعنوان متهم از دست ده و همچن ی ب ه دلی ل ع م
آگاهی از قوادی  ،در اظهارات خود الفاظی را بیان دمای که زمینه را بوای محکومیت و مج ازات
وی فواهم کن  .با لحاا چنی شوایطی ،در جهت جل وگیوی از تض ییع حق وق م تهم و ت أمی
امنیت قضایی در یک دادرسی عاد ده ،ضوورت همکاری فودی دارای داد ش حق وقی م یتواد
دقش سازد های را ایفا کن .
علیرغم اهمیت فواوان حضور وکیل در مواحل ابت ایی فواین قض ایی ،ه م در ق ادون آی ی
دادرسی کیفوی سابق ،مصوب سال  1378و هم در قادون آیی دادرسی کیفوی ج ی  ،مص وب
سال  ، 1392دسبت به حق بوخورداری متهم از وکیل در موحلۀ تحت دظو و تحقیقات مق ماتی،
در ارتباط با جوائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مح ودیت ایجاد ش ه است .بوای مث ال،
طبق مادۀ  128قادون آیی دادرسی کیفوی سابق ،مصوب سال  ،1378حضور وکیل در موحل ۀ
تحقیقات مق ماتی در جوائم علیه امنیت کشور با اجازۀ دادگاه امکانپذیو بود .در بیش تو م وارد
دیو از حضور وکالیِ متهمان جوائم علیه امنیت در تحقیق ات مق ماتی توس ط قض ات دادس وا
جلوگیوی به عمل میآم .
با تصویب قادون آیی دادرسی کیفوی ،مصوب سال  1392دیو ،اگوچه ق ادونگ ذار در م ادۀ
ت متهم با وکیل در موحل ۀ تح ت دظ و را ب وای اول ی ب ار ب ه رس میت
 48صواحت اا حق مالقا ِ
شناخته ،اما طبق تبصوۀ همی ماده ،در ارتباط با جوائم علیه امنیت داخلی و خ ارجی کش ور و
بوخی جوائم دیگو ،حق مذکور را تا یک هفته به تأخیو اد اخته است؛ به عب ارت دیگ و ،اگوچ ه
طبق مادۀ  ،48متهم میتواد با «شووع تحت دظو قوار گوفت » و ب ا رعای ت ش وایط من رج در
ای ماده ،تقاضای حضور وکیل دمای  ،اما وفق تبصوۀ مادۀ موبور ،در مورد جوائم علی ه امنی ت و
سایو جوائم من رج در ای تبصوه (یعنی جوائم سازمانیافته ،سوقت ،مواد مخ ر و روانگ ودان و
یا جوائم موضوع بن های الف ،ب و پ مادۀ  302همی قادون) «تا یک هفته پس از شووع تحت

 22مصادیق ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی در جوایم علیه امنیت
دظو قوار گوفت » ،امکان مالقات با وکیل توسط متهم وجود د ارد.

()20

همچنی اگوچه مادۀ  190قادون آیی دادرسی کیفوی ،مصوب س ال  ،1392ح ق داش ت
وکیل در موحلۀ تحقیقات مق ماتی را مورد تصویح و تأکی قوار داده است ،ام ا ب و اس اس م ادۀ
 191قادون مذکور ،در مورد جوائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ،بازپوس م یتواد
ع م دستوسی به محتویات پوود ه را صادر کن که ای

ق وار

ق وار ظ وف س ه روز قاب ل اعت واض در

دادگاه صالح است.
ب ی توتیب ،همانطور که مالحظه میشود ،ق ادونگ ذار ای وان در ارتب اط ب ا ج وائم علی ه
امنیت ،حقوق حاکمیت را دسبت به حقوق شهوود ی و دفاعیِ متهم مق م دادسته است.

 .5عدول از اصل سرزمینی یا درونمرزی بودن حقوق جزا در جرائم علیه امنیت
اصل صالحیت سوزمینی یا درون موزی 21از مهمتوی و ق یمیتوی اصول پذیوفته ش ه ب وای
تعیی صالحیت کیفوی در همۀ دظامهای حقوقی است که بهموجب آن ،صالحیت دول ت ب وای
رسی گی به ج وم ب ا توج ه ب ه مح ل ارتک اب تم ام ی ا بخش ی از آن ج وم تعی ی م یش ود
(میومحم صادقی .)23 :1390 ،در دظام حقوقی ایوان دیو ،اصل م ذکور در م واد  3و « 4ق ادون
مجازات اسالمی» ،مصوب سال  ،1392مورد پذیوش واقع ش ه اس ت .مق ورات حق وق ج وا ب ه
دلیل ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی که با مفهوم اقت ار و حاکمیت ملّی دارد  ،تنه ا در مح ودۀ
موزهای یک کشور و دسبت به جوائم و اَعمالی ک ه در ای

مح ود ارتک اب م ییابن  ،اِعم ال

میشود (میومحم صادقی .)28-29 :1392 ،با ای همه گاه دولتها بهمنظور بوقواری ه و چ ه
بیشتو دظم و امنیت عمومی و تضمی حقوق حاکمیت خود و حفظ اقت ار مل ی ،ج وائم علی ه
امنیت و مصالح عمومی را از اصل موبور مستثنا کودهاد  .بوای مث ال ،در حق وق کیف وی ای وان،
طب ق م ادۀ  5ق ادون مج ازات اس المی ،مص وب س ال  ،1392محاکم ه و مج ازات ایوادی ان و
غیوایوادیادی که در خارج از قلموو حاکمیت ایوان موتکب یکی از ج وائم علی ه امنی ت و مص الح
عمومی شود بو اساس قوادی جمهوری اسالمی ایوان امکانپذیو است )21(.از آدجا ک ه دول ته ا
اصل مذکور (داشت صالحیت رسی گی به جوائم علیه امنیت ارتکاب یافته در خارج از موزه ای
کشور) را بهمنظور حمایت و حفاظت از منافع واقعی و حقوق اساسی حاکمی ت خ ود شناس ایی
کودهاد  ،ای اصل به «اصل صالحیت واقعی» یا «اصل صالحیت حمایتی یا حفاظتی» 22معووف
است.

