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درطرق تحصیل  و اصول اخلاقی عدول ازاصول حقوق کیفری موارد تحدید و

 دلیلِ  جرایم علیه امنیت با مبنای مصلحت
 

 ، دکتر اکبر وروایی ،  دکتر محمد جواد جعفری  ،دکتر  مسعود قاسمی*مصطفی عزیزی ارشددکتر 

 رانیاه ، اکرمانش  ،ی، دانشگاه آزاد اسلام یاسیگروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم س

 (41/60/99، تاریخ پذیرش:41/60/99تاریخ دریافت: ) 

 

 

 

 

 سرآغاز

منیت در لغت، حالت فراغت از هرگونه تهدیدد یدا حه ده ا یدا گمدادگ  ا
بدراي رایدارای  بدا هدر تهدیدد ا حه دده تیریددـ هدددـ اوددت ا در 
اصدط اح ویاود  ا حقدوق  بده صدورت امنیدت فدردي، اجتهاع ، م   

اي که امنیت فردي حالت فراغدت  گونه راد. به اله    به کار م  بینا 
، حالت فراغت ههگدان  از 1یدک فدرد از تهدید ا حه ه، امنیت اجتهاع 

 تهدید، امنیت م د ، حالدت فراغتد  از تهدید یک م دت ا امنیدت بدین
(. 1)اله    حالت فراغت از تهدید قدرتها درصدحنه بدین اله  د  اوددت

که داراي قددمت بسدیاري  2موضوعات مهم در در ف سفه حقوق یک  از
ا حفظ نظدم ا امنیدت  3هم م  باهد ، موضوع تقابل حقوق ههراندي 

گگاه  ههراندان موجب رودیدن ایادان بدده حقدد  جامیه م  باهد . 
،ا ایدن گگدداه   (2گیدرد) اودت کده جامیده بدراي گنهدا در نظدر مد 

 اه  اجتهاع ، گگاه  دقبیدل گگدهداي مخت فد  از  داراي جنبده
 
 
 

 
 

 
گگاه  هددهراندي، بدده (.3... اوت) گگاه  حقوق  ا اخ اق  فرهنگ  ا

ازاصول حقدوق اخ داق  مینداي هناخت ههراندان از اظایـ حکومت ا 
در قبال هدهراندان، ا ت داب بدراي تحقدو حقدوق ا اجددراي  اکیفري

واو  حقوق کیفري ( چنانچه م  دانیم کارکرد ا4تکدالیـ هدان اودت)
حفظ تیادل بین مبان  وه گانه خود ،یین  ؛ عدالت ، حقوق ههراندي ا 
حفظ نظم ا امنیت اوت . ههانطوري اهارـ هدـ در جرایم ع یده امنیدت 
بدلیل حساویت هاي فرااان امنیت  ا ههچنین ضدرر هداي ک دان ا در 

گن بده  برخ  موارد غیر قابل جبران این جرایم بر پیکرـ جامیده ا افدراد
حدي اوت که ع ااـ بر تجویز قانونگذار در قانون اواو  ا قوانین عادي 
،عقل و یم نیز موید تحدید برخ  از حقدوق متههدان ا مودنونان ایدن 

قانون اواو  اهیار  22جرایم اوت . بر ههین اواس قانونگذار در اصل 
 بازرو  ا نرواندن نامدده ها ، » قانون  اواو  22م  دارد : اصل 

 
 

 چکیده

در حقوق جزاي اختصاص ، جرایم امنیت  بدلیل گثار زیانبار عهوم  براي کل جامیه ا کاور از اههیت ایژـ اي برخوردارند. یک  از ایدن زمینه: 
م متفداات موراد تحصیل دلیل در جرایم ع یه امنیت م  باهد که چگونگ  ا راب کاـ ا تحقیو از مرتکبان جرایم ع یه امنیت با وایر جدرای

در طرق تحصدیل دلیدل جدرایم ع یده امنیدت بدر مبنداي ا اصول اخ اق  م  باهد . هدف تبیین موارد تحدید ا عدال از اصول حقوق کیفري 
 مص حت م  باهد .

