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چکیده
جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معموالً آسیب اصللی اایلی اا اکاکلا
آنها ،امنیت جامعه کا اهدید میکند .برخوکد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوکدی سلرکو ررااله و
طردکننده بوده و بزهکاک چنین جرایمی موجودی خطرااک و دیمن جامعه القی میرردد .اما پرسش مطرح
دک این اویتاک این است که آیا برخالف ایده مرسوم سنتی ،میاوان اا عدالت ارمیمی دک ایلن جلرائم سلنن
رفت و میااجی رری و جبران خساکت کا جایگزین ااتقام و حذف بزهکاک امود؟ با اوجه به اینکله بلزه دیلده
این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و دک برخی مواکد بزهکاکان چنلین جرایملی د لد
اصالح حاکمیت کا داکاد ،به اظر میکسد دک چنین جرایمی بتوان امینههایی برای کاهکاکهلای صللم ملداک و
واکنشهای ارمیمی اا طریق مذاکره و صلم یافت اا بزهکاک بتوااد جبران خساکت و اعاده وضع سابق کنلد و
برای همیشه طرد اشود .بر این اساس ،مقاله حاضر دکصدد امکان سنجی آمواههای عدالت ارمیمی دک جرائم
علیه حاکمیت با ااکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسالمی است.
واژگان کلیدی :جرائم علیه حاکمیت ،امنیت ،عدالت ارمیمی ،صلم ،میااجیگری ،مذاکره
 .1دااشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمیناسی دااشگاه آااد اسالمی ابریز (اویسنده مسئول)  salar.n1371@gmail.com
 2و  .3دااشیاک رروه حقوق دااشگاه ابریز
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مقدمه
امرواه جرائم علیه امنیت دک اغلب کشوکها به معضل جلدی ابلدی یلده اسلت و هلرکواه یلاهد
اغتشایات و حمالت اروکیستی و سیاسی دک سراسر جهان هستیم .این جرائم به یلدیدارین یلک
اوسط برخی حکومتها پاسخ داده مییود و کمتلر حکلومتی المل چنلین جرایملی کا داکد .للذا
کاککرد کیفر دک جرائم علیه امنیت ،انها سرکو و سزادهی است .حقوق کیفری دک ایلن موادلع بله
ابزاکی ابدی مییود اا برخی ایناص و متهمان کا اا جامعه طرد و حذف کند.
البته هر جرمی ممکن است اا حدودی امنیت کا متزلزل اماید اما این القی مربوط به مفهوم عام
جرائم امنیتی است ،لیکن دک مفهوم خاص جرائم امنیتی جرایملی هسلتند کله بله صلوکت اخل
اکاشهایی که یاخ ه امنیت به یماک میکواد کا اشااه کفتهااد و سعی دک ازلزل و اابودی آن داکالد
(کویکی و علیزاده سریت .)101 :1331 ،لذا جرم علیه حاکمیت جرمی است کله مسلتقیماً علیله
موجودیت حکومت وادع یود؛ اما اولین استثناء دک همین جا اافاق میافتد .حکومتها امیاوااند به
یک اعریف کامالً عینی بسنده کنند و رفته مییود حفظ حکومت مستلزم اوسلعه ایلن اعریلف بلا
اوس به یک مفهوم ذهنی است .مطابق این رسترش مفهومی ،اه انها جرمی که ضرکش مسلتقیماً
متوجه حکومت باید جرم علیه امنیت است ،بلکه هر جرمی که با این هلدف یعنلی ااگیلزه آسلیب
کساادن به موجودیت حکومت وادع یود ایز جرم علیه امنیت ملسلو ملییلود وللو ایلان دیلده
مستقیم آن حکومت اباید (یزدیان جعفری .)80 :1331 ،به هملین دلیل  ،دک اعریلف جلرم علیله
امنیت اافاق اظر وجود اداکاد و دااواگذاک هم آن کا اعریف اکرده است .واضم است که عنوان جلرائم
علیه امنیت کشوک عنواای کلی است که یام جرائم متعددی مییود .جرائم علیه امنیت کشوک بله
دو دسته جرائم علیه امنیتِ مردم (جامعه) و جرائم علیه امنیتِ حکومت اقسیم بندی میرلردد .دک
حقوق ایران ،جرم ملاکبه م داق باکا جرائم علیه امنیت مردم و جرایمی چون بغلی و جاسوسلی اا
جرائم علیه امنیت حکومت هستند .دک این مقاله ااکید بر جرائم علیه امنیت حاکمیت است هرچنلد
جرم ملاکبه ایز موکد برکسی دراک خواهد ررفت.
اا اظر ما میاوان جرائم ع لیه امنیت حاکمیت کا اا منظر جرم یناختی به دو دسته کلسلیمی و
فسفری اقسیم بندی امود .جرائم ملاکبه و اددامات اروکیستی که عن ر خشوات و استفاده اا سالح
کا داکاد اا جرائم علیه امنیت کلسیمی و جرایمی چون اشکی دسته و رلروه ،جاسوسلی و فعالیلت
ابلیغی علیه اظام که با استفاده اا ارفندها و مااوکهای غیرخشوات آمیز کخ میدهند ،اا جرائم علیه
امنیت فسفری هستند .اما برخی جرائم مااند سوءد لد بله جلان مقاملات و بغلی علالوه بلر اینکله
خشوات آمیز هستند ،ایاا به براامه کیزی و امینله سلاای ددیلق دبللی داکالد للذا ملیاواانلد هلم
کلسیمی بایند و هم فسفری .البته بغی دک منابع فقهی همیشه به صلوکت خشلوات آمیلز ابلوده و
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استفاده اا سالح دک آن یرط ایست و به معنای خروج اا اطاعلت املام اسلت لکلن دلااون مجلااات
اسالمی  1332بر عن ر خشوات و سالح دک آن ااکید اموده است .به هرحال این مسأله میاوااد ملا
کا دک اعریف جرم علیه امنیت و افکیک آن اا جرائم سیاسی یاکی کند .بر این اساس ،جرایملی کله
عن ر مادی آنها خشوات آمیز ابوده و صرفاً رفتاکی یا اویتاکی هستند و با ااگیزه یلرافتمندااه و
اصالح کخ میدهند کا باید جرائم سیاسی دااست ایرا چنین جرایمی به امنیت حاکمیت امیاواانلد
ضرکی برسااند .لذا جر م علیه امنیت هر فع (اه ارک فع ) مجرمااه ای است که با عن ر خشلوات
مستقیماً امنیت و موجودیت یا استقالل حکومت کا موکد هدف دراک داده و د لد متزللزل کلردن یلا
برااداای آن کا داکد .پس دو مالک «عن ر خشوات» و «ااگیزه» مالک اصلی دک افکیک جرائم علیه
امنیت و جرائم سیاسی هستند .دااواگذاک به جرم سیاسی پاسخ سنتی اشان امیدهد اما بله جلرائم
علیه امنیت واکنش یدیدی اشان میدهد .با این حال ،ممکن است جرمی دک عین حال که جرملی
علیه امنیت است ،همزمان جرم سیاسی هم بایلد ماانلد فعالیلت ابلیغلی علیله اظلام .ایلرا اقطله
مشترک جرم سیاسی و جرم علیه امنیت کشوک این است که هردو حاکمیت کا هدف دراک میدهنلد
اما عن ر مادی و ااگیزه آنها متفاوت است .حتی ممکن است مراکب جرم علیه امنیلت هلم داکای
ااگیزه یرافتمندااه اصالح کشوک باید؛ به دول یکی اا اسااید« :ارر فرد رلوللهای بلر آدوللف هیتللر
میاد و جلوی کشته یدن  12میلیون افر دک جنگ جهاای دوم کا میررفلت جلرم سیاسلی ااجلام
داده است پس با این معیاک دت هم میاوااد سیاسی بایلد( ».آخوالدی .)2 :1332 ،للذا بزهکلاکان
علیه امنیت همیشه د لد بلرهم ادن امنیلت و اهدیلد بقلای جامعله کا اداکالد و دک برخلی ملواکد
ااگیزههای یرافتمندااه و اصالح اموک کشوک کا ایز داکاد .به هرحال ،دااواگذاک با ا ویب دلااون جلرم
سیاسی دک سال  1331جرائم سیاسی کا اا جرائم علیله امنیلت صلراحت ًا افکیلک کلرده اسلت .املا
موضوع بلث ما دک این القیق جرائم علیه امنیت میباید اه جرائم سیاسی.
بسیاکی اا حقوددااان و جرم یناسان معتقداد که ییوههای علدالت ارمیملی بیشلتر دک جلرائم
علیه ایناص و اموال کاکبرد داکاد و دک جرائم ساامان یافته و خشوات آمیلز و همننلین دک جلرائم
علیه امنیت ،عدالت ارمیمی جایگاهی اداکد و انها ییوههلای سلزاررایااه و سلرکو ررایااله پاسلخ
میدهد (ییری .).)210 :1361 ،سیاست کیفری اغلب کشوکها هم دک دبلال چنلین جلرائم اا الوع
امنیت مداک است .اما این مسأله ایاامند برکسی و اأم بیشتری است .موضوع جلرائم علیله امنیلت،
مسأله «امنیت» است .اما سؤال اصلی این است که آیا امنیت منت یده داب باارشت است یا اه؟
با اوجه به اینکه برای القق عدالت ارمیمی ،وجود بزه دیده و همننین جامعه ملللی ضلروکی
است ،یاید رفته یود که جرائم علیه امنیت بزه دیده مشن و خاصی اداکاد و طلرفِ مراکلب دک
این جرائم  ،خود حکومت است .لذا امکان میااجیگری و سااش ایست چون امنیت ک جامعه بلرهم
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میخوکد و مراکب د د لطمه ادن به حکومت کا داکد و بزه دیده خاصی کا دک اظر اداکد بلکله کل
موجودیت حکومت یا جامعه کا هدف دراک میدهد.
به اظر میکسد دک جرائم علیه امنیت مراکب معموالً سعی دک پنهان کردن جرم خود اداکد .للذا
کشف و یناسایی جرائم علیه امنیت اا اظر مراکبان آن ،مسأله مهمی ایست چون ارس چنلداای اا
مجااات اداکاد .ایرا چنین مجرماای بر اساس یک عقیده یا ایدئولوژی مراکب جلرم ملییلواد و بلر
عقیده خود اصراک میوکااد .مطالعه پروادههای مجرمان علیه امنیت ملیاواالد اشلااگر ایلن مسلأله
باید .لذا با اوجه به عدم اأثیر عدالت کیفری سرکو ررایااه و امنیت مداک دک ملوکد مراکبلان ایلن
جرائم و عدم القق اهداف اصلی کیفر دک کیفردهی آنها ،ملیالوان بله دابلال یلیوههلای علدالت
ارمیمی ایز دک برخوکد با آنها ید .چون عدالت کیفری سرکو ررایااه منجر به کاهش جرائم علیه
امنیت اشده و چنین جرایمی دک حال افزایش است .بر این اساس ،مقاله حاضر دکصدد پاسخ به این
مسأله است که آمواههای عدالت ارمیمی بر چه مبنایی و به چه صوکت و اا چله حلد ملیاواالد دک
واکنش به جرائم علیه امنیت کشوک اقش و کاککرد دایلته بایلد .للذا انسلت مؤلفلههلای علدالت
ارمیمی با جرائم علیه امنیت اطبیق داده مییود و سپس امینههای عدالت ارمیمی دک جرائم علیه
امنیت دک آمواههای اسالمی و کوشهای اجرای عدالت ارمیمی دک جرائم علیه امنیت موجب حلد و
اعزیر برکسی میرردد.