()22

در قوادی بسیاری از کشورهای اروپایی و امویک ا دی و ،ص الحیت مح اکم ای

کش ورها در

21. Territorial Principle
22. Protective Principle
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رسی گی به جوائمی که در خارج از موز ارتکاب یافت ه ول ی موج ب خ ش هدار ش ن حق وق و
منافع حاکمیت می شود به رسمیت ش ناختهش ه اس ت .ب وای مث ال ،دع وای «امویک ا علی ه
لیتون» 23،یک دموده از اِعمال ای اصل را توسط امویکا دشان میده  .لَوی لِیتون 24،ب ه توطئ ه
بوای قتل لِئو ریان که یک دماین ۀ کنگوۀ امویکا بود م تهم ش ه ب ود .دادگ اه پ س از بورس ی
تمامی اصول راجع به صالحیت ای گوده دظو داد« :دادگاه اصل حمایتی را مناس بت وی اص لی
میداد که می تواد پایه و اساس احواز صالحیت در ای پوود ه باش  ،چوا ک ه کش ت دماین ۀ
مذکور باعث پایان یافت زود هنگام فعالیته ای وی ب هعن وان دماین ۀ کنگ وۀ امویک ا ش ه و
بنابوای موجب لطمه وارد ش ن به یک وظیفۀ مهم دولتی گشته است .کشت ریان را همچنی
میتوان مس بب ورود خس ارت بالفع ل ی ا ب القوه ب هح ق حاکمی ت ای ا ت متح ه دادس ت».
()Blakesley & Lagondy, 1992: 53
در حقوق آلمان دیو ،هوگاه جوائم ارتکاب یافته در خارج از ای کشور بوای امنی ت ی ا س ایو
منافع آن کشور ،مثالا بوای اقتصاد ملی ،مض و باش ن ای
رسی گی خواهن

ج وائم در دادگ اهه ای آلم ان قاب ل

ب ود ( .)Blakesley & Lagodny, 1992: 55همچن ی طب ق ق وادی کش ور

فوادسه اعمالی از قبیل خ شهدارکودن امنیت دول ت ،حت ی اگ و در خ ارج از موزه ای فوادس ه
ارتکاب یافته باشن  ،در محاکم فوادسه قابل پیگ ود م یباش ن (حس ینید ژاد.)42-43 :1373 ،
حتی اهمیت اصل صالحیت واقعی یا حمایتی در رسی گی به جوائم علیه امنیت در ح ی اس ت
که بوخی از کشورها ،مثل امویکا ،در ای زمینه اق ام به رب ودن کس ادی ک ه م تهم ب ه ارتک اب
جوائم علیه دظم و امنیت عمومی آدها هستن از سایو کشورها یا از آبواههای بی المللی دم وده و
آدها را در دادگاههای خود به محاکمه کشی هاد (میومحم صادقی.)24-25 :1390 ،

 .6پیشبینی مجازاتهای شدیدتر برای جرائم علیه امنیت
در قوادی کیفوی بیشتو دظامهای حقوقی ددیا ،به دلیل حساسیتِ جوائم علیه امنیت و خط وات
و ته ی اتی که ای گوده جوائم ب وای دظ م و امنی ت عم ومی و ب هوی ژه حاکمی ت مل ی ایج اد
میدماین  ،مجازاتهای بیشتو و ش ی توی بوای آدها دسبت به جوائم عادی در دظو گوفت ه ش ه
است .به دیگو سخ « ،با توجه ارزشی که ملل گوداگون همیشه بوای حاکمیت خود قائل بودهاد
و با توجه به تالش حکام در جهت حفظ ق رت و حاکمی ت خ ود و خطوات ی ک ه ج وائم علی ه
امنیت میتوادن بوای حاکمیت و استقالل آدها ایجاد دماین  ،از ق یما یام مقورات سختی راج ع
به جوائم علیه امنیت وجود داشته است .حتی بوخی ای مق ورات را از لح اا زم ادی مق م ب و
)23. U.S. v. Layton, 509 F. Supp. 212 (N.D. Cal. 1981
24. Leo Ryan

 24مصادیق ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی در جوایم علیه امنیت
مقورات راجع به سایو جوائم  ...میدادن »( .میومحم صادقی )21 :1392 ،همچن ی « ،در ط ول
تاریخ ،همواره سختتوی و ش ی توی بوخوردها با موتکبی جوائم علیه امنیت و حت ی اق وام و
فوزد ان آدها میش ه است»( .میومحم صادقی)22 :1392 ،
دگاهی به مواد فصل اول «قادون تعویوات» ،مص وب س ال  1375و س ایو ق وادی و مق ورات
مصوب در حوزۀ جوائم مخل دظم و امنیت عمومی (از جمله «ق ادون مج ازات ج وائم دیووه ای
مسلح» ،مصوب سال  )1382مؤی مطلب فوق است .حتی در بوخ ی از دظ امه ای حق وقی ک ه
کیفو اع ام بوای جوم سنگینی مثل قتل عم هم لغو ش ه است ،ای

مج ازات ب وای بوخ ی از

جوائم علیه امنیت مثل خیادت (بهویژه در زمان جنگ) همچنان حفظ ش ه اس ت.

()23

در دظ ام

کیفوی ایوان دیو ،اگوچه همچنان کیفو اع ام به قوت خود باقی است ،اما میتوان گف ت ج وائم
علیه امنیت ،بیشتوی جوائمی هستن ک ه در ق وادی کیف وی ،مش مول مج ازات م ذکور ق وار
گوفتهاد و موتکبان آدها در موارد بسیاری به ای مجازت محک وم م یش ود  .اس تفادۀ مق ن از
عبارتهایی مثل «اگو محارب شناخته دشود» (مثالا در م ادۀ « 498ق ادون تعوی وات» ،مص وب
سال  1375راجع به تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قص بو ه م زدن امنی ت
کشور) یا «در صورتی که عنوان محارب ب و آد ان ص ادق دباش » (م ثالا در م ادۀ « 610ق ادون
تعویوات» ،مصوب سال  1375راجع به جوم تبادی بوای ارتکاب ج وائم علی ه امنی ت) و غی وه و
فواهم کودن امکان اِعمال مجازات اع ام در بسیاری از جوائم موتبط با دظ م و امنی ت و مص الح
عمومی ،بیادگو استفادۀ زیاد از مجازات موبور در ای دوع جوائم است.

