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 ده یچک
تابع قواعد  برای ثمربخش بودن باید   ، ند انین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردار و ق 

ی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن  کارامد چراکه    ، باشند ی  کارامد و اصول تقنینی از جمله  
ابزار قهریه  قانون   از  و یا است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند 

تمکین بخش زیادی از جامعه  ی با عدم کارامد نا   سبب زیادی نیز برخوردار باشند، به   شدت مجازات 
امنیتی بیانگر وجود اشکاالت    جرائم بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه    . ند شو می رو  ه روب 

ولیت  مقب   ط به علیه امنیت منو   جرائم اعتبار قانون در حوزه  اگرچه    و ابهاماتی در این خصوص است، 
ی،  کارامد .  شود می ی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه  کارامد ،  ست ی ن گانی یا حداکثری  هم 

ثمرب  و  قوانین در حوزه  کارکرد  مباحث    جرائم خشی  از  که    برانگیز چالش امنیتی  اختالفی است  و 
از   آن  ابعاد مختلف  بررسی  و  نپذیرفته  آن صورت  در خصوص  اصول و    حیث پژوهش چندانی 

کیفری ایران در این  بررسی قوانین    در زمینه رو،  تحقیق پیش   است.   نشده واکاوی  قنینی،  ای ت ه وش ر 
نویسی پرداخته و نواقص و اشکاالت موجود در این حوزه  قانون   شده رفته ی پذ حوزه از زاویه اصول  

نارسایی  د  ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدی از جمله اشکاالت در دو بخش 
های امنیتی  قوانین کیفری در حوزه تا بتواند چراغ راهی برای اصالح  است  کنی تبیین شده  جارش هن 
 . خشد این قوانین را بهبود ب   پیشگیرانه ی و نقش  کارامد و    اشد ب 
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مواج  در  با  کشورها  متنوعیسیاست از    ،جرائمهه  کیفری  عدالت    .ندکنمیاستفاده    های  در 
های بیشتر کشورها بر  سیاست   ،1گرا )عدالت کیفری سزادهنده(کیفری سنتی در اندیشه مکافات
آن مجرم، فردی    عنوان دشمنان جامعه شکل گرفت که دربهن  امبنای مجازات حداکثری مجرم

در  است  نظمدشمن  که  جامعه،  با  انضباط  ی  هدف    معهجا  و  حداکثر    گیردمیرا  مستحق  و 
منطبق    تقریباًتر با مجرم که  تر و سخت در این نگرش، برخوردهای هرچه قاطع  . است مجازات  

  جسارت ارتکاب جرم را نداشته شد که مجرم  بود، سبب می  2شناسی تسامح صفربا نظریه جرم
با    باشد جرم،هزینهو  بودن  ار  بر  از  جرمافراد  مختلف    .دکننپرهیز    تکاب  مکاتب  پیدایش  با 

ها از جرم به سمت مجرم تغییر یافت و شناسی، نگرشو رشد ابعاد مختلف جرم  شناسیجامعه
های واال به بشر  به آغوش جامعه، مبتنی بر نگاهن و بازگرداندن آنان  ااصالح و بازپروری مجرم

آن   انسانی  حقوق  سنو  کیفری  عدالت  اصالو  گرایش  با  و  تی  با    .گرفت ل  شک  3روری بازپح 
شناسی علمی متولد شد و با رویکردهای پیشگیرانه، نگاه صرف به جرم  4پیدایش مکتب تحققی 

پیدایش جرم منصرف   آرام درک مجرم را به سمت عوامل  به  . مکتب تحققی  آرام جای خود را 
ن واقع  در  که  اجتماعی  دفاع  مکتب  سپرد.  اجتماعی  دفاع  کیفریکننده  فیمکتب  بود،    حقوق 

تح نظامسبب  در  شدموالتی  کیفری  سبب    .های  نهایت  در  مذکور  مکاتب  که  د  شپیدایش 
  سرکوبگری و    یسزادهکه مبتنی بر    عدالت کیفریو    مداردشمنکیفری    هایکشورها از سیاست 

است  سیاست   ،مجرم  سمت  کیفری  به  کرامت عدالت های  و  برائت،  مدارمحور  اصل  بر    مبتنی 
و بازپروری مجرم،    جایگزین، اصالح  جرائمز بر  تمرک اد،  صوصی افرمداخله در زندگی خ  دمع

مجازات  هاآن  کردن  بازاجتماعی و  یابند  جایگزینسوق  قرار   در  حبس  های  کیفری  قوانین 
در    سیاست جناییراه بر  . با گذشت زمان و نمایان شدن شکست مکتب دفاع اجتماعی،  گرفت 

روش باعمال  مبتنی  آزمونهای  بسته    و  ر  آرامخطا  و  بازگ آرشد  مکتب  کیفر ام  به  شت 
تحت تفکرات جرج فلچر، رونالد   5نوپدیداری نئوکالسیسیم(   -شده  یدهاندیش)نئوکالسیسیم باز  

  سمت  به  حرکت   مسیر  تحوالت،  این  از  عبور  از  کالرک، جیمز ویلسون و ... روی کار آمد. پس
 از  که  دانست ای  ایانهساختارزد  راتتغیی  را  آن  خاستگاه  نتوامی  نوعیبه  و  شد  آغاز  گراییامنیت 
)جعفریگرفته  شکل  میالدی  1970  هایلسا  ابتدای دهه  37:  1392  ،اند  آغاز  از  که    70(. 

نا و  اندیشه  کارامدشکست  اعالم    یبازپروری  درمان  صفر  اثر  عنوان  )داودی  د  شتحت 
از بزهنگاه جرم(،  68:  1384  ،گرمارودی کار  هار بزو رفتمانه  به عمل مجرکار معطوف  شناسی 
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احوال جرم ارتکابی در نظر گرفته    و  عنوان تابعی از اوضاعو کیفردهی و اعمال مجازات بهد  ش
  ،کار باید مجازات شودمبتنی بر اینکه بزه  6(. عدالت استحقاقی 59:  1396  ،اکبری  و  قناد)  شد

ن اعمال مجازات  توجیه  آن است و  که مستحق  دلیل  این  به  به  تنها  فقط  گذشته،    جرائمسبت 
از  دستبرای   به منفعت جلوگیری   -  70:  1384  ،)داودی گرمارودی  باشندآینده می   جرائمیابی 

جرم71 امنیتی(.  تعبیر  شناسی  به    استراتژیک   علم  یا  پلیسی  علم  مارتی،  دلماس  استاد  یا 
نظم،عبارتی جرمبه  یا  خطر،  شناسی جرم  یا  )راهبردی( قانون و    یا   نامجرم  از  یگروه  شناسی 

  کیفری   مقررات  مشمول  و  برجسته  ،داندمی  خطرناک   و  جامعه  دشمن  که  باراعت   این  به  ار  جرائم
درصدد جلوگیری از    ( و22: 1391  ،ابرندآبادی  کند )نجفیمی  شناسیجرم  در  خاصی  رویکرد  و

کنترل گسترش تکرار جرم، کاهش ترس از جرم، احساس امنیت و آرامش روانی شهروندان و  
اجتماع و بازداشتن وی از تکرار جرم و   صحنه کار از  قب راندن بزهکاری، سزادهی و به عهبز

کار با مجازات و اعمال کیفر متنبه اعمال  بزهبه مخاطره انداختن امنیت است و اگر قرار باشد  
ی وی، اقدام خواهد کاراز مسیر تشدید مجازات در تکرار جرم و سلب توان بزه  ،دشو نخود  

بر رعایت اصل تناسب، اصل ثبات و اصل    بتنید، مین رویکر(. ا58:  1396  ،اکبری  و  قناد)  شد
به معنای تشدید مجازات نیست،    لزوماًتصور رایج، سزادهی    برخالف ست و  هاقطعیت مجازات

)داودی    هاست آن بخشیدن به  و قطعیت    هاآن بلکه به معنای کاستن از سستی و تزلزل اجرای  
ار74:  1384  ،گرمارودی این   وقحق  به  امنیتی  شناسیجرم  دیگر  مغان(.    که   است  کیفری 

  به   پاسخ  کیفر.  کندمی  اضافه  کیفر  به  دوباره  تدریجبه  را  امنیتی  و  طردکننده  تأمینی  هایاقدام
قالب  گاه  که  تأمینی،  اقدام  لکن  است،  مجرمیت    حکم   در  و   بینیپیش  قانون  در   زاتمجا  در 

  سزادهنده   مجازات  با  که  است   کاربزه  خطرناک  تبه حال  پاسخ  شود،می  اعمال  سپس  و  صادر
  امنیتی،   شناسیجرم   در  تأمینی  هایاقدام  کارکرد  دیگر،  عبارتبه.  نشده است   یا  شودنمی   برطرف

  دار افراد ریسک  حتی  و  خطرناک   کاربزه  از  گیریتوان  و  سازیخنثی  دنبالبه  یعنی  است،  سلبی
کنترل   دیدگاه جدید  (.23:  1391  ،دآبادیرناب  )نجفی  است هستند،    جرم  آستانه ارتکاب  در  که

بلکه  که بزهجرم،   آلت فعل جامعه،  نه  ارتکاب    کنشگریکار را  با آگاهی و محاسبه  فعال که 
کند و با  حتمال ارتکاب جرم و تکرار جرم افراد تکیه میداند، به اجرم را انتخاب کرده است می

  منظور هبا در خطر ر هایگروه یت افراد یاکاری و مدیرتوجه به معیار خطرناکی آنان، کنترل بزه
 معمولطور  بههای کنترل جرم  د. این سیاست دهتأمین امنیت جامعه و مردم در اولویت قرار می
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عنوان میعدالت های  با  شناخته  آماری  یا  تخمینی  در  رایبشود.  سنجی،  خصوص    نمونه 
مدیریت    7سنجشی عدالت  و  شناسایی  آن  راهبرد  که  است  شده  مجرم گروهگفته  های سرکش 

آن  ا هدف  و  جرم  ست  نظام   ،نیست محو  طریق  از  آن  ساختن  تحمل  قابل  است  بلکه  بخشی 
های جزایی غربی به رویکرد سزادهی و  نظامر  بیشتدوره، توجه    (. در این78:  1390  ،)آقابابایی

همگانی شده است. اری فریبرگ    تقریباًگیری نسبت به جرم  و سخت کنترل جرم، جلب شده  
رود از طریق المللی است که امید میجنبش بین  رم،ه جری نسبت بگیعتقد است جنبش سخت م

 (. برخالف حقوق81:  1384  ،)داودی گرمارودید  شو برقرار  آن صلح همگانی و نظم دوباره  
بر   کیفری که   تلقی  جامعه  دشمن  انسان مجرم  اجتماعی،  دفاع  مکتب   یهاآموزه  پایه  کالسیک 

  و   اصالح  قابل  و  شده   خارج  راست   راه  از  موقتطور  به  شد کهیمحسوب م  شخصی  و  شدهن
در  جامعه  به   بازگشت  اما  مجرمامنیت   یا  مداردشمن  یا  مدرن  یفریک  حقوق  بود،    یک   مدار، 

  و   طرد  پایه  بر  رزمی  گفتمان  ینوع  ن،امجرم  به   خطاب  دولت   و   مقنن  گفتمان  و  است  دشمن
  در   کیفر  به  بازگشت  ایه(. جنبش26:  1394  ،دارجمن  اردکانی  است )میالنی و   جامعه  از  اخراج

قانون امنیت داخلی فرانسه مصوب  توان در  را می  غربی  اروپای  و  شمالی  آمریکای  کشورهای
پنجره  2003 نظریه  از  نمودی  و  که  صفرشکسته  وزارتاست    تسامح  تأسیس  در  امنیت    یا 
ن نیز  ات کیفری انگلستامقرربر    اخیراً  عدالت استحقاقیدر آمریکا مشاهده کرد. دیدگاه    داخلی
ای اصل تناسب عینی جرم و مجازات موجب نبها را بر مو ثبات بیشتر مجازات  تهگذاشتأثیر  

  و نیز   (46:  1385  ،یزدیان جعفری)  این کشور  1991است. قانون عدالت کیفری مصوب  ده  ش
در    1999نوجوانان مصوب    عدالت   و  ادله کیفری  و قانون  1998  نظمی مصوببی  و  جرم  قانون

نیز   مطلانگلستان  این  است.  مؤید  در سیاست ب  تحوالت  در حوزه  این  کشورها،  کیفری  های 
داشته  جرائم جدی  بروز  و  نمود  حوزه    ،عمومی  در  بارزی    جرائم ولکن  نمود  چندان  امنیتی 

است  مکافات  جرائمچراکه    ،نداشته  رویکرد  با  امر  ابتدای  همان  از  هدفامنیتی  با  و   گرا 
حالعقیم افراد سازی  خطرناک  مع  ت  جرمدر  بودهرض  اگر  ،  دو  مقاطع  برخی  در  ها  ولت چه 

آزادی در   ،اندگرفتهمداخله را در پیش  نشینی و عدمعقب   راهبردهای فردی،  برحسب رعایت 
امنیتی،   بار  ضرر  اعمال  به    سبب بهحوزه  سیاسی  حاکمیت  و  عمومی  نظم  در  ثبات  ایجاد 

 (. 14: 1386 ،مجیدی) اندآورده طلب رویانگاری حداکثری و توسعهجرم
مجازاتزگ با نگرش  میشت  کشورها،  از  بسیاری  در  را  نگاه  گرا  یافتن  تسری  توان 
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در  امنیت  آنان  سایر    جرائمگرای  به  در    جرائمامنیتی  آنان  نگرش  که  امنیتی    جرائمدانست 
 به  آنچه ده است.  تسری دا  جرائمبه سایر  را  انداخته و این نگرش  سایه    جرائمبر سایر  آرام،  آرام 

مجرم    خطرناکی  میزان  به  توجه  و  شناسیجرم   مطالعات  حوزه  در  امنیتی  یهانگاه  تگیِبرجس
است،  منجر تجاوزهای  یا  تروریستی  جرائم  ظهورِ  شده  اصطالح  است تروریست  به   )نجفی  ی 

  پس   گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال،امنیت (. تولد پارادایم و الگوی  23:  1391،  ابرندآبادی
در خصوص   آمدهعملبههای  فریبیگرایی و عوامکا، افراطآمریدر    2001مبر  سپتا  11از حادثه  

کاری  ادالنه در قبال برخی از موارد بزهگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی علزوم امنیت 
بزه امنیت و  این  آورد.  فراهم  را  دولت کاران  با  گرایی  جرم،  خصوص  در  غیراقتدارگرا  های 