ن  ا ماراع از طرق قانو ،به ضرارت تحصیل دلیل نتایج حاصل از این بررو  ناان م  دهد با توجه به تاکید هارع ا قانونگذار گیری :نتیجه
اب در تهام  جرایم ،از جه ه جرایم ع یه امنیت ، به دلای   مثل؛ مص حت ،اضطرار،ضرارت حفظ نظم ا امنیت جامیه ، دفع افسد به فاود ، انتخ

لت نهودـ ا عداقوي ا متقن  بر ارتکاب گن اجود دارد را کاـ  هواهدبد از بدتر ا... ضابطان ا مقامات قوای  بتوانند دلایل ارتکاب جرم را که 
قرار وازند. دالت ها در زمینه ااکنش نسبت به این جرائم ا در عرصده چدالش میدان حقدوق حاکهیدت ا حقدوق ا نظم ا امنیت را در جامیه بر

 دارند ا در ههین راوتا ههانطور که قب دا اهدارـ  توهین حقوق خودهان ( گام بر م ههراندي ، میهولا در جهت توهین حقوق حاکهیت ) یین
 .حقوق اخ اق  ا جزا عدال م  کنند هد بیوا از اصول ک   ا پذیرفته هدـ

. 
 حقوق اخ اق  ، حقوق کیفري ، امنیت عهوم  ، مص حت: واژگان کلید

 

 aziziarshad@yahoo.comنویسندۀ مسئول: ناان  الکترانیک : 
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ضبط ا فاب کدردن مکالهدات ت فند  ا افاداي مخدابرات ت گرافد  ا 
ت کس، وانسور ، عدم مخابرـ ا نرواندن گنها ، اوتراق وهع ا هرگونده 
تجسس مهنهوع اوت ، مگر به حکم قانون .با توجه به ایدن مقدمده در 

بسدیار بدیش از گن  بند بیدي به ضرارت این موضوع پرداخته م  هود .
، بده جهدت اخ داق   مسدائل هخصد  ا  راها در ق ه که دالت میزان 
 رایکدرد ، هجامید افدراد  ماراع ا گزادیهاي  ههراندي حقوق »رعایت 
،  گرفته اند را در پیش   کیفري  حقوق کهینه مداخ ۀا اصل   4حداق   
عهوم  ا ایجاد  نظم حفظ  خاطر  به امنیت، ع یه زیانبار اعهال ٔەدر حوز

راي گاردـ ا  2اکثدري دحد انگداري  جدرمبه  ثبات در حاکهیت ویاو ،
جزا وق قانون حق تثبیت هدـ از اصول ک   ا  جرائم  این در مورد  بیوا 

تنهدا جرمد  کده  مطدابو ایدن گسدترب مفهوم  نه عدال کردـ اند. 6
ضررب مستقیهاً متوجه حکومت باهد جرم ع یه امنیت اوت، ب کده هدر 

ودیب روداندن بده موجودیدت جرم  که با ایدن هددف ییند  انگیدزـ گ
هدود الدو  حکومدت ااقدع هدود نیدز جدرم ع یه امنیدت محسدوب مد 

مثدال جرمد  چددون  عندوان زیاندیدـ مستقیم گن حکومدت نباهدد. بده
جاووو  بنا بر دیدگاـ عین  )نتیجه جرم( یک جرم ع یه امنیدت اودت، 
ر اما جیدل اودکناس ابتددائاً جرم  ع یه م ت ا ههراندان اوت کده اگد

در زمدرۀ جدرائم  ) هدف گن گویب به حکومدت باهدد )دیددگاـ ذهند 
گیرد. ههانگونه که در جرائم دوته اال فقط نتیجده  ع یه امنیت قرار م 

مهم اوت ا انگیزـ اههیت  ندارد )مث اً جاووود  باهددف کسدب وددود 
هود ا لدازم نیسدت  از ذینفدع گن نیدز جدرم ع یده امنیدت محسوب م 

مرتکب گویب به پیکرـ حکومت باهد( در دوته دام تنهدا انگیزـ انگیزـ 
مهم اوت الو نتیجه ع یه حکومدت نباهدد؛ بندابراین ا بدده طددور خ دا 
صده : جدرم ع یده امنیدت جرم  اوت کده مسدتقیهاً ع یده موجودیدت 
حکومت یا باهدف گودیب بده موجودیدت نظدام حداکم ع یه م ت ااقدع 

 .هود
 

 امنیت علیه جرائم مصادیق
ینا بر اصول ک   حقوق جزا ، مسدولیت کیفدري نهد  تواندد بدر کسد  

(. 2)تحهیل هود مگر گنکه اي فیل ا رفتداري را مرتکدب هددـ باهدد 
 م  تدوان کیفري متفرقه قوانین در ا او ام  مجازات قانون از خارج

ااقییت گن اوت کده برخ داف  .یافت را7امنیت  جرائم ع یه از مصادیق 
در ق هرا مسائل هخص  یا اخ اق  که دالتهدا برحسددب رعایدت جرائم 

 گرفته مداخ ه را در پیش ناین  ا عدم گزادیهاي فردي، اوتراتژي عقب
اند در حوزـ اعهدال ضرر بار امنیت ، به خاطر ایجاد ثبات در نظم عهوم  

 ط ب راي گاردـ ا حاکهیت ویاو  به جرم انگاري حدداکثري ا توویه
چنین اضییت   چه مهکن اوت در قوانین وایر کاورها نیدز اگر  (6) اند