 .1جرائم علیه امنیت در پرتو مؤلفههای عدالت ترمیمی
عدالت ارمیمی فرآیندی است ،برای دکریر امودن کساای که سهمی دک یک جرم خلاص داکالد الا
آاجا که امکان پذیر است اا به طریق جمعی اسبت به اعیین و اوجه به صدمات و ایانها و اعهدات
جهت التیام بهبود بنشیدن و کاست ررداایدن اموک ،به اادااه ای که امکان پذیر است ،ادلدام اماینلد
(اهر .)82 :1363 ،اوای ماکیال دک اعریفی منت ر و مفید رفته اسلت علدالت ارمیملی فراینلدی
است که که دک آن کلّیه کساای که دک خ وص یک جرم خاص سهمی داکاد ررد هم میآیند اا بله
طوک جمعی دکباکه چگواگی برخوکد با آثاک و اتایج جرم و مشکالت اایی اا آن بلرای آینلده ا لمیم
ررفته ،کاه حلّی بیابند (غالمی.)3 :1361 ،
جرم اا منظر این جنبش ،اعدی و اعرض به کوابط و حقوق ااسانهلای دیگلر بله خ لوص بلزه
دیده است و دک مرحله بعد ،اجاوا و اعدی به دوااین دولت است (کایت .)22 :1361 ،للذا دک علدالت
ارمیمی جرم اختالفی است میان بزهکاک و بزه دیده و کفتاکی است علیه اکاشهلای جامعله ملللی.
جرم و ایراد خساکت و ضرک به بزه دیده و جامعه مللی سه ککن این عدالت دک مفهوم جرم میباید
(اجفی ابرادآبادی .)1860 :1362-63 ،این طرا القی اا جرم اا حدودی به القی جرم یناسی صلم
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جو ایز ازدیک است که جرم کا اعرضی علیه حقوق ااساای دیگر ملیداالد و للذا جلرم یلک مسلأله
خ وصی و داب ح بین بزهکاک و بزه دیده است که باید خودیان آن کا ح کنند.
بنابراین اا منظر عدالت ارمیمی ،جرائم علیه امنیت کا باید بلاااعریف کلرد .جلرم علیله امنیلت
حاص اختالل دک کابطه یک ین یا رروه با حکومت یا ک جامعه است .اا این منظلر ،دک جلرائم
علیه امنیت مردم ،بزه دیده فرد خاصی ایست بلکه ک جامعه است .لذا مراکب جلرم علیله امنیلت
مردم ،اعرض مستقیمی به یک بزه دیده ااجام امیدهد .اا این بابت میاوان رفت مراکب این جرم،
اختالف و مشکلی با ین خاصی اداکد .اما دک جرائم علیه امنیت حکومت ،بزه دیده خود حکوملت
است اه فرد یا افراد خاص .مراکب دک چنین جرمی ،د د اعرض به ک موجودیت حکوملت کا داکد.
به همین دلی امیاوان رفت که جرائم علیه امنیت اا جرائم بدون بزه دیلده هسلتند؛ هرچنلد بلزه
دیده این جرائم مااند جرائم دیگر ملموس ایست .اا این للاظ ،جنبله کلامالً عملومی دایلتن ایلن
جرائم هم داب پذیرش ایست چون جرائم علیه امنیت به منافع حاکمیلت لطمله واکد ملیسلاااد و
اوعی اختالف بین بزهکاک و حکومت است.
سه مؤلفه اصلی عدالت ارمیملی عبلاکتاالد اا :جبلران خسلاکت ،احیلا و یرمسلاکی بزهکلاک و
مشاککت جامعه مدای دک فرآیند کیفری؛ که دک ادامه ،جرائم علیه امنیت با ااکید بلر ایلن مؤلفلههلا
برکسی مییود.
مؤلفه اول عدالت ارمیمی ،اعاده وضع سابق اا طریق جبران خساکت و بهبود آانه اقض یده اا
طریق اوجه به ایااهای بزه دیدران است .این عدالت دک پی بااساای و ارمیم کوابلط بزهکلاک و بلزه
دیده و جامعه مللی و دک اهایت ،ایجاد سااش بین آنهاست .اما القلق هلدف ،مسلتلزم اوجله بله
ماهیت جرم اکاکا یافته ایز هست.
دک وادع هدف عدالت ارمیمی ،خنثی کردن و اا بین بردن آن چیزی است که اافاق افتاده است.
یعنی جبران و اعاده وضع سابق .اما دک بسیاکی اا جرائم این کاک عمالً ممکن ایست .بزه دیلده دتل
امیاوااد به اادری باارردد ،بزه دیده اجاوا جنسی امیاوااد اعاده وضع سابق یلده و بله وضلعیت
دب اا اجاوا بررردد و مراکب خیاات به همسر امیاوااد عمللش کا جبلران امایلد ( Pemberton,
 .)2014: 378دک چنین جرایمی اعاده وضع سابق ممکن ایست و امیاوان به رذیته بررشت و آن
کاک کا ااجام اداد .بزه دیده هم یا دک دسترس ایست و یا مای به سااش ایست .بنلابراین ،اا دیلدراه
بسیاکی اا مردم ،باید به این جرائم با ییوه سزادهی واکنش اشان داد هملان چیلزی کله کاالت دک
مکتب عدالت مطلق به آن ایاکه کرده است .چون مجرم مستلق کیفر است .لذا دک این جرائم ،اکثر
بزه دیدران یا مردم صرفاً با مجااات و انبیه سنت مجرم آکام و اکضا مییواد.
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اما اا طرفی میاوان رفت هر چقدک جرم اکاکابی یلدید بایلد ،همااقلدک هلم ایلاا بله جبلران
خساکت و بااساای است .للذا یلدت جلرم دلیللی بلر اسلتثناء کلردن بلزه دیلدران و بزهکلاکان اا
پتااسی های ارمیمی ایست .دک اتیجه ،عدالت ارمیمی دک جستجوی پاسنگویی کام و مسلتقیم و
بااررداادن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که دک اتیجه جرم رسسته یده است .چون جلرم
موجب رسستگی دک جامعه مللی مییود .همننلین دک جسلتجوی اقویلت جامعله ملللی جهلت
پیشگیری اا جرم دک آینده است.
اا طرفی هدف کیفردهی به جرائم علیه امنیت ،بیشتر حفظ امنیت کشلوک ملیبایلد الا منلافع
اساسی مردم دک امینههای منتلف سیاسی و فرهنگی و ادت ادی بهتر اأمین یلود .املا دک اعریلف
امنیت هم اافاق اظر وجود اداکد .سیاستگذاکان اا آاکه این مفهوم کا مبهم و اامشلن اگله داکالد،
خویلال هستند چرا که دک حمایت اا اهداف متنوع ،بهتر میاوان بدان امسک جست .حکومتهلا
با کیفردهی به جرائم علیه امنیت دکصدد سرکو و طرد مراکبان بله خلاطر حفلظ امنیلت کشلوک
هستند .حکومتها ا وک میکنند هیچ کس اباید به آنها کوچکارین اعرضلی کنلد چلون دلدکت
مند هستند.
دک این کاستا ،حقوق کیفری دک دالب جرائم علیه امنیت دولت اا دو طریق عمده همواکه کاهی کا
برای حذف برخی اا یهروادان اا فرآیند خلق و اغییر فرمااروایی سیاسلی و سللب حقلوق سیاسلی
آنها باارذایته و اوجیه کرده است؛ انست ،سلب صلالحیت اخالدلی یلهروادان بله خلاطر علدم
پذیرش اکلیف اخالدی به ابعیت اا فرمااروا و دوم ،اخراج اا یهروادی اا طریق سلب امام یا بنشی
اا حقوق یهروادی به خاطر اقض اعهد و دراکداد فرضی اجتماعی (ملمودی جااکی و امامی آکادی،
.)183 :1332
به همین دلی دک اگاه انست ،هدف عدالت ارمیمی با هدف کیفردهی به جلرائم علیله امنیلت
کشوک همنواای اداکد .هدف مجااات بزهکاکان علیه امنیت ،ارمیم و سااش و احیای آالان ایسلت و
دااواگذاکان و سیاست مداکان به عنوان بزه دیده این جرائم ،مای به ارمیم و سااش ایستند و بیشتر
دک پی فدا کردن بزهکاک برای امنیت کشوک هستند .چون معتقد هستند چنین بزهکاکاای علیه خلود
حکومت و اظام حقودی و دااوای کشوک دیام کردهااد .لذا اوجیه اظام عدالت کیفلری بلرای برخلوکد
امنیت مداک با جرائم علیه امنیت ،این است که چون مراکبان ایلن جلرائم دکصلدد افلی موجودیلت
اظام و کشوک هستند ،لذا حکومت هم باید دکصدد افی آنها باید .به این دلیل « ،اصلول دادکسلی
عادالاه اقض میرردد و حقوق متهمان چندان کعایت املییلود و بلرای عبلوک اا مللدودیتهلای
حقوق کیفری و بهره بردن اا امتیااهای حقوق جنگ« ،جنگ علیه جلرم» یلک ملیریلرد .یلک
ریری حقوق کیفری دیمنان و جنگ علیه اروک خ وصاً بعد اا حمالت اروکیستی  11سلپتامبر بلا
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این کویکرد بوده است( ».صدکاوحیدخااه .)188 :1366 ،این کویکرد معتقد اسلت بله خلاطر حفلظ
جان هزاک افر ،ایکالی اداکد که صد افر کشته یواد و یا اینکله بله خلاطر حفلظ امنیلت حکوملت،
ایکالی اداکد که صدها افر کشته یواد.
دیدراه مذکوک بر این اظر است که کساای که با علم و آراهی با اظم حقودی موجود منلالفاالد،
حقوق یهروادی و ین بودن خود کا اا دست دادهااد و دولت میاوااد با اوس به هلر ابلزاکی بلا
آاان بجنگد .این بزهکاکان مشمول رفتمان اصالح و بااپذیری اجتماعی امییواد .املا دک ااتقلاد بله
این کویکرد میاوان رفت اساساً یک کشوک با به کاکریری ابان جنگ علیه مجرمین ،عمالً علیه خود
اعالم جنگ کرده است (غالمی .)110-111 :1363 ،فرد یا رروهی که علیه حکومت دیام میکننلد
ممکن است امنیت کشوک کا برهم بزاند .دک مقاب  ،حکومت هم دک مقابلشلان دیلام کلرده و آنهلا کا
سرکو میکند .لکن دیام یک حکومت که داکای امکااات و ادتداک ایاد است علیه یک فرد یا رلروه،
آن هم با یدت عم  ،عدالت ایست .ارر اعداد دیام کنندران ایاد باید و بیش اا هفتاد دکصد مردم
یک کشوک علیه حکومت دیام کنند ،معنایش این است که حکومت کا املیخواهنلد( .بله ویل ه ارلر
حکومت جمهوکی باید) حال حکومت اا کی باید به جنلگ بلا ملردم ادامله دهلد؟ چنلین جنگلی
دکاهایت ممکن است منجر به اوال حکومت یود.
اا طرفی هم مقابله به مث با بزهکاکی چون اروکیست ااتلاکی منجر بله افلزایش آن ملییلود.
مباکاه یدید کیفری با اینگواه مجرمان اثر بااداکادری الداکد .اسلتفاده اا ایلروی اظلامی عظلیم دک
برابر اروکیستها ،موجب اوجیه حمالت اروکیستها خواهد ید و اعضای دیگری هم به رروه آنهلا
خواهند پیوست .ارر فرصتی برای مذاکره با آاان داده یود ،ممکن اسلت اهلداف خلود کا اا کاههلای
صلم آمیز دابال کنند .پیشنهاد برای مذاکره موجب الریک به خشوات امییود بلکه االیی بلرای
یکستن دایره یراکت است (.)M. BOCK, 2007: 155-160
فرض دااون رذاکان دک جرائم علیله امنیلت ایلن اسلت کله مللدودیتهلای واکده بلر حقلوق و
آاادیهای مراکبان آنها با هدف حمایت اا حکومت صوکت ررفته اسلت ،املا ایلن املر املیاواالد
اوجیه مناسبی برای اضییع حقوق و آاادیهای فردی باید .چون فقدان اهدید امیاوااد انها یرط
الام امنیت باید (جعفری دولت آبادی .)261 :1331 ،متهم همیشه متهم اسلت و مجلرم همیشله
مجرم و به عنوان یک ااسان اا برخی حقوق اساسی برخوکداک است .ضمناً همه جلرائم علیله امنیلت
داکای دکجه یدیدی ایستند اا مجرم کا اا ادابیر اکفادی ملروم کنیم (یزدیان جعفری.)16 :1331 ،
اص اهم دااون اساسی ایران ایز مقرک دایته هیچ مقامی حق اداکد به اام حفظ استقالل و امامیلت
اکضی کشوک آاادیهای مشروع کا هرچند با وضع دوااین و مقرکات سلب کند .این اص به خ لوص
دک دااون آیین دادکسی کیفلری بایلد بیشلتر کعایلت یلود چلون دواعلد ایلن دلااون مقاملات کا اا
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سوءاستفاده اا ددکت باامی داکد و اباید حاوی مقرکاای باید که حقلوق ملتهم کا مللدود کنلد .دک
جرائم علیه امنیت ،متهم دک برابر حکومت مقتدک ،انها و بی دفاع است و اافاداً دک این اوع جرائم که
طرف مقاب متهم ،حکومت است باید اص برابری سالحها بیشتر اا سلایر جلرائم کعایلت یلود اله
اینکه اا اصول حقوق کیفری عدول رردد .پس اینکه متهم دک پی افی حکومت است اوجیه مناسبی
برای برای افی او ای ست .ایرا هیچ راه ادتداک متهم یا متهمان به اادااه ادتداک حکومت ایست .ملتهم
میاوااد با هدایت حکومت ،اعاده وضع سابق کند و خساکات اایی اا جرم اکاکلابی خلود کا جبلران
اماید.