دیدگاه رس اذهان و  در  نگاه    جنایی  گذارانسیاست   وخ  از کشورهای مدعی دموکراسی،  بسیاری 
در حرکت بود، تغییر داده است   از آن به سمت و سوی شهروندمداری پیشحاکم بر آنان را که 

عنوان هدف تأمین امنیت به  گرایانه،امنیت   نظریه  براساس(.  112-111:  1392  ،مرادی  )شاملو و
  و   آرامش  و  امنیت   ایجاد  منظوربهباید      یفرهاشود و ک ه میی سیاست جنایی پذیرفتاولیه و واال
دادن   و   تعدیل  هرگونه   و  ندشو   اجرا  ممکن  شکل   شدیدترین  در   حاکمیت  قدرت  نشان 
(. 131-130:  1397  ،نقویو    پورافشین)  پندارندمی   مردود  راها  مجازات   در خصوص  تجدیدنظر

شخصی    زادیحق آو    خصوصیحریم  و    حق خلوت،  یاتحق ح  گرات یامن  سیاست جناییدر  
می قرار  تعرض  اقدام   گیرندمورد  با  یا    هایو  جنایی  ماقبل  وضعیت  در  مداخله  به  مربوط 

رصد   پیشگیرانه  هایاقدام و  مداخله  طریق  از  شخصی  حریم  و  خلوت  حق  وضعی، 
خدشهرفت  عادی،  بهد  شو میدار  وآمدهای  بزهو  از  ترس  به  واقعنوعی  دامن    دیده  نیز  شدن 

  در   و  ابعاد  تمامی   در  محورامنیت   تفکرات  حاضر   حال  در  (.154:  1391  ،زد )رضوانیخواهد  
 گنجاندن   برافزون تفکراتی چنین رشد خارجی   نمود . است  حال گسترش در مختلف یهاعرصه

  در   مداربسته  یهادوربینمانند    تجهیزات امنیتی  نصب   قالب   در  حتی  کیفری،  مقررات  برخی  در
 محسوس است )میالنی و   اشخاص  حق خلوت  نفتگر  نظر   در  ونبد  عمومی  و  خصوصی  ناک ام

ن جرائم علیه امنیت کمتر به  ا جنبش تعدیل کیفرها در مورد مرتکب(. 26: 1394، ارجمند اردکانی
ها به واکنش علیه  لت ها در زرادخانه کیفری دواجرا درآمده است و هنوز شدیدترین مجازات

 (. 15: 1386 ،مجیدی)  اردختصاص دامنیت ا  جرائم علیه
 هایتهدیدنگاه کالن، تابع اهمیت یافتن    امنیتی در  جرائماست کیفری کشورها در قبال  یس
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  جرائم ایر  تروریستی در قیاس با س  جرائمهای  تشدید مجازات   رونیازاامنیتی آنان بوده است.  
سیاست  از سوی دیگر  تروریستی در جوامع مختلف قابل اشاره است.    هایپس از بروز تهدید

نظامبه  رها کشو برخی    فریکی و  منسجم  برای  صورت  اشد  مجازات  تعیین  و    جرائم مند 
که امنیت ملی را   جرائمید و مجازات اقل برای  نک شدیدتری که امنیت ملی را بیشتر تهدید می 

می قرار  تعرض  مورد  قانونکمتر  کیفرگرایانه،  منظر  از  فارغ  است.  گرفته  شکل  گذاران  دهد، 
در  مندانهست هوشکه سیااند  هکردتالش   امنیتی  در حوزه  قوانین جزایی خود  تقنین  در  را  ای 

کاهش   اتخاذ    هایتهدیدراستای  حداکثری  ک د  ننک امنیتی  حفظ  متضمن  آنان  جزایی  قوانین  ه 
حقوقدانان اصول ه  زمین. در این  دکن  توانمندتری را ایفا  رانهیشگیپو نقش    اشدبامنیت ملی آنان  

  جرائمثمربخشی تمایزی میان    حیث د که این اصول از  نارار دادهق  را برای قوانین مدنظرمتنوعی  
امنیتی  عمومی   نیست و  برخی    قائل  مثال  برای  است.  ساری  و  جاری  قوانین  تمامی  برای  و 

ابهام، قابل فهم، موجز و  معتقدند که   باید صریح، روشن، بدون  نظر شکلی، نگارش قانون  از 
نظر از  باشد،  با  شفاف  قانون  نیز  عادالنه،  ماهیتی  باید  از    منطبق  برخاسته  اخالقیات، 

قضرورت جامعه،  دیگر  های  با  هماهنگ  اجرا،  اسناد    یاجزاابل  با  منطبق  و  حقوقی  ساختار 
المللی، همسو با اصول کلی حقوقی، دقیق، قابل  باالدستی شامل قانون اساسی و معاهدات بین

باشد.  پیش عاقالنه  و  منطقی  ماهیتبینی،  و  شکلی  مربوط  کامالً  رمذکوی  الزامات  هم  و   اندبه 
قانونی  عناصر مقوم قانون محسوب می باشدرا  شوند و  استاندارهای مذکور برخوردار  از    ، که 

 (.  60-59: 1396 ،شمار آورد )جزائریبه کارامدتوان قانونی  می
اگرچه  و    است ل مذکور  های امنیتی مطابق سایر قوانین متأثر از اصو قوانین جزایی در حوزه

حوزهدر    قانون  اعتبار حداکثری    این  یا  همگانی  مقبولیت  به  این   اندازههر  ،  ست ینمنوط  که 
پذیردتبعیت  بیشتر صورت  قوانین تضمینکارامدثمربخشی و    ،ها  آن    رو نیازا.  است تر  شدهی 

بررسی    مطالعه  لزوم از ضرور  جرائمو  رویکرد،  این  با  برامنیتی  ویژگی خاصی  و  خوردار ت 
کت هشژوپ  تاکنوناست.   متعددی در حوزه    ها باها،  مقاالت  نگارش    جرائمو  که  ه  یافتامنیتی 

کت می به  امنیت   جرائم  مانندی  هایباتوان  عمومی علیه  آسایش  میرمحمد   و  حسین  نوشته 
،  اوجقاز  منش، محسن مرادیمحمدرضا الهیاثر    و آسایش عمومی  علیه امنیت   جرائم،  صادقی
عمومیامنی  علیه  جرائم آسایش  و  آسایش    جرائم،  پیمانی  لدینضیاءانوشته    ت  و  امنیت  علیه 

،  نژادمحمدرضا واعظینوشته  و آسایش عمومی علیه امنیت  جرائم،  حسن پوربافرانیاثر  عمومی
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اختصاصی   کیفری  امنیت   جرائمحقوق  محموداثر    علیه  امنیت    ،مجیدی سید    حقوق   در قلمرو 
طرح براندازی در حقوق »از جمله  متعددی    هایمقالهو ... و نگارش    نوشته حسین آقابابایی کیفری  

  جرائم امنیت، آزادی شخصی و مدیریت خطر »  ،آقابابایی  حسیناثر    «کیفری ایران، مصر و انگلستان
تعزیری )مطالعه موردی در  » حسین آقابابایی،  نوشته    « امنیتی  علیه    جرائممبانی و مدل کیفرگذاری 

قانون»،  ریاضت   زینب  ومحبی    جلیلنوشته    «امنیت( جلوگیرمدیریت  جهت  جرائم ی  از  ی 
ارتکاب   از  و  بلوچستان  هاآنتروریستی  و  سیستان  استان  فاتح نوشته    «در  و    محسن 

دیگر  مدیریت  »پوریانی،   محمدحسین با  امنیت   جرائماجرای جرم محاربه و مقایسه  اثر    «علیه 
فاتح ق »  و  پوریانی محمدحسینو    محسن  در  ملی  اسامنیت  مانون مجازات    1392صوب  المی 

اسالمی(  جرائمرسی  )بر مجازات  جدید  قانون  در  حد  مستوجب  سمیه    «امنیتی   اسدی نوشته 
های مختلف حقوق امنیتی از تشریح ابعاد آن با نظام   اشاره کرد که جملگی به ابعاد متنوع جرم
توصیف   و  تحلیل  یا  و  فقه  یا  ورودی    اندپرداختهامنیتی    جرائمکیفری  مسئله  و  مذکور  به 

این حوزه  هاپژوهش  زیاد حجم    ود وجبا    .اندهنداشت بررسی  در  لکن  اشکاالت    هانارسایی،  و 
محققان   چندانی قرار نگرفته است. البته برخی  یابی ریشه، مورد مداقه و  جرائمتقونینی در این  

تقابل »مقاله  ر  د  جعفر یزدیان جعفریاز جمله دکتر    ،اندپرداختهصورت موردی به این مسائل  به
  جرائم اصول حقوق کیفری در  به بررسی جایگاه    «،علیه امنیت   ئمجرادر    فردی و ملی   امنیت 

امنیت  برخی    ،علیه  ماهوینقض  بودن جرم و مجازات  اصل  مانند  اصول  مادی  ،  قانونی  اصل 
جرائم معنوی،  بودن  عنصر  در  انگیزه  تأثیر  عدم  مسئولیت ،  اصل  بودن  شخصی  اصل  ،  اصل 
اصل صالحیت  نظیر    نقض اصول شکلیو    دن مجازاتکری  اصل فرد ،  و مجازات  تناسب جرم

پرداخته و   اصل علنی بودن رسیدگی  و  اصل برائت ،  اصل صالحیت محاکم عمومی،  سرزمینی
لکن بررسی    ،مذکور را مورد بحث قرار داده است   نقض اصول  عدم مشروعیت مشروعیت یا  

است.    هنشدواکاوی  ف  ینی از ابعاد مختلتقنهای  اصول و روش  حیث قوانین کیفری مذکور از  
در حوزه    روازاین ایران  کیفری  قوانین  اصول    جرائمبررسی  زاویه  از  امنیت    شده رفتهیپذعلیه 
که  قانون است  موضوعاتی  زمره  از  این حوزه  در  موجود  اشکاالت  و  نواقص  تبیین  و  نویسی 

 . ات بیشتری صورت پذیردده و نیاز است که در این خصوص تحقیقن نبو امورد توجه محقق
مقاله  تحلیلی   ه ب   این  کتابخانه   مراجعه   و   توصیفی   -روش  منابع  اسناد  و  ای  به    یها داده مطالعه 

این پرسش که قوانین    به   پاسخ   که ضمن است  ه  و تالش شد   شده تحلیل    سپس   و   ی آور جمع مقتضی  
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حوزه   در  ایران  چه    جرائم کیفری  تا  ق   حد امنیتی  بر  حاکم  قواعد  و  اصول  سیاست  از  و  وانین 
د، با نگاهی به نظام حقوق کیفری ایران در  ن ک ری حداکثری تبعیت می ی پیشگی ر راستا انه د هوشمند 

اشاره   جرائم  امنیت، ضمن  بیان شاخص ا علیه  به  این حوزه،  فرانسه در  کیفری  نظام  به  ها،  ی گذرا 
ته  پرداخ است،  ده  کر جهی  و ت کم ابهامات و اشکاالتی که قانونگذار ایران در تدوین این قوانین به آن  

از   د شو  اسالمی قانون رهگذر  این    تا  قوانین،    نویسان جمهوری  این  بازبینی  و  بازنویسی  با  بتوانند 
 امنیتی را بهبود بخشند.   جرائم ی قوانین کیفری در  کارامد و    زند سا نواقص موجود را مرتفع  

 مفهوم جرم امنیتی()مفاهیم و مبانی نظری  .1
 موضوع و مجنی علیه آن  است که هدف،هایی  ک فعلفعل یا تردر واقع    علیه امنیتجرم  

امنیت است،   این    رونیازادر واقع  یافت، مع  جرائمتعریف  امنیت  تعریف  در  باید  الوصف  را 
عدالت، آزادی و ...    مانندامنیت واژه سیالی است که مشابه بسیاری از مفاهیم کلی علوم انسانی  

د  نک نی پیدا میوناگو ارف گ تلف، تعو در زوایای مخرند  داهای مختلفی در تبیین آن نقش  مؤلفه
آن   دیگری  و تعریف  تعاریف واژگان  ...    مانندبه  است. مفهوم  وابسته  تهدید، ترس، خوف و 

بودن    شدن و در امان  بیمی، ایمنی، جای امن، ایمنخوفی، بیامنیت در لغت فارسی به معنی بی
  ، ین گران )مععدم هجوم دی  ، آرامش، فقدان ترس و آزادی  یبه معنا یا  (  3377:  1377  ،)دهخدا

به معنای دیگر حالت    .است   در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن( یا  1354:  1388
حمله   یا  تهدید  هرگونه  از  گویند  فراغت  را  و حمله  تهدید  هر  یا  رویارویی  برای  آمادگی  یا 

«  ایمنی»و    «انایم»،  «استیمانمن«، »ربی از ریشه »ا(. کلمه امنیت در لغت ع38:  1386  ،)آشوری
است )دری  به مفهوم اطمینان، آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی  گرفته شده و  

کتاب    .(282:  1379  ،آبادینجف العربدر  شده    لسان  داده  قرار  خوف  برابر  در  امن  واژه 
»اَمِن« و مشآیات متعددی شامل کلمات »در قرآن کریم،    .(26:  1389  ،)آقابابایی   تقات اَمن« و 

ای ک دیگر  واژه  قرآن ن  است.  آمده  بودن است،  آرامش قلب و خاطر جمع  ایمنی،  معنای  به  ه 
آن عالوهکریم   نمونه  که  پرداخته است  نیز  مترادف  کلمات  بیان  به  کلمات مذکور  بر مشتقات 

 (.  62: 1397 ،کلمات مشتق شده از »سلم« است )طباطبایی
،  از تردید   یی رها آن را به    توان ی م و    است آن    ی و نیز مشابه معنای لغ   معنای اصطالحی امنیت 

صورت  امنیت به   . د کر تعبیر    و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند   ی مناک ی ب از اضطراب و    ی آزاد 
اشاره    ی ط ی شرا و دیگر    ی سالمت ،  اعتماد   ی، آزاد ،  به صلح   که است  گرفته شده    کار به   ی مفهوم در    ، وسیع 
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یا    ، ترس   ی، نگران ز  ا   ی آزاد اس  حس ا   ، از مردم   ی گروه یا    فرد   که   کند ی م  از    ی ناش   های تهدید خطر 
  علت تسری این معنا به است که معنای اصطالحی امنیت    ذکر   شایان   داخل یا خارج را داشته باشند. 

