تاریخ دریافت1399 /07/01 :

علی ذوالفقاری

تاریخ پذیرش1399 /08/03 :

غالمرضا پیوندی*/

**

حفظ امنیت یکی از اهداف مهم همه نظامهای سیاسی در دنیاست .اقددداما ی کدده
امنیت جامعه و در سطح وسیع ر امنیت حاکمیت را بر هم بزندددد در همدده نظامهددای
حقوقی جرمانگاری شده است .هرچند همه جرایم بددهنوعی بدده امنیدت خدشدده وارد
میکنندد ولی جرایم علیه امنیتد بهطور مستقیم با مفدداهیمی همچددوا امنیدت ملدی و
آسایش عمومی مر بط هستند .در ایرااد عددداد مودددودی از ایدن جددرایم در بخددش
حدود و اکثر موارد نیز در بخش عزیرات در فصل اول قانوا مجازات اسد می ذکددر
شده است .در اینکه مبانی کیفرگذاری در این جرایم چیست و از کدددام یدک از ایدن
مبانی در حوزه جرایم علیه امنیت استفاده میشودد سؤالی اسددت کدده در ایدن وقیدق
دنبال پاسخ آا هستیم .در این خصوص مدلهای چهارگانه شدت و قطعیتد شدددت
و عدددم قطعی دتد عدددم شدددت و قطعی دت و عدددم شدددت و عدددم قطعی دت وسددط
نظریهپردازاا حقوقی مطرح شده است که با بیین هر کدام از این مدلها به مبانی هر
کدام نیز اشاره خواهیم نمود.
واژگان کلیدی :مبانید کیفرگذارید امنیت د مجازاتد شدتد قطعیت
* .عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اس

می)(gh.pyvandi@gmail.com

** .دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی د گرایش جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه
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مقدمه

هر جایی که جامعهای وجود داشته باشدد حقوق نیز وجود دارد و همدده مددداها
وضع قوانین برای جریاا منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی چددارهای جددز مجددازات
نقضکنندگاا حقوق نمیبیننددد و ضددمانت اجراهددای پیشبینیشددده اجددرا میگددردد.
شدید رین موارد ضمانت اجراد ضمانت اجرای کیفری اسددت (بولُددکد .)296 :1385
یکی از مهم رین اهداف مجازاتها در نظر حقوقدانااد «بازدارندددگیا اسددت کدده بددا
وجه به شدت کیفرد قطعیت کیفر یا لفیقی از این دو وسط واضددعین قددانوا بددرای
رسیدا به هدف بازدارندگی در نظر گرفته میشود .بوث جرایم علیه امنیت ملددی در
رابطه بین «حقوق حاکمیتا و «حقوق شهروندیا قابل طددرح اسددت .برخددی اوقددات
حقوق حاکمیت وسط اشخاص دچار خدشه و در مددواردی بددا گسددترا آا باعددث
سقوط حکومت نیز میشود .معموالً دولتها در سراسر دنیا نسبت بدده جددرایم علیدده
امنیت حساسیت بسیار زیادی نشاا میدهند و بددا رواهددای مختلد

بددا آا مقابلدده

میکنند .امنیت و آرامش در هر کشور خط قرمز موسوب شده و بددرای کسددانی کدده
سالب امنیددت هسددتندد مجازاتهددای بسددیار سددنگینی وضددع میکننددد .نددوش و شددیوه
جرمانگاری و نیز روند عیین نوش و میزاا مجازات در جرایم علیدده امنیددت بددا سددایر
جرایم فاوتهایی دارد.
از بین رویکردهای چهارگانه در خصوص شدت مجازات یعنی  .1عدم شدددت و
قطعیتد  .2عدم شدت و عدم قطعیتد  .3شدت و قطعیتد  .4شدت و عدم قطعیتد
رویکرد چهارم در حقوق اس م و ایراا بیشتر مورد وجه قددرار میگیددرد .البتدده بایددد
وجه داشت که رویکرد چهارم بیشتر در جرایم عمومی بهکار میرودد ولددی معمددوالً
نظامهای حقوقی دنیاد از سایر رویکردها در جرایم علیه امنیت با وجه به حساسددیت
باالی سیاسی و امنیتی اینگونه جرایم استفاده میکنند.
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برخ ف جرایم علیه اشخاص که معموالً دخالددت دولددت در قلمددرو مربددوط بدده
مسائل شخصی و آزادیهای افرادد به صورت حداقلی میباشدد در جرایم علیه امنیت
بدده اهددداف مددورد نظددرد مخصوصدداً کبددات در حاکمیددت سیاسددی دسددت یابنددد
(میرمومدصادقی و رحمتید .)6 :1394
مهم رین مبنا در جرایم علیه امنیت اصل «جلوگیری از ضررا است که بددر اسددا
آا افراد جامعه و دولت این حق را دارند که جلوی هر گونه ضرری را بگیرند .جدداا
استوارت میل فیلسوف انگلیسی در این خصوص مینویسد « :نها هدفی که بددرای آا
می واا بر عضوی از اعضای یک جامعه متمدا برخ ف میل او اعمال قدددرت کددردد
جلوگیری از ایراد صدمه و ضرر به دیگراا استا (هماا).
جرائم علیه امنیت بهصورت کلی به جرائمی اطد ق میشددود کدده در درجدده اول
ضرر آنها به حال امنیت حکومت است و به بع آا امنیت جامعه نیز از بین میرود .با
وجه به این مطلب چوا زیاادیده مستقیمِ از جرمد حکومت استد باید حقوق متهم
بهطور کامل رعایت شود؛ چوا دستگاه عدالت در اختیار حکومت اسددت و می وانددد
بهطور جانبدارانه از خود دفاش کرده و خود را موددق جلددوه دهددد (یزدیدداا جعفددرید
.)60 :1395
 .1تعریف لغوی و اصطالحی امنیت

