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درطرق تحصیل دلیل ِ   کیفری و اخالقیموارد تحدید وعدول ازاصول حقوق 

 مبنای مصلحت  جرایم علیه امنیت با 
 

   مسعود قاسمی  دکتر  ،محمد جواد جعفریدکتر  ،  اکبر وروایی، دکتر *مصطفی عزیزی ارشد
  ، ایران کرمانشاه،  گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسالمی

 ( 17/03/99، تاریخ پذیرش: 15/01/99تاریخ 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 
اصدطالح ویاود  ا حقدوق  بده صدورت امنیددت فددردي، اماهدا  ، 

اي کده امنیدت فدردي حالدت  گونه راد. به ار م اله    به ک م   ا بین
، حالدت فراغدت 1فراغت یدک فدرد از تهدید ا حه ه، امنیدت اماهدا  

ههگان  از تهدید، امنیت م د ، حالدت فراغاد  از تهدیدد یدک م دت ا 
حالت فراغت از تهدید قدرتها درصدحنه بدین اله  دد  اله       امنیت بین
کده داراي   2در در ف سدهه حقدو یک  از موضدو ات مهد     (.  1)اودت  

ا حهد    3  قدمت بسیاري ه  م  باهد ، موضوع تقابل حقو  ههراندي
گگاه  ههراندان مومب رویدن ایشدان   نظ  ا امنیت مامیه م  باهد .
،ا ایدن   (2گیدرد)  بدراي گنهدا در نظدر م بده حقد  اودت کده مامیده  

اماها  ، گگداه  هداي مخا هد  از قبیدل گگداه   گگداه  داراي منبده
گگداه  هددهراندي، بدده   (.3اودت)گگاه  حقوق  ا اخالق   فرهنگ  ا

   دازاصول حقو  اخالقمینداي هناخت ههراندان از اظایـ حکومت ا 
 
 
 

 
تحقد  حقدو  ا امددراي   در قبال ههراندان، ا تدال  بدراي  اکیهري

کارکرد اواو  حقو  کیهري حه  تیادل بین   .(4تکدالیـ هدان اودت)
ا حهد  نظد  ا    وه گانه خود ،یین  ؛  دالت ، حقدو  هدهرانديمبان

امنیت اودت . ههدانطوري اهدارـ هددـ در مدرای    یده امنیدت بددلیل 
ن ا در برخد  حساویت هاي فرااان امنیا  ا ههچنین ضرر هداي کدال

غیر قابل مبران این مرای  بر پیکرـ مامیه ا افدراد گن بده حددي   موارد
انونگذار در قدانون اواود  ا قدوانین  دادي اوت که  الاـ بر تجویز ق

ا مضدنونان ایدن  ، قل و ی  نیز موید تحدید برخد  از حقدو  ماههدان
ار قانون اواو  اهی  25مرای  اوت . بر ههین اواس قانونگذار در اصل  

قانون  اواو » بازرو  ا نرواندن نامه ها ، ضبط ا   25اصل    م  دارد :
خدابرات ت گرافد  ا ت کد ، فا  کدردن مکالهدات ت هند  ا افشداي م 

وانسور ،  دم مخابرـ ا نرواندن گنها ، اوارا  وهع ا هرگونه تجسد  
هنهوع اوت ، مگر به حک  قانون .با تومه به این مقدمه در بند بیددي م 

  این موضوع پرداخاه م  هود . به ضرارت
 
 

 چکیده

یک  از ایدن  .در حقو  مزاي اخاصاص ، مرای  امنیا  بدلیل گثار زیانبار  هوم  براي کل مامیه ا کشور از اههیت ایژـ اي برخوردارندزمینه:  
را  کشـ ا تحقی  از مرتکبان مرای    یه امنیت با ودایر مدرای  ماهداات  موراد تحصیل دلیل در مرای    یه امنیت م  باهد که چگونگ  ا

ف تبیین موارد تحدید ا  دال از اصول حقو  اخالق  ا کیهري در طر  تحصیل دلیل مرای    یه امنیت بر مبناي مص حت مد  هدم  باهد .  
 باهد .