مطرح است،    ها آن یا سطوح متفاوتی که بحث امنیت در    ها رزش ا ی مختلف و متعدد و  ها حوزه در  
  عدالت   و   حکومت   سیستم   موقعیت   ی اقتضا   به   و   ( 27:  1389  ، ی )آقابابای   کند ی م یدا  معانی مختلفی پ 

  بودن   متنوع   و   سیال   از   نشان   ها تفاوت   این   همه   و  متفاوت است   آن   توجه   مورد   های ارزش   کیفری، 
 (. 107:  1394  ، علیزاده سرشت و    کوشکی رد ) امنیت دا   مفهوم 

می نیز  مختلفی  سطوح  در  را  قامنیت  توجه  مورد  دادتوان  سطح  ،رار  جمله  فردی،    از 
امنیت  اجتما  این میان  امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است و در  از سوی دیگر   ،... عی و 

مانند روح است، نسبت به  ذهنی یا به اصطالح امنیت پنهان که نسبت به سایر اشکال امنیت، ه
کم تبیین  جسم،  در  واقع شده است.  توجه  امنی   ه عینی دو وجتر مورد  افز ذهنی  باید  که  ت  ود 

د  کراما باید اضافه    ،اند که امری عینی است دید نکردن تعریف کردهدر قالب تهامنیت را    اًعموم
یست و این همان امنیت ذهنی  که امنیت وقتی وجود دارد که احساس کنیم تهدیدی در کار ن

است و در    بودن و نهراسیدن  ، در امانعدم خوفامنیت شامل معانی اطمینان،    روازایناست.  
دحس ا  هبردارند امنیت  و  اس  حاالت  در  موقعیت ر  خارجی  اطمینان  و  ایمنی  تا  ذهنی،  های 

بدیهی   .آمیزدحالت فکری در هم میهای عینی و بیرونی است و وضعیت فیزیکی را با  موقعیت 
(.  31:  1394  ، است امنیت ذهنی و عینی، از بعد فردی به امنیت اجتماعی وابسته است )جزایری

امنیت اجتماعی و    ربم جرائم علیه امنیت ناظر  ت در مفهو کلمه امنیت،  امنی  از ابعاد متنوع  فارغ
است  ج  ،ملی  موضوع  فردی  امنیت  کیفری،  حقوق  در  اال  امنیت  و  و  اشخاص  علیه  رائم 

امنیت  60:  1395  ،یزدیان جعفری)  است   یالمللنیب موضوع جنایات    یالمللنیب که  (. در جایی 
بزهموضو  میمستق  طوربه می  ع  میبزهبه    هاآناز  گیرد،  قرار  یاد  ملی  ضدامنیت  بر  شود  های 

 (. 24 :1389 ،کارگری  پور و)عالی
 (ای پژوهشهیافته ) ی نیتقن  یهاسته یبا  ی انگارده یناد .2

از   جامعه   یها رشته یکی  کیفری،  و  اجتماعی  شاخه   8کیفری شناسی مطالعات  که  از است  ای 
ل پیدایش اکاوی عوامبه بررسی و ه  ک   9جناییی شناس جامعه و برخالف    است شناسی حقوقی  جامعه 

فرایند تولید،   بررسی کیفری، به  شناسی پردازد، در جامعه می   ی شناخت جامعه امل  جرم با تمرکز بر عو 
قضایی(، ی ری گ شکل  مقامات  و  )ضابطان  کیفری  نهادهای  کیفری،  قوانین  کارکرد  و  عملکرد   ،
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کیفر قانون  عدالت  مجریان  کیفری،  تحلیل   رطو به و  ی  گذاری  قضاتصمیم   کلی  آث ات  ار یی، 
مطالعه در این حوزه   از مباحث مورد ی قوانین  کارامد .  شود می پرداخته  ها در جامعه و ...  مجازات 

از خواست حاکمیت است و چاره  اگرچه نمودی  قانون  ای جز تمکین برای آن در میان است. 
نی که ست. قوانین اانو کین جامعه به آن ق قانون بسترساز تم  ی یک کارامد   جامعه نیست،   ی ها توده 
یا شدت مجازات   توجه قرار نگیرد، هرچند از ابزار قهریه   سوی بسیاری از آحاد جامعه مورد از  

. دشو می عدم تمکین بخش زیادی از جامعه    سبب ی آن  کارامد زیادی نیز برخوردار باشد، لکن نا
، یی زدا جرم   با د و عماًل  پردازن می   یی زدا م ر ج   به   کارامد برای حل برخی از این قوانین نا گذاران  قانون 

می  پاک  را  مسئله  درصورتی صورت  مؤلفه    ی قانون   که کنند.  تمکین کارامد از  باشد،  برخوردار  ی 
معتقدند که ن  ا محقق   رو . ازاین ند کن می جامعه را نیز با کمترین ابزار قهریه و مجازات به آن تمکین  

 .  د شو   ر ت شکلی و ماهوی استوا بر پایه اصول و الزاما   باید گذاری قانون 
واسطه تأثیرپذیری کامل قوانین کیفری از علیه امنیت را به   جرائمنینی ایران در حوزه  ه تق سابق 

، این سابقه طوالنی در کنار سال دانست   1400صدر اسالم و سابقه در حدود  به  باید  متون فقهی،  
انتظا آمده از نظام دست تجارت به   دادهافزایش    گذاری را رات از قانون های حقوقی سایر کشورها، 

مع است  جدی  .  اشکاالت  ایران    در الوصف  کیفری  حوزه  توان  می را  قوانین  امنیتی   جرائم در 
 شود.پرداخته می   ها اهده کرد که در این نوشتار، به بخشی از این انتقاد مش 

 ها و ابهامات قوانیننارسایی .2-1
با مشخص   اگرچه  کیفری  بر دن  کر قوانین  ناقضان مجازات  ر   ای  سمی کشور، هنجارهای 

از هنجارشکن   ش دارند ال ت  افکار عمومی ج تقاص جامعه را  با مجازات  امعه را ها بگیرند و 
است دیده  لطمه  بخشند   ، که  آن   التیام  هنجارهای رسمی سبب به که  یا  اجرای  عنوان ضمانت 
آن   ثبات  و  و  شوند، قوام  هنجارها  این  از  صیانت  قوانین،  این  اصلی  هدف  نقش   لکن 

ساختن جامعه از هنجارشکنی است. حال اگر    لی مقنن، دور چراکه هدف اص،  پیشگیرانه است
ق  نارسایی این  دچار  ب وانین  ابهاماتی  و  جامعه  و  د  اش ها  سردرگمی  از   عمل در  ،  د وش سبب 

بستر   ی نقض غرض گیرد و در یک  فاصله معناداری می   ، هدف اصلی خود که پیشگیری است
 آورد.هنجارشکنی را فراهم می 

محق از  خصوص  اقبسیاری  در  میسینو قانونن  را  اصولی  متضمن    اندهکردطرح  ،  که 
ند که نگارش قانون از نظر شکلی،  تقدن معابرخی محقق  رونی ازابودن قوانین است.    ترثمربخش
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از نظر ماهیتی نیز قانون باید   .باید صریح، روشن، بدون ابهام، قابل فهم، موجز و شفاف باشد
اخالقیات،  عادالنه،   با  از  ربمنطبق  دیگر  هاتورضر خاسته  با  هماهنگ  اجرا،  قابل  جامعه،  ی 

المللی، ساختار حقوقی و منطبق با اسناد باالدستی شامل قانون اساسی و معاهدات بین  یاجزا
پیش قابل  دقیق،  کلی حقوقی،  اصول  با  و  همسو  الزامات شکلی  باشد.  منطقی و عاقالنه  بینی، 

که از  را  و قانونی    ندشو می  محسوبقانون  ناصر مقوم  ع  و  اندبه هم مربوط  کامالً  مذکورماهیتی  
-59:  1396  ،شمار آورد )جزایریبه  کارامدتوان قانونی  می   ،استاندارهای مذکور برخوردار باشد

گویای آن است که ابهامات    قوانین سیاسی و امنیتی در قوانین کیفری ایران(. لکن بررسی  60
 وجود دارد. جدی در این حوزه  

 نیاکندگی تقنیرپ .2-1-1
های مکرر به  ویژه اصالحیهگذاری موردی و متعدد، به گذاری پراکنده، به معنای قانونقانون

قوانین و الحاق مفاد جدید به قوانین پیشین، بدون دغدغه حفظ کلیت و سازگاری نظام حقوقی  
یا تورم    نینتورم قوا  پدیدهیه به  این رو .  ست االجراسی آسان مردم به قواعد حقوقی الزمو دستر

می  10گذاری قانون آسیب دامن  از  یکی  و  میزند  شمرده  تقنینی  نظام  شایع    شود های 
این مسئله  158:  1394  ،زادهمهدی  و  مرکزمالمیری ) امنیت    جرائمدر  وضوح  به(.  مشاهده علیه 

شامل مواد    محاربه،  صل هشتمذیل کتاب دوم )حدود( در ف  جرائم ، اگرچه عمده این  دشو می
ذیل کتاب    جرائمو    288و    286شامل مواد    االرضغی و افساد فیبو فصل نهم،    285  تا  279

و   512  تا  498د  کشور شامل موا  خارجی  و  داخلی  امنیت   ضد جرائم  در  ، فصل اولدر    تعزیرات
و    515  تا  513داخلی شامل مواد    مقامات  به  قصدءسو   و  مذهبی  مقدسات  به  اهانت   ،فصل دوم
سوم شاخارج  سیاسی  تمقاما  به  قصدءسو   در  ،فصل  مواد  ی  مجازات   517و    516مل  قانون 

رفته  مورد اشاره قرار گ   کتاب تعزیراتصورت پراکنده نیز در  لکن به  ،اسالمی احصا شده است 
(،  610ت )ماده  علیه امنی  جرائمتبانی برای ارتکاب  توان به موارد متعددی از جمله  میاست و  

نهب و غارت و اتالف اموال (،  675ماده  می )مقابله با حکومت اسال  به قصداموال    آتش زدن 
منظور  مومی بهاستفاده ع  مورد  ساتیخرابکاری در وسایل و تأس(،  683ی )ماده  صورت جمعبه

(، 617)ماده    نمایی، هیاهو و جنجالتظاهر، قدرت(،  678ی )ماده  اخالل در نظم و امنیت عموم
بر پراکندگی مواد  افزوند.  اشاره کر...  ( و  526بهادار )ماده  جعل اسکناس، سکه، اوراق و اسناد  

ی نیز به تصویب رسیده که در  امنیتی در قانون مجازات اسالمی، قوانین متعدد  جرائممرتبط با  
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از    هاآن  مختلفی  است   جرائمموارد  گرفته  قرار  تقنین  مورد  در    ؛امنیتی  جمله  کیفر از  قانون 
راه  یهابزه به  اخالمجازاخصوص    ردقانون  ،  1320/ 01/ 31  مصوب  آهنمربوط  در ت  لگران 

در امنیت پرواز هواپیما    کنندگاناخالل  ، قانون مجازات06/1336/ 16مصوب    صنایع نفت ایران
  کنندگان اخاللقانون مجازات  ،  1349/ 12/ 4هواپیما مصوب    ساتی تأسو خرابکاری در وسایل و  

و  ساتیتأسدر   و  آب  و  برق  کشور  گاز  م1351/ 10/ 12  مصوب  مخابرات  قانون  جازات  ، 
ن مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور  ، قانو 1353/ 02/02در صنایع مصوب    رانلگاخال

قانون  1384)اصالحی    1369/ 09/ 19مصوب   مصوب  اانهی را  جرائم(،  قانون    1388/ 3/ 5ی  و 
و    1390/ 06/ 07مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب  

 . ... قابل اشاره است 
نیروهای مسلح    جرائملیه امنیت، صرفاً در خصوص  ع  جرائمیز در حوزه  متما  گذاریقانون

نیروهای مسلح   نیروهای مسلح)قانون  به1382/ 10/ 25مصوب    قانون مجازات جرائم  واسطه  ( 
ب  لکن در سایر موضوعات سب   ،رسدمی   نظربهتمایز نیروهای مسلح از شهروندان عادی منطقی  

مخت اشکاالت  با  به  هک د  شومی  لفی پیدایش  شد.  خواهد  پرداخته  این    این وجود    آن  صرف 
به نیز  تقنینی  است.  پراکنده  اشاره  قابل  قوانین  مجزای  اشکاالت  از  یکی   گذاری قانونعنوان 

نظام  مبتال  هایاز آسیب   توانمی  را  پراکنده با  .  دانست   ایران  جمهوری اسالمی  گذاریقانون  به 
که از مصادیق   کنیممیوارد متعددی برخورد م  به  اسالمی ایشور مجلس  بمصو  ین قواندر   تتبع
 (. 157: 1394 ،زادهمهدی و  مرکزمالمیری) شودمی شمرده  پراکنده گذاریقانون

 تعارض یا تناقض قوانین .2-1-2
علیه    جرائماز نتایج پراکنده تقنینی است که این تناقضات در    تعارض و تناقضات قانونی

گذار جمهوری اسالمی ابتدا در قانون مجازات اسالمی وناست. قانهده مشا ح قابل وضو یت بهامن
کتاب حدود، در    باب هفتمدر    وانگاری  کلیات، حدود، دیات و قصاص را جرم  1370مصوب  

است. در رویکرد این قانون،   دهکرتبیین  را    االرضمحاربه و افساد فیموضوع    196  تا  183مواد  
انتقاد    سبب که    شدهانگاری  جرم  م محاربهوان عاعنوان یک عناالرض و بغی بهاد فیمحاربه، افس

رو در قانون جدید مجازات اسالمی که  . ازاینه است بسیاری از حقوقدانان و فقیهان قرار گرفت
کتاب   فصل هشتمعناوین به تبیین آنان در ذیل    ضمن تمایز این  ،هتصویب شد  1392در سال  
نو ف  285  تا  279د  موا  ( درمحاربهحدود ) افساد فیحدود )هم کتاب  صل  ( در االرضبغی و 
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فقیهان که یکی از عناصر مادی    و برخالف نگرش برخی  ه شده است پرداخت  288  تا  286مواد  
تعریف جدید خود، در عنصر مادی جرم محاربه، مطابق  اند، در  امنیتی را مسلحانه دانسته  جرائم

و برخی از مصادیق    ست ه اتبعیت کردطه دست به سالح بردن  نگرش بسیاری از فقیهان از ضاب
که طبق  حساس حکومت کودتا    یهانامزد شدن برای تصدی یکی از پست از جمله    را  محاربه