مااهدـ هود ، اما این مط ب یین  رایه هدن نقد  اصدول لزامداً بده 
میناي مادراعیت گن نباید باهد به نظر برخد  در راهبرهداي افتراقد  

خاص  از مجرمین  مددار اخیدر نیدز تهرکدز بدر ندوع رایکردهاي امنیت
حدال گنکده در موضوع بحد  فی د  ندوع ( 7. )اصط اح پرخطر اوت  به

جرم )ع یده امنیدت کادور بدودن ( تییدین کننددـ اودت، حدال مجدرم 

کند؛زیددرا در جددرم هددناخت   هدر هخصیت  داهته باهد تفاات  نهد 
هناود  فیدل مجرمانده  عهدل مجرمانده بده عندوان نسدل ودوم جرم
ان هددناخت  ا جامیدده بدان توجده بده ایژگد  هداي هخصددیت ، را

در ایددن مقالدده بددا ایددن (  8.) هدود هدناخت  مرتکب گن مطالیه م 
پدیش فدرض کده قانونگذار پس از انق اب به این موارد نقد  افددزادـ 

نیز قانون  1332ا  1372،  1371در قدوانین مجدازات اود ام   -اودت 
ا بدا توجده  این موضوع ویر صیودي داهته 1332گئین دادرو  کیفري 

بده اینکه وختگیري در این جرائم با میزان ثبات م د  رابطده میکدوس 
دارد، ظاهراً هر چه نق  حقدوق فردي در تقابل با امنیدت م د  بیادتر 

اصدد اح ایدن  -نهاید پذیري بیاتر امنیت م   را متبادر م  باهد گویب
ت جهتگیري را گوهزد خواهیم کرد؛ چه بقاي درازمددت نظدام بدا رعاید

اصول ا مبدان  عددالت کیفدري امکانذدذیر اودت ا توودل بده مفهدوم 
مصد حت عهدوم  در ایدن زمینده اگدر جایگداه  داهدته باهدد لااقدل 

 بدان رعایت محدادیتها ا هرایط گن جایگداه  نددارد .
 

م علیهه جرائدر ارتباط با شهروندی حقوق حاکمیت و حقوق 

 امنیت
ارزترین مفاهیه  به ههار م  راد کده از ب« حقوق ههراندي » امرازـ 

را دگرگدون ودازد ا مفهدوم « حاکهیدت » توانسته اوت مفهوم ودنت  
( به تیبیدر دیگدر رعایدت حقدوق 3نسب  از حاکهیت را به اثبات برواند.)

به محدادیت  وترگ براي حاکهیت هداي » بنیادین ا ههراندي انسان 
قوق ) ههراندي ( نیدز قانون  تبدیل هدـ اوت ، زیرا حاکهیت از این ح

ا زیانباري که اینگونه جدرائم مد   (11«. )رهاارد حکومت قانون اوت 
تواند براي نظم عهوم  ، اوتق ال ا حاکهیت کاور داهته باهد ، دالدت 
ها در زمینه ااکنش نسبت به این جرائم ا در عرصه چالش میان حقدوق 

اکهیت ) حاکهیت ا حقوق ههراندي ، میهولا در جهت توهین حقوق ح
یین  توهین حقوق خودهان ( گدام بدر مد  دارندد ا در ههدین راودتا 
ههانطور که قب ا اهارـ هد بیوا از اصول ک د  ا پذیرفتده هددـ حقدوق 

اد دهداي محد ان هک یک  از هدیوـاخ اق  ا جزا عدال م  کنند . بد
توویه ق هرا جرم انگاري ، فردي ا گزادیهاي  ههراندي حقوق  نواخت

اخ ه حقوق کیفري اوت . توویه ابیاد متیدد ا متنوع جدرم ا افزایش مد
انگاري در حوزـ جرائم ع یه امنیت در حقوق کیفدري ایدران نادان مد  
دهد که قانون گذار به دلایل مخت دـ گداـ از اصدل اودتفادـ حدداق   ا 
کهینه از مداخ ه کیفري غافل هدـ اوت . هرچندد توودیه ق هدرا جدرم 

یه امنیت داري ج وـ هاي متیددي اوت الد  انگاري در زمینه جرائم ع 
در نوهتار حاضر تنها به موارد ا مصادیو مهم تدر اکتفدا مد  هدود . از 
جه ه این موارد گن اوت که قانون گذار بر خ اف اصدول قدانون حقدوق 

، در حوزـ جرائم ع یه امنیت اقدام به جرم انگاري اعهال  نهودـ که  8جزا
قرار دارند . در « اعهال مقدمان »ا یا « نهاندیاه مجرما» تنها در مرح ه