بنابراین ،برخوکد سرکو ررااه و امنیت مداک با مجرمان اشااه ادتداک و صالبت حکومت ایسلت.
بلکه برخوکد عادالاه و متکی به اصول حقودی و اا اف مودعیت حکومت کا اثبیلت ملیکنلد .چلون
حکومتی که دک پی حذف مجرمان علیه امنیت است ،اا آنها الرس داکد و امنیلت خلود کا آاننلان
متزلزل میبیند که با اکاکا یک جرم به خطر میافتد.
مؤلفه دوم عدالت ارمیمی ،احیای بزهکاک و ایجلاد یرمسلاکی دک اوسلت .للذا علدالت ارمیملی
منالف سرکو اا طریق ادابیر کیفری است و بر باااجتماعی کلردن بزهکلاک ااکیلد داکد الا دکبلاکه
جرم اکاکابی خویش بیاادیشد و پشلیمان یلود .بلدین ارایلب ،اا اهلداف اصللی علدالت ارمیملی،
پاسنگو کردن بزهکاک و الزام وی به دبول خطای خود است .به همین خلاطر دک اسلالم بلر عفلو دک
جرم یدیدی چون دت ایز اوصیه یده است .این عدالت احیارر و یرمساک کننده است کله ممکلن
است موجب اصالح وادعی رردد .البته دک موکد همه مجرمان خ وصاً مجرمان خطرالاک املیاواالد
مؤثر باید.
دک اتیجه باید دید که دک موکد مجرمان علیه امنیلت ،سلرکو کیفلری بیشلتر ملؤثر اسلت یلا
میاوان به احیای بزهکاک ایز اددام امود .اکته مهم دک کیفردهی به جرائم علیه امنیت این است کله
به اظر میکسد هیچ یک اا اهداف کیفرها اا منظلر کیفریلناختی الأمین املییلود .مجلااات ایلن
مراکبان موجب اکعا آنها امییود چون معموالً ارسی اا مجلاکات اداکالد .بله هملین خلاطر بله
ادکت سعی دک پنهان کاکی میکنند و لذا کشف چنین جرایمی معموالً به سهولت صوکت میریلرد.
دالی اثبات این جرائم ،بیشتر ادراک یا علم داضی میباید چون حکومتها که خودیان بلزه دیلده و
طرف دعوی هستند ،اا طریق دستگاههای امنیتی خود به سرعت به کشف و یناسایی چنین جرائم
و مجرماای میپرداااد .لذا معموالً اوبت به یهادت یاهدان امیکسد .هدف اکعا علام هلم چنلدان
کاکساا امیباید چون مردم با مشاهده مجااات این مجرمان ،ممکن است دچاک این ا وک ررداد که
حکومت دکحال منالف کشی است و اا مجرم میارسد .ممکن است رفته یود عدم برخوکد یلدید
با مجرمان علیه امنیت موجب اجری دیگران مییود .لیکن با وجود سابقه طوالای دک مجاااتهلای
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امنیت مداک برای این مجرمان ،باید رفت که سیاست سرکو و سزادهی برای آاان یکست خلوکده
است چون این برخوکدها موجب کاهش این جرائم اشلده اسلت .مجلااات یلدید مجلرم کا اا بلین
میبرد ولی جرم کا اه .همننین هدف سزادهی و اصالح و دکمان ایز امیاوااد اأمین یود چون این
مراکبان معموالً دبلی برای جرم خود دائ ابوده و به جای اصالح خود ،معتقداد که خود حکوملت
باید اصالح یود .بر این اساس ممکن است عدالت اا اوع ارمیم بهتر اا عدالت اا الوع سلزادهنده دک
این جرائم پاسخ دهد.
اا دالیلی که امیاوان با جرائم علیه امنیت به وی ه اروکیسم اا طریق مباکاه کیفری مقابله کلرد
این است که رروه اروکیستی ،سرامین و جمعیت اداکد و لذا ململوس ایسلت بلکله اروکیسلم یلک
ایدئولوژی است .فرماادهیها و مقرهای رروه القاعده اوسط آمریکا اابود یده است املا ایلدئولوژی و
یبکه اصلی آن اابود اشده است .همننین اهدید به مرگ و اابودی کسلی کله ملیخواهلد اا جلان
خود برای کسیدن به اهدافش بگذکد هیچ ااثیری اداکد .به این دلی  ،دایا با سیاسلت «جنلگ علیله
اروکیسم» امن اشده است ( .)M. BOCK, 2007: 158-159سیاسلت «جنلگ بلا الروک» آمریکلا
موجب پایان یافتن اروکیسم دک عراق اشده است .دولت ااگلستان هیچ رلاه اکالش جمهلوکی خلواه
ایرلند کا اا بین ابرد ،دولت اسلپاایا اتوااسلت جنلبش آادی بنلش باسلک کا الابود کنلد ،کوسهلا
اتوااستند یوکییان چنن کا اا بین ببراد ،کلمبیاییها منالفان خود کا اا بلین ابردالد .دک اتیجله،
جنگ علیه اروکیسم ابداً پایان انواهد یافت چون جنگ با منطق اشدید پلیش ملیکود و ارلر یلک
یک اا اروکیسم کا کیشه کن کنیم ،خواهیم دید دک یک دالب دیگر اا جایی دیگلر سلر برملی آوکد
(میرملمدصاددی و ددیری بهرام آبادی .)31 :1331 ،بر این اساس بهتر اسلت بلا ایلدئولوژیهلا بله
جنگ کفت و این کاک ایاامند فعالیتهای فرهنگی و مذاکره و رفتگو و آراه ساای است که میاوااد
امینه ای برای عدالت ارمیمی باید .چون جنگ با جرائم علیه امنیت موجب اشدید ایلن جلرائم اا
طرف دیگر مییود.
مؤلفه سوم عدالت ارمیمی ،مشاککت جامعه مدای دک فرآیند کیفری است .عدالت کیفری سنتی
همراه با کسیدری کسمی دضایی است و دولت دک دالب دوه دضاییه به عنوان اماینلده جامعله و بلزه
دیده ،بزهکاک کا مجااات میکند اما دک عدالت ارمیمی بزه دیده و جامعه مللی دک فرآیند کسلیدری
اقش فعال داکاد .لذا عدالت مردمی است .حال ارر بنواهیم جرائم علیه امنیت کا با کویکرد ارمیملی
ح و ف کنیم ،بزه دیده کسی ایست جز خود دولت و دستگاههای دضایی کشوک .یعنلی یلاکی،
بزه دیده و داضی خود حکومت است .به این دلی ممکن است بی طرف اباید.
با عنایت به اینکه جرائم علیه امنیت و جرائم سیاسی هردو حکومت کا هدف دراک ملیدهنلد بلد
ایست به اهاد هیات من فه دک جرائم سیاسی ایاکه کنیم که میاوااد اماد ارمیمی بودن علدالت دک
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کسیدری به این جرائم باید ..دااون اساسی جمهوکی اسالمی ایلران هیلات من لفه کا بلرای جلرائم
سیاسی پیش بینی اموده است و اینکه دک جرائم سیاسی ،وجود هیات من فه ضروکی است اشلااگر
ارمیمی بودن عدالت و مشاککت جامعه ملللی دک فرآینلد دادکسلی اسلت .هرچنلد هیلات من لفه
چندان صلم و سااش بردراک امیکند اما به هرحال دک ملوکد عمل ملتهم داوکی ملیکنلد و ملتهم
سیاسی کا اا ضایع یدن حقش دک برابر حکومت مقتدک مااع مییود و حکومت املیاواالد ملتهم کا
پشت دکهای بسته ملاکمه کند.
اا آاجا که دوه حاکمله و اظلام سیاسی مملکت ،هلدف مسلتقیم مجلرم اا اکاکلا جلرم اسلت
بدیهی است کله دلوه حاکمه االش خود کا م روف ملکوم ساختن مراکب خواهلد املود .بنلابراین
خوف اینکه دوه حاکمه اا طرق منتلف افوذ اماید ،احراا موضوع دک این جرائم بر صلالحیت هیلات
من فه دراک داده یده است اا آاادی و استقالل فرد کا دک اظر ریرد .این موجب احیای عدل و ملااع
مفاسد و دیکتااوکیها مییود (مشهدی و دیگران .)18 :1331 ،لذا هیات من فه حافظ آاادیهلای
ین ی بوده و مااع یدت عم دوه دضاییه است و آن کا بله کاه اعتلدال کهنملون ملیسلااد .پلس
ضروکی است به چنین جرایمی اوسط افلراد علادی جامعله و غیرمتن لان کسلیدری رلردد کله
بردایت آنها بردایت اکثریت خاموش است (یاملو .)118 :1311 ،هرچند ایاکه رردیلد کله جلرم
سیاسی اا جرم علیه امنیت جداست ،اما بله هرحلال هلردو حکوملت و اهادهلای آن کا هلدف دلراک
میدهند و اا این بابت وجه مشترک داکاد اما دک عن ر مادی و عن ر کواای با هم متفاوتاالد .البتله
رفته یده دک جرم سیاسی ااگیزه اصالح وجود داکد که این دک دااون جلرم سیاسلی م لو 1331
ایز موکد ااکید دراک ررفته است اما مراکب جرم علیه امنیت د د انریب و ضرک کساادن و برااداای
حکومت کا داکد .ولی این مااعی ایست اا جامعه مدای دک مشاککت دک ملاکمه مجرمان علیه امنیت
اقشی ادایته باید چون این مجرمان ایز دک ا وک خودیان ممکن است د د اصالح و ااگیلزههلای
یرافتمندااه ای دایته بایند و خواهان احیای آکمانهای وادعی اظام و جلوریری اا منللرف یلدن
اظام دک جهت حفظ حقوق مردم بایند .حال که دک جرائم سیاسی اهاد هیات من فه فعالیت داکد و
عدالت ددکی ارمیمی مییود ،چرا دک جرائم علیه امنیت که مراکب معموالً با عقیده خاصی مراکب
جرم میرردد عدالت ارمیمی اجرا اشود؟
با اوجه به آانه رفته ید ،کویکرد ارمیمی به جای اینکه با اکیه صرف بر مجااات ،به اعاکضلات
و اختالفات موجود میان بزه دیده و بزهکاک به وی ه دک مواکدی که کوابط و مناسبات ااساای ازدیکلی
بین آنهاست دامن بزاد ،سعی دک ح و رشودن رره انااع و اعاکض و عدم افاهم میان بزه دیلده و
بزهکاک داکد و میخواهد بزهکاک کا به صوکت مستقیم ملوکد خطلا دلراک داده و وی کا بلا جامعله و
مقامات دستگاه عدالت کیفری آیتی دهد و سوء اعبیرها و کلدوکتهلا کا بزدایلد (عباسلی:1362 ،
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 .)33جرائم علیه امنیت ایز دک بیشتر مواکد اتیجه رسست بین مجرم و اظام حاکمه است و اایی اا
اختالف اظر بین این دو یا سوءافاهمات ملیبایلد .پاسلخ یلدید کیفلری بله جلرائم علیله امنیلت
حاکمیت این رسست کا بیشتر و بیشتر کرده و موجلب دوکی ملردم و حکوملت اا یکلدیگر یلده و
دکاهایت ،مراکب حذف و طرد مییود .اما ارر بتوان کاهی برای ازدیک یدن مراکب و حکومت بله
همدیگر و کناکآمدن آاان باهم یافت ،حکومت استمراک مییابد و حقوق مراکب ایز کعایت میرردد.