از مصادیق محاربه  به  1370ق.م.ا    188ماده   اقدام  حذف    ،بود  شده  رذک عنوان یکی  این  نمود. 
ت.  سا ده  کرقنینی  تناقضات تمی را دچار  قانون مجازات اسال،  دشو میاگرچه ارزنده محسوب  

در ق.م.ا  قانون گرفته  1392گذار  بهره  بردن  به سالح  در مصادیق  درحالی  ،از ضابطه دست  که 
  است،   برای محاربه گرفته شده  1375له کتاب تعزیرات ق.م.ا  مختلفی که در سایر قوانین از جم 

این موارد میاست در تعارض   از جمله  به ماده  .  که    م.اق.  504توان  کرد  مؤثر  یک  تحراشاره 
مسلح  نیرو عصیانهای  به  به   ... محاربه  و  مصادیق  از  را  دشمن  پیروزی  یا  و  براندازی  منظور 

بناکه در تحریک ضابدرحالی  ،دانسته ندارد و  بر تعریف ق.م.ا طه دست به سالح بردن وجود 
از    1392 صرفاً  امر  تلقی    بایدمعاونت    حیث این  قانو د  شو جرم  هم  اگر  به  نو  تصمیم  گذار 
دارد، باید آن معاونت با جرمی که آن را از مصادیق آن  در جرمی  معاونت  نگاری مستقل  اجرم

است  م  ،برشمرده  مصادیق  قرابت  با  مفاهیم  ناهمخوانی  این  باشد.  داشته  در   ذکرشده فهومی 
یک در این قانون هر  چراکه،  نیروهای مسلح نیز شدت بیشتری یافته است   جرائمقانون مجازات  

نوعیهاضابطهاز   ام  اخالل  )موجب   ی  )بهدر  ...( و شخصی  و  بهنیت  براندازی(  تنهایی  منظور 
قرار گرفته و عمالً برخی از مصادیق ذیل عنوان محاربه، چندان سنخیتی با تعریف  مورد تأکید  

و حتی شامل ترک فعل، معاونت، تبانی، اعمال مقدماتی و شروع به    ردندااز محاربه    شدهارائه
 : دکررد ذیل اشاره  به موا توانمیجمله جرم نیز شده است. از  

 ؛(21ماده  «ب»)بند  منظور براندازی نظامبه ا دشمنتبانی ب ✓

جمع ✓ یا  یا  کمک  تحریک  یا  نیرو  و    آوردن  فراهمآوری  دشمن  برای  نیرو  جذب 
  و فرار ...   تحریک به عصیان(،  21ماده    «ج»منظور براندازی )بند  ی محارب بهها گروه

کر مخفی  فراریایا  )ماده  دن  به  ت  (،23ن  و  و  زدن  شآتیا    تخریب حریک  سایل 
 ؛ (94و  93واد م)تجهیزات نظامی 

)ماااده   شودیمها( که موجب ضرر معتنابهی  هایی )ترک وظایف و مسئولیت ترک فعل ✓
 ؛(51ماده  «الف»و بند  44، 43، 42، 37، 35، 32، 31، 30، 29
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م ✓ اطاعت  از  مسلح  نظامیان  بهسرپیچی  دستهافوق  تبانجمصورت  یا  الف ند  )بی  عی 
 ( 33ماده 

 ؛(39)ماده   صالحیذی  هاسازمان  هایدستورعدم اجرای  ✓

  ؛(73 تا 71و   65 تا 61برخی از مصادیق فرار انفرادی )ماده  ✓

 (74فرار جمعی )بیش از دو نفر( با تبانی )ماده   ✓

  ؛(78ماده  «الف»ارائه گزارش خالف واقع )بند  ✓

 ؛(87)ماده    لحنیروهای مس  امی و اموالظی اشیای نومیل واگذارفروش و حیف ✓

 ؛(92)ماده   وسایل و تجهیزات نظامی  سرقت  ✓

 .(115توزیع اقالم خوراکی و دارویی تقلبی )ماده   ✓

( یا 24ماده    «الف و ج»  بندهای برخی از اقسام جاسوسی ) به  توان  می  مذکوربر موارد  افزون
و اسناد و اسرار    هانقشهیا    ات نظامی و تجهیز  ساتی تأسیا  ه  گا پای  یافشا موارد مشابه آن مانند  

( نیز اشاره داشت که برای آنان مجازات محارب در نظر گرفته شده  21ماده    «الف»  )بند  نظامی
نظرهایی دارند و برخی  اختالف یا تعزیری بودن جاسوس  است. اگرچه فقها بر سر حدی بودن  

اعدام   را مستوجب  برخی  هدانستآن  به  نی  و  استناد  روایات  این جرم تحت   از  لکن   ،انددهرک ز 
گذار در ق.م.ن.م برای حل  . شاید چنین برداشت شود که قانونانددهکرنعنوان محاربه استفاده  

که به شکلی عناوین مذکور را  د  کناستفاده    «مجازات محارب»از عنوان    این مشکل تالش داشته
نکرده تلقی  محاربه  عنوان  مجااز سوی    .است   تحت  رادیگر  محارب  د  زات  آنان  نظر  برای  ر 

تا   یابداز  گیرد  تناقضات مذکور نجات  از  با  ،این رهگذر  نیز  راهکار  این  اینکه    توجه  لکن  به 
مشخص  مقدس  شرع  در  نمی احدود  و  ترسیم  ند  آنان  برای  مشابه  عناوین  چندان  دکرتوان   ،

 رسد.نمی  نظربه منطقی
رخی معتقد ب  کهاست  ب شده  علیه امنیت، سب  جرائمگذار در حوزه  تعارضات تقنینی قانون

نتیجه گرفت که    توانمی ،  شده  ذکرمحارب بودن    در حکمباشند با نگاهی بر قوانینی که درباره  
به ضابطه دست   آنکهبیش از  ایران برای شمول عنوان محاربه نسبت به عمل مرتکب، گذارقانون

ن  هما  بطه شخصی( که یا قصد فاعل )ضا  وعی(، به آثار جرم )ضابطه ندکنبه اسلحه بردن توجه  
 (. 52: 1392 ،است )میرمحمد صادقیده کرتوجه  ،ایجاد اخالل و بر هم زدن امنیت و ... است 

تناقضات قوانین را در   نیز می دیگر  جرائمتعارضات و  قانوندکرتوان مشاهده  ی  گذار در ، 
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(  شدهسوخنمق.م.ا )  187و    186  دوامیافته امنیتی، در  سازمان  جرائم انگاری  در جرم   1370سال  
هواداری  ویت  عض در  را  و  را  پشتیبانی  نوع  هر  و  باشد  مؤثر  تالش  با  همراه  و  آگاهانه  که 

  کرد انگاری حداکثری  ولو آنکه در شاخه نظامی آن نباشند، جرم  ،یافته مسلحهای سازمانتشکل
در سال   بعدها  دانست.  محارب  را  آنان  صرف عضویت    م.اق.  499و    498  وادم در    1375و 

گونه قیدی مانند همراه و هیچ  کردانگاری  محارب جرمهای غیرگروها در  مادی حالت( ر)عنصر  
آ برای  مؤثر  تالش  نداد با  قرار  گروهدرحالی  ،ن  ماده  این  موضوع  غیر که  که  های  بود  محارب 

 صد ق  بهتری دارد. اگر عضویت در تشکل یا گروه  های محارب عنوان خفیفمراتب از گروهبه
امنیت   زدن  بهبرهم  باشد،  نیز جرم    طریق  جرم  محارب  تشکل  گروه،  در  باید عضویت  اولی 

اما   را  گذارقانونباشد،  نکردهجرم   آن  بود.    انگاری  کرده  تأثیرگذار  تالش  به  مقید  با  را  آن  و 
بر عضویت، دایره جرم را به هواداران دارای فعالیت مؤثر نیز تسری  عالوه  186همچنین ماده  

مؤثر  لکن برای هواداران دارای فعالیت غیر  کرده است، گاری  انجازات جرماده و آن را با اشد مد
انگاری نداده بود که این امر بیانگر نگاه صفر و صدی به جرم و مجازات و  گونه جرمنیز هیچ

گذار در مرتفع شد و قانون  1392عدم تناسب جرم و مجازات بوده است. این مسئله در سال  
عضویت  288و    287  وادم گروه  ق.م.ا  جرم  هایدر  را  )باغی(  قید  ده  کرانگاری  مسلحانه  و 

. از سوی دیگر همانند  دشو مرتفع    499ؤثر را نیز حذف کرد که این تعارض با ماده  فعالیت م
انگاری صورت نگرفت که بیانگر تغییر نگاه مقنن به  برای هیچ نوع از هواداران جرم  499ماده  

 صوص است. خ این ثری درمح صفر به تسامح حداک این مسئله از تسا
 ین مجرمانهگویی عناوابهام و کلی. 2-1-3

و جا برای    باشداصل کلی در حقوق جزای امروز آن است که قانون باید صریح و روشن  
(. از نظر شکلی، نگارش قانون باید  29:  1392  ،تفسیر و تعبیر باقی نگذارد )میرمحمد صادقی

  ردید تبی(.  60-59:  1396  ،ریشد )جزایشفاف با  جز و، مو فهم  قابلابهام،  صریح، روشن، بدون  
 شود   نوشته  روشن و بدون ابهام  باید  دارد،  که  ایویژه  و اهمیت   حساسیت   دلیلبه  کیفری  قوانین

مجازات  که  مواردی  در   وظیفه  این  و شود  می   مضاعف  طبعاً  ،میمواجه  اعدام  مثل  سنگینی  با 
 و  مجریان  موجب سردرگمی  ق،مغل  یا  مبهم  متناقض،  (. یک قانون63:  1392  ،)میرمحمد صادقی

  ، راسخ)  کنند  پیروی   آن  از  یا   درآورند  به اجرا  را  قانون  خواهند و بایدمی  که   بود   خواهد  تابعانی
لکن با بررسی اجمالی    ،های اصلی تدوین قوانین است از شاخصآنکه این اصل    (. با33:  1384
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د  کرر این قوانین مشاهده  را دگویی  و کلی  ح سردرگمی، ابهاموضوتوان بهعلیه امنیت می  جرائم
و حدود    ها مفهومی کلی بدون ارائه مالک   که   استاالرض نمایان  افساد فی  مانندکه در عناوینی  

مجازات اخاللگران در نظام  2در ماده   گذارقانونانگاری شده است. برای مثال جرم هاآنو ثغور 
عنصر مادی    حیث از    دی پرداخته ور نظام اقتصاو قسم از اخاللگران دتصادی کشور به بیان داق

و دیگر اخالل با    االرضیفکه یکی اخالل در حد افساد  است  ه  کرددو نوع اخالل را تصور  
افساد   موجب  که  کمتر  اخالل،  است ،  گرددینمشدت  تشخیص شدت  برای  را  معیاری  لکن   .

ک معل محول  قاضی  به  را  آن  تشخیص  و  نکرده  چنینوم  است.    زمینه   نویسی،نوناق  شیوۀ  رده 
فراهم  اعمال را  قضات  شخصی  آزادی  امکان  وکند  می   سالیق  حقوق   مشروع  هاینقض    و 

که رشد و تحوالت گسترده در عرصه  گسترش می  را  افراد  شهروندی بتوان گفت  دهد. شاید 
ز متعدد  شرایط  وجود  کشور  اخاللاقتصادی  اطالق  در  تأثیرگذار  مکانی  و  شده مانی  سبب   ،

د ننبرگزی   که واگذار کردن تشخیص موضوع به قاضی است،را ه ن گزینبهتری گذارونقانکه  است  
با مرور زمان    ،دکریمو بیان معیارهای خاص    محدود کردناقدام به احصا و    گذارقانونو اگر  

  این   عمالًکه    شدی می مختلف پدیدار  هامکانعدم تطبیق با زمان و  دچار مشکالت عدیده و  
ضمن احاله این    گذارقانونیا شاید با استناد به اینکه   کردیم یی جدی مواجههاچالشون را با قان

توجه    این قانون، نظر کارشناسان را نیز مورد  1ماده    2موضوع به تشخیص قاضی، در تبصره  
این  لکن باید پذیرفت که    کرد،گویی و ابهام تقنینی مذکور را توجیه  کلیقرار داده است، بتوان  

های ها در پروندهتمایز احکام دادگاه  مانندسوئی    است که تبعاتابهام قانون    اقدام از مصادیق
 ار کبه  هاییچنین ماده  در  که  وسیعو    عمده  شدید،  های گسترده،همراه دارد. واژهبهمشابه را نیز  

 ها آن  تعریف خاص خود را از  هر قاضی ممکن است   و  ندارد  روشنی  و  دقیق  تعریف  اند،رفته
 در   دقتیبی  قوانین،  ثباتیبی  و   از سوی دیگر فزونی  .(63:  1392  ،رمحمد صادقیارائه دهد )می

ناگهان  شهروندی  برای  آن،  اعمال  شرایط  در  ابهامات  و  قانون  محتوای  و  تدوین  عمال ا  با  که 
:  1391  ،متیو )تحمل نیست    قابل   گاهی   که  کندمی  ایجاد   حقوقی  ناامنی  ،شودمی  روروبه  قانون
  در   کلی  و  مبهم  واژگان.  نیست   برخوردار  الزم  شفافیت   از  نایرا  اقتصادی  کیفری  . حقوق(135
  تعیین   و   تعریف  دونب  فراوان  و  کالن   عمده،  اخالل،   مانند  اقتصادی  جرائم  قانونی  متن  ترینمهم

گوناگونسبب    آن  قلمرو  هاآن  وکالیو    متهمان  شکات،  قضات،  سردرگمی  و  تفسیرهای 
 معاونت )  ندارد  دنبالبه  را  اقتصادی   ائمرج  با  بارزهم  در  الزم  موفقیت  نهایت   در  و  شودمی
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  ه حوز  گویی دراین ابهام و کلیبه    توجه  نیز بان  امحقق  (. برخی3:  1387  قضاییه،  قوه  آموزش
  را  امنیت  دامان امنیت، و آزادی بین تقابل  در که مقنن کنندمیی را مطرح و بیان  هایانتقاد امنیت،

  و   حفظ  در  سعی  کیفری  حقوق  هجاافتاد   ضوابط  از  خارج  و  ده گستر  انگاریجرم  با  و  گیردمی
 (.  108: 1394 ،علیزاده سرشت و   کوشکیدارد ) خویش دنظرم هایتداوم ارزش 