()24

در پایان ،یکو ای دکته ضووری است که یکی دیگو از مواردی که میتوان در عوص ۀ تقاب ل
میان حقوق حاکمیت و حقوق شهوود ی در حوزۀ جوائم علیه امنیت به آن اشاره ک ود ،متّص ف
دمودن جوائم علیه امنیت به «وصف سیاسی» است .توضیح آدکه امووزه بسیاری از ج وائم علی ه
امنیت (غیو از جوائم خشودتآمیو) از جمله جوائمی محسوب میشود که وصف سیاسی به خود
گوفته و ییل «عنوان جوم سیاسی» قوار میگیود  )25(.بوای مثال ،مادۀ  2پیشدویس تهیه ش ه
از سوی یکی از سازمانهای غیودولتی )26(،جوائم من رج در بوخی از مواد ق ادودی را ،در ص ورت
ادطباق با تعویف جوم سیاسی مذکور در مادۀ  1همی پیشد ویس )27(،از زم وۀ ج وائم سیاس ی
محسوب دموده است .بوخی از ای مواد که اکثو آن تحت شمول جوائم علی ه امنی ت و مص الح
عمومی قوار میگیود

عب ارت از م واد  697 ،609 ،610 ،570 ،517 ،500 ،499 ،498و 698

«قادون تعویوات» مصوب سال  1370هستن  .همچنی مادۀ  2پیشدویس تهی ه ش ه از س وی
وزارت دادگستوی دیو ،ب ون اشاره به مواد قادودی خاص ،مصادیق جوم سیاسی را م واردی مث ل
ارتکاب اَعمال داق

استقالل کش ور؛ ارتب اط ،مبادل ۀ اطالع ات ،مواض عه و حت ی مص احبه ب ا
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25

بیگادگان که به مصالح ملی ص مه زده ولی از مصادیق جاسوسی دباش ؛ دریافت کمکهای م الی
از بیگادگان بوای ادجام کارهای سیاسی؛ تالش بوای ایجاد یا تش ی اختالف می ان م ود و غی وه
دادسته است که ب ون شک جوائم علیه امنیت ،بارزتوی ِ ای موارد قلم اد میشود .
ب ی توتیب ،متصف دمودن جوائم علیه امنیت به وصف سیاسی ،آثار حقوقی متع دی را ب و
ای جوائم متوتب می سازد .اگوچه در گذشتۀ دورتو با مجومان سیاسی که اساس و پایۀ حکومت
را دشاده میگوفتن  ،به شکلی ش ی تو از مجومان عادی و غیوسیاسی بوخورد میش  ،اما در گذر
زمان ای تفکو به وجود آم که مجومان سیاسی از ادگیوۀ خوب و شوافتمن اده بوخوردارد و چه
بسا افوادی اد یشمن و خیوخواهِ جامعه باشن و بای بوخوردی متفاوت و عطوف تآمی و ب ا آده ا
صورت بگیود(( )28میومحم صادقی .)75 :1392 ،بنابوای  ،امووزه ت ابیو ارفاقی و مساع ته ایی
بوای ای دسته از مجوما ن ،از جمله ع م اجبار آدها به ادجام کار در زد ان و ی ا پوش ی ن لب اس
مخصوص زد ادیان ،ع م امکان استوداد آدها به کشورهای متقاضی استوداد ،ل ووم وج ود هیئ ت
منصفه در رسی گی به ج وائم آده ا ،ع م اج وای مق ورات تک وار ج وم در م ورد آده ا ،فق ان
مح ودیت در اعط ای عف و ب ه آده ا و غی وه در ق وادی مختل ف در دظ و گوفت ه ش ه اس ت
(میومحم صادقی .)75-76 :1392 ،از همی رو ،میتوان ادعا کود ک ه در ای

م ورد ،ب وخالف

موارد قبلی ،در عوصۀ تقابل میان حقوق حاکمی ت و حق وق ش هوود ی در ح وزۀ ج وائم علی ه
امنیت ،کفۀ توازو به دفع حقوق شهوود ی است؛ زیوا ب ا متص ف دم ودن ای
سیاسی ،موتکبان آدها از حقوق و موایای وی ژهای بوخوردارد

ج وائم ب ه وص ف

و دول ته ا دی و طب ق الوام ات و

موافقتدامههای بی المللی ملوم به رعایت ای حقوق هستن .
در پایان ،اشارۀ مختصو به مواضع بوخی کش ورها از ب اب مطالع ۀ تطبیق ی مفی

ب ه دظ و

می رس  .در حقوق فوادسه ،جوائم سیاسی از حیث آثار دارای تفاوتهای ماهوی و شکلی دس بت
به جوائم عادی هستن  .بوای مثال ،ارتکاب ای جوائم موجب به جوی ان افت ادن حک م تعلیق یِ
سابقالص ور دش ه و استوداد ای دسته از مجومان دیو مجاز دیست .بنابوای در حق وق فوادس ه،
در ارتباط با جوائم سیاسی -که بو اساس قادون جوای ج ی  ،مصوب سال  ،1392غالب اا از زم وۀ
جوائم علیه امنیت و مصالح عمومی هستن  -با در دظو گوفت امتیازهایی بوای موتکبان ای دوع
جوائم ،حقوق شهوود ی و دفاعی آدها در بعضی م وارد ب و حق وق حاکمی ت ت وجیح داده ش ه
است .اما در بوخی از کشورهای دیگو ،مثل امویکا و ادگلستان ،اساساا مقولۀ جوم و مجوم سیاسی
به رسمیت شناخته دش ه است .ب ی توتیب ،در ای کشورها با تمامی جوائم و مجومان به شیوۀ
واح ی بوخورد میشود ( .)Hagan, 1997: 4شای دلیل چنی رویک ودی آن باش