حال  که احترام به حقوق هدهراندي ا گزادي هداي فدردي ا پرهیدز از 
خدهه دار کردن گنها ایجاب م  نهاید تا افراد جامیه به دلیل برخورداري 
از اندیاه مجرمانه ا انجام اعهال مقدمات  مورد محاکهه ا مجازات قرار 
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بل قاعدـ منع مجازات اندیاه مجرمانه صدرف ا نگیرند . با این ههه تقا
اعهال مقدمات  جرم با مولفه هاي مهم دیگر مثل حفظ اقتدار ، حاکهیت 
م   ، تامین ا برقراري نظم ا امنیت عهوم  وبب هدـ که قانون گدذار 
در کاورهاي مخت ـ در در حوزـ جرائم ع یه امنیت گگاـ از ایدن قاعددـ 

ته باید توجه داهت که در ارتبدا  بدا ایدت مهم ا اواو  عدال کند . الب
تقابل ا چالش ، اگر جه ههانطور که خواهیم دید در اکثر موارد ، حفظ ا 

از ووي قانون گدذار  3صیانت از حقوق حاکهیت ، نظم ا امنیت عهوم  
ترجیح دادـ هدـ ، ما االا ، میزان عددال از قاعددـ یداد هددـ در تهدام  

اندازـ نیست . ثانیا ، بررو  مصادیو  نظامهاي حقوق  یکسان ا به یک
تقنین  عدال از قاعدـ فوق الذکر در حوزـ جرائم ع یه امنیت ناان مد  
دهد که تحولات قانون  صورت گرفتده در ایدن زمینده در برخد  مدوارد 
گرایا  را در راوتاي بازگات به قاعدـ فوق ،حفدظ ا صدیانت از گن را 

 (11ناان م  دهد . )
 

 م علیه امنیتجرائارتباط با  در قواعد اخلاقی
بر منع هکنجه ا گزار ، این ابزار غیر انسان  11با اجود تأکید قؤاعد اخ اق 

، به ایژـ به عنوان یک  از طرق اخذ اقرار از متههان ا اثبات اتهام گنان ، 
به خصوص در جرایم مرتبط با امنیت دالتها در طول تاریخ به کار گرفته 

رووم بودـ اوت . هکنجه در این صورت ابزاري هدـ نزد غالب م ت ها م
اوت براي ارعاب ا مهانیت از پیووتن دیگدران بده صدفوف مبدارزان ا 

( بر ههین اواس هکنجه را ابزار قدرت نامیدندد ا 12مخالفان حکومت.)
گن را ماتهل بر تحقیر ، فاار هاي راان  ا رنج هاي جسه  دانسته اند 

کنجه هم دالت ها ي عودو مک دـ ( طبو مادـ کنوانسیون منع ه13.)
اند به نحوـ اطهینان بخا  این میندا را اع دام کنندد کده اقدرار در اثدر 
هکنجه به هیچ اجه مدرک محسوب نه  هود ا نه  تواند مورد اوتناد 
قرار گیرد ، جزء ع یه هخص هدگنجه گدر بدراي تیقیدب اا بده لحدا  

حقوق مدن  ا  حو هکنجه در میثاق بین اله   (. 14ارتکاب این جرم )
( نیز به نحوـ مط و تحت حهایت قدرار گرفتده اودت . 1366) 11ویاو 

میثاق ، حقوق  مانند حو حیات یا هکنجه نادن در هدر  4مطابو مادـ 
هرایط  تیطیل بردار نیستند ا حت  در زمان بحران ا خطر فوق الیدادـ 
 براي موجودیت یک م ت نیز موجب  براي نادیدـ گرفتن ا تودییع گنهدا
نیست . بنابراین نه فقط در زمان ثبات ا عدادي بدودن ااضداع ب کده در 
مواقع بحران ا ناگرام  نیز حریم این حقدوق محفدو  ا ااجدب الرعایده 

( بنابراین قانون اواو  کاور ما نیز در این خصدوص موضدع 12اوت .)
قاطع ا بدان قید ا هرط  را اتخاذ نهودـ ا براي متخ ـ از این از ایدن 

کتاب پنجم قانون مجازات او ام  کیفر ونگین   278بو مادـ اصل ، ط
( برخ  از حقوق که جزء لاینفدک حدو زنددگ  ا 16تییین کردـ اوت .)

کرامت انسان  فرد م  باهد ا زمینه برخورداري از وایر حقوق را فراهم 
 2مدادـ 7( 17م  وازد ، در هدیچ هدرایط  قابدل نقد  نهد  باهدد .)