 نگری )عدم جامعیت(جزئی .2-1-4
،  سخت، شدت عمل وافری به خرج داده   جرائمچه در حوزه  نظام حقوق کیفری ایران، هر

فیق خیانت  فری ایران ضمن تلت. نظام کیی داشته اس یزآممسامحهنرم، نگرش    جرائمدر حوزه  
بیگانگان  به  کشور جهت خدمت  و  ملت  به  از خیانت  مضیقی  مفهوم  با جاسوسی،  کشور  به 

جرم جاسوسی  عنوان  نمونهده  کرانگاری  تحت  سایر  جرمو  را  آن  است،  های  نکرده  انگاری 
ادرحالی است  عبارت  کشور  به  خیانت  فعل  که  کشور  به  خیانت  فرد  ز  یک  یعمدی  ا  ایرانی 

دمت دولت ایران است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به  خارجی در خ
( یا  328:  1369  ،اندازد )گلدوزیانو امنیت کشور را به مخاطره میکند  میزبان مملکت، تأمین  

ل لطه و استقالشور دیگری که دارای سوسیله ایجاد ارتباط با ک سوءقصد بر ضد امنیت کشور به
)گ  اسالمی  697:  3، ج1344  ،ارواست  جمهوری  خارجی  و  داخلی  امنیت  با  منافی  عمل  یا   )

اضرار به امنیت   به قصدایران از سوی هر شخص ایرانی یا خارجی مأمور به خدمت در ایران،  
 (. 37: 1378 ،شود )ساریخانیکشور و نفع کشور دیگر، خیانت به کشور محسوب می

ک قانون مجازات   در  و  اب چهارتفرانسه،  آسایش    هاجنحهم )جنایات  ملت، دولت و  علیه 
عنوان اولین عنوان مجرمانه  علیه امنیت است، جرم جاسوسی را به  جرائمکه کتاب    11عمومی( 

ملت اساسی  مصالح  به  نسبت  تعدیات  اول  فصل  و  در    ،12ذیل  خیانت  عنوان  با  مجزا  گفتار 
امقر  بحث   مورد  13جاسوسی  این  که  داده  تو ار  بیانگر  اولویت قانون  هجر  به  فرانسه  بندی  گذار 

قانون  جرائمدر حوزه    جرائم امنیت است.  عنوان    ششگذار فرانسه جرم جاسوسی را در  علیه 
لوازم و تجهیزات به یک   یا  نیروهای مسلح  اراضی ملی،  از  یا بخشی  مجزا شامل تسلیم همه 

خ قدرت  یک  با  همدستی  خارجی،  اطالعقدرت  تسلیم  ب  بهت  اارجی،  قدرت  یگانه،  یک 
و زوایای  ده  کرتقنین    ،مذکور  جرائمبکاری، تهیه اطالعات ساختگی و تحریک به ارتکاب  خرا

را آن  استی  انگارجرم  مختلف  نه  کرده  اطالعاتو  ارائه  پیشگیرانه،    ،تنها  اقدامی  در  بلکه 
اطالعات گردآوری  بیگانگان،  با  مذاکره  فعالهرگونه  تصدی  به،  تس  منظوریت  و  لیم  کسب 
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خواهد شد و یا تهیه اطالعات ساختگی را با هدف منجر  به تعرض به منافع بنیادین    اتیاطالع
با نگاهی  .  انگاری کرده است خدمت بیگانگان را ذیل عنوان جاسوسی و خیانت به کشور جرم

را در    گذارننو قانگر  نگرش جزئی  توانمی،  گذرا به قوانین کیفری کشورمان در حوزه جاسوسی
مشاه  قوانین کرد،  دموضوعه  کرده    گذارقانونه  ضد ها حوزهدر  است  تالش  و  اطالعات  ی 

یا تأثیرگذاری و توجهی به همکاری  د  کنانگاری  اطالعات، تنها موضوع ارائه اطالعات را جرم
گذار  گر جاسوسی نکرده است. قانوندر تصمیمات و مصوبات نظام با هدایت دشمن و صور دی

ا  501ماده  در    ایران اطالق.م.ا  نوعی   نحویبه،  صالحیت   فاقدافراد  به    عاترائه  متضمن  که 
تا ده سال)  جاسوسی باشد اماکن ممنوعه    ق.م.ا،  503در ماده    ،(حبس  یک  به  ورود غیرمجاز 

شش ماه  از اماکن ممنوعه )رداری  ببرداری یا گرفتن فیلم یا عکسنقشهکسب اطالعات یا  برای  
ن و در ان و مأموربا پوشش مسئوال  العاتری اطآوجمع  ق.م.ا،  505در ماده    ،(تا سه سال حبس

مأمور  یمباالتیبق.م.ا،    506ماده   از سوی  )او عدم رعایت اصول حفاظتی  ماه  ن  تا شش  یک 
را جرمحبس مصادیق جمع(  از  که جملگی  کرده  بیگانگان آانگاری  به  اطالعات  ارائه  و  وری 
یا    حبس(  ماه تا سه سالشش  از  )  ه اختفایا کمک ب  .ا، اختفا.مق  510در ماده    همچنین  .هستند

( را  بیگانگان  به  معرفی جاسوسان  و  تا  جذب  ماه  ده  کرانگاری  حبس( جرم  سال  دواز شش 
مواج در  صرفاً  البته  با  هاست.  داهادولت ه  متخاصم  وسیعی  را  جرم  و  ده  کرتر  یره  تبانی  و 

به  ان محارذیل عنو  ران  انگاری و آق.م.ا جرم  508همکاری با کشورهای متخاصم را در ماده  
تبانی با کشورهای متخاصم، با تفسیر    به صرفکه این محدود بودن موضوع جرم  است  دانسته  

و   آمریکا  کشورهای  به  ملی  امنیت  نیز  م  اسرائیلشورای  همکاری  دشحدودتر  تحدید  این   .
ز چنگ  راحتی او به  برندب  ی بیشتربهره  قانونی    خألموجب شده است بسیاری از افراد از این  

، برای توضیح این موضوع این نکته ضروری است که در عصر کنونی عرصه  ندکنفرار  قانون  
اطال  نفعیذبه کشورهای  اطالعات   تبدیل شده   شودی نم  محدود عات  از  تجارتی جهانی  به  و 

کوچک حتی    .است  امروزه    یاافتادهعقب کشورهای  نیز  آفریقا  قاره  کشورهای  کسب  مانند  با 
اقدام آن    اطالعات  فروش  درآمدی  عنو بهبه  راه  از  دکننیمان  بسیاری  حتی  ی  هاسیسرو، 

با   همکاری  با  غربی  و  هات دولجاسوسی  )آمریکا  متخاصم  بهاسرائیلی  برای  (  واسطه  عنوان 
با دولت متخاصم در قانون ما    محدود کردن  روازاین  ،ندکن یمکشور مذکور فعالیت   همکاری 

ی جاسوسی  هادستگاهراد نقش عمال  یاری از افامروزه بس   کهچرا  ،رسدینم  نظربه  چندان موجه
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نوعی دست این افراد را  ، بهها یهمکارانگاری این  با عدم جرم   گذارقانون  کنیول  ند،نک یمیفا  را ا
این   داشتهباز    هااقدامبرای  بتواند   نگاه  بهتر  همکاری  این  برای  فرضی  مثال  شاید یک  است. 
نگا ت نگرش  روشن سازد،  را  کهفرد  دیکنصور  رنده  ارتباط  ها اهدستگبا    ی  دشمن  اطالعاتی  ی 

ارائه   تهیه و  ... در کشور  و  اقتصادی  گرفته است، طرح عملیاتی را برای موضوعات سیاسی، 
یا آنکه با ارائه اطالعات غلط  د  کنو با استفاده از نفوذ خود بتواند آن را به کل کشور ابالغ  د  کن
درگیراتصمیمفریب    سبب   شدهت یهداو   شد  ن  و  نظام  دستوره  نظام هایبه صدور  زیان  به  ی 

تصور    .شودمنجر   مسئوال  دیکنیا  از  رئیس  نفردی  حتی  اطالعاتی  یا  دستگاه  توسط  جمهور 
و بدون آنکه د  شو یا وزیر و ...  جمهور  بتواند رئیس  ، یا فردی که جذب شده است   جذب شود 

در هدایت کشور،   هاآنهای  ز فرمانتنها با تبعیت ا  ،کندویس جاسوسی ارائه  اطالعاتی به سر
با حال  بکشاند،  انحطاط  به  را  لطمات    توجه  کشور  ابه  مطرح    هااقدام   نیگسترده  سؤال  این 

تعقیب است؟    خائنانه تحت چه عنوانی در قوانین کیفری ما قابل  هایاقدام  که این قبیل  شودیم
وی مجرمانه باشد    یهارمانالف( ف   : است   ییقضاتأسفانه تنها در سه صورت فرد قابل پیگرد  م

قابل  کمتر  است(  )که  تنها    ،تصور  این صورت  محکوم    سبب بهدر  کار  آن  ، ب(  شودیمجرم 
، این  دشو یممحکوم به همکاری با دولت متخاصم    ،کشور مذکور از کشورهای متخاصم باشد

.  دشو ینمرها  و شامل انگلیس و سایر کشو   است ی با آمریکا و اسرائیل  فرض تنها شامل همکار
درای و    ن  کشورها  از  بسیاری  که  است  تالش  هاسیسرو حالی  اطالعاتی  جلب    کنندیمی  با 

بگیرند   بهره  کشور خود  نفع  به  افراد  درصورتیهمکاری  آنکه  نفعی  یا  همکاری  این  عاید که 
جارت، برای دیگر کشورها دست به چنین اقدامی بزنند.  عنوان واسطه و تکند، بهکشورشان نمی

 . ست ینی قابل پیگرد امجرمانهیچ اقدام تأسفانه در چنین صوری فرد تحت هم
ماده  قانون در  محدود  فزوناق.م.ا،    508گذار  و  دن  کربر  خارجی  کشورهای  با  همکاری 

ده از واژه کشورهای  جای استفاگذار فرانسه که بهآن به متخاصم، برخالف قانوندن  کرصر  منح
وسیع دایره  مدنظر  بیگانه  را  تحت  تری  یا  بیگانه  سازمان  یا  شرکت  خارجی،  قدرت  و  گرفته 

است. این در  ده  رک ، صرفاً به کشورهای بیگانه بسنده  کردهکنترل بیگانه یا با مأمورانشان را ذکر  
ا حتی با عناوین  یهای موجه  ن و نهادهای اطالعاتی با پوششاحالی است که بسیاری از مأمور

اقدام  به  مبادرت  ایران  نک می  اطالعاتی  هایتجاری  کیفری  قانون  در  امر  این  که  انگاری  جرم ند 
 است.  نشده
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 نجارشکنیاثربخشی معکوس قوانین و تشدید ه .2-2
تری  ثمربخش بودن آن از اهمیت ویژه  ،تبعیت قوانین از اصول شکلی اگرچه اهمیت دارد

ری اولیه  ه اشاره شد، هدف غایی قوانین کیفری، جلوگیری و پیشگیک طوربرخوردار است. همان
همچنین با مجازات مجرم و هنجارشکن، هدف دیگر آن  .  از ارتکاب جرم و هنجارشکنی است 

قوانین کیفری را باید در یک   رو نیازاکار است. گیری ثانویه از ارتکاب جرم توسط فرد بزهپیش
ز ا  الاقل،  بر هماهنگی کامل میان قوانین آن، ثمربخشیهعالومنظومه فکری کالن ترسیم کرد که  

قوانین    پذیرتحقق  نظری  حیث  اگر  نگاه   صورتبهباشد. حال  بدون  یکدیگر  از  جزایری جدا 
نقض غرض دشو تدوین    ییهدف غاارچوب یک  هماهنگ و در چ آن  ثمره  ثمربخشی  ،  ها و 

سیاسی و امنیتی    جرائمدر حوزه    حداقلی یا معکوس خواهد بود. با بررسی قوانین کیفری ایران
امی از  برخی  به  عدمتوان  ناهماهنگی  ین  نتوازن،  و  کاهش    هاغرضقض  ها  آن  ثمره  که 

، برخورد  دشو میاثربخشی قوانین و حتی در مواردی تحریک جامعه به سمت فضای آنومیک  
 که نیازمند اصالح و تجدیدنظر در قوانین کیفری را ضروری ساخته است.  

 زنی نامتقارنبرچسب .2-2-1
برچسب  مطرح   14زنینظریه  نظریات  چون شنجرم   از  مختلفی  عناوین  با  که  است  اختی 

شود. این نظریه که نیز شناخته می   کردن  دار لکه و   زنی انگ   نهادگرایی،   ساختارگرایی،   گرایی، تعامل 
از   اجتماعکتاب  برگرفته  و  بام  15جرم  تانن  سال    16فرانک  )   1938در   ،ک شین م و    ویلیامزبود 

 (. لمرت در 176:  1382  ،نا نهاده شد )غالمی ب   18رهوارد بکو    17لمرت  توسط ادوین،  ( 151:  1383
کتاب   بکر و    19اجتماعی  شناسی آسیب کتاب    در   1951  سال  نجفی  )   20انحراف  شناسی جامعه   در 

این نظریه را تبیین   نشینان حاشیه سپس در کتاب دیگرش به نام    ،( 200:  1374-1373  ، ابرندآبادی 
داوری ند  د کر  و  برچسب 637:  1380  ، )سلیمی  نظریه  که  (.   ، پوزیتیویسمی است   های نظر از  زنی 

انحراف کیفیتی از واکنش است و ذات یک و بر پایه آن،  کند  می نوعی واکنش اجتماعی را تبیین  
: 1383  ، مک شین و    ویلیامز )   انحرافی وجود ندارد   ، اگر واکنشی وجود نداشته باشد   ، رفتار نیست 

ه که از آن با عنوان انحراف اولی  اتفاقی  و   سبک   قبال جرائم  آن واکنش جامعه در   ساس برا (.  163
می  یاد  سبب  اولیه  با ا مجرم  بعضی   که د  شو می شود،  برچسب   و   اغماض  عدم   ن  کار بزه  الصاق 

دستگیر و وقتی شخص  کنند.   تجربه   جامعه در   را  طردکننده  و   تحقیرآمیز   برخوردی  و   وندش  مواجه 
رسمی و گسترده   طور به جامعه طی این فرایند شخص را    ، شود ت محکوم می محاکمه و در نهای
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 وارد آمدنبه آثار    ،زنی (. دیدگاه برچسب 301  :1380 ، )ولد، توماس و جفری   کند مجرم معرفی می 
ر شخصی رسمًا انگ برچسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد. اگر ب 

خالف کج  وا رو،  مجرم  یا  با  کار  متناسب  شکلی  به  او  که  شود  موجب  است  ممکن  آید،  آن رد 
، برای هنجارگرا   ه خودانگارحفظ یک  ( و اگرچه  186  : 1385  ،ز هین  و   وایت برچسب رفتار کند )

شده از سوی ده داتصویر  در این شرایط  ممکن است شخص    لکن  ،اغلب مردم خیلی مهم است 
مجرمانه در   ه انگار ا تغییر دهد و خود آن، تصویر شخصی خویش ر   براساسجامعه را بپذیرد و  

 هانگاراحتمال اینکه خود  ، باشد بیشتر    خورد می   فرد   که   ی دفعات برچسب رچه  ه  وی شکل گیرد و 
در برچسب دفاع فرد  (.  158:  1383  ، مک شین و    ویلیامز )   شود بیشتر می   ، مجرمانه بگیرد  خورده 

از برچسب ف   کاهششود فرد برای  های واکنش اجتماعی موجب می مقابل حمله  ناشی  شارهای 
بپذیرد   ، آن مجرمانه  که دیگران هنگامی   ، کنند مجرم تصور می   کاماًلسانی که خود را  زیرا ک   ف را 

عنوان   ها آن  این  با  می را  معرفی  می کم  ، کنند ها  تهدید  جفری   شوند تر  و  توماس   :1380،  )ولد، 
به تعبیر دیگر 302  ایخودانگاره   ایجاد   و   آن   تدریجی   پذیرش   سبب   مجرم،   برچسب   استمرار   ، (. 