ک ه در ای

کشورها ،همۀ مجومانِ موتکب جوائم سنگی ت و ،از حض ور هیئ ت منص فه ب وای رس ی گی ب ه

 26مصادیق ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی در جوایم علیه امنیت
جوائمشان بوخ وردار م ی ش ود و همچن ی مج ازات تم امی آده ا در ص ورت داش ت ادگی وۀ
شوافتمن اده تخفیف می یاب  ،لذا دیگو دیازی به پیش بین ی مق ورات خاص ی در م ورد ج وائم و
مجومان سیاسی بوای حضور هیئت منصفه در محاکمات آدان یا اعطای تخفیف به آدها به دلی ل
وجود ادگیوۀ شوافتمن اده وجود د ارد (میومحم صادقی.)85 :1392 ،

فرجام
جوائم علیه امنیت را میتوان یکی از مهمتوی عوصههای تقابل میان حقوق حاکمی ت و حق وق
شهوود ی قلم اد کود .ای جوائم ،به دلیل خطوات و ته ی ات زیادب اری ک ه م یتوادن

ب وای

حاکمیت دولتها و حق وق و من افع آده ا ،از جمل ه دظ م و امنی ت عم ومی ،ایج اد دماین  ،از
ق یما یام و در تمامی دظامهای حقوقی ددیا از اهمیت و حساسیت بسوایی بوخوردار ب ودهاد

و

مقورات خاص و متفاوتی دسبت به آدها اِعم ال م یش ه اس ت .در حق وق کیف وی ای وان دی و،
قادونگذار در جومادگاری اَعمال و اق امات مخل دظم و امنیت عمومی ،گوایش دسبی ب ه س مت
تضمی حقوق و منافع حاکمیت داشته و در ای راس تا ،بعض اا از اص ول کل ی و پذیوفت ه ش ۀ
حقوق جوا ع ول دموده است.
در ای میان ،شای بتوان گفت یکی از مهمتوی عوصههایی که قادونگ ذار در ح وزۀ ج وائم
علیه امنیت ،حقوق حاکمیت را به حقوق شهوود یِ موتکبان ای جوائم توجیح داده و از اص ول
کلیِ حقوق جوا ع ول کوده ،توسعۀ قلموو جومادگاری و کاست از شوایط زم بوای تحقق ج وم
و سهل تو دمودن امکان وقوع آن است (مثل تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنی ت ،تش کیل ی ا
اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قص بو هم زدن امنیت کشور ،تحویک دیووهای رزمن ه،
تحویک مودم به قتل و غارت ،ته ی به بمبگ ذاری وس ایل دقلی ه و  .)...ب ی توتی ب ،دس ت
کنشگوان ع الت کیفوی بوای جلوگیوی زود هنگام از ارتکاب جوائمی که دظم و امنیت عمومی،
ثبات سیاسی و حقوق حاکمیت را خ شهدار میسازد  ،باز گذاشته ش ه است .به عب ارت دیگ و،
در ای موارد ،مقن به منظور حفظ اقت ار و حاکمیت ملی ،قلموو م اخلۀ کیف وی را ت ا موحل ۀ
مق ماتی که اصو ا و در وضعیت عادی دبای تحت ت ابیو کیفوی قوار بگیود ،توس عه داده اس ت.
به همی رو ،امکان م اخلۀ زودهنگام مجویان قادون بوای دستگیوی موتکبان و مجازات آدها ب ه
منظور پیشگیوی از ارتکاب جوائم علیه امنیت فواهم ش ه است.

()29

ب ی توتیب ،با توجه به آدچه که شوح آن در ای مقاله گذشت ،در ارتباط با مصادیق ع ول
از اصول کلی و پذیوفته ش ۀ حقوق کیفوی در جوائم علیه امنیت میتوان به دک ات یی ل اش اره
کود:
 .1پیشبینی یک مبنای حقوقی و معیار و مالکِ مناسب و مشخ

توسط قادونگ ذار ب وای

27
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م اخلۀ به موقعِ (ده صوفاا زودهنگام) کنشگوان حقوق کیفوی در مقابله ب ا ج وائم علی ه امنی ت
اجتنابداپذیو است .معیار و مالک مذکور بای به دوعی باش که از یکس و ،حق وق ش هوود ی و
آزادیهای بنیادی متهمان یا موتکبان جوائم علیه امنیت تضمی شود و از سوی دیگ و ،دس ت
کنشگوان ع الت کیفوی در دخالت به موقع و مناسب بسته دشود.
 .2در ارتباط با تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنیت ،به عنوان مهمتوی جوم ی ک ه در آن
بیم دق

حقوق شهوود یِ مظنون ،متهم یا مجوم در جهت تضمی امنیت و حق وق حاکمی ت

وجود دارد ،به دظو میرس که او ا ،سیاست تقنینی و رویۀ قضایی ما بای به منظور جلوگیوی از
مجازات کودن صوف اد یشۀ مجوماده ،عالوه بو توافق ،یک دم ود عین ی و خ ارجی از آن را دی و
بوای تحقق جوم مذکور شوط ب اد ؛ زیوا در غیو ای صورت ،معیار و مالک مشخصی بوای اثبات
اینکه آیا تبادی صورت گوفته یا ده وجود د ارد و در دتیجه ،امکان اعمال دظو سلیقهای قضات در
ای زمینه بیشتو میشود که ای

ام و خ الف آزادیه ای ف ودی و حق وق ش هوود ی اف واد و

همچنی اصول حاکم بو حقوق جوا است .ثادیاا ،به منظور پیشگیوی از وقوع جوائم علیه امنیت و
کشف سویع تو آدها ،هوگوده همکاری و مساع ت تبادی کنن گان ب ا دس تگاهه ای «پلیس ی» و
«قضایی» ،پیش از ارتکاب جومِ مقصود موجب معافیت یا تخفیف زیاد مجازات آدها دادسته شود.
 .3ضووری است در جهت تضمی هو چه بیشتو حقوق دفاعی و حقوق شهوود ی موتکب ان
جوائم علیه امنیت ،مح ودیتی که گاه در استفاده از وکیل در مواحل مق ماتیِ فواین