هدیچ یدک از » دادگسدتري مقدرر مد  دارد : نظامنامه رفتار ضدابطین 
ضابطین دادگستري نه  تواند هیچ گونه هکنجه یا رفتار یا مجازات ب  
رحهانه ، غیر انسان  یا تحقیر گمیز دیگر را تحهیل یا تاویو نهدودـ یدا 
اجازـ دهد ا نیز هیچ ضابط دادگستري نه  تواند براي توجیه هکنجه یا 

غیر انسان  یا تحقیر گمیز دیگر به دوتورات  رفتار یا مجازات ب  رحهانه ،
مافوق یا هرایط اوتثنای  نظیر حالت جنگ یا تهدید به جندگ ، تهدیدد 
امنیت م   ، ب  ثبات  ویاو  داخ   یا هر ضرارت عهوم  دیگر اوتناد 

اما با اجود ت داب هداي بدین اله  د  ا اجهداع جهدان  در  (.18)« کند 
گوهده ا کندار جهدان ، پدارـ اي از محکوم کردن توول به هکنجه در 

دالت ها بر گن هدند تا با این دوتاایز که در صورت ضرارت حفظ جان 
انسانهاي ب  گناـ ، از رهگذر هکنجه ، اقدام به این عهل موجه اودت ، 
در جهت ماراع ج دوـ دادن ایدن عهدل در پدارـ اي مدوارد دودت بده 

تیبیر کردـ اند « 12عت وناریوي بهب وا» اقدامات  زدـ اند که از گن به 
.  وناریوي بهب واعت  به مواردي  اهارـ  دارد که در گنها یدک حه ده 
مرگبار ا احات ناک ع یه تهامیت جسهان  انسانهاي ب  گناـ در حدال 
اقوع اوت ا تنها راـ ج وگیري از گن کسب اط اع از فرد مظنون اودت . 

م ع یده امنیدت ، (  بدین ترتیب م  توان گفت ، گاـ در حدوزـ جدرائ13)
قودای  ، ییند  رعایدت حقدوق هدهراندي ا  –توهین امنیت حقوق  

گزادي هاي افراد جامیه ا حقوق مظنون ، متهم ا مجرم تحدت الادیاع 
توهین نظم ا امنیت عهوم  ا حفظ حقوق حاکهیت قرار گرفته اودت . 
به عبارت دیگدر م احظدات تدأ مدین امنیدت داخ د  در برابدر تهدیددات 

ائم ع یه امنیت ، در عهل دوتااردهاي حقوق بادري ا بده مرتکبان جر
 .( 21ایژـ حقوق ههراندي را کهرنگ کردـ اوت )

 

 دسته بندی مجازات ها بر اساس هدف 
 در نظر گرفته م  بندي زیر یک هدف اص   براي هر مجازات در دوته

گثداري »هود. طبیی  اوت هر اقدام  به عنوان ضهانت اجراي کیفدري 
خود نیز ههراـ دارد. با این حال در نگاـ به کیفر باید  «اص   غیر از هدف

هدف اص   ا گثار گن را از هم تفکیک کرد. ههچنین باید به این نکتده 
اهارـ کرد که مجازاتهاي تیزیري باید دان الحد باهد؛ بنابراین، اوتفادـ 

ر در اختیدار قانونگدذا بالدااز اعدام، حبس ابد، قطع عوو ا هالو با تیداد 
ههچنین تبان  براي ارتکاب جدرائم ع یده امنیدت م د  یکد  از  نیست.

محسوب م  هود که ف سفه جرم انگاري گن ، « جرائم مانع » مصادیو 
پیاگیري از اقوع جرائم هدید تر ، یین  خود جرائم ع یه امنیت داخ د  

به طور ک   در نظام کیفري کندون  ایدران  .( 21ا خارج  کاور اوت )
بنددي  اعهال  در حوزـ تیزیرات به هرح زیدر قابدل تقسدیممجازاتهاي 

 :به عبارت دیگر باید جرایم را در چهار گراـ تقسیم کرد.هستند

جرایه  که مقاب ه با گنها نیازمند مجازاتهاي ونگین ههدراـ قطییدت . 1
؛ مانند جاووو  ا جرایم ع یه امنیت داخ د  ا خدارج ، جدرایم بالاوت 
عدالت قوای  ا مانند گنها. این راب در گمریکا ، جرایم ع یه 13اقتصادي

 (.22)هود  با تکیه به نظریات تسامح صفر ا حقیقت در حکم اجرا م 
جرایه  که مقاب ه با گنها نیازمند مجازاتهاي قطی  با هدت متوودط . 2 

اوت؛ مانند جرایم گرانفراهد ، احتکدار غیرعهددـ، جدرایم راهنهدای  ا 
ایدن مددل در )محرمات هرع  ا مانند گنها. رانندگ ، تجاهر به ارتکاب 