مفهوم امنیت از مفاهیم بسیار پیچیده موسوب میشود .این پیچیدگی زماا بیشددتر
آشکار میشود که این مفهوم را با سایر مفاهیمی که با خطرها و هدیدهایی مختلد
مواجه استد بررسی کنیم .خطرها و هدیدات در جهاا امروز برخ ف قروا گذشته
که بیشتر در مسائل سیاسی و نظامی مطرح بوده استد مفاهیمی دیگر همچوا امنیت
اجتماعید امنیت اقتصادی و امنیت قضایی را نیز شامل میشود (مجیدید .)31 :1386
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از نظر لغوی امنیت به حالت فراغت از هرگونه هدیدد حملدده یددا آمددادگی بددرای
رویارویی با هر هدید و حمله آمده است .در اصددط ح سیاسددی و حقددوقی نیددز بدده
فردی حالت فراغت یک فرد از هدیددد و حملددهد امنیددت اجتمدداعید حالددت فراغددت
همگانی از هدیدد امنیت ملید حالت فراغتی از هدید یک ملت و امنیت بینالمللددید
حالت فراغت از هدید قدرتها در صونه بینالمللی است (آشورید .)38 :1383
امنیت در مفهوم جرایم علیه امنیت ناظر به جرایم امنیتی اجتماعی و ملی است .در
حقوق کیفرید موضوش جرائم علیه اشخاص امنیت فردی است و در جرایمی که علیه
امنیت بینالمللی رخ میدهدد موضوش جنایات بینالمللی است .جرایم علیه امنیددت را
باید هم از نظر عینی و هم از نظر ذهنی در نظر گرفت .طبق عری

عینید یعنددی بددر

پایه ضرر حاصل از جرمد جرم علیه امنیت به جرمی اطد ق میشددود کدده بهصددورت
مستقیم بر ضرر موجودیت حکومت باشد؛ اما غالباً حکومتها به همین عری

عینی

اکتفا نمیکنند؛ بلکه هر جرمی را که با هدف ضرر رساندا به بنیاا حکومت ار کاب
یابدد در زمره جرایم علیه امنیت به حساب میآید؛ هر چند جرم واقعشده بهصددورت
مستقیم علیه امنیت و موجودیت حکومت نباشدد بلکه بالعرض شامل آا شود .بددرای
نمونه جرمی مثل جاسوسی بر اسا

نظریه عینی (نتیجه جرم) جرمی است که علیدده

امنیت موسوب میشودد ولی جرم جعددل اسدکنا

ظدداهراً جرمددی علیدده شددهرونداا

جامعه است؛ اما چنانچه هدف آا آسیب رساندا به حکومت باشد (دیدددگاه ذهنددی)د
در زمره جرائم علیه امنیت قرار میگیرد.
 .2مصادیق جرایم علیه امنیت

قبل از بیاا مصادیق یادآور میشویم که بوث فرمددانروایی سیاسددی و اینکدده چددرا
دولتی حق وضع قانوا و مجازات را داردد باید در جای خددودا بدده اکبددات رسددیده
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باشد .اینکه مرجع صدور فرماا کیست و چرا فرماا او از ویژگی خاصددی برخددوردار
بودهد بهگونهای که کسی حق خل

از آا را نداردد باید مورد بوث دقیق قرار گیددرد.