کیف وی

توسط ای متهمان پیشبینی میشود ،حذف یا ح اقل بوای آن ضابطه و معیار مشخص ی ارائ ه
شود تا حقوق ای دسته از متهمان مورد تعوض قوار دگیود.
 .4به منظور کاهش دامنۀ شمول جوائم محاربه و افساد فیا رض به دظو میرس قادونگذار
بای تمامی جوائمی را که در قوادی و مقورات مختلف ب ون تعیی ضابطه و معی ارِ مش خ

در

حکم محاربه و افساد فیا رض قوار داده ش ه و بوای آدها مجازات سنگی اع ام پیشبینی ش ه
است -که در مباحث گذشته به ای موارد اشاره ش  -حذف کن و یا دستک م در ص ورتی ک ه
تمایلی به حذف ای موارد د ارد ،ضابطۀ مشخصی را که بتوان ب و اس اس آن ،موتکب ان چن ی
جوائمی را محارب یا مفس فی ا رض دادست و مجازات سنگی اع ام را دسبت به آدها اجوا کود،
تعیی دمای .
 .5میتوان با مشخ

کودن تکلیف جوم و مجوم سیاسی در سیاس ت تقنین ی و در دتیج ه

متصف دمودن بوخی از جوائم علیه امنیت به وصف سیاسی ،موتکبان ای جوائم را به شوط ع م
توسل به خشودت ،تخویب ،جاسوسی و دظایو آدها از حقوق و موایای مجومان سیاسی بوخ وردار
کود.

 28مصادیق ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی در جوایم علیه امنیت
پانوشتها:
( )1ای اصل بیادگو ای دکته است که در رویارویی با داهنجاریهای اجتماعی ،جومادگاری آخوی چاره است (Criminal law
) is the last resortاصل مذکور ،بهویژه در دظامهای قادونم ار و پایبن به ارزش «آزادی» جایگاه ویژهای دارد ،با توجه
به اینکه در چنی دولت هایی ،اصل اولی ،آزادی شهوود ان و حفظ حقوق شهوود ی است ،تح ی آزادیه ا در ه و ق البی
ازجمله از راه جوم ادگاری به توجیه کافی دیازمن است (دوبهار93-94 :1390 ،؛ همچن ی در ای

زمین ه غالم ی:1391 ،

.)41-65
( )2از دظو بوخی از دویسن گان« ،تفسیوپذیوی اصل ضور به هیچ رو از ارج و منولت آن دمیکاه  .احتما ا هو جایگوی دیگ وی
دیو با همی وضعیت مواجه خواه بود  ...ای ابهام از پیچی گی یات رفتاره ای آدم ی و ت أثیو متقاب ل ف ود و جامع ه ب و
یک یگو سوچشمه میگیود»( .دوبهار)308 :1387 ،
( )3بوای مثال ،میتوان به تبصوۀ مادۀ  48و مادۀ  191قادون آیی دادرسی کیفوی ،مصوب سال  1392و مادۀ  128قادون آیی
دادرسی کیفوی ،مصوب سال  1378اشاره کود که در مباحث آتی به آدها خواهیم پوداخت.
( )4بوخی از جومشناسان ،چنی رویکودی را تحت عن وان «حق وق کیف وی امنی تم ار» م ورد بح ث ق وار دادهاد

(دجف ی

ابود آبادی.)111-113 :1391 ،
( )5به تعبیو دیگو« ،تبادی یکی از جوائمی است که تفکیک بی عنصو مادی و عنصو روادی آن آسان دمیباش  ،زیوا عنصو مادی
تبادی «توافق» است که خود در واقع یک عملکود یهنی است و هوچن ای عملکود یهنی بای با اعمالی در خ ارج دش ان
داده شود ،اما آن اعمال تنها در جهت «احواز» توافق بهعملآم ه از اهمیت بوخوردارد ب ون آدک ه خ ود اص التی داش ته
باشن و رکنی از ارکان جوم تلقی شود »( .میومحم صادقی)248 :1392 ،
( )6جهت تفصیل بحث راجع به عناصو متشکله و شوایط تحقق تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنیت (میومحم صادقی:1392 ،
.)245-261
( )7بوای مالحظۀ پوود ههای موجود در ای زمینه (بواد ون.)60 :1376 ،
( )8بوای مثال ای کمیسیون در یکی از پیشنهادهای خود در سال  1974اعالم داشت« :تب ادی بای

مح ود ب ه تواف ق ب وای

ارتکاب جوم شود ،در غیو ای صورت دمی توان آن را توافق مجوماده دامی  ،مخصوصاا اگو رفتار مورد توافق ،تنها توسط یکی
از تبادیکنن گان ارتکاب یاب ».

Law com. No. 76, para. I.II3.

( )9بوای مثال میتوان به جوائم موضوع مواد  498تا  512و « 514قادون تعویوات» ،مصوب سال  1375اشاره کود.
( )10زم به یکو است که جوم تبادی را میتوان از دگاهی دیگو ،یک ج وم «داتم ام» ( )Inchoate offenceدامی ؛ چ وا ک ه
توافقکنن گان بهمنظور و ه ف مورد دظو خود دوسی هاد (میومحم صادقی .)246 :1392 ،جهت تفص یل بح ث پیوام ون
تبادی بوای ارتکاب جوائم علیه امنیت بهعنوان یکی از مصادیق جوم داتمام و جوم مادع (رحمتی.)83-109 :1393 ،
( )11زم به یکو است که در ایوان ،قبالا دیو در ارتباط با جوائم علیه امنیت ،از اصل منع مجازات اد یشۀ مجوماد ۀ ص وف
ع ول ش ه بود .بوای مثال ،به موجب «قادون دادرسی و کیفوی ارتش» ،مصوب سال  ،1318ص وف قص