ید هارع ا قانونگذاربه ضرارت تحصیل دلیل از طر  قانون  ا مشراع ناایج حاصل از این بررو  نشان م  دهد با تومه به تاک  نتیجه گیری :
دالی   مثل؛ مص حت ،اضطرار،ضرارت حه  نظ  ا امنیت مامیه ، دفدع افسدد بده فاودد ، ه  ز مه ه مرای    یه امنیت ، اما بدر تهام  مرای  ،ا

را که امارات قوي ا ماقن  بر ارتکاب گن امود دارد را کشدـ نهدودـ اناخاب بد از بدتر ا... ضابطان ا مقامات قضای  باوانند دالیل ارتکاب مرم 
دالت ها در زمینه ااکنش نسبت به این مرائ  ا در  رصه چدالش میدان حقدو  حاکهیدت ا منیت را در مامیه بر قرار وازند. ا  دالت ا نظ  ا ا

( گام بر م  دارند ا در ههدین راوداا ههدانطور کده  حقو  ههراندي ، میهوال در مهت تضهین حقو  حاکهیت ) یین  تضهین حقو  خودهان
 .پذیرفاه هدـ حقو  اخالق  ا مزا  دال م  کنند قبال اهارـ هد بیضا از اصول ک   ا

 
 مص حتامنیت  هوم  ،  حقو  اخالق  ، حقو  کیهري ،: واژگانلیدک

 aziziarshad@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشان  الکارانیک :  
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 مسدائل هخصد  ا  راهدا در ق هد کده دالدت میدزان بسیار بیش از گن 
 افدراد  مشراع ا گزادیهاي  ههراندي حقو  »هت ر ایت  ه م، باخالق   
را در   کیهدري  حقو   ۀ  کهینۀ  اخ   دا اصل م     4  حداق    رایکرد  ،  همامی
حهد   خداطر ا هال زیانبار   یه امنیدت، بده ۀ ، در حوز  گرفاه اند  پیش  
 دحد  انگداري    مدرم هوم  ا ایجاد ثبات در حاکهیت ویاو ، به    نظ   
تثبیدت از اصول ک   ا  مرائ   این  در مورد    بیضا  ا  راي گاردـ    5اکثري
مطدداب  ایددن گسددار    ددال کدردـ اندد. 6مدزا و  حققانون  هدـ  

رر  مساقیهاً ماومه حکومت باهدد مدرم تنها مرم  که ض   مههوم  نه
  یه امنیت اوت، ب کده هدر مرم  که با این هدف یین  انگیزـ گودیب 

دود نیددز مددرم   یده امنیدت رواندن به مومودیت حکومدت ااقددع هد
  ندوان هود الو زیاندیدـ مساقی  گن حکومدت نباهدد. بده  محسوب م 

جه مرم( یک مدرم مثال مرم  چدون ماووو  بنا بر دیدگاـ  ین  )نای
  یه امنیت اوت، امدا میددل اوددکناس ابادددائاً مرمد    یده م دت ا 
اـ ههراندان اوت که اگر هدف گن گویب بده حکومددت باهددد )دیدددگ

گیرد. ههانگونه که در مرائ   در زمرۀ مرائ    یه امنیت قرار م  (ذهند 
)مثالً ماووود  دواه اال فقط نایجه مه  اوت ا انگیزـ اههیا  ندارد  

باهددف کسدب ودود از ذینهدع گن نیدز مدرم   یده امنیددت محسدوب 
هود ا الزم نیست انگیزـ مرتکب گویب به پیکرـ حکومت باهدد( در   م 
اه دام تنهدا انگیزـ مه  اوت الدو نایجده   یده حکومددت نباهددد؛ دو
دابراین ا بده طدور خال صده : مدرم   یده امنیدت مرمد  اودت کده بن

مساقیهاً   یه مومودیت حکومت یا باهدف گودیب بده مومودیدت نظدام 

 .حداک    یه م ت ااقع هود

 

 امنیت علیه جرائم مصادیق
  تواندد بدر کسد  نهد ، مسدولیت کیهدريک   حقو  مزا    ینا بر اصول
 .(5)کدب هددـ باهدد مگر گنکه اي فیدل ا رفاداري را مرت  تحهیل هود

 م  تدوان کیهري ماهرقه قوانین در ا اوالم  مجازات قانون از خارج

ااقییت گن اوت که بدرخالف  .یافت را7 امنیت   یه مرائ  از مصادیق 
هدا برحسدب ر ایدت مرائ  در ق هرا مسائل هخص  یا اخالق  که دالا

 گرفاده مداخ ه را در پیش نشین  ا  دم گزادیهاي فردي، اواراتژي  قب
امنیا ، به خاطر ایجاد ثبات در نظ   هوم  اند در حوزـ ا هدال ضرر بار 

 ط ب راي گاردـ  ا حاکهیت ویاو  به مرم انگاري حدداکثري ا توویه
چنین اضییا   ز اگرچه مهکن اوت در قوانین وایر کشورها نید    (6)  اند

مشاهدـ هود ، اما این مط ب یین  رایه هددن نقدا اصدول لزامداً بده 
ظدر برخد  در راهبرهداي افاراقد  میناي مشدرا یت گن نباید باهد به ن

خاص  از مجدرمین  مددار اخیدر نیدز تهرکدز بدر ندوع  رایکردهاي امنیت
ع حدال گنکده در موضوع بحث فی د  ندو  (7. )اصطالح پرخطر اوت    به