 .2زمینههای عدالت ترمیمی در جرائم علیه امنیت در آموزههای اسالمی
هرچند دک اسالم بر حفظ امنیت کشوک و مقابله با اهدیدات خاکجی و داخلی و جهاد دک برابر دیمن
ااکید یده است ،اما همااطوک که دک ادامه این مبلث برکسی مییود ،اا سیره حضرت عللی (ع) دک
برخوکد با بغات میاوان ارمیمی بودن عدالت دک واکنش به آنها کا استنباط کلرد .البتله ایشلان دک
جرائم علیه امنیت مردم و آسایش عمومی مااند ملاکبه مداکای چنداای ادایتند اما دک جرائم علیله
حاکمیت سیاسی ،اوس به ییوههای دهرآمیز کا به عنوان آخرین کاه ح ااتنا میاموداد.
دک اظام سیاسی اسالم ،عدالت و امنیت مایه اأییلد و اقویلت یکدیگرالد و املام عللی (ع) بلرای
کسیدن به امنیت ،اا عدالت وکای عقب انشسلت .افلراد جامعله هنگلامی کله اا امنیلت ین لی و
عمومی و اجتماعییان اا جااب دولت اطمینان یافتهااد ،به امنیت سیاسی هم دست یافتهااد و ایلن
امر اماای است که افراد صرف اظر اا ا اد و دین و دوم و ابان به صوکت برابر دک حمایت دااون دلراک
ریراد (ررم آبدیتی .)21-3 :1333 ،لذا عدالت دک دیاس با امنیت اا اکاش براری برخلوکداک اسلت
چون اظامهای امنیتی بدون اوجه به عدالت ممکن است استقراک یابند ،اما اسلتمراک ایافتله و کو بله
اوال میرذاکاد .دک مقاب  ،اظامهای عادالاه الجرم به استقراک و استمراک امنیلت منتهلی ملییلواد.
پس عدالت چنان است که دکون آن «امنیت وادعی» داب اکوین و استقراک است .امام عللی (ع) ایلز
بر اهمیت عدل دک حکومت ااکید کرده است (افتلاکی .)81-81 :1366 ،دک اهمیت عدالت دک بقای
حکومتها هم ا مشهوک «الملک یبقی مع الکفر و الیبقلی ملع الظللم» (مجلسلی.)301 :1101 ،
رویاارین بیان است .لذا اباید با چشمان بسته انها به دابال امنیت بود و بله خلاطر حفلظ امنیلت،
عدالت کا ایرپارذایت.
حضرت علی (ع) دک برابر منالفان ،االش ایادی دک کفع یبهه و اختالفات ااجام داد و بیان کلرد
که خواکج برادکان ما هستند که علیه ما یوکش کرداد .ایشلان بلا ااکیلد بلر آاادی بیلان و عقیلده
منالفان ،الم و مداکا ،بر پیشگیری و صلم اوجه وی ه دایت .لذا حقوق کیفری اسالمی بلا اوجله
به کاهبرد کالن برادکی مسلمااان ،اوصیه اکید بر ح منااعه اا طریق صلم ،مداکا و عدم اوسل بله
خشوات داکد اا یوکش و بغی فرواشااده یود (آدابابایی .)32 :1331 ،اا اظر فقهی باغیلان مجرملان
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سیاسی هستند چون داکای «اأوی » و یبههااد یعنی به دلی یبهه ای که برایشان پلیش آملده دک
برابر حاکم اسالمی دیام میکنند .اما وظیفه حاکم دک مرحله اول کفع و دفع یبهه است و حق اداکد
دک مرحله اول و بدون پاسنگویی به یبهات اددام به سرکو باغیان اماید چنااکه حضرت عللی (ع)
دک مقاب خواکج چنین کرد و همننین آنها کا اا حق عبادت ،امنیلت و بیلت الملال مللروم اکلرد
(آدابابایی .)113-116 :1361 ،لذا وجود درراادیش و منالف سیاسلی دک حکوملت آن حضلرت بله
کسمیت یناخته یده است .خواکج دب آک دیام حق ارویج و ابلیغ عقاید و حق بررلزاکی اجملع اا
طرق مسالمت آمیز کا دایتهااد  .دک اثنای دیام و بعد اا آن ایز سلیره آن حضلرت پرهیلز اا دلملع و
دمع آنها و خودداکی اا اعقیب فراکیان و م ادکه اموال آاان بوده است کله بله امتیلااات مجرملان
سیاسی دک دوااین موضوعه امروا یباهت داکد.
به همین دلی فقیهان ییعه آراهااه موضوع حد ملاکبه کا اا بغی افکیک کردهااد .وجود اأویل
و ااگیزه ای که اا طرف باغیان مطرح یده است ،مدکک اصلی افلاوت میلان بغلی و ملاکبله اسلت.
ییخ طوسی ااکید کرده که امام اه انها باید دک کفتاکهای مسالمت آمیلز بلا مجروحلان و اسلیران و
فراکیان ددت کند ،باید مرادب کفتاک ایروهای الت امر خود هم باید .حاکم و دولت باید به مطالبات
و خواستههای یوکییان اوجه کنند و برای کفع یلبهه ملوکد اظلر عمل اماینلد (طوسلی:1333 ،
.)211
مسأله دیگری که دک آیات و کوایات متعدد موکد ااکید دراک ررفته اسلت« ،اصلالح ذات البلین»
است .به وی ه آیه  3سوکه حجرات که به بغی ایاکه داکد .طبق این آیه دک موادعی که اختالف منجلر
به جنگ و دکریری اشده است و دک حد مشاجره و بگومگو است ،باید بین دو رروه سعی دک اصلالح
و آیتی و صلم کرد .لذا دک سایه کفع خ ومتها و اختالفها دک جامعله امنیلت بردلراک ملییلود و
بزهکاک هم خود کا مطرود اا جامعه ادااسته و احساس همبستگی میکند .اصالح ذات البین اا منظر
امام علی (ع) برار اا اماا و کواه هم میباید و حتی بودجه ای اا بیت المال باید برای آن اخت لاص
داده یود .این موجب جبران خساکتها و مشاککت جامعه مللی و اهایتاً پیشگیری اا جرم مییلود
(اجفی ابرادآبادی ،یادمان فلر و الوجهی .)201-200 :1361 ،بلر ایلن اسلاس یلافتن کیشلههلای
اختالفات بین ایناص و حکومت اوأم با صبر و حوصله میاوااد منجر به برررداادن وضعیت سلابق
اوسط مجرمان امنیتی رردد و مسأله اصالح ذات البین جلوه ای اا عدالت ارمیمی دک اسالم است.
اا طرفی دیگر اسالم بر مسأله «یفاعت» هم ااکید کرده است که به معنی الالش بلرای ایجلاد
صلم میان دو یا چند افر است .اما دامنه یفاعت دک حق الناس اا حق اهلل رسترده اسلت و کوایلاای
هم یفاعت دک حدود کا منع کردهااد .لیکن یفاعت اکوهیلده یلفاعتی اسلت کله م لداق و امواله
اضییع حق باید اه هر یفاعتی .با اوجه به این که دلرآن مجیلد یلفاعت ایکلو کا بله طلوک مطللق
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پذیرفته و بدان ارغیب املوده است ،لذا برای عدم پلذیرش یلفاعت ایکلو و پسلندیده ،بله دلیل و
حجتی استواک ایاامندیم .اص بر مطلوبیت و استلبا یفاعت ایکوست .دک یفاعت دک مواکدی باید
به وضع کوحلی بزهکلاک و حاللت اوبله و الدامت وی هلم اوجله کلرد (اوبهلاک.)128-123 :1332 ،
همننین دک اسالم بر احیای افس ااکیده یده است .منظوک اا احیای افس اجات دادن ااسانهلای
بزهکاک ،بزه دیده و یا کساای است که دک معرض خطر بزهکاکی یا بلزه دیلدری دلراک ررفتلهاالد .دک
ادبیات و منابع فقهی و کوایی ما ،احیای افس بیشتر به معنای باا دایتن مجرم اا جرم ،یعنی ضاللت
و رمراهی و هدایت او به کاه کاست آمده است .راهی احیای بزهکاک اا طریق عفو و بنشش و اکشتن
او صوکت میریرد اماای هم احیای بزهکاک اا طریق اعاده حیثیت و حقوق اجتماعی به وی صلوکت
میریرد که دک اتیجه آن ممکن است بزهکاک به صوکت یهروادی مطیع دااون دکآید (کحیمی ال اد،
 .)13-16 :1363این مسائ اشااگر اوجه اسالم به کویکردهای ارمیمی و احیلای بزهکلاک اا طریلق
سااش و عفو است.
بدین ارایب دک مجموع میاوان رفت سیاست جنایی اسالم و آمواههای اسلالمی و سلیره املام
علی (ع) دک برخوکد با جرائم علیه حاکمیت سیاسی (بغی) مای به کویکردهای امنیت مداک ایسلت و
دکصدد اعطای فرصتی به باغیان برای افکر و به کاه کاست هدایت یدن است.
 .3امکان سنجی روشهای عدالت ترمیمی در جرائم علیه امنیت کشور
عده ای اا حقوددااان معتقداد که کویکرد عدالت ارمیملی فقلط دک جلرائم علیله ایلناص و املوال
ممکن است .ایرا این جرائم لطمه به کوابط ااساای و ایراد ضرک به دیگری اسلت و جبلران خسلاکت
انها دک این جرائم امکان پذیر است اما دک جلرائم یلدید و خطرالاکی کله امنیلت جامعله کا بلرهم
میااند عدالت ارمیمی جایگاهی اداکد.
بدین ارایب برخی معتقداد دک موکد جرائم حدی علیه امنیت چون ملاکبه و افسادفی االکض به
دلی آن که این جرائم اساس امنیت جامعه کا موکد اعرض دراک دادهاالد و منل امنیلت و آسلایش
عمومی مردم میبایند ،دااون رذاک مللی برای عفو صلاحب حلق دک اظلر اگرفتله اسلت و رلرایش
دااون رذاک اسالمی اوجه به م للتهای اجتماعی بوده است و این جرائم کا غیرداب عفو و م الله
دلمداد کرده است .البته جنبههای حق الناسی این جرائم بین طلرفین دابل م لالله و سلااش یلا
میااجیگری است (جاای پوک و دریب .)212 :1338 ،اادیشمندان حقوق کیفری معتقدالد دک جلرائم
مهم اروکیستی ،خشوات آمیز ،ساامان یافته و اظایر آن ،کماکان به عدالت سلزادهنده ایلاا اسلت و
فرآیندهای ارمیمی کاکایی اداکد و منجر به افزایش بزهکاکی دک جامعه ملیرلردد (یلیری:1361 ،
.)210
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انها دلی آنها این است که چنین جرایمی امنیت جامعه کا برهم میااند لذا مراکبان آن بایلد
حذف یواد .اما به اظر میکسد جرائم علیه امنیت خود معلول عوام منتللف سیاسلی و اجتملاعی
است و خود حکومتها دک اکاکا آنها بی اق یر ایستند .اا منظر بزه دیده یناسی هم راهی خود
بزه دیده به اادااه یا حتی بیش اا مجرم مق ر است .حکومتهای ااعادالاه که فضلای خفقلان آوکی
کا به اکمغان میآوکاد ،خود موجب ااامنی هستند و دک اهایت ،بزه دیده وادع خواهند یلد .اا طرفلی
هم برخوکد یدید و امنیت مداک به چنین جرایمی ممکن است منجر به ااامنیهای بیشتر و رسترده
ار یود .چنین حکومتهایی با خلط دو مفهوم جامعه امن و جامعه امنیتی دک برخی ملواکد موجلب
مییواد برای ایجاد امنیت ،ااامنی ایجاد یود و اوجه به عدالت کلم کالگ الر یلود .امنیلت بلدون
آاادی به خفقان میااجامد .امنیتی یدن فضای جامعه موجب کینه مردم و منتقدان و برچسب اای
آنها یده و هیچ کس امیاوااد ااتقاد کند و دک اتیجه ،فساد رسترش مییابد .دک اتیجله ،اوافلق و
صلم با حکومت ددکامندی که خلود ملردم آن کا بله وجلود آوکدهاالد ،بایلد آسلان الر اا صللم بلا
ااسانهای عادی باید که راه اا کوی جه حاضر به صلم ایستند.