شخص   مجرمانه  و    را   او   سرانجام   و   شود می   در  ثانویه  انحراف   یفرهنگ خرده   در   عضویت به 
داد. اگرچه  خواهد   سوق  مجرمانه،  ای حرفه  قالب   در  بیشتر،  و  تر گسترده   جرائم   ارتکاب  و   مجرمانه 

مبنای   در  نظریه  که    نظری این  مجرمانه  رفتار  بودن  نسبی  بر  هیچ   براساس خود  را   آن  رفتاری 
به نمی  قلمداد  خودی توان  بد  مبت د کر خود  ساخته،  جرم  نظریه،  این  طبق  و  است  پرداخته   و  نی 

و  ه گروه  )حسینی  ندارد  جامعه  در  عینی  واقعیتی  که  است  نائینی متولی ای خاصی  : 1391  ، زاده 
گویای    ، ( 135 ک یک لکن  آن است  بسترهای  رفتار مجرمانه و علل و  پیدایش  از زوایای  ه سری 

ن د  شو می سبب   مجرمانه،  برچسب  از  ناشی  اجتماعی  بزه فشار  پیدایش  در  مؤثری  کاران قش 
 . شته باشد دا ای  ه حرف 

پرخطر را    جرائمکار رفته و  هخرد و سبک ب  جرائمزنی اگرچه در خصوص  نظریه برچسب 
.  کردوی  واکاامنیتی را نیز    جرائمتوان  گیری از این نظریه میبا بهره  است،   نکرده واکاوی  چندان  

لکن آن انحراف اولیه او از شدت چندانی شود،  اگر فرد دچار انحراف اولیه  امنیتی    جرائمدر  
و  د  شو با مجازات شدیدی مواجه    روی امنیتی ، در چنین وضعیتی اگر فرد کجنباشدبرخوردار  

به نیز  جامعه  روانی    عنواندر  فشار  دچار  ناخواسته  شود،  معرفی  امنیتی  این  شود  میمجرم  و 
شدیدتر امنیتی برای وی تسهیل   ئمجرادانگارانه ناقض امنیت در وی تقویت شده و ارتکاب  و خ
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و موجب ایجاد    کندمینمایی  دعوای خیابانی با چاقو، قدرت  ، برای مثال فردی که دردشو می
عنوان محارب،دشو میوحشت  و  رعب   با  اگر  میزان جرم وی،  و  شود،مجازات    ،  در  آنکه  لو 

سو به عدم  تخفیف واسطه  دیگر،  مخففه  عوامل  یا  شوندءپیشینه  قائل  دچار   ،هایی  شخص 
ارتکاب   بعد  مراحل  در  امنیتی شده و  تسهیل    جرائمبرچسب مجرم  برای وی  امنیتی شدیدتر 

تر را تحت عناوینی دیگری  سبک  م جرائ،  جرائمگذار در تبیین  که اگر قانون. درصورتیدشو می
ای آن بهره نگیرد، این مسئله تا حدودی تسهیل شده و قرار دهد و از عناوین شدید امنیتی بر

 .  دشو نمیسبک الصاق  جرائمواسطه رچسب مجرم امنیتی بهب
یز  عمل ضداجتماعی و در تعارض با منافع عموم جامعه و ن  نفسهاگرچه ارتکاب جرم فی

بزه گرفت  ،است دیده  شخص  نظر  در  پدیده ضداجتماعی  این  با  مقابله  در  قانون  که   هواکنشی 
ساخته و فرصت دوباره    بیه متوجه اشتباه خودبر تن عالوهای باشد که مجرم را  گونهباید به  ،است 

هنجارهای   مطابق  را  جامعه  در  فراهمپذیرفتهزیستن  وی  برای  :  1394  ،)جزایرید  ساز  شده، 
درحالی313 قانون(.  حداکثری  که  با  به  دن  کرگذار  زدن  امنیتی  برچسب  انحراف    رویکجو  و 

این    تحت فشارکار را  ی بزه، فضای ذهناست فرد که دامنه خطر آن محدود به چند نفر  اولیه  
قرار   مجرمانه شدید  امر  دهدمی عنوان  این  انحراف  موجب  تواند  می   که  به  مجرم  یافتن  سوق 

نتیجه   امنیتی  ثانویه و در  پیدایش    ودشتشدید اعمال مجرمانه  امنیتی دیگری را    جرائمو بستر 
نظریه برچسب   کهچرا ،  فراهم سازد کنش واکنجرم بهزنی،  بر مبنای  اجتماعی و  شوسیله  های 

 (. 125 :1382، زهین و  وایت ) شودتعریف می  ،زنی دارندت برچسب آنانی که قدر توسط
زنی، یکی از عواملی که سبب تشدید سوق یافتن فرد به انحراف ثانویه و در نظریه برچسب 

است  های واکنش اجتماعی  خورده در مقابل حملهسب برچدفاع فرد  ،  دشو میای  مجرمیت حرفه
مو میکه  برایجب  فرد  بپذیرد  شود  را  مجرمانه  برچسب  از  ناشی  فشارهای  از  زیرا    ،کاستن 

ها معرفی  را با این عنوان  هاآنکه دیگران  هنگامی  ،کنندمجرم تصور می  کامالًکسانی که خود را  
(. از دیگر عوامل تشدید این  302:  1380  ،جفری)ولد، توماس و    شوندکمتر تهدید می  ،کنندمی

افز کسانی  ایش  فضا،  را  است  شمار  شخص  برچسب   کردهمعرفی    مجرم که  با  زنندگان  یا 
و جفری  کنندمی  یینواهم توماس  در مجرم  (.301:  1380  ،)ولد،  نیز  عامل    جرائم ن خرد  ادو 

قاب اشاره  امنیتی  اقدام  چراکه  ،است ل  که  دارای  هایفردی  که  عناوین سنگین مجرمانه   خردی 
می انجام  است  جامعه  امنیتی  در  نیز  قانونی  مجازات  پایان  از  پس  در    یرامونیپدهد،  حتی  و 

https://wikifeqh.ir/مجرم
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نیز با اتصاف به جرم امنیتی شناخته شده و از این رهگذر متحمل    ،ادارات  ... اماکن دولتی و 
این بستر بهره  امنیتی و تروریستی نیز  های ضدگروه  د. از سوی دیگرشو ی میفشار اجتماع از 

که این  ند  کنرا جذب    ادشدهی   برچسب مذکور افراد  یسازبرجستهند با  نکو تالش می  گیرندمی
که اگر  د. درحالینک یت میی پیدایش انحرافات ثانویه را تقو هانهیزمعوامل در کنار سایر عوامل  

امنیتی، جلوی    جرائمز  ردی پیشگیرانه با تفکیک بسیاری از عناوین مجرمانه، اگذار با رویکقانون
رنگ  تا حدودی کم  جرائمبرچسب خوردن مجرمان به مجرمان امنیتی را بگیرد، بستر پیدایش  

 ثانویه کاهش خواهد یافت.   جرائمو   شودمی
که حوزه اثرگذاری آنان    جرائمی میان    قرار دادنبر تمایز انحراف اولیه و ثانویه، تمایز  عالوه

تواند همراه دارد، میبهتری را  جدی  هایامنیتی که خطر  رائمج از    ،با خطر کمتری همراه است 
با    یکشورهابرخی    در  لهدر کاهش برچسب مجرمان امنیتی نقش بسزایی داشته باشد. این مسئ

کتاب  در  فرانسه    گذارمشاهده است. قانون  ال نیز قابلنظام حقوقی متفاوت رومی ژرمی و کامن
خود،   مجازات  قانون  و  امنی  جرائمچهارم  )جنایات  آسایش    ها جنحهتی  و  دولت  ملت،  علیه 

جرم  21عمومی(  عنوان  پنج  در  عنوارا  در  و  کرده  مصالح  انگاری  به  نسبت  تعدیات  به  اول  ن 
 ، 24در عنوان سوم تعدیات نسبت به قدرت حکومت  ،23در عنوان دوم تروریسم  ،22اساسی ملت

عنوا دادگستری در  جریان  به  نسبت  تعدیات  چهارم  عنوان    25ن  در  یک و  در  مشارکت  پنجم 
از سنگین    جرائمولی  انگاری نز، اقدام به جرمجرائمبندی  را تبیین و ضمن طبقه  26گروه تبهکار 

 حقوقی  علیه امنیت که در نظام   جرائمنیز    است. در نظام حقوق کیفری انگلستانده  کربه سبک  
و قانون    ردداابهی  شود، رویکرد مشیاد می  27علیه امنیت دولت«   جرائموان »آن با عن   ازال  کامن

قصد کشتن شاه، ملکه یا  مانند  هایی  ر بخشمیالدی که در حال حاض  1351مصوب    28»خیانت« 
جنگ علیه مقام سلطنت و پناه بردن و مساعدت کردن به دشمنان مقام   راه انداختنولیعهد، به  
به بارزسلطنت  مصادیق  شده  عنوان  شناخته  انگلستان  امروز  حقوق  در  بهخیانت  و  جای  اند 

  ، گیرد )میرمحمد صادقیحکومتی آن مدنظر قرار میخیانت به سلطان، خیانت به کشور و نظام  
قبال    .(34:  1392 در  خیانت،  جرم  آن  کنار  رویکرد    جرائمدر  نیز    کامالًتروریستی 
ق  رددا  ایگیرانهسخت  چهار  دهه،  یک  از  کمتر  در  مصوب  و  تروریسم  و   2000انون 

مصضد امنیت  و  بزه  پیشگیری2001وب  تروریسم،  مصوب    ،  تروریسم  قانون    2005از  و 
(.  174:  1396  ،پور و شهرانی کرانیمهدویرا به اجرا گذاشته است )  2006تروریسم مصوب  
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ده که  بینی کرعلیه نظم عمومی در قوانین این کشور، پیش  جرائمتری  اما در مقام و رتبه پایین 
عمومیمهم نظم  »قانون  زمینه  این  در  قانون  شورش،  میالدی    1986مصوب    29«ترین  شامل 

  ، تر است )میرمحمد صادقیجزئی  جرائمآمیز، نزاع جمعی و  اخالل در نظم به شکل خشونت 
»پلیس و    1998  مصوب  30نظمی« و بی  یا در قانون »جرم  .(35:  1392 مهم    جرائمو در قانون 

پیشترسبک  جرائم  2005ب  مصو   31یافته« سازمان را  استفاده ی  است.  کرده  عناوین   بینی  از 
 فصل  کیآن ذیل    یو عدم احصا  جرائمیک از انواع  یا تقنین متفاوت در خصوص هرمختلف  

، سیاست  همراه داشتهبه های مجرمانه را  تمایز برچسب که آن  برافزونعلیه امنیت،    جرائمعنوان  به
 همراه داشته است. بهتر سنگین رائمجای را نیز در قبال شگیرانهپی

 وین مجرمانهتقلیل عنا .2-2-2
برداری قوانین کیفری از متون فقهی، گذار با تالش برای نسخه پس از انقالب اسالمی، قانون 

 موضوعهره گیرد، این ب   ، جای واژگانی که در متون حقوقی ایران بود از واژگان فقهی به د کر تالش 
سب و عناوین برچ   جرائم   گذار ایران اگرچه در برخی سبب شد که قانون   در کنار پراکندگی تقنینی 

لکن در رویکردی متناقض، اقدام به کاهش عناوین مجرمانه در برخی دیگر  ، سنگینی را اتخاذ کند 
نت به کشور با جاسوسی، از عنوان جاسوسی برای ، برای مثال با تلفیق عنوان خیا د ر ک   جرائم از  

انقالب، نظام حق  پیش که تا  شور بهره گرفت، درحالی تمامی مصادیق خیانت به ک  وق کیفری از 
ایران متأثر از نظام حقوقی کیفری فرانسه، میان این دو عنوان تمایز قائل بود. در قوانین فرانسه اگر 

که انجام طورهمان   ، این شخص خائن است   گیرد،وی انجام  جاسوسی توسط یک فرانس   های اقدام 
فرانسه نیز گذار  (. قانون 476:  1344  ، یک خارجی جاسوسی است )گارو   مزبور از طرف   هایاقدام 

مقررات   مارس    1939ژوئیه    29در  قانون  و   1950و  جاسوسی  میان  تمایز  در  را  دیدگاه  این 
ا داده  قرار  پذیرش  مورد  )ساریخانی خیانت  مجازات   411-1ماده    .( 165:  1384  ،ست  قانون 

می  اشعار  اقدام  فرانسه  موجب شده  تعریف دارد:  و   411-11  تا   411-2مواد    به  خیانت  )فصل 
یابد، هنگامی   32جاسوسی( ارتکاب  فرانسه  خدمت  در  نظامی  یک  یا  فرانسوی  یک  توسط  که 