( تییدین کننددـ اودت، حدال مجدرم   مرم )  یده امنیدت کشدور بدودن
در مددرم هددناخا    کند؛زیددرا  هدر هخصیا  داهاه باهد تهاات  نهد 

هناود  فیدل مجرمانده   هدل مجرمانده بده  ندوان نسدل ودوم مدرم
بدان تومده بده ایژگد  هداي هخصددیا ، راان هددناخا  ا مامیدده 

در ایددن مقالدده بددا ایددن  (  8.)  هدود  مطالیه م هدناخا  مرتکب گن  

 پدیش فدرض کده قانونگذار پ  از انقالب به این موارد نقدا افددزادـ
نیدز  1392ا  1375،  1370در قددوانین مجددازات اوددالم   -اوددت 

این موضوع ویر صیودي داهاه ا بددا  1392قانون گئین دادرو  کیهري 
مرائ  بدا میدزان ثبدات م د  رابطده   تومده بده اینکه وخاگیري در این

میکوس دارد، ظاهراً هر چه نقا حقدو  فردي در تقابل با امنیت م د  

اصدالح  -نهاید پذیري بیشار امنیت م   را مابادر م  بد گویبیشار باه
این مهاگیري را گوهزد خواهی  کرد؛ چه بقاي درازمدت نظام با ر ایت 

ر اودت ا توودل بده مههدوم اصول ا مبدان   ددالت کیهدري امکانذدذی
مصد حت  هدوم  در ایدن زمینده اگدر مایگداه  داهداه باهدد الاقدل 

 رایط گن مایگداه  نددارد .ه بدان ر ایت محدادیاها ا
 

م علیهه جرائدر ارتباط با شهروندی حقوق حاکمیت و حقوق 

 امنیت
امرازـ » حقو  ههراندي « از بارزترین مهاهیه  به ههار مد  راد کده 

نساه اوت مههوم ودنا  » حاکهیدت « را دگرگدون ودازد ا مههدوم توا
( به تیبیدر دیگدر ر ایدت حقدو  9).هیت را به اثبات برواندنسب  از حاک

بنیادین ا ههراندي انسان » به محدادیا  وارگ براي حاکهیت هداي 
قانون  تبدیل هدـ اوت ، زیرا حاکهیت از این حقو  ) هدهراندي ( نیدز 

( در ااقع بده دلیدل اههیدت فدرااان 10)  .ن اوت «رهاارد حکومت قانو
ي که اینگونه مدرائ  مرائ    یه امنیت ا تبیات ا ناایج مه ک ا زیانبار

ا حاکهیت کشدور داهداه باهدد ، م  تواند براي نظ   هوم  ، اواقالل 
دالت ها در زمینه ااکنش نسبت به این مرائ  ا در  رصه چالش میدان 

ي ، میهوال در مهدت تضدهین حقدو  حقو  حاکهیت ا حقو  ههراند
حاکهیت ) یین  تضهین حقو  خودهان ( گام بر م  دارندد ا در ههدین 

اواا ههانطور که قبال اهارـ هد بیضا از اصدول ک د  ا پذیرفاده هددـ ر
هداي  ان هک یکد  از هدیوـبدمزا  دال م  کنند .  اخالق  ا  حقو   
هرا مدرم ه ق تووی، فردي ا گزادیهاي   ههراندي  حقو     ناد واخادمح

انگاري ا افزایش مداخ ه حقو  کیهدري اودت . توودیه ابیداد مایددد ا 
ري ایدران ر حوزـ مرائ    یه امنیت در حقدو  کیهدمانوع مرم انگاري د

ار به دالیدل مخا دـ گداـ از اصدل اوداهادـ نشان م  دهد که قانون گذ
ا حداق   ا کهینه از مداخ ه کیهري غافل هدـ اوت . هرچند توویه ق هر
مرم انگاري در زمینه مرائ    یه امنیت داري م وـ هاي مایددي اودت 

از  ها م  هدود .به موارد ا مصادی  مه  تر اکانها ال  در نوهاار حاضر ت
حقدو   قدانونمه ه این موارد گن اوت که قانون گذار بر خالف اصدول 

که ، در حوزـ مرائ    یه امنیت اقدام به مرم انگاري ا هال  نهودـ   8مزا
ارند . در تنها در مرح ه» اندیشه مجرمانه« ا یا »ا هال مقدمان « قرار د

حقو  هدهراندي ا گزادي هداي فدردي ا پرهیدز از   حال  که احارام به
خدهه دار کردن گنها ایجاب م  نهاید تا افراد مامیه به دلیل برخورداري 

ت قرار از اندیشه مجرمانه ا انجام ا هال مقدمات  مورد محاکهه ا مجازا
نگیرند . با این ههه تقابل قا دـ منع مجازات اندیشه مجرمانه صدرف ا 