اکته مهم اینکه امنیت چیزی ایست که اتوان دوباکه آن کا به جامعه باارردااد .وضلعیت الاامنی
که ملاک ایجاد کرده است ،اا ابد ااامن انواهد مااد .لذا اعاده وضعیت سابق امن امکان پذیر اسلت
و مجرم باید با جبران عم خود ،برای آن االش کند .برعکس ،دک جرمی چون دت و اجاوا جنسی،
اعاده اادری یا حیثیت بزه دیده ممکن ایست .بدین ارایب ،بزهکاک علیه امنیت برای همیشه امنیت
کا اا بین امیبرد پس الام ایست برای همیشه اا جامعه حذف یود.
 .1.3در جرائم حدی علیه امنیت
عده ای معتقداد ارر جرمی به یلن و ایلناص معلین آسلیب کسلااد ،یلریعت اسلالم بله حلق
خ وصی آنها اوجه کرده است .لذا دک موکد ملاکبه ارر ضمن اکاکلا جلرم بله ین لی آسلیبی
برسد ،جبران حق خ وصی او ضروکی خواهد بود و دک این موکد حق الناس بر حق اهلل مقدم اسلت.
بنابراین دک این رواه مواکد سیاست کیفری اسالم با ائوکی سزادهی و بااداکادری سااراکی بیشتری
داکد .وضع مجاااتهای سنگین بدای و ممنوع کردن عفو و الفیف و فرعی بلودن اقلش بلزه دیلده
اشااه اوجه و اهتمام یریعت به بااداکالدری و سلزادهی بزهکلاک ملیبایلد (کهلامی.)111 :1361 ،
همااطوک که ایاکه رردید ،ظاهراً انها دک دو جرم دذف و سردت کویکردهلای ارمیملی ممکلن اسلت
چون حق الناس بوده و بزه دیده معینی داکاد .دک موکد سایر جرائم موجب حد مااند م رف مسلکر
و سب النبی و جرائم جنسی کوشهای ارمیمی امکان پذیر ایسلت چلون جلرائم بلدون بلزه دیلده
هستند و پیواد ملکمی با اکاشها و هنجاکهای جامعه اسالمی داکاد.
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اما دک موکد جرم ملاکبه باید رفت بزه دیده این جرم عملوم ملردم جامعله اسلت .للذا مللاک
میاوااد امنیت منت یده دک جامعه کا به همان جامعه باارردااد و برای این کاک مردمی که امنیلت
آنها منت یده است میاوااند با وی رفتگو کنند و میااجی رر هم داوکی کند .دک فقه اسلالمی و
دااون مجااات اسالمی (اب ره  1ماده  )111اوبه ملاک دب اا دستگیری یلا اسللط بلر او موجلب
سقوط حد دااسته یده است که این امر امکان احیای ملاک کا اا طریق ملذاکره و سلااش فلراهم
میسااد و اشااگر امای اسالم به افی عدالت سزادهنده دکموکد ملاک است .پس مجااات ملاکبله
هم میاوااد یدید یا خفیف باید که باید به اأثیر عم ملاک اوجه کرد .ارر یلدت و دلبم عمل
ملاک ایاد باید و موجب خساکات فراواای رردد ،میاوان اا کیفرهای یدید مااند دتل و صللب و
دطع دست و پا استفاده امود اما ارر یدت عم وی آاننان ایاد اباید ،الام ایسلت همیشله بلرای
ملاکبه اا کویکر دهای امنیت مداک استفاده کرد .خ وصاً اینکه کیفرهای چهاکرااه ملاکبه انییری و
دک دست داضی میباید و داضی باید به میزان یدت و خساکات عم ملاک اوجه اماید.
ماده  260دااون مجااات اسالمی مقابله با ملاکبان با استفاده اا اسلله کا اجویز اموده اسلت .دک
اگاه اول ،دااواگذاک با اجویز مقابله به مث با ملاکبان ،مای به رفتگو و سااش با آنها ایست .اما بله
اظر میکسد اا این الوه مقابله و کشیدن اسلله باید بتوان به عنوان فرصتی برای آغاا اوعی رفتگو
و کویاکویی بین مردم و ملاکبان استفاده کرد اا عمالً جامعه مدای دکریر مسلأله یلود .ایلن مسلأله
بدین الو میاوااد ح یود که مردم دب اا دستگیری و اسلط بر ملاک  ،سعی دک اوبه کردن وی
امایند اا ملاک اا عم خود دست بکشد که این کاک ایاامند رفتگو و ملذاکره بلا اوسلت .املا ارلر
رفتگو مؤثر اباید ،میاوان به عنوان کاه آخر با ملاک اا طریق سالح مقابله به مث کرد.
البته با اوجه به اینکه ملاکبه بلا جلرائم اروکیسلتی یلباهت داکد ،بایلد رفلت درباایلان چنلین
جرایمی باید خساکاشان به طوک عادالاه و مناسب و دک اسرع ودت جبران رردد .دک این امینه برخی
کشوکها مااند فرااسه و اسپاایا دوااین خاصی برای براامههای جبران خساکت برای درباایان اروکیسم
ا ویب کردهااد  .برخی کشوکها هم فقط دوااین عام جبران خساکت کا داکاد که ایلن جلرائم کا هلم
یام مییود .کویاکویی و بردراکی اکاباط مجرمان و بزه دیدران به طوک مستقیم یا غیرمسلتقیم دک
این کاستا مهم است )The European Forum for Restorative Justice, 2006: 9-11).
دک موکد جرم افساد فی االکض الام به ذکر است که ملاده  268دلااون مجلااات اسلالمی هفلت
عنوان مجرمااه کا بیان کرده است که اا میان آنها ،برای جنایت علیه امامیت جسماای افراد و اشر
اکاذیب میاوان اا کویکردهای ارمیمی استفاده کرد چون این جرائم بزه دیده معینی داکاد و جبران
خساکت بزه دیده دک موکد آنها آسان ار است .اما برای اعمالی چون پنش مواد سلمی و میکروبلی
که اوعی اکوساید است و ایاعه فساد و فلشا ،عدالت ارمیمی به سنتی داب پذیرش اسلت .املا بله
اظر میکسد حتی دک این اوع جرائم هم اعمال علدالت ارمیملی اا ملدل بیشلینه خلواه غیلرممکن
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ایست .چون « هدف عدالت ارمیمی حمایت اا منافع بلزه دیلده اسلت .کویکلرد ارمیملی بله کیفلر
مستلزم اوجه به ایااها و دغدغههای بزه دیده است للذا جبلران خسلاکت و اوجله بله اظلرات بلزه
دیدران و صدمات واکده به آنها دک اخذ ا میمات اوسط دادراه میاوااد مناسلب بایلد الا مجلرم
اظم منت یده کا به جامعه باارردااد» (غالمی و کستمی غاااای .)80 :1332 ،اما مسأله ایلن اسلت
که یاکی و بزه دیده اولیه جرم افسادفی االکض خود حاکمیت است .مردم هم میاواانلد بلزه دیلده
ثااویه جرم بایند .جرایمی چون علیه امامیت جسماای و اشر اکاذیب دک حالت عادی داب رذیلت
هستند اما دک صوکت رسترده و وسیع بودن ،ابدی به جرائم عمومی میررداد و بزه دیده و یلاکی
آنها حکومت خواهد بود .صلرف اظلر اا ایلرادات فقهلی ایلن ملاده ،فرآینلدهای ارمیملی آاننلان
امیاوااد برای این ماده مؤثر باید .جرمی چون اخالل دک اظلام ادت لادی کشلوک و ایلاعه فسلاد و
فلشا کابطه ملکمی با اکاشها و هنجاکهای اظام اسالمی داکد و بلزه دیلده دک ایلن مسلأله مطلرح
ایست.
دک موکد بغی الام به ذکر است که دک آیه  3سوکه حجرات ،دب اا امر به جنگ بلا رلروه بلاغی،
دستوک به صلم داده یده است ،بنابراین حکومت اسالمی دب اا برخوکد با باغیان ،ابتدا باید بله حل
مسالمت آمیز اختالف اددام کند .با اوجه به کفتاک حضرت علی (ع) دک جنگ جم کوین ملییلود
که دب اا جنگ و دتال با بغات باید به اکیاد و کاهنمایی آنها پرداخت و بنابراین دب اا اکیاد ،دتال
با بغات جایز ایست .چون احتمال باارشت و پشیماای باغیان وجود داکد .املا ارلر بعلد اا اکیلاد و
هدایت باغیان ،آاان بر د د خود پافشاکی اموده و به اطاعت اا امام عادل رردن انهادالد ،اوبلت بله
برخوکد با آنها میکسد (کحیمی ا اد و صفرخاای .)123 :1333 ،لذا اا یرایط جنگ بلا بغلات ایلن
است که دک اشنی خود اسبت به حقاایت حکومت حاکم دچاک ایتباهی یده بایند و اکیاد آاان
اا کاه بلث و ادامه حجت و دلی ممکن اباید و حاکم برای دفع آاان ایاا بله جنلگ دایلته بایلد
(مرعشی یویتری .)86 :1318 ،دک این خ وص ییخ طوسی رفته است :جنگ با بغات جایز ایست
اا اینکه امام کسی کا برای مناظره و جستجوی علت منالفت ،ازد آنها بفرستد اا ارر حقشان اضییع
یده است آن کا ارمیم کند و چناانه یبهه ای دایتند بر طرف اماید .ارر دست اا دیام بردایتد که
مطلو حاص یده است و رراه با آاان میجنگند (طوسی .)211 :1361 ،بنابراین امام خلود مایل
به مذاکره و سااش با باغیان میباید اا یبهات برطرف یده و کوابط ارمیم رردد.
عالوه بر آن ،دک بغی لزوماً دیام مسللااه کخ امیدهد و ارر این دسلته اا باغیلان دابل اکیلاد و
هدایت بایند ،اباید متعرض آنها ید .اما ارر دیام مسلللااه کردالد و داکای سرپرسلت و حکوملت
مستقلی بوده و برای اظام خطرااک بایند ،حاکم با آنها برخوکد میکند و میاوااد دک حلبس اگله
داکد و فرصتی برای اوبه هم برای آنها داده یود (مرعشی یویلتری .)10 :1318 ،لکلن آانله دک
منابع فقهی به عنوان مجااات باغیان (دتال) ذکر یده است ،دک وادع مجلااات ایسلت بلکله ادلدامی
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دفاعی برای دفع آاان و واداک کرداشان به اطاعت اا حکومت اسالمی است .به اظر میکسد دااواگذاک
دک ماده  261دااون مجااات اسالمی ،احکام دفاعی بغی کا با احکام کیفری ایتباه ررفته و دت باغی
دک مقام دفاع و مقابله کا به عنوان کیفر دک اظر ررفته و به همین عللت آن کا دک بلا حلدود پلیش
بینی کرده است .همننین مسلمان بودن باغیان یرط است کله دلااون بله آن اوجله اکلرده اسلت
همننین الام به ذکر است موضوع جرم بغی ،حکوملت اسلالمی اسلت و دک حکوملت اسلالمی هلم
حاکم باید عادل باید .به عباکای ،درباای جرم بغی امام عادل است لذا امام غیرعادل امیاوااد طلرف
مقاب باغیان باید (کحیمی ا اد و صفرخاای .)128 :1333 ،پلس یلوکش علیله حلاکم ظلالم بغلی
ملسو امییود و یوکییان برای بردراکی عدالت حق دیام داکاد .با عنایت به این مطلب ،مراکبان
بغی دک برخی مواکد ااگیلزههلای یلرافتمندااه و د لد اصلالح حاکمیلت کا داکالد و دک وادلع خلود
حاکمیت کا موجب ااامنی جامعه میدااند لذا ا وک میکننلد بلا اغییلر حکوملت ،امنیلت و علدالت
میاوااد دک جامعه بردراک یود.