کشور به  م به   33خیانت  و ی شمار  یابد، هنگامی   آید  ارتکاب  دیگری  شخص  هر  توسط  که 
میزان مجازات تمایزی   حیث گذار ایران شاید با اسناد به اینکه از  د. قانون شو تلقی می   34جاسوسی

لکن بار روانی متمایز این   ، ر این ادغام عناوین ترغیب شده باشد، برد ندا میان این عناوین وجود  
می  که  تواند  عناوین  باشد  مؤثر  فرد  مجرمانه  برچسب  به  جامعه  اجتماعی  واکنش  گذار قانون در 
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 است.  کرده غفلت  موضوع این  از جمهوری اسالمی  
 یضابطه نوعجای توجه بر سخت به مئجراتأکید ویژه بر  .2-2-3

تناسب  مجازات    جرم  اصل  اصول  و  کیفری  نظام   شدهرفتهیپذاز  حقوق  از و  های    منبعث 
اساسنامه و    78و    76  المللی در موادبینه  رآم  هقاعدعنوان یک  بهو    استطلبی بشر  روح عدالت 

 بایدمیزان مجازات  ر پایه آن  است که بالمللی  دیوان کیفری بین  هادلآیین دادرسی و    145  هماد
شدت   میزان  از  ارتکابیر  آثاتابعی  بزه  براساس   و  جرم  بزهوضعیت  و  اوضاعدیده  و    و   کار 

ارتکاب جرم های مورد  و ارزش  به جامعهآور  نتایج زیان  و  وارده  هصدمنوع و میزان  ،  احوال 
اصقبول جامعه   این  باشد.  به جامعه  آرامش روانی  بازگرداندن  راستای  برقراری  ل متضمن  در 

مجازات از اصول   برای  منطقی  بناییری متعادل است. منظام کیفاز لوازم  عدالت در جامعه و  
تاکنون   ایران  آن است. در نظام کیفری  و عامل مشروعیت  نظام عدالت کیفری  ، و بنیادین  اولیه

اصول    نبودنشده است.    مکتوب  تناسب مجازات با جرم ارتکابی  برای  و فراگیر  کلی  الاقل مبانی
تعیین  بنیادی تقنین  فریک   در  ایراداتو اج  در مرحله  از عمده  نظام    ایراد  ترینعمده  شاید  یا  را 
(. در ضابطه نوعی و عینی که در واقع منبعث از  133:  1396  ، دنژاسبزواری)   است   ایران   کیفری

، مجرائخسارت و لطمات وارده از    ،صدمهمیزان    براساس،  است اصل تناسب جرم و مجازات  
تناسب  . البته  ست گرااز لوازم تقنین کمال  . رعایت این ضابطهدشو میمجازات برای آنان تعیین  

نسبی   امری  جرم  و  و ر  بیشتمبانی    براساس  ومجازات  ایدئولوژی  از  تابعی  کیفری  مکاتب 
بر جوامع استارزش فقه  39:  1392  ،منتسکیو )  های حاکم  از  منبعث  که  ایران  کیفری  نظام   .)
که سبب    رددانرم    جرائمخشن و برخورد حداقلی با    جرائمرد برخورد حداکثری با  رویک  ،است 

 ائمجرضابطه نوعی )میزان خسارت جرم( در حوزه    بر  هیبا تکتناسب جرم و مجازات    شودمی
  مدار تمرکز بر نوع امنیت های افتراقی رویکردهای  ددر راهبرعلیه امنیت مورد خدشه قرار گیرد.  

  این   (. بر167:  1393  ،و شهرانی کرانی  پورمهدوی)  اصطالح پرخطر است هن باخاصی از مجرم
شده و بیشترین    خشن و سخت  جرائماساس قوانین جزایی ایران در حوزه امنیتی معطوف به  

قبیلمجازات این  برای  توجه    جرائم  ها  بیشتر  امنیت،  مخل  اعمال  با  برخورد  در  و  دیده شده 
سخت  موضوعات  به  را  اخود  نرم افزاری  مقوالت  برای  و  داده  ی  هامجازاتافزاری  ختصاص 

قابل پذیرش است    کامالًاست، البته این نگرش در نگاه کالن  ده  کری را وضع  ترسبکمراتب  به
به   نسبت  کشورها  تمامی  دارندآمیز، حساسیت ویژهخشونت   جرائمو  به    ،تری  نگاهی  با  لکن 
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ریزتر   زوایای  برخی  و  روش قانون  گویی  که  دشو میمشاهده    جرائممصادیق  دو  گذار 
سخت ولو آثار و عوارض آن    جرائمو در    داده قرار  یکدیگر مدنظر    به موازاتانگاری را  جرم

گرفته  نظر  در  را  مجازات  نباشد حداکثر  در    است،  عمده و کالن هم  نرم حداقل    جرائملکن 
گرفته نظر  در  را  زیان  ، است   مجازات  آثار  و  تبعات  آنکه  بولو  بیشتر  آن  به  بار  نگاهی  با  اشد. 

نفت و ...   صنعت در    اخاللگرانگران اقتصادی،  ح، اخاللمجازات قاچاقچیان سالح، سارقان مسل
نسبت به جاسوسی و خیانت به کشور پی برد،    هاآنن  شدت بیشتر مجازات عامال  به  توانمی

  ، ت را در نظر گرف  4  تا   6جاسوسی، مجازات تعزیری درجه    جرائماین در حالی است که در  
امنیت کشور وارد شود. برای نمونه با    تری بهگینمراتب ضربات سهمکه ممکن است بهدرحالی

ماده   به  ایرانقانون    11نگاهی  نفت  در صنایع  اخاللگران  ترک 1336مصوب    مجازات  برای   ،
است   ممکن  که  مسئول  یک  در    موجب فعل  شود،  نفت  صنعت  در  نقلیه  وسیله  یک  انهدام 

ر سطح  االترین سطح و دال حبس( مساوی با یک جاسوس )حتی در بس  10حداکثر مجازات )
، برای  دشو می نرم نیز مشاهده    جرائمدر سایر    سران کشور( در نظر گرفته شده است. این مسئله

های غیرقانونی و مخل نظم و امنیت که مسبب برخی  پیمایینمونه در موضوع تجمعات و راه
  ، تنها آن را جرم تلقی نکردهنهایران،    گذارقانونست،  شده ا  کودتاهای نرم در کشورهای مختلف

هایی که مخل مبانی اسالم پیماییقانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راه  27اصل    براساسبلکه  
 13ماده    «خ »بند    1خصوص تنها در تبصره    این  در  گذارقانوننباشد، مجاز قلمداد شده است،  

گروه و  احزاب  فعالیت  نحوه  سیا قانون  احزاب    ،1394ی مصوب  سهای  کل  موظف  دبیران  را 
مراتب را به ،  هاپیماییاز برگزاری اجتماعات و راه  پیشساعت    هفتادودوحداقل    که  است   دهکر

به    1397آن که در سال  نامه اجرایی  آیین  12  تا  6ند و در مواد  ربط برساناطالع مسئوالن ذی
و تعرضی به  ه  کردشرایط آن اشاره    ریافت مجوز وت دولت رسید، تنها به لزوم دأتصویب هی

متخلف از  امجازات  است،  ن  نکرده  اشعار    2ماده    براساس  روازاینآن  که  هر  »  :داردیمق.م.ا 
اعم جرم   رفتاری  است  شده  تعیین  مجازات  آن  برای  قانون  در  که  فعلی  ترک  و  فعلی  از 

در را  کت و ...  طراحی، هدایت، ساماندهی، شر  گذارقانونگفت که    توانمی  ،«دشو یممحسوب  
جرم تلقی نکرده است،    ،است استفاده در کودتای نرم    داز ابزارهای مورتجمعات غیرقانونی که  

این در حالی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی به تجمعات مخل نظم و 
برای    .اندداشتهمقرر    هاآنن  ا برای مرتکبرا  یی  هامجازاتداشته و    یاانگارانهجرمامنیت نگرش  
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 1986مصوب    36قانون نظم عمومی  35جدید(  ائمجرگذار انگلستان نیز بخش اول )نمونه قانون
و   5های  انگاری و برای آنان مجازات را جرم  38آمیز نظمی خشونت و جرم بی   37م، جرم شورش

یا هر دوسال    10 نامحدود  یا جریمه  در بخش دوم )تجمعات و کرده است.  را وضع    حبس 
جرم  39( ها پیماییراه را  غیرقانونی  آنان  تجمعات  برای  و  حبس  مجرائانگاری  و  های  مالی 

آنان وضع   دو  هر  یا  و    گذارقانوناست.  ده  کر چندماهه  )جنایات  چهارم  کتاب  در  نیز  فرانسه 
عمومی(   هاحهجن آسایش  و  دولت  ملت،  جرم  40علیه  ضمن  فرانسه  مجازات  انگاری  قانون 

جمعی( در بخش دوم، فصل دوم )دیگر ای دستههخشونت   و های آشوبگرانه )شورش  جنبش
از عنوان اول )در تعدیات نسبت به    41نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی(   ها بهتعرض 

های ارتکابی به رمانی در بخش پنجم فصل سوم )تعرضمصالح اساسی ملت( و شورش و ناف
 43ه قدرت حکومت( از عنوان سوم )تعدیات نسبت ب  42وسیلة افراد خاص(مدیریت عمومی به

های غیرمجاز و شرکت غیرقانونی  پیمایینونی و راهکارانه در یک گردهمایی غیرقاشرکت بزه
 44تعدیات نسبت به آسایش عمومی( پیمایی یا گردهمایی عمومی را در فصل اول )در یک راه

به قدرت حکومت( جرم کرده و  از عنوان سوم )تعدیات نسبت  های  بر مجازاتعالوهانگاری 
 نگین مالی، مجازات حبس را نیز در نظر گرفته است. س

 یپلکانگذاری هوشمندانه و سیاست یتعدم رعا .2-2-4
پایه اص بر  از جرم، مجازات تقنین هوشمندانه  پیشگیری  به  با هدف میل  ول مسلم کیفری 

هوشمندانه  رویکرد  است.  استوار  مجرم  توسط  جرم  مجدد  ارتکاب  از  جلوگیری  و  مجرم 
مجازات  کآن  برافزون از  از    منزلهبه ه  پیشگیری  برای  از    جرائمابزاری  جلوگیری  و  ابتدایی 

گیرد، از آن برای سزادهی به مجرم قابل سرزنش نیز بهره گرفته و  ارتکاب مجدد جرم بهره می
دیده، از شدت یا  به شرایط و احوال پیدایش جرم و شخص مجرم و بزه  توجه  حال با  عین  در

در یک منظومه    گیرد. در این روش نظام کیفریبهره می  کارامدابزاری    عنوانخفت مجازات به
و شده  کشیده  تصویر  به  آثار    حیث از    جرائم  کامل  سپس  شده  بندی  دستهشدت    جرائم و 

مجازات سبکسبک با  و  تر  با  سنگین  جرائمتر  مواجه  سنگین  جرائمتر  مسئله دشو میتر  این   .
قرانظامتوجه  مورد   مختلفی  کیفری  است های  گرفته  از  از جمله    ،ر  انگلستان  کیفری  دو  نظام 

ابتدا با  و  مجازات با جرم بوده  ن  ساختمتناسب    درصدد  (تناسب طولی و تناسب عرض)  قطری
اقدام به تعیین و    ،(عناصر شدت جرم  براساستعیین کلی یا حداکثر مجازات برای هر جرمی )
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دهد که میاجازه    به دادگاهو سپس    ندک میبین انواع مختلف جرم    تبیین تناسبی طولی یا کلی
احوال و شرایط حاکم    و  به اوضاع  توجه  بتواند با  شده،تعیینده کلی مجازات  در دایره و محدو

در تعیین شدت عمل   ،دشو میبر وقوع عمل مجرمانه که از آن به عوامل مشدده و مخففه تعبیر  
گفته برای مرتکب تعیین و  یط پیشو مجازاتی متناسب با شراده  کرنظر    مجرمانه خاص اعمال

هوشمندانه  143-142:  1396  ،دژانسبزواری)د  کناجرا   تقنین  در  نکات  افزون(.  به  توجه  بر 
 بین  ن و مجازات آنان در راستای مدیریت بحران و ازاه مستقیم با مجرمهجای مواج ، بهمذکور

عنوان راهکار آخر طر را بهن پرخاه با مجرمهو مواج  آیدمیبرخیز  بردن بسترها و شرایط جرم
می  مورد قرار  دتوجه  این  دهد.  اینکه    زمینهر  از  بیش  قانون  محاکمه    منظوربهابزار  و  تعقیب 

مخالف   نیروی  فرسایش  و  محدودسازی  راستای  در  شود،  است    کاربهاستفاده  شده  گرفته 
ایران،    ،(96:  1390  ،)آقابابایی کیفری  نظام  در  متأسفانه  نسبت  اما  مجازات  جرائمدر  به  و  ها 
نمی   همدیگر، دیده  معینی  قانونشود.  قاعده  که  برای  بین مجازات جاسوس  تفاوتی  ایران  گذار 

امنیت کشور است  و  بنیان  علیه  قابلیت    (1375ق.م.ا    505)م    جرمی  میزان صدمه و  دارای  و 
ی وجود ندارد و مجازات(  1375  ق.م.ا  670)م    جازات ورشکسته به تقلب با م  ،ست سرزنش باال

مرتکب برای  دراست ده  شمقرر    هاآنن  ایکسان  م  .  و  بررسی  آشفتگی  این  ایران  کیفری  قررات 
 (. 157-156: 1396 ،دنژاسبزواری) قاعدگی مشحون است بی

بار بر اثر شدت آثار زیان  جرائم بندی شخصی از تقسیم نگاه کالن، منظومه م گذار ایران در قانون 
 از   گیرانهسخت   هاینگاه   خشن پرداخته است. تجلی  جرائم گیرانه به  نداشته و صرفًا به نگاه سخت 

با   ای دوره   طی   دیدگاه   این .  بود   آشکار  ایران   حقوقی   نظام   در  کیفری  قوانین   تصویب   ابتدای
. است   داده   ادامه  خود   روند   به   صفر   همسامح   رویکرد  با  دیگر   رهة ب  در   و   کردن   مدارا   سیاست 

 نگاه  و   اندیشمندان   افکار   برخی   از  پیروی  و  اجتماعی  دفاع   دستاوردهای مکاتب   برخی  گنجاندن
 درمان  خصوص  در   راهکارهایی   و تجویز   آن   از  برخاسته   ن ا مجرم   و  بیمار   ه جامع   به   نه مآبا ب ی طب 