با مولهه هاي مه  دیگر مثل حه  اقادار ، حاکهیت  ا هال مقدمات  مرم
م   ، تامین ا برقراري نظ  ا امنیت  هوم  وبب هدـ که قانون گدذار 
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 ددـ در کشورهاي مخا ـ در در حوزـ مرائ    یه امنیت گگاـ از ایدن قا
مه  ا اواو   دال کند . الباه باید تومه داهت که در ارتبدا  بدا ایدت 

ه ههانطور که خواهی  دید در اکثر موارد ، حه  ا تقابل ا چالش ، اگر م
از ووي قدانون گدذار  9صیانت از حقو  حاکهیت ، نظ  ا امنیت  هوم  

م  ترمیح دادـ هدـ ، ما ااال ، میزان  دال از قا ددـ یداد هددـ در تهدا
. ثانیا ، بررو  مصدادی  نظامهاي حقوق  یکسان ا به یک اندازـ نیست 

  الذکر در حوزـ مرائ    یه امنیت نشان مد  تقنین   دال از قا دـ فو
دهد که تحوالت قانون  صورت گرفاده در ایدن زمینده در برخد  مدوارد 
گرایش  را در راوااي بازگشت به قا دـ فو  ،حهد  ا صدیانت از گن را 

 (11)م  دهد . نشان 
 

 م علیه امنیتجرائدر ارتباط با  قواعد اخالقی
، ایدن ابدزار غیدر  گزاربدر مندع هدکنجه ا 10اخالق با امود تأکید قؤا د  

انسان  ، به ایژـ به  نوان یک  از طر  اخدذ اقدرار از ماههدان ا اثبدات 
اتهام گنان ، به خصوص در مرای  مرتبط با امنیت دالاها در طول تداری  

هکنجه در ایدن . ار گرفاه هدـ نزد غالب م ت ها مرووم بودـ اوت به ک
ي ار اب ا مهانیت از پیووان دیگران به صهوف صورت ابزاري اوت برا

بر ههین اواس هکنجه را ابزار قددرت   (12مبارزان ا مخالهان حکومت.)
نامیدند ا گن را مشاهل بر تحقیر ، فشار هاي راان  ا رنج هاي مسده  

طب  مادـ کنوانسیون منع هدکنجه هد  دالدت هدا ي   (13.)دانساه اند  
خش  این مینا را ا الم کنند که اقرار  ضو مک ـ اند به نحوـ اطهینان ب

در اثر هکنجه به هیچ امه مدرک محسوب نه  هود ا نه  تواند مدورد 
اواناد قرار گیرد ، مزء   یه هخص هگنجه گر براي تیقیب اا به لحاظ 

ح  هکنجه در میثا  بین اله    حقو  مددن  (.   14ارتکاب این مرم .)
حت حهایت قرار گرفاده اودت . ( نیز به نحوـ مط   ت1966)11ا ویاو 

میثا  ، حقوق  مانند ح  حیات یا هکنجه نشدن در هدر   4مطاب  مادـ  
هرایط  تیطیل بردار نیساند ا حا  در زمان بحران ا خطر فدو  الیدادـ 

براي نادیدـ گرفان ا تضدییع گنهدا   براي مومودیت یک م ت نیز مومب 
دن ااضداع ب کده در بنابراین نه فقط در زمان ثبات ا  دادي بدونیست .  

مواقع بحران ا ناگرام  نیز حری  این حقدو  محهدوظ ا اامدب الر ایده 
بنابراین قانون اواو  کشور ما نیز در این خصوص موضدع .  (  15)اوت  

براي ماخ ـ از این از ایدن قاطع ا بدان قید ا هرط  را اتخاذ نهودـ ا  
کااب پنج  قانون مجازات اوالم  کیهر ونگین   578اصل ، طب  مادـ  

برخ  از حقو  که مزء الینهدک حد  زنددگ  ا (.  16)ن کردـ اوتتییی
اهد ا زمینه برخورداري از وایر حقو  را فدراه  انسان  فرد م  ب  تکرام 

نظامنامه  5مادـ  (.17)م  وازد ، در هیچ هرایط  قابل نقا نه  باهد 
رفاار ضدابطین دادگسداري مقدرر مد  دارد : » هدیچ یدک از ضدابطین 
دادگساري نه  تواند هیچ گونه هکنجه یا رفاار یا مجازات ب  رحهانده ، 

گر را تحهیل یا تشوی  نهودـ یا امازـ دهد ا غیر انسان  یا تحقیر گمیز دی
یدا رفادار یدا نیز هیچ ضابط دادگساري نه  تواند براي تومیده هدکنجه 

مجازات ب  رحهانه ، غیر انسان  یا تحقیر گمیز دیگر به دواورات مافو  
نای  نظیر حالت منگ یا تهدید به منگ ، تهدیدد امنیدت یا هرایط اواث