با اوجه به آانه رفته ید ،مقرک امودن سیاست کیفری امنیلت ملداک و کیفلر یلدید اعلدام دک
دااون مجااات اسالمی برای باغیان ،مغایر با آمواههای اسالمی اسلت .بغلی طبلق اصلول حقلودی و
پیشینه ااکینی آن ،م دادی اا جرم سیاسی است .لذا دااواگذاک باید جنبله سیاسلی بلرای آن دائل
میید و انفیفهایی برای باغیان دک جهت صللم و سلااش و کفلع یلبهات دکاظلر ملیررفلت الا
منالفان جذ حکومت اسالمی یواد اه اینکه طرد یواد .همننلین بغلی یلک جلرم موجلب حلد
ایست و دک منابع فقهی هم دک بنش حدود بلث اشده است بلکه ممکن است یلک جلرم اعزیلری
ملسو رردد و دک اعزیرات هم مجااات به حد اعدام امیکسد .طبق اص چهاکم دااون اساسی باید
یرع و سیاست کیفری اسالم و کوش پیشوایان دین کا دک این امینه موکد اوجه دراک داد و امیاوان
کیشههای فقهی و ااکینی بغی کا کناک رذایت .پیشار هم رفته ید که باغیان دچاک اأوی و یلبهه
هستند لذا رفتگو با آاان برای کفع یبهه ضروکی است؛ همااند برخی رروههای اروکیستی امروا که
جرایمشان اایی اا کج فهمی و بدفهمی اا دین و بردایتهای ااصلیم اا متون دینی است.
بنابراین مهمارین کاه برای مقابله با خشواتهای مذهبی که بغی هم میاوااد اا این دسته باید،
کواج رفتمان مذهبی و میان فرهنگی بین کشوکها و بین مراکب و بزه دیده است .باید بلدون هلیچ
اختالفی دک دین و دومیت به ارویج صلم کواای پرداخت اا دک کناک همدیگر اادری کرد .ارر بتوان با
کوشهایی ،این مجرمان کا واداک به اأم و اللی دک کفتاک خود کرد و سعی دک آینایی صلیم آنها
با مباای دینی امود ،پیشگیری وادعی اا این جرائم ملقق خواهد ید (میرخلیللی و جالللی:1331 ،
 .)101-103همننان که ییوه حضرت علی (ع) دک برخوکد با خواکج که آنها کا بلرادک دینلی خلود
میدااست ،چنین بود و جنگ آخرین کاه ح بود.
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 .2.3در جرائم تعزیری علیه امنیت
ف اول کتا اعزیرات ق.م.آ اا ماده  136الی  112به جرائم علیه امنیت داخلی و خاکجی کشلوک
اخت اص داکد که میاوان امینههایی برای عد الت ارمیملی ایلز دک ایلن بنلش یافلت .البتله جلرم
ااگاکیهای صوکت ررفته دک این بنش به صوکت امنیت مداک و اهاجمی است .اما به اظلر ملیکسلد
ماده  101و اب ره ماده  112میاوااند اشااههایی اا اوافق و سااش مجرم با حکومت بایلند کله اا
کویکرد امنیت مداک فاصله میریرد .ماده  101مراکب کا به همکاکی با حکومت اشویق میکنلد کله
اوعی جبران خساکت القی یده و میاوااد موجب ازدیک یدن مجرم امنیتی و حکومت به همدیگر
یود .البته این ماده کسی که کیاست و مرکزیت ادایته باید کا معاف اا مجااات امیکند .همننین
اب ره ماده  112اوبه کا ملدود به سه ماده  106و  103و  112کرده است که دلیل آن ملیاواالد
استثنایی بودن اهاد اوبه باید و ااتظاک اوسعه آن به مواکد دیگر بی موکد است لکن ملالک ااتنلا
این سه ماده برای یمول اوبه مشن ایست .همننین الوه اوبه متهم دبل اا دسلتیابی و اللوه
احراا آن دب اا دستیابی اظام ،مشن ایست.
انفیف مجااات دک جرائم علیه امنیت اعزیری اا منظر دلااون منعلی الداکد .اا جهلات انفیلف
مجااات دک جرائم اعزیری طبق ماده  36دااون مجلااات اسلالمی ،اوضلاع و احلوال خلاص ملؤثر دک
اکاکا جرم مااند ااگیزه یرافمتدااه و کفتاک الریک آمیلز بلزه دیلده و کویلش ملتهم بله منظلوک
انفیف آثاک جرم یا اددام وی برای جبران ایان اایی اا آن است .دک جرائم علیه امنیت اعزیری هلم
ممکن است کفتاکهای خود دولت موجب اکاکا جرم یلود و مجلرم ااگیلزه اصلالح دایلته بایلد.
همننین مجرم میاوااد برای جبران ایان اایی اا جرم کویش کند .اما حکم بله معافیلت اا کیفلر
مقرک دک ماده  33دک موکد جرائم اعزیری علیه امنیت ممکن ایست چون این جرائم بلاالار اا دکجله
هفت و هشت هستند .اا طرفی هم طبق ماده  16داضی مکلف است دک جلرائم اعزیلری بله ااگیلزه
مراکب و ییوه اکاکا جرم و رستره اقض وظیفه و اتایج ایان باک آن و الأثیر اعزیلر بلر وی اوجله
کند .بر این اساس ارر داضی متوجه یود که اأثیر اعزیر بر مراکب جرم علیه امنیلت چنلدان ملؤثر
ایست و یاید موجب برچسب اای و کینه او یلود ،بایلد مجلااات کا انفیلف دهلد و یلا بله دابلال
جایگزینهای جبس باید .راهی مجااات یدید این مجرمان خود موجب ااامنیها و اعتراضات دیگر
مییود.
همننین طبق ماده  11دااون مجااات اسالمی ،صدوک حکم و اجلرای مجلااات دک ملوکد جلرائم
علیه امنیت داخلی و خاکجی داب اعویق و اعلیق ایست که واضم است دااواگلذاک چنلدان کویکلرد
ارمیمی کا دک این جرائم امیپذیرد .الام است این مسأله موکد اجدیلداظر دلراک ریلرد الا مجرملان
جرائم علیه امنیت اا جامعه طرد و حذف اشواد و امکان احیای آنها وجود دایته باید .چون برخی
اا این جرائم آاننان امنیت دوه حاکمه کا به خطر امیااداااد و یدید و خطرااک ایستند.
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 .3.3روشهای اجرای عدالت ترمیمی در جرائم علیه امنیت کشور
انست باید ایاکه رردد که ماده  62دااون آیین دادکسلی کیفلری م لو  1332میلااجی رلری کا
صرفاً دک جرائم اعزیری دکجه یش و هفت و هشت داب القق میدااد .دااواگذاک میاواالد ملاده ای
کا به میااجی رری دک جرائم علیه امنیت اخت اص داده و یرایط آن کا بیان اماید.
مهمارین کوش عدالت ارمیمی همان میااجی رری است .دک آیین اامله میلااجی رلری دک املوک
کیفری م و  ،1331میااجیگری دک ماده  1بدین صوکت اعریف یده است« :فرایندی که طلی آن
بزه دیده و متهم با مدیریت میااجیرر دک فضای مناسب دک خ وص عل  ،آثاک و اتایج جرم ااتسلابی
و ایز کاههای جبران خساکات اایی اا آن اسبت به بلزه دیلده و ملتهم رفتگلو املوده و دک صلوکت
ح ول سااش ،اعهدات و حقوق طرفین اعیین میرردد».
با اوجه به ماده مذکوک ،دک حین میااجی رری ،بزه دیده و متهم دک خ لوص علل و آثلاک جلرم
رفتگو میکنند .دک موکد جرائم علیه امنیت کشلوک ،الام اسلت ملتهم عللت کوی آوکدن بله چنلین
جرایمی کا با صراحت باارو اماید .این امر موجب مییود بلزه دیلده (حکوملت) بلا افکلر دک ملوکد
عملکرد خود ،دک براامهها و سیاستهای خود اجدیداظر کند و اا این طریق مسأله جرم ح رردد.
لذا مجرم باید عوام سیاسی اکاکا جرم کا دک فرآیند میااجی رری بیلان امایلد .الام بله ذکلر
است عوام سیاسی دک اکاکا جرائم علیه امنیت اقش بسیاک داکاد کله اا مهلمالرین آنهلا ،علدم
اکاباط سالم بین دولت و یهروادان اسلت .اا مواالع اکابلاط ملردم بلا دوللت ملیالوان بله فقلدان
پاسنگویی و مسئولیت پذیر بودن دولتمردان دک برابر مردم ،غفلت و سه ااگاکی برخی دولتمردان
دک اجرای دوااین ،حاکمیت کوح بی اعتمادی دولتمردان به ملت و ملت به دولت ،کفاه ادرلی برخلی
مسئوالن ،ابعیض و بی عدالتی ،بی افاوای سیاسی ملت دک اموک سیاسلی-اجتملاعی و غلبله منلافع
جناحی و بی اوجهی به منافع ملی کشوک ایاکه کرد (الفی و عیوضلی .)13-11 :1331 ،دوللتهلای
استبدادی که هینگواه منالفتی کا الم امیکننلد ،بیشلتر دک معلرض مواجله یلدن بلا اکاکلا
خشوات داکاد .دک این فرض ،خشوات کاه ح اهایی برای کسیدن به خواستهای مدای یهروادان و
یا منالفت با اظام موجود است .چون این کژیمها اوان واکد یدن دک یک بللث منظقلی کا اداکالد و
امکان ایجاد رفتمان مسالمت آمیز ضعیف یده و احتمال منطقی یک ریری مبلاکاات اروکیسلتی
دک پاسخ به چنین کژیمهایی بیشتر است .اما دولتهای دموکراایلک کله دلدکت دک آنهلا بله اللو
عادالاه اوایع یده است ،کمتر هدف اددامات اروکیسلتی وادلع ملییلواد (کلاکرری-162 :1333 ،
 .)166هنگامی که ابان به عنوان میااجی اکاباط میان افراد دخالت امیکند و یا امیاواالد دخاللت
کند ،ررایش به استفاده اا کفتاک عملی پدید میآید .لذا اماای که ابان باا ملیماالد ،حرکلت یلروع
مییود و این ،یکست اهایی سنن کا اعالم میداکد .بر این اساس ،اروک بله عنلوان یلکلی الاال اا
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ابان است .ودتی کلمات ،ددکت متقاعد کردن و رفتگو اداکاد ،اَیکال ااال ابان ابراا وجود میکننلد
و فرد به جایگزینهایی مث فریاد ،اهدید ،خشوات و الروک متوسل ملییلود .بنلابراین بسلیاکی اا
اروکیستها و معترضان ،امایش خشوات کا برای بیان خواستههای خود ااتنا میکنند .این یعنلی
یکست مذاکره و م الله (اانف .)326-321 :1363 ،پس اماای کله ملردم اتواانلد بلا حکوملت و
امایندران آن ،اکاباط بردراک کنند و مطالبات و حقوق دااوای خود کا با آاان دک میان بگذاکاد ،ممکن
است برخی اا آنها به کاههای دیگری غیر اا اکاباط مسالمت آمیز دااوای متوس یواد که منجر بله
یوکش و دیام مسللااه و سوءد د به جان مقامات یود.
پیشار ایز به سنن ییخ طوسی ایاکه ید که رفته است جنگ با بغات جایز ایست الا اینکله
امام کسی کا برای مناظره و جستجوی علت منالفت ،ازد آنها بفرستد اا ارر حقشان اضلییع یلده
است آن کا ارمیم کند و چناانه یبهه ای دایتند بر طرف اماید .ارر دسلت اا دیلام بردایلتد کله
مطلو حاص یده است و رراه با آاان میجنگند( .طوسلی .)211 :1361 ،بلر ایلن اسلاس ،بلاارو
کردن عل اکاکا جرم اوسط مجرم علیه امنیت و رفتگو و مذاکره با مجرمان امنیتی و کیشه یلابی
عل اکاکا جرائم آاان ،کیشه دک آمواههای اسالمی داکد .لذا مجااات آخرین کاه چاکه میباید.