 گرایینفع   تفکرات   مبنای   بر   تهاجمی   رویکرد   با  مقررات   تصویب   مقابل   نقطه   در   و   ن ا رممج   برخی
 نظام  موضوعه   قوانین   تکاملی   سیر   های نشیب   و   فراز   از   جامعه،   از   آنان   طرد   و   ن ا مجرم  با   ستیز   و 

 (.29: 1394  ، ارجمند   اردکانی   دهد )میالنی ومی  خبر  مداری دشمن   تا   مداری ترحم   از   ایران   حقوقی 
در جرم واحد است  مختلف، نتوانسته    جرائمبر شدت و قلت مجازات در  افزونگذار  قانون

رعایت این نوسان بین  ملزم به  هادادگاهار معیآن  براساسن را ارائه کند تا انیز معیار تمایز مجرم
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تعیین مجازات  ادگاه تفویض شده است.  صرفاً به دو این امر  ند  شو داکثر مجازات  حداقل و ح
هر میزان مجازات    تواند در بین حداقل و حداکثر،در چنین حالتی در اختیار دادگاه است و می

کن تعیین  در    .درا  مثال  تا  سه  بین  مجازات  ق.م.ا    499ماده  برای  میان    سال  پنجماه  فاصله  که 
 (. 157: 1396 ،دنژاسبزواری) شودمیدیده   است، برابر 20 حداقل و حداکثر

 گیری جه ینت
های سیاسی و نظام ترین ارزش برای  مهم   از زمره   یمل   ت ی حاکمواسطه آنکه  به عموم کشورها  

، ثبات در نظم عمومی ایجاد  و    استقالل و حاکمیت خود  ، حفظ قدرت   منظور به ،  ست ها حکومت 
سنگینمجازات   ت ی امن  هی عل   جرائممورد    در  که   مثابهبه اما    ،اند ده کر وضع  را  ی  های  قوانین  سایر 

های جامعه نیست، ای جز تمکین برای آن در میان توده است و چاره  ت ی خواست حاکمنمودی از  
از   نیز  قوانین  این  بر کارامد باید  الزم  باشند ی  اگر  ، خوردار  مؤلفه    ی قانون  چراکه  ی کارامد از 

و دیگر این ذهنیت ند  ک می ابزار قهریه و مجازات به آن تمکین  ترین  برخوردار باشد، جامعه با کم
ن اشده که حکومت با شدت برخورد با مرتکب   رتر یپذ ب ی آس   امنیت ملی شکل نخواهد گرفت که  

شایان از سوی دیگر   (. 78:  1385  ، یزدیان جعفری )  هاست آن در   دنبال ایجاد هراس به امنیتی  م جرائ 
است  قانون در حوزه  که    ذکر  یا حداکثری   جرائم اعتبار  مقبولیت همگانی  به  منوط  امنیت  علیه 

اما  ست ی ن  قوانین  کارامد ،  این  امنیتی در جامعه  سازی  افزایش ضریب  با دارد  نقش بسزایی در  و 
 سازد.اقبال بیشتر جامعه، مسیر تأمین امنیت جامعه را هموار می 

نویسی  قانون  شدهرفتهیذپامنیتی از زاویه اصول    جرائمن کیفری ایران در حوزه  بررسی قوانی
عدیده اشکاالت  و  نواقص  که  است  آن  نارساییبیانگر  جمله  از  قوانین  ای  ابهامات    مانندها، 

کلی و  ابهام  قوانین،  تناقض  یا  تعارض  تقنینی،  جزئیپراکندگی  مجرمانه،  عناوین  نگری  گویی 
زنی رچسب چنین اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی شامل ب)عدم جامعیت( و هم

ج بر  ویژه  تأکید  مجرمانه،  عناوین  تقلیل  به  مئرانامتقارن،  بر  سخت  توجه  نوعجای  ،  یضابطه 
سیاست رعایت  و  عدم  هوشمندانه  در حوزه    یپلکانگذاری  ایران  کیفری  قوانین  به   ...  جرائمو 

این قوانین را در معرض تحدید قرار داده است.  ی و ثمرکارامدکه    است مذکور وارد   بخشی 
قوه قضاکه  د  شو میشنهاد  پی  رونیااز و  کمیسیون حقوقی مجلس  همراه  بهیه  ی معاونت حقوقی 

امنیتی و اطالعاتی در راستای   نمنظو بهقوانین مذکور    سازیکارامدنهادهای  به  دست  یل ور  یابی 
این قوانین    پیشگیرانهی و نقش  کارامدین مذکور،  امنیت پایدار با اصالح و بازنگری کالن قوان
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به بخشندرا  تر  بود  با  تهدیدنظامیم  سو  از  مشخصی  مهم  هایواره  و  این    جرائمتر،  اصلی  در 
ملی   منافع  به  نسبت  آنان  آسیب  میزان  با  متناسب  را  های  اقدام   سپس  کنند،  یبندطبقهحوزه 

نگر به اصالح  جزئی  چراکه نگاه  یرد،لف قوانین مورد توجه قرار گ مخت  یهابخشاصالحی در  
که   بقوانین  قوانین  گاهی  از  قرار  را  خشی  اصالح  نتیجهدهیدمیمورد  شکل،  جز  گیری  ای 

و   ندارد  کیفری  قوانین  قوانین  عالوهنامتقارن  از  ناموزونی  شکل  قوانین،  تورم  ایجاد   بعضاًبر 
   شود.ذاشته مینشده و نارسا به نمایش گ اصالحو قوانین شده متورماصالح و 
نگرش   برخالف  ،داندبه تطبیق قوانین با فقه امامی میایران اگرچه خود را متعهد    گذارقانون

داشته تالش    بودند،اجتهاد پویا  که خواستار گسترش فقه جواهری و    (رهخمینی )حضرت امام  
 ،ی آوردبرداری از متون فقهی رو نسخه  به سمت علیه امنیت    جرائم در قوانین کیفری در حوزه  

به اصول    کهیدرحال توان ضمن تدوین قانون فراگیر و جامع  ، میفقهی  شدهرفتهیپذ با تمسک 
سنتی   نگرش  به  محدود ساختن خود  امنیت بدون  را،  به  کیفری  فقهی   قوانین  مبانی  با  منطبق 

جوامع در حال  امنیت  چراکه    ،داشت   جامعه  نگاهی نوین به امنیت و در عین حال  کرد  نگارش  
 .دن ک میآفرینی های نوینی در آن نقشی است و مفاهیم و مؤلفهدگرگون

 کااه قانونگااذار  شااودعلیه امنیت، پیشاانهاد می  جرائمدر راستای اصالح قوانین کیفری در  
 :از جمله موارد ذیلکند، موارد متعددی را اصالح 

حااوزه ایاان پراکنااده در  قااوانینو  علیه امنیت ترسیم  جرائمواره جامعی از  نظام •
   ؛شودیع جمت

متنوعی ترسیم و تعارضااات و   یهافیطبازنویسی مجدد، تمامی قوانین در  در   •
 ؛دشو تناقضات آن اصالح 

فقهاای در   هااایباارچوب کتخود را محدود به چ  ،در نگارش قانونقانونگذار   •
عناوین کند  تالش  و  نکرده  االرض  بغی، محاربه و افساد فیگانه  سهبندی  تقسیم

با انطباق قوانین با اصااول فقهاای، تطبیااق شاارع و   رفاًصو  کند  دیگری را جعل  
 ؛نون را به منصه ظهور برساندقا

 براساس  جرائمثمرات  و  شود  توجه    جرائم  بارانیزبه نتایج    جرائم  یبندقهطبدر   •
شااده و بندی  دسااته  یامحلااهو    یامنطقهالمللی، ملی، استانی، شهر،  یت بینو اول

ماننااد   جرائمااینااه آنکااه    ،شااودین  یاات مااذکور تعیاا و اول  براساسمجازات نیز  
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بااا مجااازات محاربااه و اعاادام و   کوچااک  ر یک محلااهنمایی با اسلحه دقدرت
 ؛شودحبس مواجه   چند سالمجازات جاسوسی در باالترین سطح با  

در یک اصالح رویکردی، ثمره جرم مورد توجه قرار گیرد و رویکرد قانونگذار  •
ممکن ، چراکه  شوداصالح  نرم    مجرائبه    یتوجهیبسخت و    رائمجاز توجه به  

 ؛  باشدسخت   جرائماز  بارترمراتب زیانبهنرم  ائمجرثمرات بسیاری از است  

، باارای مثااال شودتوجه بیشتری  مجرمانه، در عناوین مجرمانه    یزنبرچسب در    •
 ؛شودکشور از جرم جاسوسی مجزا خیانت به 

ارائااه  جاسوساای محاادود بااهفقااط و  شاادهانگاااری جرماقسام جاسوساای نیااز  •
 .نشودشده یبندطبقهاطالعات 
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 ها یادداشت 
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10. Legislative inflation. 
11. Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 1-410 à 5-450). 
12. Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 1-410 à 9-414). 
13. De la trahison et de l'espionnage (Articles 1-411 à 11-411). 
14. Labelling theory. 
15. Crime and the Community. 
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18. Howard Becker. 
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21. Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 1-450 à 5-450). 
22. Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 1-410 à 9-414). 
23. Du terrorisme (Articles 1-421 à 7-422). 
24. Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 1-431 à 5-436). 
25. Des atteintes à la confiance publique (Articles 1-441 à 4-446). 
26. De la participation à une association de malfaiteurs (Articles 1-450 à 5-450). 
27. Offences against the security of the state. 
28. Treason Act. 
29. The Public Order Act. 
30. Crime and Disorder Act. 
31. Serious Organised Crime and Police Act 2005. 
32. De la trahison et de l'espionnage (Articles 1-411 à 11-411). 
33. Trahison. 
34. l'espionnage. 
35. Part I New Offences. 
36. The Public Order Act. 
37. Riot. 
38. Violent disorder. 
39. Part II Processions and Assemblies. 
40. Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 1-410 à 5-450). 
41. Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national 

(Articles 1-412 à 8-412). 
42. Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers (Articles 1-433 à 

26-433). 
43. Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 1-431 à 5-436). 
44. Des atteintes à la paix publique (Articles 1-431 à 30-431). 
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نقابت،    نیاءالدیض، ترجمه سید  مطالعات نظری و عملی حقوق جزا  (،1344)  گارو، رنه .23
 . 3 و 1ج ، سیناابن تهران:

 .دوم چ، 1ججهاد دانشگاهی،  تهران:، حقوق جزای اختصاصی(، 1369) گلدوزیان، ایرج .24

 میزان.  تهران: ادیب، مجید ترجمه ،قانون (،1391) برتران متیو، .25

 .میزان تهران:، نیتجرائم علیه ام (،1386) مجیدی، سید محمود .26

زه سیاسی و تأثیر رویه دویان عالی کشور بر آن  تشخیص ب»(،  1386)  -------------- .27
 .123 – 105 ، ص، نیمسال دوم12 ، شی حقوقیهاپژوهش، «در فرانسه

تقنینی قانون»(،  1394)    زادهمهدی  مهدی  واحمد  ،  مرکزمالمیری .28 نظام  در  پراکنده  گذاری 
 .184 – 157 ، صتابستان ،47 ش ، سال هفدهم،یعموم   حقوق پژوهش ،«ایران

 امیرکبیر.  تهران:، فرهنگ فارسی(، 1388) مدمعین، مح .29

 . امیرکبیر تهران: اکبر مهتدی،ترجمه علی ،روح القوانین(، 1392) شارل منتسکیو، .30

نجمهمهدوی .31 کرانی،  اعظم و شهرانی  راهبردها و  :  شناسیدن جرمامنیتی ش  » (،1393)  پور، 
 .188 – 159 ص ،1ش پنجم،  سال ،حقوق کیفری نامهپژوهش، «کیفری حقوقآثار آن بر 
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 در  عادالنه  دادرسی  یهان یتضم  تحدید»(،  1396)  شهرانی کرانی  نجمه  پور، اعظم ومهدوی .32
 ، صبهار  ،97  ش  یکم،و هشتاد  سال  ،ریدادگست  حقوقی  مجله،  «گرات یامن   شناسیمجر  پرتو 
79 – 112. 

 میزان، چ   تهران:،  علیه امنیت و آسایش عمومی  جرائم،  ( 1392)  میرمحمد صادقی، حسین .33
 چهارم.و بیست 

 در   مدار  نیت ام  تفکرات  نفوذدامنة  »(،  1394)  ارجمند  اردکانیرضا  غالم  و  میالنی، علیرضا .34
،  زمستان  ،1  ش  ،1  ، دورهاجتماعی   علوم  مطالعات  فصلنامه،  «ایران  کیفری  حقوق  قلمروی

 .33-26 ص

ابرندآبادی،   .35 تقریرات جرم  ی هاهینظر  (، 1374-1373)  حسینعلینجفی    شناسی، 
تنظیم،  سیشناجرم  و  فاطمهتهیه  شهید  ارشد،  کارشناسی  دوره   قناد،   :  بهشتی،    دانشگاه 

 .سال دومنیم

 امنیتی،  شناسیجرم  تا  انتقادی  شناسیجرم  از  (،1391)  ------------------- .36
 بهشتی.  شهید دانشگاه  شناسیجرم  و جزا  حقوق دکتری دوره  ،شناسیجرم درس تقریرات

و   .37 راب  و جرم(،  1383)    هینزفیونا  وایت،  مطاجرم  مجموعه  دوم  )کتاب  لعات  شناسی 
ترجمه علی سلیمی، محسن کارخانه و فرید مخاطب قمی،  روی و کنترل اجتماعی(،  کج
 پژوهشکده حوزه و دانشگاه.  :قم

جرج .38 و    ؛ولد،  برنارد  نظریجرم(،  1380)  جفریاسنیپس  توماس،  بر    شناسی  )گذری 
 سمت.  هران:ت ترجمه علی شجاعی، شناسی(، های جرمنظریه

و  ویلیامز،   .39 پی  دی فرانک  لین  ماری  شین،  جرمنظریه(،  1383)  مک  ترجمه  شناسیهای   ،
 میزان. تهران:محمدی، حمیدرضا ملک

محمد .40 ایران،  1391)  هاشمی،  اسالمی  جمهوری  اساسی  حقوق  ج   تهران:(،  چ 2  میزان،   ،  
 یازدهم.

کردن مجازات» (،  1385)  جعفر،  جعفری  یزدیان .41 تبعهاصل فردی  یا عدالتی ا؛  یضی فاحش 
 . 64 -41 ، صزمستان، 11 ، ش3دوره  ، حقوق اسالمی، «ترعادالنه
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