  یا هر ضرارت  هوم  دیگر اواناد کند « م   ، ب  ثبات  ویاو  داخ 

ر محکدوم اما با امود تال  هاي بین اله  د  ا امهداع مهدان  د  (.18)
، پارـ اي از دالت ها بدر کردن توول به هکنجه در گوهه ا کنار مهان  

گن هدند تا با این دوااایز که در صورت ضرارت حه  مدان انسدانهاي 
به این  هل مومه اودت ، در مهدت ب  گناـ ، از رهگذر هکنجه ، اقدام 

د مشراع م وـ دادن این  هل در پارـ اي موارد دوت به اقدامات  زدـ اند
وناریوي بهب   « تیبیر کردـ اند .12که از گن به » وناریوي بهب وا ا 

اهارـ  دارد که در گنها یک حه ده مرگبدار ا احشدت  به مواردي وا ا   
گناـ در حال اقوع اوت ا تنهدا ناک   یه تهامیت مسهان  انسانهاي ب  

بدین ترتیدب (. 19)راـ م وگیري از گن کسب اطالع از فرد مظنون اوت 
اـ در حوزـ مرائ    یه امنیت ، تضهین امنیت حقدوق  توان گهت ، گ  م 
قضای  ، یین  ر ایت حقو  ههراندي ا گزادي هاي افدراد مامیده ا   –

نظد  ا امنیدت   حقو  مظنون ، ماه  ا مجدرم تحدت الشدیاع تضدهین
 هوم  ا حه  حقو  حاکهیت قدرار گرفاده اودت . بده  بدارت دیگدر 

در برابر تهدیدات مرتکبان مدرائ    یده   مالحظات تأ مین امنیت داخ  
ي امنیت ، در  هل دواااردهاي حقو  بشري ا به ایژـ حقو  هدهراند

 (.20)را کهرنگ کردـ اوت 
 

 دسته بندی مجازات ها بر اساس هدف 
 در نظر گرفاه مد  بندي زیر یک هدف اص   براي هر مجازات  در دواه

گثداري »راي کیهدري  هود. طبیی  اوت هر اقدام  به  نوان ضهانت ام
خود نیز ههراـ دارد. با این حال در نگاـ به کیهر باید  «غیر از هدف اص  

رد. ههچنین باید به ایدن نکاده هدف اص   ا گثار گن را از ه  تهکیک ک
اهارـ کرد که مجازاتهاي تیزیري باید دان الحد باهد؛ بنابراین، اوداهادـ 

در اخایدار قانونگدذار   باالداد  از ا دام، حب  ابد، قطع  ضو ا هال  با تی
براي ارتکاب مدرائ    یده امنیدت م د  یکد  از ههچنین تبان     نیست.

د که ف سهه مرم انگاري گن ، مصادی  » مرائ  مانع « محسوب م  هو
پیشگیري از اقوع مرائ  هدید تر ، یین  خود مرائ    یه امنیت داخ د  

هدري کندون  ایدران به طور ک   در نظام کی    (.21)ا خارم  کشور اوت
بنددي  هاي ا هال  در حوزـ تیزیرات به هدرح زیدر قابدل تقسدی مجازات
 :اـ تقسی  کردبه  بارت دیگر باید مرای  را در چهار گر.هساند

مرایه  که مقاب ه با گنها نیازمند مجازاتهاي ونگین ههدراـ قطییدت . 1
ای  ؛ مانند ماووو  ا مرای    یه امنیت داخ   ا خدارم ، مدرباالوت  
، مرای    یه  دالت قضای  ا مانند گنها. این را  در گمریکا 13اقاصادي

 (.22)هود  امرا م با تکیه به نظریات تسامح صهر ا حقیقت در حک  
مرایه  که مقاب ه با گنها نیازمند مجازاتهاي قطی  با هدت ماوودط .  2 

 اوت؛ مانند مرای  گرانهراهد ، احاکدار غیر هددـ، مدرای  راهنهدای  ا
ایدن مددل در )رانندگ ، تجاهر به ارتکاب محرمات هر   ا مانند گنهدا. 

 (.23) (داراپا با تکیه به نظریه قطییت به کار یا ا هال میشو

به دنبال ا الم  مرایه  که مقاب ه چندان  نیاز ندارد ا قانونگذار صرفا. 3 
اي خدرد مثدل ذخیدرـ  خود اوت؛ مانند برخ  مرای  رایانده ارز  هاي  

  .قانون تیزیرات  742«مادـ  1»ضوع تبصرـ واي مجرمانه مباذل مومحا
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فرایندد »مرایه  که مقاب ه با گنها نیازمند اواهادـ حداکثري از مددل .  4 

توان با  اوت که خود این نوع مرای  را م   «بساه مجازات «یا    «14کیهر
هداي دیگدري  تومه به هدت ا قطییت مجازات ا نوع مرم به زیردواه