دک این خ وص میاوان به کویکرد کشوک ارکیله ایلاکه کلرد کله دک ملواکدی بله سلمت کویکلرد
ارمیمی و اوافقی میااجی ملوک دک مرحله پسادادکسی و انفیف مجااات متمایل یلده اسلت کله دک
پراو سیاستهای اعام ررااه دولت ارکیه اا طریق مالدات کجب طیب اکدوغان با عبلداهلل اوجلاالن دک
اادان امرالی دک سال  2012صوکت ررفت و ف جدیدی میلان کوابلط دو طلرف آغلاا یلد (فراااله،
 .)116 :1338همننین دک اعتراضات اخیر مردم اکمنستان دک سال  ،2016انسلت وایلر آن کشلوک و
کهبر اپوایسیون مذاکرات کوااهی کا ااجام داداد که دک اهایت انست وایر ان به خواسته ملردم داده و
اا سمت خود استعفا کرد .دک مقاب  ،کویکرد کشوک عربستان دک برخوکد با امر بلادرالنمر الوأم بلا علدم
مداکا و سااش بود که منجر به اعدام او رردید.
دک میااجی رری وجود یک ین ثالث به اام میااجی رر ضلروکی اسلت کله ملیاواالد یلن
حقیقی یا حقودی باید .چون معموالً مجرم و بزه دیده دک جرائم علیه امنیت به همدیگر اعتماد اداکالد
اما میااجی رر میاوااد پیامهای طرفین کا منتق کرده و کاه مذاکره کا بلاا کنلد .میلااجی رلر دک ایلن
جرائم میاوااد ساامانهای بین المللی یا مردم اهاد یا حتی اا دکون اهادهای دولتی و حکومتی بایلد.
به عنوان مثال ،مجمع جهاای صلم اسالمی دک این امینه میاوااد اقش ایفا کند .چون «مجمع جهلاای
صلم اسالمی با طراحی بنیادهای اظری و جنبههای عملی صلم عادالاه متکی بلر اکاشهلای ااسلاای،
اخالدی و فرهنگی بر کهایی ااسان اا بالی جنگ و ااامنی دک رفتماای مبتنی بر فلسفه و مبلاای عقللی
و عملی ااکید داکد و به استفاده اا کمیتهها و اجالسیهها دک فرآینلد القلق صللم وادعلی بلا همکلاکی
کاکیناسان و ساامانهای مردم اهاد مشاککت فعال میکند و دک جهت عدالت سنجیده و صللم طلبلی

جای گاه عدالت رتمیمی رد جرائم علیه حاکمیت

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره دوم ،پا یز و زمستان ( ،9318ایپپی )02

101

رامهایی کا بردایته است( ».یریفی طرااکوهی و یبستاای .)12 :1330 ،اظام حاکمه ایز میاواالد بله
عنوان بزه دیده جرم علیه امنیت ،به ابیین خساکات و ااامنیهای واکده اوسط مراکب بپردااد و به وی
افهیم کند که اکاکا جرم و ایجاد ااامنی کاه حلی مناسبی بلرای حل مشلکالت کشلوک ایسلت و دک
اتیجه مجرم اعاده وضع سابق اماید و وضعیت ااامن ایجاد یده کا به وضعیت امن ابدی کند.
همننین ماده  3آیین اامه میااجی رری مقرک دایته است که «اکجاع به میااجی رری دک ملواکدی
که اداکات و دستگاههای دولتی یاکی هستند با کعایت دوااین و مقرکات بالمااع است ».دک جرائم علیله
امنیت هم دستگاههای دولتی و حاکمیتی اا مجرم یاکی هسلتند و ایلن ملاده ملیاواالد دک پیشلبرد
عدالت ارمیمی دک این کاستا مؤثر وادع یود .اما اکته مهم دک این خ وص ،بی طرفی میااجی رر است.
میااجی رر اه طرف مجرم است و اه طرف حکومت؛ بلکه باید داکای استقالل باید.
یکی اا کاههای برکسی عل اکاکا جرم ،اشکی پرواده ین یت برای مجرمان اسلت کله دلااون
آیین دادکسی کیفری دک ماده  203دک جرایمی که مجااات آنها سلب حیات و دطع عضو و حبس ابلد
و اعزیر دکجه چهاک و باالار است پیش بینی اموده است .لذا دک جرائم ملاکبه ،افسلادفی االکض و بغلی
و دک اعدادی اا جرائم علیه امنیت اعزیری ،پرواده ین یت بایلد اشلکی یلود الا وضلعیت ملادی و
خااوادری و اجتماعی مجرم برکسی یود .اا این طریق میاوان اشنی داد که هدف مجرم اا اکاکلا
جرم علیه امنیت چه بوده است اا بتوان کیفر متناسبی بلرای او صلادک کلرد .برخلی مجرملان امنیتلی
ممکن است داکای حسن سابقه و وفاداک به اظام و داکای سابقه خدمت به کشوک بوده بایند املا اکنلون
به دالیلی به عملکرد اظام اعتراض داکاد .رفتگو با آنها آسان الر اا رفتگلو بلا آن دسلته اا مجرملاای
است که داکای ااگیزههای پلید و سوابق سوء فراوان هستند .مجرم علیه امنیت ییطان و هیوال ایسلت
بلکه یک ااسان است که اا حکومت ااامید است و راه درباای سیاستهای دولت اسلت .او اللت الأثیر
دک کیته جرم یناسلی
عوام سیاسی و اجتماعی به سوی جرم میکود .مددکاکان با اجربه و متن
و جامعه یناسی هم میاوااند عهده داک میااجی رری یواد.
یکی دیگر اا موااع دیگر اکاباط و همزیستی مسالمت آمیز بین مردم و اظام حاکمه ،برخی دلوااین
امنیت مداک و فادد مبنا است چراکه چنین دوااینی به افراد برچسب مجرمیت میااند و حق مشلاککت
افراد دک عرصه سیاسی و اجتماعی کا اا یهروادان میریراد .دلوااینی کله آاادیهلای مشلروع افلراد کا
سلب کنند خود میاوااند جرم اا بایند و امینه اافرماای مدای و دهن کجی به دااون کا فلراهم آوکالد.
این امر دک اهایت ممکن است موجب اکاکا جرائم علیه حاکمیت رردد .بله عنلوان مثلال ملاده 100
دااون مجااات اسالمی با جلرم یلناختن فعالیلت ابلیغلی علیله اظلام ،حلق متفلاوت اادیشلیدن کا اا
اادیشمندان میریرد و موجب سوءافاهمات و بردایتهای ااصلیم میرردد .به اظر میکسد این ملاده
خواهان منع و طرد کساای است که دک برابر رفتمان غالب ایستادری میکنند و ممکن است منجلر بله
سلب آاادیهای مشروع و عدم امکان مذاکره و اکاباط مجرمان سیاسی و امنیتی با حاکمیت یود .للذا
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این ماده باید صراحتاً به سوءایت و د د انریب و اضعیف دک مراکب ایاکه کنلد کله دک پلیش الویس
الیله اعزیرات این عم ااجام ررفته است.
بدین ارایب ،اماای که دولت اجااه امیدهد که یهروادان دکباکه دوااین و اهادهای دولت پرسلش
کنند و برای ابعیت اا دوااین اوجیه عقالای بنواهند ،اافرماای مدای ایجاد مییود .لذا یهروادان بایلد
با صاحبان ددکت دک موکد دوااین بلث کنند .ارر یهروادان اا رفتگو با دااواگذاک منلع اشلده بایلنند،
ململی برای اافرماای مدای بادی امیمااد .جایی که دااواگذاکان امکان رفتگو بلرای یلهروادان فلراهم
امیساااد اا دیدراههای خود کا بیان کنند ،فرصتی برای یهروادان برای متفاوت اادیشیدن هلم بلادی
امیمااد (احمدی .)32 :1331 ،پس اکائه فرصتی اوسط دااواگذاکان و امایندران ملردم بله یلهروادان
برای حق ااتقاد و اعتراض اا دلوااین ،کاهلی اسلت بلرای اکابلاط مسلتلکم بلین حاکمیلت و ملردم و
همزیستی مسالمت آمیز که دک پیشگیری اا جرائم علیه حاکمیت مؤثر است.
استراا ی مهم دک مذاکره و رفتگو با مجرمان علیله امنیلت خ وصلاً مراکبلان جلرائم اروکیسلتی،
کاستن اا خواستههای آنها یا اغییر آنهاست .مذاکره رران بلا ایلن مجرملان بایلد سلعی دک کلاهش
ااتظاکات آاان کنند .همننین باید اوافقات مرحله به مرحله و بله الدکیج صلوکت ریلرد چلون چنلین
مذاکره ای یک فرآیند کوااه ایسلت .ملذاکره ،دادن چیلزی و رلرفتن چیلزی دیگلر اسلت و مجلرم و
حکومت پیشنهاداای به همدیگر میدهند .حکومت به عنوان مذاکره رر میاواالد پیشلنهاداای کا بلرای
ارک خشوات مجرمان اکائه دهند ( .)IIASA Policy Brief, 2009: 2-3لذا مجرم علیه امنیت حتماً
خواسته و ااتظاکی داکد و بدون دلی مراکلب جلرم اشلده اسلت .خواسلتهاش ملیاواالد اا اغییلر دک
سیاستها و اصالح مقامات اا سراگوای ک حکومت متغیر باید .اما دراک بر این ایست که همیشله الن
به خواستههای آاان داد بلکه میاوان خواستههای آاان کا اعدی و کاهش داد و دک مقاب خواستههلای
آنها  ،یرایطی کا هم مقرک کرد الا کعایلت کننلد و بلدین وسلیله بله یلک اوافلق بلرای پیشلگیری اا
خشواتهای بعدی کسید.
کاهکاک دیگر برای اجرای عدالت ارمیمی دک جرائم علیه امنیلت ،دکریلر کلردن و جلذ منالفلان
سیاسی اوسط حکومت با پیشنهاد پستهایی دک مدیریت عمومی یا یک حز سیاسی است که منجلر
به فروکش کردن منالفتهای یدید و بنیان برافکنااه آنها مییود و با آاان به رواه ای کفتاک مییود
که اکضا خواهند ید (ایان کأس .)201 :1366 ،ماده  11منشوک حقوق یهروادی م و  1331ایز بله
حق مشاککت یهروادان دک سیاست رذاکیهلا و ا لمیم ریلری و اجلرای دلااون دک داللب االادیله و
ااجمن ااکید کرده است و ماده  31و  33این منشوک به مشاککت دک حیات فرهنگلی هلم ایلاکه کلرده
است .دک مقدمه این منشوک به جلب مشاککت افراد و احزا و متن ان و اهادهای مدای و خ وصلی
اسبت به اعیین م ادیق حقوق یهروادی ایز ااکید یده است .بنابراین ،دادن فرصت بله اادیشلمندان
و منتقدان برای اکائه کاهکاکها و اکته اظرات مفید برای اصالح اموک کشوک میاواالد مفیلد وادلع یلود.
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ماده  21منشوک حقوق یهروادی به استقبال اا اظرات منالفین و منتقدین و ملاده  26اا حلق اقلد و
ابراا ااکضایتی و دعوت به خیر و ا لیت دک موکد عملکرد و اهادهای عمومی اوسط یلهروادان ایلاکه
کرده است.
اهایتاً باید اذعان امود که پذیرش و به کاکریری فرآیندهای ارمیمی دک جرائم علیه امنیلت کشلوک
به معنای افی فرآیندهای سزادهی و کیفری سنتی ایست ،ارر این فرآینلد ارمیملی یکسلت بنلوکد،
میاوااد به مرحله دادکسی کیفری سنتی بررردد .به هرحال به اظر ملیکسلد دک جلرائم علیله امنیلت
میاوان اا عدالت ارمیمی بیشینه خواه و اه اا خواه بهره برد.