 (.23) (اراپا با تکیه به نظریه قطییت به کار یا اعهال میاود
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به دنبال اع ام  جرایه  که مقاب ه چندان  نیاز ندارد ا قانونگذار صرفا. 3 
اي خدرد مثدل ذخیدرـ  خود اوت؛ مانند برخ  جرایم رایانه ارزب هاي 

  .قانون تیزیرات 742مادـ « 1»صرـ محتواي مجرمانه مبتذل موضوع تب
فرایندد »جرایه  که مقاب ه با گنها نیازمند اوتفادـ حداکثري از مددل . 4 

توان با  اوت که خود این نوع جرایم را م  «بسته مجازات «یا  «14کیفر
هداي دیگدري  توجه به هدت ا قطییت مجازات ا نوع جرم به زیردوته

ایدن راب در )گنجندد.  دودته مد  تقسیم کرد زیرا اغ ب جرایم در این
 (.هود چین با تکیه بر نظریه مجازاتهاي تصادف  اعهال م 

 

 تحلیل جرایم علیه امنیت بر اساس مدلهای چهارگانه
ها این  در خصوص مجازات12او ام در قسهت قبل بیان هد که مبان   

قرار دادـ اوت که در مدورد اندواع  او ام  ظرفیت را در اختیار حکومت 
یم ویاودت کیفدري مسدتق   اتخداذ کندد. ایدن ویاودت در مسدیر جرا

بازدارندگ  از ارتکاب جرایم، اصالح فرد ا جامیه ا ترمیم خسارات ناه  
حال (. 24)کنداز جرم کام ترین راب را براي مواجهه با جرم طراح  م 

وؤال این اوت که در جرایم ع یه امنیت داخ   ا خارج  در مختصدات 
هاي بیراند  ا دراند ،  ، با اجود دههن  ام  ایراناوکنون  جههوري 

کدامیک از مدلهاي چهارگانه موصوف باید مد نظر قانونگذار کیفري قرار 
گیرد؟ طبیی  اوت که هدف اص   در جدرایم ع یده امنیدت نده تدرمیم 
خسارات ناه  از جرم یا اصالح فرد که بازدارندگ  اوت؛ زیرا در این نوع 

ري از جرم به ع ت مورات  کده بدراي کادور جرایم ج وگیري ا پیاگی
اودت از جدنس  لدازمگارد، غایدت اصد   قانونگدذار اودت ا  ههراـ م 

فرایند »ههچنین گفتیم  .مجازاتهاي بازدارندـ در این جرایم اوتفادـ هود
هم پیووته ا داراي نظدم اودت  اي به مجهوعه «کیفر یا بسته مجازات 

 »ههه اقدامات»را از  «ع فایدههاانوا»د قوای   که در گن نظام تقنین 

کند بدان اینکه به دنبال هدف ااحد باهد. به عبدارت  مهکن کسب م 
دیگر در مدل عهوم  جرایم ا مجازاتها، هر جرم  ااکناهاي مخت فد  

 ط بد که با ابزارهای  که نظام تقنین  در اختیار مقام قوای  قرار م  م 
هود؛ اما ایدن بسدته مجدازات  یدا فرایندد کیفدر در  دهد، پاوخ دادـ م 

جرایه  که قانونگذار به هر ترتیب مهکن به دنبال بازدارندگ  اوت ا با 
تابد، کداربردي  تسامح کم، فقدانِ حداقل  نرخ جرم را نیز در گنها برنه 

ندارد؛ زیرا در بسته مجازات  نظام قوای  بیاترین بازدارندگ  را توودط 
 (ذکر مجازات هدید در قانون ا عدم اعهال گن در عهل)لیه بازدارندگ  اا
گارد ا در مسیر قوای  مجازات قانون  را به انحاي مخت ـ  به دوت م 
ا تأمین ا  اص احکند ا اهداف دیگري چون  دهد، تبدیل م  تخفیـ م 

در حقیقت جرایم ع یه امنیت با بازدارندگ   (.22)کند ترمیم را دنبال م 
هدود ا  پاودخ دادـ مد  (ل قطی  ا حته  مجازات قدانون اعها)ثانویه 

هدود ا اا  ابزارهاي در اختیار قاض  براي تغییر کیفدر از اي ود ب مد 
پدس از کندار زدن تئدوري بسدته . ناچار به اعهال مجازات قانون  اودت

 مجازات  ا فرایند کیفر، مدلهاي مجازات  چهارگانه مورد اوتفادـ قرار م 
ا قطییت مجازات ا عدم هددت ا عددم قطییدت گیرد. مدل عدم هدت 