کش ت ش اه ی ا

ولیعه مجازات اع ام را در پی داشت .مطابق مادۀ  316قادون مذکور« ،هو کس که دسبت به حی ات اعلیحض وت هم ایون
شاهنشاهی یا وا حضوت و یتعه سوءقص دمای  ،پس از دادرسی و ثبوت بوه ،محکوم به اع ام اس ت» .در هم ی ق ادون
سوءقص شامل اعمال مق ماتی که قصد ارتکاب بوه را دشان میداد دادسته ش ه بود.
( )12چنی جوائمی که مبتنی بو اعمال مق ماتی موتبط با جوم تام هستن  ،ییل عن وان «ج وم م ادع» و «ج وم داتم ام» ق وار
میگیود که به منظور پیشگیوی از جوائم و ص مات ش ی تو جومادگاری میشود  .جه ت بورس ی ای

ج وائم در پوت وی

معیارهای حاکم بو جوم مادع و جوم داتمام (رحمتی 112-116 :1393 ،و .)107-108
( )13جهت تفصیل بحث پیوامون جوم تحویک به عنوان یکی از مصادیقی جوائم داتمام در حقوق ادگلس تان (میومحم ص ادقی،
تحلیل مبادی حقوق جوای عمومی.)40-43 :1390 ،

( )14خ اود در آیۀ مذکور میفومای « :ادما جواء الذی یحاربون اهلل و رس وله و یس عون ف یا رض فس اداا ان یقتل وا او
یصلبوا او تقطع ای یهم و ارجلهم م خالف او ینفوا م ا رض یلک لهم خ وی ف ی ال دیا و له م ف ی ا خ وۀ
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عذاب عظیم».
( )15در تحویوالوسیله هم قص و دیت افساد فیا رض ،زمۀ شمول محاربه دادسته ش ه و اظهار ش ه است که «المحارب ه و
کل م جود السالح او جهوه خافۀ الناس و ارادۀ ا فساد فیا رض م بوّ او بحو ،فی مصواا و فی غیوه ل یالا او
دهاراا»( .الموسوی الخمینی ،بیتا)492 :
( )16بوای مثال ،میتوان به مواردی چون ایجاد کودن مواکو فساد و فحشا در صورتی که سببیت بوای فساد عامه داش ته باش
(مادۀ  103قادون تعویوات مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی در سال  ،)1362گوانفووشی ،ک مفووش ی ی ا
عوضۀ دان داموغوب و خودداری از عوضۀ کا یا از دادن فاکتور به قص مقابلۀ با حکومت (مواد  5و  6قادون تش ی مجازات
محتکوان و گوانفووشان ،مصوب سال  ،)1367عبور دادن افواد از موز در صورتی که ای عمل مخل امنیت عم ومی باش
(مادۀ  1قادون مجازات عبور دهن گان از موز ،مصوب سال  ،)1367ارتکاب ارتشا ،اختالس ،کالهبوداری با تشکیل و رهبوی
شبکۀ چن دفوه (مادۀ  4قادون تش ی مجازات موتکبی ارتشا و اختالس و کالهبوداری ،مصوب سال  ،)1367خوی  ،فووش،
دگه اری ،حمل یا قاچاق مواد مخ ر در سطح گستوده و یا باعث اعتیاد افواد در بیش از یک مورد ش ن (مواد ،9 ،11 ،18
 5 ،6 ،8و  ...قادون مبارزه با مواد مخ ر ،مصوب سال  ،)1367جعل ،توزیع یا واردک ودن اس کناس رای ج داخل ی ب ه قص
مبارزه با دظام یا توسط عضوی از یک شبکۀ مجوماده (مادۀ واح ۀ قادون تش ی مجازات جاعلی اسکناس و واردکنن گان،
توزیعکنن گان و مصوفکنن گان اسکناس مجعول ،مصوب سال  ،)1368اخالل در دظام تولی  ،توزیع ،صادرات ی ا پ ولی از
طویق کارهایی مثل قاچاق ارز ،احتکار و گوانفووشی ،رشاء و ارتشا ،خارج کودن می وا فوهنگ ی از کش ور ،حی فومی ل
کالن اموال مودم با تأسیس شوکتهای مضاربهای و مادن آن ،تقلب در پیمان ارزی و غی وه (م واد  1و  2ق ادون مج ازات
اخالل گوان در دظام اقتصادی کشور ،مصوب سال  )1369اشاره کود .همچنی  ،قادودی که بیش از همه به محارب ه و افس اد
فیا رض اشاره کوده« ،قادون مجازات جوائم دیووهای مسلح» ،مصوب سال  ،1382است .مطابق با ای قادون ،اَعمالی مث ل
بودامهریوی یا تشکیل جمعیت بهمنظور بواد ازی دظام جمهوری اسالمی ایوان (مادۀ  ،)17اق ام بوای ج ا کودن قسمتی از
قلموو حاکمیت جمهوری اسالمی ایوان یا لطمه وارد کودن به تمامیت ارضی ی ا اس تقالل کش ور (م ادۀ  ،)20دادن اس وار
کشور به دشم یا بیگاده (مادۀ  ،24بن ج) ،پناه دادن جاسوسان (تبصوۀ  2مادۀ  ،)24تخلّف از تکالیف دظامی (م ادۀ ،)29
ادعقاد قوارداد تسلیم با دشم (مادۀ  ،)31ادامۀ جنگ پس از دریافت دستور توقّف عملیات (مادۀ  ،)35خودداری از رف ت
به مأموریت (مادۀ  ،)42توک محل دگهبادی (مادۀ  ،)43وارد کودن ص مۀ ب دی به خود بوای فوار از کار (م ادۀ  ،)51غیب ت
یا فوار (مواد  61الی  )65در حکم افساد فیا رض و مجازات آدها اع ام است.
( )17بوای مثال ،میتوان به مواردی چون بودامهریوی یا تشکیل جمعیت بهمنظور بواد ازی دظام جمهوری اسالمی ایوان ،اق ام
بوای ج ا کودن قسمتی از قلموو حاکمیت جمهوری اسالمی ایوان یا لطمه وارد کودن به تمامیت ارضی یا استقالل کشور،
دادن اسوار کشور به دشم یا بیگاده ،پناه دادن به جاسوسان ،تخلف از تکالیف دظامی و غیوه در «ق ادون مج ازات ج وائم
دیووهای مسلح» ،مصوب سال  1382اشاره کود.
( )18مادۀ مذکور اشعار می دارد« :هوکس بهطور گستوده ،موتکب جنایت علیه تمامی ت جس مادی اف واد ،ج وائم علی ه امنی ت
داخلی یا خارجی کشور ،دشو اکاییب ،اخالل در دظام اقتصادی کشور ،احواق و تخوی ب ،پخ ش م واد س می و میکووب ی و
خطوداک یا دایو کودن مواکو فساد و فحشا یا معاودت در آدها گودد بهگودهای که موج ب اخ الل ش ی در دظ م عم ومی
کشور ،داامنی یا ورود خسارت عم ه به تمامیت جسمادی افواد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشاعۀ فساد ی ا فحش ا
در ح وسیع گودد ،مفس فیا رض محسوب و به اع ام محکوم میگودد ».جهت تفصیل بحث پیوامون عناصو متش کلۀ و
شوایط ارتکاب محاربه و افساد فیا رض (میومحم صادقی.)47-64 :1392 ،
( )19زم به یکو است که یکی دیگو از جوائم علیه امنیت که در قوادی جوایی پس از ادقالب ضابطۀ مشخصی د اش ته و دچ ار
تغییو و تحول زیادی ش ه ،جوم «بغی» است .توضیح آدکه «قادون مجازات اسالمی» ،مصوب سال  ،1370دو عنوان محاربه
و بغی را به دوعی با یک یگو خلط کوده بود و بوای موتکبان جوائم مذکور در مواد  187 ،186و  188که به توتیب ب ه قی ام
مسلحاده در بوابو حکومت اسالمی ،ریخت طوح بواد ازی حکومت اسالمی و تهیۀ اسلحه و مواد منفجوه بوای ای منظور یا
ارائۀ امکادات مالی مؤثو به طواحان و دیو دامود ش ن بوای یکی از پستهای حساس حکومت کودت ا موب وط ب ود ،مج ازات
محاربه را پیشبینی کوده بود؛ اما «قادون مجازات اسالمی» ،مصوب سال  ،1392با حذف ای مواد ،بغی را بهعنوان یک ی از