ایدن را  در )گنجندد.   ای  در این دوداه مد کرد زیرا اغ ب مرتقسی   
 (.هود یه بر نظریه مجازاتهاي تصادف  ا هال م چین با تک

 

 تحلیل جرایم علیه امنیت بر اساس مدلهای چهارگانه
ها این  در خصوص مجازات15اوالم در قسهت قبل بیان هد که مبان   

در مدورد اندواع ـ اوت که قرار داد اوالم   ظرفیت را در اخایار حکومت  
مرای  ویاودت کیهدري مسداق   اتخداذ کندد. ایدن ویاودت در مسدیر 
بازدارندگ  از ارتکاب مرای ، اصالح فرد ا مامیه ا ترمی  خسارات ناه  

حال  (.24)کنداز مرم کام ارین را  را براي موامهه با مرم طراح  م 
ت در مخاصدا   ا خارم وؤال این اوت که در مرای    یه امنیت داخ 

هاي بیران  ا دراند ،   ایران، با امود دههن   اوالم   کنون  مههوري  
کدامیک از مدلهاي چهارگانه موصوف باید مد نظر قانونگذار کیهري قرار 
گیرد؟ طبیی  اوت که هدف اصد   در مدرای    یده امنیدت نده تدرمی  

ن نوع یرا در ایخسارات ناه  از مرم یا اصالح فرد که بازدارندگ  اوت؛ ز
ی  م وگیري ا پیشگیري از مرم به   ت مضرات  کده بدراي کشدور مرا

اودت از مدن   الزمگارد، غایدت اصد   قانونگدذار اودت ا  ههراـ م 

فرایند »ههچنین گهای   .مجازاتهاي بازدارندـ در این مرای  اواهادـ هود
ت ه  پیوواه ا داراي نظد  اود اي به  مجهو ه  «کیهر یا بساه مجازات 

 »ههه اقدامات»را از  «انواع فایدهها»د قضای   نین ن نظام تقکه در گ

کند بدان اینکه به دنبال هدف ااحد باهد. به  بدارت   مهکن کسب م 
دیگر در مدل  هوم  مرای  ا مجازاتها، هر مرم  ااکنشدهاي مخا هد  

 ط بد که با ابزارهای  که نظام تقنین  در اخایار مقام قضای  قرار م   م 
هود؛ اما ایدن بسداه مجدازات  یدا فرایندد کیهدر در   هد، پاو  دادـ م د

ارندگ  اوت ا با مرایه  که قانونگذار به هر ترتیب مهکن به دنبال بازد
تابدد، کداربردي  نرخ مرم را نیز در گنها برنه  تسامح ک ، فقدانِ حداقل 

وودط ندارد؛ زیرا در بساه مجازات  نظام قضای  بیشارین بازدارندگ  را ت
 (ذکر مجازات هدید در قانون ا  دم ا هال گن در  هل)بازدارندگ  االیه  
گارد ا در مسیر قضای  مجازات قانون  را به انحاي مخا ـ   به دوت م 
ا تدأمین  اصالحکند ا اهداف دیگري چون   دهد، تبدیل م   تخهیـ م 

در حقیقدت مدرای    یده امنیدت بدا .  (25)  کندد  ا ترمی  را دنبال مد 
 پاو  دادـ م   (ا هال قطی  ا حاه  مجازات قانون )رندگ  ثانویه  داباز

هود ا  هود ا ابزارهاي در اخایار قاض  براي تغییر کیهر از اي و ب م 
پ  از کندار زدن تئدوري بسداه  .اا ناچار به ا هال مجازات قانون  اوت

  م مجازات  ا فرایند کیهر، مدلهاي مجازات  چهارگانه مورد اواهادـ قرار 
گیرد. مدل  دم هدت ا قطییت مجازات ا  دم هددت ا  ددم قطییدت 

تواند در این مسیر قانونگذار را به هدف نزدیک کندد؛ زیدرا   مجازات نه 
د فایدـ کردن به ایدن نایجده منطقد   مجرمین بالقوـ با ارزیاب  ا هزینه

روند که رنج  که در صورت دواگیري ا مجازات به گنهدا تحهیدل   م 
ار کهار از فواید احاهال  اوت که بده دنبدال گن هسداند ا یهود، بس  م 

دهد. با این تح یل   این ارزیاب  ایشان را به ووي ارتکاب مرم وو  م 
کد  قانونگذار بده ودهت مجازاتهداي هددید ا قطید  یدا دودت  المرم

کند؛ چندان کده در دا دارـ اصد   کیهرهاي هدید غیرقطی  حرکت م 
به ترتیب به ههین نحو  هل هددـ   الب(قانپیش ا پ  از  )قانونگذاري  

در حقو  کیهري بین اله    اصل بر گن اوت کده کشدوري حد  .اوت
هرا ا ودرزمین گن ااقدع هددـ باهدد رویدگ  به مرم  را دارد که در ق 

(26 .) 