تواند در این مسیر قانونگذار را به هدف نزدیک کندد؛ زیدرا  مجازات نه 

د فایدـ کردن به این نتیجده منطقد   مجرمین بالقوـ با ارزیاب  ا هزینه
روند که رنج  که در صورت دوتگیري ا مجازات به گنها تحهیدل  م 
هال  اوت که بده دنبدال گن هسدتند ا هود، بسیار کهتر از فواید احت م 

دهد. با این تح یل  این ارزیاب  ایاان را به ووي ارتکاب جرم ووق م 
کم کیفرهاي قانونگذار به وهت مجازاتهاي هدید ا قطی  یا دوت لاجرم

کند؛ چنان که در دا دارـ اص   قانونگدذاري هدید غیرقطی  حرکت م 

در .ن نحدو عهدل هددـ اودتبه ترتیب به ههدی انق اب(پیش ا پس از )
حقوق کیفري بین اله    اصل بر گن اوت که کاوري حو رویدگ  به 

 (.26)جرم  را دارد که در ق هرا ا ورزمین گن ااقع هدـ باهد 
 

موارد تحدید ، تضیق و عهدول از اصهول حقهوق کیفهری و 

اصول اخلاقی، با تحصیل غیر قانونی دلیل ،در جهرایم علیهه 

 ت و ضرورت :امنیت با مبنای مصلح
از دید گاـ دکترین در تحصیل دلیل ادله کیفري باید به گونده اي عهدل 
 16هود که گزادي ارادـ افراد مخداب نگردد ، کرامت ا منزلدت انسدان  

گنها مصون از تیرض بهاند ،ا مههتر از گن هان ا اعتبدار دودتگاـ قودا 
اري حفظ هود ،ضابطان ا مقامات قوای  نباید خود را بده ودطح بزهکد

تنزل دهند که از طریو حی ه ا فریب به تحصیل دلیل پرداختده ا خدود 
رااج هیوـ غیر قانون  ا غیر اخ اق  (. 27)مرتکب عهل غیر قانوي هوند 

تحصیل دلیل در صورت اوتهرار موجب انفکاک حقوق ا اخ اق م  هود 
.اگر این راب بصورت قانونهندد ا ویسدتهاتیک در گیدد ودبب جددای  

منااء اص   خود ، یین  ؛عدالت ا انصاف م  هود ، راندي  حقوق از ور
 (. 28)تیبیر گردیدـ اوت «ب  عدالت  قانونهند »که از گن به 

 

 گیرینتیجه
امرازـ صیانت از ارزب هاي بنیادین جامیه ، در غالدب دکتدرین امنیدت 
م   ، به ضرارت  تردید ناپذیر تبدیل هدـ اوت .در دهده هداي اخیدر ، 

ت تا جای  اههیت یافته که در اغ ب نظام هاي حقوق  جهان مقوله امنی
، چه در وطح م   ا چه در وطح فرا م   ، مقررات ا اودناد اثیقد  در 

توان یکد  از  ائم ع یه امنیت را م رجاین ارتبا  تنظیم گردیدـ اوت .  
 هدهراندي تقابل میان حقوق حاکهیدت ا حقدوق عرصه هاي  مههترین

کده مد   زیانباري ات دیدا ته خطرات ئم، به دلیل ارج ند. ایراد کدق ه
ا  نظدم ، از جه ده  گنهداحاکهیت دالتها ا حقوق ا مندافع  براي  توانند

 نظدام هداي ا در تهدام   قدیم الایام ، از  ایجاد نهایند امنیت عهوم  ، 
رات را مقد اند خوردار بودـرای  بزاز اههیت ا حساویت بس دنیا حقوق  

. امدرازـ مفهدوم اعهال م  هدـ اوت  گنها به  بت نسخاص ا متفاات  
، جایگداـ «حقوق حاکهیدت»به عنوان نقطه مقابل « حقوق ههراندي»

ایژـ اي در عرصه حقوق بین اله ل ا حقوق داخ  ِ کاورهاي مخت دـ 
به ایژـ در مباح  مربو  به حقوق بار پیدا کردـ اوت. بر پایه تفکرات 

دـ گل از یک طرف، باید مدافع حقوق موجود، یک نظام حقوق  پویا ا ای
ههراندي ا رعایت گن باهد ا از ووي دیگدر، بدر تحکدیم پایده هداي 
حاکهیت ا امنیت موجود در کاور، اصرار ارزد. در این میان، بدان هیچ 
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را م  توان یک  از مهم تدرین ا حسداس « جرایم ع یه امنیت»تردیدي 
ت ا حقدوق ترین عرصده هداي چدالش ا تقابدل میدان حقدوق حاکهید

ههراندي دانست. به دلیل اههیتِ فرااان جرایم ع یه امنیت ا تبیدات ا 
نتایج مه ک ا زیانباري که این گونه جرایم براي نظم ا امنیت عهوم ، 
اوتق ال ا حاکهیت م   به دنبال دارند، دالت ها در زمینه ااکنش نسبت 