 30مصادیق ع ول از اصول کلی حقوق کیفوی در جوایم علیه امنیت
مصادیق جوائم مستوجب ح  ،در مادۀ  287مورد حکم قوار داده اس ت .ب ه دظ و م یرس

موض ع ق ادونگ ذار در ق ادون

اخیوالذکو مقوون به صواب باش ؛ زیوا ای اَعمال ،به دلیل اینکه علیه حکومت ادج ام م یش ود  ،ب ا عن وان مجوماد ۀ بغ ی
سازگارتو هستن  .در واقع ،محاربه یک جوم علیه امنیت و بغی یک جوم علی ه حکوم ت اس ت .البت ه یک و ای

دکت ه ه م

ضووری است که حتی در اصل جومادگاری بغی هم میان فقها و حقوق ادان اختالفدظو وج ود دارد .ریش ۀ قوآد ی موض وع
بغی ،آیۀ  9سورۀ حجوات است« :و إن طائفتان م المؤمنی اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إح اهما علی ا ُخوی فق اتلوا
الّتی تبغی حتّی تفیء الی أمو اهلل» و اگو دو گووه از مؤمن ان با هم به دواع و جنگ بپودازد  ،آدها را آشتی دهی و اگو یک ی
از آن دو بو دیگوی تجاوز کن  ،با گووه متجاوز پیکار کنی تا بهفومان خ ا بازگودد .مخالفان جومادگ اری «بغ ی» معتق د
که آیۀ  9سورۀ حجوات دمیتواد دلیل محکمی بوای مجازات «بغی» به شکلی که ام ووزه در ق ادون مج ازات اس المی م ا
پیشبینی ش ه ،باش و چن ان مناسبتی با بغی به عنوان یک جوم د ارد؛ زیوا او ا ،در ای آیه اش ارهای ب ه قی ام مس لحادۀ
گووهی علیه حکومت یا امام عادل دش ه است ،بلکه تجاوز و قیام یک گووه علیه گووه دیگو مورد توجه قوار گوفته است که
ای تجاوز و قیام میتواد توسط گووه حاکمیت علیه گووه مودم دیو مص اق پی ا کن

ک ه در ق وادی کیف وی م ا ب ه آن

اشارهای دش ه است .ثادیاا ،ای آیه ابت ا به ایجاد صلح و آشتی با گووه متجاوز امو کوده است و ثالثاا ،در ییل آیه آم ه اس ت
که با گووه متجاوز پیکار کنی تا بهفومان خ اود بازگودد که ای گواره چن ان مؤی