 

موارد تحدید ، تضیق و عهدول از اصهول حقهوق کیفهری و 

ه اصول اخالقی، با تحصیل غیر قانونی دلیل ،در جهرایم علیه

 امنیت با مبنای مصلحت و ضرورت :
گاـ دکارین در تحصیل دلیل ادله کیهري باید به گونده اي  هدل د  از دی

 16 هود که گزادي ارادـ افراد مخدا  نگردد ، کرامت ا منزلدت انسدان 
گنها مصون از تیرض بهاند ،ا مههار از گن هان ا ا ابدار دوداگاـ قضدا 

ید خود را بده ودطح بزهکداري حه  هود ،ضابطان ا مقامات قضای  نبا
تنزل دهند که از طری  حی ه ا فریب به تحصیل دلیل پرداخاده ا خدود 

رااج هدیوـ غیدر قدانون  ا غیدر (.  27)مرتکب  هل غیر قدانوي هدوند  
یل در صورت اواهرار مومب انهکاک حقو  ا اخال  اخالق  تحصیل دل

ودبب  م  هود .اگر این را  بصورت قانونهندد ا ویسداهاتیک در گیدد
مدای  حقو  از ور منشاء اص   خود ، یین  ؛ دالت ا انصاف م  هود ، 

 (. 28)راندي که از گن به »ب   دالا  قانونهند «تیبیر گردیدـ اوت 
 

 نتیجه گیری  
ز ارز  هاي بنیادین مامیه ، در غالدب دکادرین امنیدت امرازـ صیانت ا

هداي اخیدر ،  م   ، به ضرارت  تردید ناپذیر تبدیل هدـ اودت .در دهده
مقوله امنیت تا مای  اههیت یافاه که در اغ ب نظام هاي حقوق  مهان 
، چه در وطح م   ا چه در وطح فرا م   ، مقررات ا اودناد اثیقد  در 

توان یکد  از  ائ    یه امنیت را م رمدـ اوت .   این ارتبا  تنظی  گردی
 ي هدهراندو   تقابل میان حقو  حاکهیدت ا حقد رصه هاي    مههارین

  کده مد زیانباري  ات  دیدا ته   خطرات  ائ ، به دلیل  رم  ند. ایراد کدق ه
ا  نظد  ه ، از مه د گنهداافع حاکهیت دالاها ا حقدو  ا مند براي    توانند

 نظدام هداي ا در تهدام   قدی  االیام ، از   ایجاد نهایند  وم  ،  امنیت  ه
رات رقدا م   اند  ودـخوردار برای  بزاز اههیت ا حساویت بس  دنیا  حقوق   

امدرازـ مههدوم  .ا هال م  هدـ اوت   گنها  به    نسبت  خاص ا ماهاات   
»حقو  ههراندي« به  نوان نقطه مقابل »حقدو  حاکهیدت«، مایگداـ 

بین اله ل ا حقو  داخ  ِ کشدورهاي مخا دـ ایژـ اي در  رصه حقو  
به ایژـ در مباحث مربو  به حقو  بشر پیدا کردـ اوت. بر پایه تهکدرات 

ک نظام حقوق  پویا ا ایدـ گل از یک طرف، باید مدافع حقدو  مومود، ی
ههراندي ا ر ایت گن باهد ا از ودوي دیگدر، بدر تحکدی  پایده هداي 

ار ارزد. در این میان، بدان هدیچ حاکهیت ا امنیت مومود در کشور، اصر
تردیدي »مرای    یه امنیت« را م  توان یک  از مه  تدرین ا حسداس 

تقابدل میدان حقدو  حاکهیدت ا حقدو    ترین  رصده هداي چدالش ا
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ههراندي دانست. به دلیل اههیتِ فرااان مرای    یه امنیت ا تبیدات ا 
امنیت  هدوم ،  ناایج مه ک ا زیانباري که این گونه مرای  براي نظ  ا

اواقالل ا حاکهیت م   به دنبال دارندد، دالدت هدا در زمینده ااکدنش 
ن حقدو  حاکهیدت گدام نسبت به این مرای  میهدوالً در مهدت تضدهی

برداهاه ا بیضاً از اصول ک   ا تثبیت هدـ حقو  کیهدري  ددال مد  
کنند. مرم انگاري اندیشه مجرمانده ا ا هدال مقددمات ، توودیه دامنده 

ای ، محرام کردن مرتکبان از تدابیر ارفاق  ا حقدو  دفدا  ، ههول مر
ایکدرد  دال از اصل ورزمین  یا دران مرزي بودن حقو  مزا ا اتخاذ ر