ملدودیت مهم دک اجرای عدالت ارمیمی دک جرائم علیه امنیت ،عدم امکان رفتملان و سلااش بلا
برخی رروههای مجرمااه اروکیستی است .برخی رروههای ایدئولوژیک اروکیستی اه دیالوگ و رفتگو
ابوده و مواولوگ ررا هستند یعنی خودیان کا حق مطلق میدااند و بر عقیده خود پافشاکی ملیکننلد
و خواستاک سراگوای و برااداای حکومت ایز هستند .به اظر میکسلد دک ملوکد آنهلا انهلا یلیوههلای
سزادهی کاکساا است و به سنتی میاوان عدالت ارمیمی کا دک موکد آنها اجرا امود .چون آنهلا و یلا
حکومت مای به مذاکره امییواد و کسیدن به پاسخ ارمیمی دیواک خواهد بلود .بسلیاکی اا کشلوکها
مااند آمریکا و اسرائی سیاست عدم مذاکره با اروکیستها 1کا دک براامههای خود رنجاادهااد .املا راهلا
دک خفا مذاکراای کا با آنها ااجام میدهند.
دک این خ وص باید مجرمان علیه امنیت کا به دو دسته اقسلیم کلرد .دسلته اول مجرملان علیله
امنیتِ مردم که مراکب رروران ریری و آدم کبایی و ملاکبه مییواد .ایلن دسلته معملوالً بله دابلال
مذاکره و یرط رذایتن برای معاوضه درباایان خود یا دست کشیدن اا عم خود هستند و لذا مذاکره
و سااش با آاان آسانار است .دسته دوم مجرمان مطلق ررا یا افراطررا که ااگیزههای سیاسی داکالد و
مجرمان علیه امنیت حکومت هستند .آنها دک پی ااقال و ساختاکیکنی علیه جامعه بوده و جااشلان
کا ایز فدا میکنند .اما همین دسته کا میاوان به دو دسته «مطلق رراهای مطلق» و «مطللق رراهلای
مشروط» اقسیم کرد که دسته اول به هیچ وجه مای به مذاکره ابوده و فقط حرف خلود کا ملیاانلد.
اما دسته دوم ااتظاکات ملدودی داکاد و چیلزی داکالد کله دکبلاکه آنهلا بتلوان ملذاکره کلرد ماانلد
سرامین ،استقالل و اصالحات دیگر .اما به آنها ایز باید اشان داد که چیزی وجلود داکد کله بتلوان اا
طریق مذاکره به آن دست یافلت و بله آالان امیلد داد ( .)IIASA Policy Brief, 2009: 3بنلابراین
مذاکره با مجرمان علیه امنیت و اروکیستهای افراط ررایلی کله بله هلیچ صلراطی مسلتقیم ایسلتند
ممکن به اظر امیکسد .اما حداد میاوان خواستههای معقول و غیرمعقول آاان کا اا هم جلدا کلرد و
برکسی امود .دک برابر رروه مطلق ررای مطلق که دک پی سراگوای و ااقال است ،کاهی جلز سلراگوای
خود ااها به اظر امیکسد .اما با اوجه به آانه پیشار رفته ید ،حلذف و طلرد مجرملان علیله امنیلت
1. No negotiation with terrorists
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موجب اا بین کفتن آاان مییود اما موجب اا بین کفتن جرم و ایدئولوژی و رفتمان آنهلا املییلود.
لذا مقابله فرهنگلی و ایلدئولوژیکی بهتلر اا مقابلله کیفلری و اظلامی اسلت کله ایاامنلد کاهکاکهلای
غیرکیفری اا جمله بردراکی عدالت اا اوع ارمیمی میباید.
نتیجهگیری
برخی معتقداد که دک جرائم علیه امنیت کشوک ،امکان اجرای آمواههای عدالت ارمیملی وجلود الداکد.
چون دک این جرائم بزهکاک به طوک مستقیم یا غیرمستقیم حکومت کا موکد هدف دلراک ملیدهلد و للذا
اظم و امنیت جامعه کا برهم می ااد .لذا باید بلا کویکردهلای سلزادهی و سلرکو ررایااله بله چنلین
جرایمی واکنش اشان داد .اما به اظر میکسد پاسخهای امنیت ملداک بله جلرائم علیله امنیلت چنلدان
امیاوااد موجب پیشگیری اا آنها یود چون معموالً مراکبان این جرائم ارسلی اا مجلااات اداکالد و
هیچ یک اا اهداف مجاااتها دک موکد آنها مؤثر وادع امییود .به این دلیل  ،سلعی دک پنهلان کلردن
جرم خود هم اداکاد.
موضوع جرائم علیه امنیت ،مسأله «امنیت» است اما امنیت چیزی ایست که اتوان آن کا دوباکه بله
جامعه باارردااد .هدف عدالت ارمیمی ،بهبود آانه اقض یده اا طریق اوجه به ایااهای بزه دیلدران و
جبران خساکت است .این عدالت دک پی بااساای و ارمیم کوابط بزهکاک و بزه دیده و جامعه مللی و دک
اهایت ،ایجاد سااش بین آنهاست .دک جرائم علیه امنیت هم بزه دیده خود حکومت است و ارلر خلود
حکومت دک موکد جرم متهم داوکی کند ممکن است بی طرف اباید .بنابراین بهتر است جامعله ملدای
و مردم ایز دک موکد عم متهم داوکی کنند که اهاد هیات من فه دک جرائم سیاسی موید این امر بلوده
و اشااگر سیاست مشاککتی دک این جرائم است.
دک اظام سیاسی اسالم ،عدالت و امنیت مایه اأیید و اقویت یکدیگراد و حضرت عللی (ع) دک برابلر
منالفان ،االش ایادی دک کفع یبهه و اختالفات ااجام داد و با ااکید بر آاادی بیان و عقیلده منالفلان،
الم و مداکا ،بر پیشگیری و صلم اوجه وی ه دایت .لذا حقوق کیفری اسلالمی بلا اوجله بله کاهبلرد
کالن برادکی مسلمااان ،اوصیه اکید بر ح منااعه اا طریق صلم ،مداکا و عدم اوس به خشوات داکد.
دااواگذاک ایران دک جرائم علیه امنیت امای به کویکردهای امنیت ملداک داکد .املا دک جلرم ملاکبله
جبران خساکت اا جامعه مللی که بزه دیدران این جرم هستند امکان پذیر است و دک جرم بغی ایز بلا
اوجه به سابقه فقهی و ااکینی آن و سیره حضرت علی (ع) مداکا و سااش و رفتگلو بلا باغیلان جهلت
کفع یبهات ممکن میباید .اما دک جرائم علیه امنیت اعزیری ،دااواگلذاک مراکبلان کا آک الدابیر اکفلادی
مااند اعلیق و اعویق ملروم اموده است که ایاامند باااگری است .هرچند الفیف مجااات با اوجه بله
جبران خساکت یا ااگیزه یرافتمندااه دک آنها ممکن است .با اوجه به آیین اامه میااجی رری دک املوک
کیفری ،دک حین میااجی رری ،بزه دیده و متهم دک خ وص عل و آثاک جرم رفتگو میکنند .دک ملوکد
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جرائم علیه امنیت کشوک ایز الام است متهم علت کوی آوکدن به چنین جرایمی کا بلا صلراحت بلاارو
اماید اا بزه دیده (حکومت) با افکر دک موکد عملکرد خود ،دک براامهها و سیاستهای خلود اجدیلداظر
کند و اا این طریق مسأله جرم ح رردد .ایرا عوام سیاسلی دک اکاکلا جلرائم علیله امنیلت اقلش
بسیاک داکاد که اا مهمارین آنها  ،عدم اکاباط سلالم بلین دوللت و یلهروادان و ضلعف رفتملان بلین
آنهاست .رفتمانهای مسالمت آمیز مجرم و حکومت میاوااد موجب کفع انشها یود و میااجی رلر
هم باید بی طرفااه سعی دک سااش اماید .اما دک موکد رروههلای مجرمااله سلاامان یافتله ایلدئولوژیک
اروکیستی ،کویکردهای ارمیمی به سنتی داب پذیرش است چون اه رفتگو و سلااش ایسلتند .املا
مهمارین استراا ی دک مذاکره با آاان ،کاستن اا خواستههای آنها یا اغییر خواستههای آنها است .بله
هرحال دک جرائم علیه امنیت حکومت که اروکیستهای مطلق ررای مطلق مراکب مییواد ،میالوان
اا عدالت ارمیمی اوع بیشینه خواه استفاده امود و مقابللههلای غیرکیفلری و فرهنگلی دک ایلن کاسلتا
بیشتر مؤثر خواهد بود چون کیفر یدید مجرم کا اا بین میبرد اما جرم کا اه.
با اوجه به آانه رفته ید ،الام است دااواگذاک ایران اددام به باااگری مققرات جرم بغی با اوجه بله
پیشینههای فقهی و ااکینی آن اماید و برای باغیان امتیلاااای دکاظلر ریلرد و دک سلایر جلرائم علیله
امنیت اعزیری ،امینههای رفتگو و اصالح و ادابیر اکفادی کا برای مجرمان دکاظر ریرد اا مجرمان علیه
امنیت اا جامعه طرد اشواد ایرا ادتداک مجرم یا مجرمان علیه امنیت هینگاه به اادااه ادتلداک حکوملت
ایست.
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آدابابایی ،حسین (« ،)1361اللی جرم برااداای دک حقوق کیفری ایلران» ،فصلنامه حقوق اسالمی،
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فکرسااان.
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یاملو ،بادر (« )1311معرفی و اقد بر جایگاه هیات من فه دک اظلام حقلودی ایلران» ،دیودگاههوای
حقوقی ،دوکه  ، 1یماکه سوم ،ص .200-183
یریفی طرااکوهی ،حسین و یبسلتاای ،عللی (« ،)1330مقابلله بلا اروکیسلم دک پرالو سیاسلتهلای
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ییری ،عباس (« ،)1361پاکادایمهای عدالت کیفری :علدالت سلزادهنده و علدالت ارمیملی» ،مجلوه
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صدکاوحیدخااه ،ملمد (« ،)1366حقوق دک چنبره دیمن؛ اا سیاسلت آمریکلایی جنلگ بلا الروک الا
اظریه آلماای حقوق کیفری دیلمنان» ،تازههای علوم جنایی ل مجموعله مقاللههلا (ایلر اظلر
علیحسین اجفی ابرادآبادی) .اهران :بنیاد حقودی میزان.
طوسی ،ملمد بن اللسن ( 1333ق) ،المبسوط ،المکتبة المراضویة الحیاء آثلاک الجعفریلة ،جللد  8و
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مراضویه االحیاء آثاک الجعفریه.
عباسی ،م طفی (« ،)1362عدالت ارمیمی دیدراه اوین عدالت کیفری» ،مجلّه پوژوهش حقووق و
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غالمی ،حسین ( ،)1361عدالت ترمیمی ،چا اول ،اهران :ااتشاکات سمت.
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فرهنگی ،ص .110-123
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کویکی ،غالملسین؛ علیزاده سریت ،اادک (« ،)1331اگاهی به دلمرو جرائم امنیتی دک پراو صالحیت
دادراه ااقال » ،پژوهش حقوق کیفری ،سال چهاکم ،یماکه دواادهم ،ص .121-33
ررم آبدیتی ،سلکینه (« ،)1333کابطله امنیلت و علدالت سیاسلی دک اسلالم» ،فصولنامه علموی-
تخصصی فرهنگ پژوهش ،یماکه  ،18ص .28-1
مجلسی ،ملمدبادر بن ملمداقی ( ،)1101مرآه العقول فوی رورا اابوار آل رسوول ،ملقلق و
م لم :سیدهایم کسولی ،چا دوم ،داکالکتب االسالمیه.
مرعشی یویتری ،سیدملمد حسن ( ،)1318دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسوالم ،چلا دوم،
اهران :اشر میزان.
ملمودی جااکی فیروا ؛ امامی آکادی حبیب (« ،)1332فرمااروایی سیاسلی و معملای اوجیله جلرائم
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