هدته ا به این جرایم میهولاً در جهت توهین حقوق حاکهیدت گدام بردا
بیواً از اصول ک   ا تثبیت هدـ حقوق کیفري عدال مد  کنندد. جدرم 
انگاري اندیاه مجرمانه ا اعهال مقدمات ، توویه دامنه هدهول جدرایم، 
محرام کردن مرتکبان از تدابیر ارفاق  ا حقوق دفاع ، عددال از اصدل 
ورزمین  یا دران مرزي بودن حقوق جزا ا اتخاذ رایکرد وخت گیرانده 

کنش ده  از مهم ترین مصادیو عددال از اصدول ک د  ا تثبیدت در اا
در حوزـ جرایم ع یه امنیت محسوب مد  ا اخ اق   هدـ حقوق کیفري 

اَعهال  در جرم انگاري  قانونگذار ، ا نیز  ایران ي ردر حقوق کیف .هوند
 نبه وهت توهینسب   گرایش ا امنیت عهوم ،  نظم امات مخل دا اق

از اصدول ک د  ا  بیوداراودتا،  نت داهته ا در ایحقوق ا منافع حاکهی
پذیرفته هدـ حقوق جزا عدال نهودـ اوت . در این میان هاید به تدوان 
گفت که یک  از مهم ترین عرصه های  که قانون گذار در حوزـ جدرائم 
ع یه امنیت ، حقوق حاکهیت را به حقوق ههراندي مرتکبان این جرائم 

وق جزا عدال کردـ ، توویه ق هرا جدرم ترجیح دادـ ا از اصول ک   حق
انگاري ا کاوتن از هرایط لازم براي تحقدو جدرم ا ودهل تدر نهدودن 
امکان اقوع گن اوت ) مثل تبان  براي ارتکداب جدرائم ع یده امنیدت ، 
تاکیل یا ادارـ یا عوویت در دوته یا جهییدت بده قصدد بدر هدم زدن 

ردم به قتل ا غارت امنیت کاور ، تحریک نیرا هاي رزمندـ ، تحریک م
، تهدید به بهب گذاري اوایل نق یه ا... ( بدین ترتیب ، دوت کناگران 
عدالت کیفري براي ج وگیري زاد هنگام از ارتکاب جرائه  که نظدم ا 
امنیت عهوم  ، ثبات ویاو  ا حقوق حاکهیت را خدهه دار م  وازد ، 

مقنن به منظدور  باز گذاهته هدـ اوت . به عبارت دیگر ، در این موارد ،
حفظ اقتدار ا حاکهیت م   ، ق هرا مداخ ه کیفري را تا مرح ه مقددمات  
که اصولا ا در اضییت عادي نباید تحت تددابیر کیفدري قدرار بگیدرد ، 
توویه دادـ اوت . به ههین را امکان مداخ ه زاد هنگام مجریان قانون 

از ارتکداب  براي دوتگیري مرتکبان ا مجازات گنها به منظور پیاگیري
جرائم ع یه امنیت فراهم هدـ اوت . از دیدد گداـ دکتدرین در تحصدیل 
دلیل ادله کیفري بایدد بده گونده اي عهدل هدود کده گزادي ارادـ افدراد 
مخداب نگردد ، کرامت ا منزلت انسان  گنها مصون از تیرض بهاند ،ا 
مههتر از گن هان ا اعتبار دوتگاـ قوا حفظ هدود ،ضدابطان ا مقامدات 

وای  نباید خود را به وطح بزهکاري تنزل دهند که از طریدو حی ده ا ق
فریب به تحصیل دلیل پرداخته ا خود مرتکب عهل غیر قدانون  هدوند. 

ا اخ اق   زمان  م  تواند  به رودالت خدود عهدل کدردـ  حقوق کیفري
باهد که بتواند بین حفظ نظم ا امنیت اجتهاع  از یک طرف ا حقوق ا 

 صتوان با ماخ م .از طرف دیگر توازان ایجاد کند  گزادي هاي فردي
 نتیجدها در  ویاودت تقنیند  ویاود  در  مجدرما  جرمتک یـ  کردن
 مرتکبدان ائم ع یه امنیت به اصـ ویاود ، راز ج برخ  نهودن متصـ 

، جاووود  ا تخریدب، خادونتتوول بده  هر  عدم را به  جرائم این 
 یاو  برخوردار کرد.از حقوق ا مزایاي مجرمان و نظایر گنها

 

                 خالقیا یمالحظهها
در پژاهش حاضر ک یه م احوات اخ داق  ا اماندت داري ع هد  مدورد  

 توجه قرار گرفته اوت .
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