تعی ی کیف و اع ام ب وای باغی ان

دیست ،چوا که در صورت اع ام آدها ،دیگو راهی بوای بازگشت بهسوی خ ا در ای ددیا بوای آدها باقی دخواه ماد  .به ه و
روی ،در د لت ای آیه بو مشووعیت جوم بغی ،بی مفسوان اختالف است .ب ون شک ،علت اصوار مق ن ب ه ج ومادگ اری
بغی ،ایجاد ثبات سیاسی و حفظ حاکمیت ملی است (بوای مالحظۀ ادلۀ قائالن به ع م تسوی حکم آیۀ  9سورۀ حجوات بو
بغات و قائالن تسوی حکم ای آیه بو بغات (زرگوش دسب و غیبی.)110-126 :1391 ،
( )20البته تبصوۀ مذکور ،با توجه به ایواداتی که داشت ،در خوداد سال  1394بهموجب «ق ادون اص الح ق ادون آی ی دادرس ی
کیفوی» حذف و تبصوۀ زیو جایگوی آن ش « :در جوائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنی جوائم سازمانیافته ک ه
مجازات آدها مشمول ماده ( ) 302ای قادون است ،در موحله تحقیقات مق ماتی طوفی دعوا ،وکی ل ی ا وک الی خ ود را از
بی وکالی رسمی دادگستوی که مورد تأیی رئیس قوه قضائیه باش  ،ادتخاب میدماین  .اسامی وکالی موبور توسط رئیس
قوه قضائیه اعالم میگودد ».ب ی توتیب ،همانطور که مالحظه می شود ،تبصوۀ اصالحی ب ا اص ول کل ی آی ی دادرس ی
کیفوی و تضمی دادرسی منصفاده سازگارتو است؛ زیوا بهجای محووم کودن مطلق موتکبان ج وائم علی ه امنی ت از ح ق
مالقات با وکیل به م ت یک هفته پس از شووع تحت دظو گوفت  ،آدها را ملوم دموده تا از وکیل یا وکالیی که مورد تأیی
قوه قضائیه هستن استفاده کنن  .با ای همه حتی در تبصوۀ اصالحی دیو ،دامنۀ حق ادتخاب موتکبان جوائم علی ه امنی ت
بوای تعیی وکیل دلخواه خود مح ود ش ه است.
( )21ای جوائم عبارتاد از :الف -اق ام علیه دظام ،امنیت داخلی یا خارجی ،تمامیت ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایوان؛
ب -جعل مهو ،امضاء ،حکم ،فومان یا دستخط مقام رهبوی ی ا اس تفاده از آن؛ پ -جع ل مه و ،امض اء ،حک م ،فوم ان ی ا
دستخط رسمی رئیسجمهور ،رئیس قوه قضائیه ،رئیس و دماین گان مجل س ش ورای اس المی ،رئ یس مجل س خبوگ ان،
رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور ،اعضای شورای دگهبان ،رئیس و اعضای مجمع تشخی

مصلحت دظ ام ،وزرا

یا معاودان رئیسجمهور یا استفاده از آدها؛ ت -جعل آراء مواجع قضایی یا اجوائیههای صادره از ای مواجع یا س ایو مواج ع
قادودی و یا استفاده از آدها؛  -جعل اسکناس رایج یا اسناد تعه آور بادکی ای وان و همچن ی جع ل اس ناد خواد ه و اوراق
مشارکت صادرش ه یا تضمی ش ه از طوف دولت یا تهیه یا توویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
( )22موضع اتخایش ه در مادۀ  5قادون مجازات اسالمی ،مصوب سال  ،1392در مواد  499 ،498و  500قادون تعویوات ،مصوب
سال  1375و مادۀ  5قادون مجازات اسالمی ،مصوب سال  1370و مادۀ  3قادون مجازات عمومی سابق دی و پذیوفت ه ش ه
است.
( )23بهعنوانمثال ،در ادگلستان ،بو اساس «قادون خیادت» ،مصوب سال  ،1351مجازات ای جوم اع ام بود .البته در عمل ای
مجازات هیچگاه اجوا دمیش ؛ زیوا ای جوم تحت عنوان «خیادت -جنایت» بو اساس «ق ادون خیاد ت -جنای ت» ،مص وب
سال  1848که مجازات حبس اب را بوای ای گوده اعمال در دظو گوفته بود ،تحت پیگود ق وار م یگوف ت .دردهای ت دی و،
«قادون جوم و بیدظمی» ( )Crime and Disorder Act, 1998در سال  ،1998با لغو مجازات اع ام ب وای ه و دو ج وم
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خیادت به کشور و دزدی دریایی ،ه فی را که «قادون لغو مجازات قتل عم » (Murder- Abolition of Death Penalty
) ،Act, 1965مصوب سال  ،1965ددبال میکود ،تکمیل دمود (میومحم صادقی.)36 :1392 ،
( )24در مباحث قبل ،به بوخی از جوائمی که در قوادی کیفوی مختلف (بهویژه قادون مجازات جوائم دیووه ای مس لح ،مص وب
سال  )1382در حکم محاربه یا افساد فیا رض دادسته ش ه و بوای آدها مجازات اع ام در دظو گوفت ه ش ه اس ت ،اش اره
کودیم که خوادن گان را به آن مباحث ارجاع میدهیم.
( )25البته بای به ای دکته توجه داشت که جوائم سیاسی را میتوان به دو دوع تقسیم کود :دوع اول جوائمی هستن که توس ط
دولت و دوع دوم ،جوائمی هستن که علیه دولت ارتکاب مییابن  .منظور ما از جوائم سیاسی در ای پ ژوهش ،ج وایم د وع
دوم میباش .
( )26کمیسیون حقوق بشو اسالمی
( )27در مادۀ مذکور ،جوم سیاسی به ای شکل تعویف ش ه است « :فعل یا ت وک فعل ی ک ه مط ابق ب ا ق وادی موض وعه قاب ل
مجازات است هوگاه با ادگیوۀ سیاسی علیه دظام سیاسی مستقو و حاکمیت دولت و م یویت سیاسی کشور و مص الح دظ ام
جمهوری اسالمی و یا حقوق سیاسی ،اجتماعی و فوهنگی شهوود ان و آزادی های قادودی آدان ارتکاب یاب جوم سیاسی به
شمار میآی  ،مشووط بو آدکه مقصود از ارتکاب آن دفع شخصی دباش ».
( )28حتی بوخی از دویسن گان ،ای گوده مجومان را از ای رو که دس بت ب ه درس تی راه خ ود ق ادع ب وده و خ ود را همچ ون
پیامبوان موظف به اصالح و بهبود وضع جامعه میدادن « ،مج ومی اقن اع ش ه» ( )convictionalم یدامن

(Schafer,

(.1974: 145
( )29البته شای از دگاه دیگو بتوان گفت از آدجا که قادودگذار با سختگیوی دس بت ب ه ج وایم علی ه امنی ت و موتکب ان آده ا،
درص د بوقواری هو چه بیشتو امنیت و ایجاد آسایش عمومی ب وای اف واد ب هعن وان یک ی از مه مت وی مص ادیق حق وق
شهوود ی است ،بنابوای از ای دظو در جهت تضمی حقوق شهوود ی دیو عمل کوده است.
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