وخت گیرانه در ااکنش ده  از مه  تدرین مصدادی   ددال از اصدول 
در حوزـ مرای    یه امنیدت ا اخالق   ک   ا تثبیت هدـ حقو  کیهري 

در مدرم  قانونگدذار ، ا نیز    ایران  ي  ردر حقو  کیه  .محسوب م  هوند
ه بنسب   گرایش ا امنیت  هوم ،  نظ  امات مخل داَ هال ا اق انگاري 

از  بیضدااا،  راود  نحقو  ا منافع حاکهیت داهاه ا در اید  نهیهت تضو
پذیرفاه هدـ حقو  مزا  دال نهودـ اوت . در ایدن میدان   ا  اصول ک 

از مه  ترین  رصه های  که قانون گذار در   هاید به توان گهت که یک 
حوزـ مرائ    یده امنیدت ، حقدو  حاکهیدت را بده حقدو  هدهراندي 

دادـ ا از اصول ک   حقو  مزا  دال کردـ ،   مرتکبان این مرائ  ترمیح
توویه ق هرا مرم انگاري ا کاوان از هرایط الزم براي تحقد  مدرم ا 

 تبان  براي ارتکداب مدرائ   مثلوهل تر نهودن امکان اقوع گن اوت )  
  یه امنیت ، تشکیل یا ادارـ یا  ضویت در دواه یا مهییت به قصد بدر 

ا هاي رزمنددـ ، تحریدک مدردم بده ه  زدن امنیت کشور ، تحریک نیر
قال ا غارت ، تهدید به بهب گذاري اوایل نق یده ا... ( بددین ترتیدب ، 

م از ارتکداب دوت کنشگران  دالت کیهري بدراي م دوگیري زاد هنگدا
مرائه  که نظ  ا امنیت  هوم  ، ثبات ویاود  ا حقدو  حاکهیدت را 

دیگدر ، در ایدن  به  بدارتخدهه دار م  وازد ، باز گذاهاه هدـ اوت . 
موارد ، مقنن به منظور حهد  اقاددار ا حاکهیدت م د  ، ق هدرا مداخ ده 
کیهري را تا مرح ه مقدمات  که اصوال ا در اضییت  ادي نبایدد تحدت 

دابیر کیهري قرار بگیرد ، توویه دادـ اوت . به ههین را امکان مداخ ه ت
گنهدا بده   زاد هنگام مجریان قانون براي دواگیري مرتکبان ا مجدازات

از دیدد منظور پیشگیري از ارتکاب مرائ    یه امنیت فراه  هدـ اوت . 
گاـ دکارین در تحصیل دلیل ادله کیهري باید به گونه اي  هل هود که 
گزادي ارادـ افراد مخدا  نگردد ، کرامت ا منزلت انسان  گنها مصون از 

هدود تیرض بهاند ،ا مههادر از گن هدان ا ا ابدار دوداگاـ قضدا حهد  
،ضابطان ا مقامات قضای  نباید خود را به وطح بزهکاري تندزل دهندد 
که از طری  حی ه ا فریب به تحصیل دلیل پرداخاه ا خود مرتکب  هل 

بده رودالت  زمان  م  تواند  ا اخالق   هوند. حقو  کیهري  نغیر قانو
خود  هل کردـ باهد که باواند بین حه  نظ  ا امنیت اماها   از یدک 

 م .حقو  ا گزادي هاي فردي از طرف دیگر توازان ایجاد کند  طرف ا

 ویاوت تقنیند  ویاو  در    مجرما    مرمتک یـ    کردن  صتوان با مشخ
ائ    یه امنیت به اصـ ویاو ، راز م  برخ   نهودن  ماصـ    نایجها در  

، تخریدب، خشدونتتوودل بده  هدر   ددم را به   مرائ   این    مرتکبان  
 حقو  ا مزایاي مجرمان ویاو  برخوردار کرد.از  نظایر گنهاماووو  ا 

 

 مالحظه های اخالقی  
در پژاهش حاضر ک یه مالحضات اخالق  ا اماندت داري   هد  مدورد 

 گرفاه اوت .تومه قرار  
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 هنام واژه

 Social Security .1 اماها    امنیت 

 Philosophy of Law.2 ف سهه حقو  

 Citizenship rights.3 حقو  ههراندي  

  Criminal Law.4 حقو  کیهري 

 Maximalism Criminalization .5 مرم انگاري حداکثري 

 Principle of Minimalism.6 رایکرد حداق    

 Crimes against security.7 مرائ    یه امنیت 

 Criminal Law Act .8 قانون حقو  مزا 

 Public Order and Security.9 نظ  ا امنیت  هوم  

 Ethical rules.10 قوا د اخالق  

 Civil and Political Rights.11 حقو  مدن  ا ویاو   

 Ticking time bomb scenario.12 وناریو بهب وا ا   
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