وجیه نظام کیفری با دالیل قوی به اکبات رسیده باشد ا دولت بتواند برای اقدددامات
علیه خودد جرمانگاری و سپس مجازات متناسب را وضع کنددد (مومددودی جددانکید
.)148 :1392
صیانت از جامعه در برابر بهکارانی که با هدددف بددر هددم زدا امنیددت جامعدده در
نقطهای از کشور یا در خددارا از کشددور درصدددد ضددربه زدا و براندددازی حکومددت
هستندد قانونگذار را بر آا داشته که در مورد جرایم امنیتید قوانین و مقررات خاصی
متفاوت از سایر جرایم وضع کند (ولیدید  .)8 :1384جرایم علیه امنیددت در قددوانین
کیفری ایراا مصادیق متعددی دارد که بخشی از آا که در فقه مطرح شده اسددتد در
قالب حدود میگنجد .برای نمونه جرایم بغی و افساد فیاالرض جددزج جددرایم علیدده
امنیت موسوب میشود که حدی میباشند .برخی مربوط به امنیت مردم استد مثددل
برخی از مصادیق افساد موضوش ماده 286د و برخی نیز مربوط به جرایم علیه امنیددت
حکومت استد مثل بغی .بهطورکلی جرایم امنیتی یا علیه ملت است یا علیدده دولددت
(باید  .)28 :1393بخش دیگر نیز در قالب عزیرات مطرح شده است .با مراجعه بدده
بخش عزیرات متوجه خواهیم شد که قانونگذار ایراا حساسیت بسیار زیادی نسبت
به این دسته از جرایم دارد .جرایمی که در این مواد در بخش عزیددرات وجددود داردد
در مصادیق بسیار متعددی ذکر شده است .شکیل اداره و دسته به قصد بددر هددم زدا
امنیتد عضویت در دستهد فعالیت بلیغی علیه نظامد مطلع کردا افراد فاقد صد حیت
از اسددرارد صدددمه بدده امنیددتد ورود بدده امدداکن ممنوعدده جهددت کسددب اط عددات و
عکسبردارید جمعآوری اط عددات طبقهبندیشدددهد بیمبدداال ی در حفددظ اط عددات
طبقهبندیشدهد برخی از مهم رین مصادیق جرایم علیه امنیت میباشند.
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بزهکاری گستردهد شدت مجازاتد مطلق بودا جرایم امنیتددید اسددتعمال عددابیر و
اصط حات کلی و مبهمد حاکمیت اصل واقعی بودا مقررات کیفری و سختگیری در
دنیاست (عالیپورد .)47 :1389
باید وجه داشت که مصادیق جرایم علیه امنیت فقط در قانوا مجددازات اسد می
نیست؛ بلکه خارا از قانوا مجازات نیز مصادیقی از جرایم علیه امنیت وجددود دارد.
مث ً در قانوا مجازات انتشار و افشای اسناد مورمانه و سری دولتددی مصددوب 1353
در ماده دو آاد و نیز ماده دو قانوا مجددازات اخ لگددراا در نظددام اقتصددادی کشددور
مصوب 1369د ماده واحده قانوا شدید مجازات جاعلین اسددکنا

مصددوب 1368د

مواد  17به بعد قانوا مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  1382با موضوش جرایم
علیه امنیتد ماده  31قانوا مبارزه با قاچاق کاال و ارز بدده مصددادیقی از جددرایم علیدده
امنیت اشاره شده است .در این جرایم باید آسددیب ناشددی از جددرم متوجدده حکومددت
باشد .حتی در شرایطی که عنصر روانی وجود ندارد نیز قانونگذار با وجه به اهمیت
این نوش جرایم جرمانگاری را در این حوزه انجام داده است .مددث ً ار کدداب جددرم در
حالت غفلت و مساموه که پایین رین سطح عنصر روانی استد قانونگذار این مجرم
را معاف ندانسته؛ بلکه برای او نیز مجازات عیین کرده است ا پیشگیریهای الزم را
جهت عدم ار کاب این جرایم در بین آحاد جامعه نهادینه کند و به هدف خودد یعنی
حفظ امنیت حکومت برای همیشه دست یابد (هماا.)62 :
برخ ف جرائم در قلمرو مسائل فردی و در مسائل اخ قی که دولتها با وجدده
به آزادیهای فردید غالباً عقبنشددینی و عدددم مداخلدده در ایددن مسددائل را در پددیش
گرفتهاندد در حوزه اعمال ضرر نسبت به حکومتد بدا هدددف ایجدداد کبددات در نظددم
عمومی و حاکمیت سیاسی به جرمانگاری حداکثری روی آوردهاند (مجیدددید :1386
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 .)14اگرچه ممکن است در قوانین سایر کشورها نیز چنین وضعیتی مشاهده شودد اما
این مطلب یعنی رویه شدا نقض اصولد لزوماً بهمعنای مشروعیت آا نباید باشد.

خ فکر کیفرید مبانی مختلفی بیاا شده است کدده در
برای چرایی کیفر در طول اری ِ
نوش مجازات اکرگذار خواهد بود .در طول دورههای مختل

از نظر دداریخی و علمددید

یافتههای علم کیفرشناسی دچار غییر و ووال ی بنیادین شددده کدده هددر کدددام بدده بددع
نظریات و اندیشههای مکا ب مختل

بوده است .واضح است که مکا ب و جریااهای

فکری که در هر دورهای حاکم بودهاندد طبددق فرهنددگ و عددرف ملددی و فراملددی خددود
أکیرا ی بر علم جرمشناسی بگذارند .در برخی از این نظریات به گذشته مجددرم وجدده
میشود و در برخی دیگر از نظریات به آینده مجرم .نظریهای که به گذشددته نظددر داردد
در واقع به مبانی اخ قی وجه دارد و بر آا اسا

برای مجرم مجازات و کیفر در نظر

میگیرد .بر طبق این نظریه به آینده مجرم و فایدهای که در آینده ممکددن اسددت داشددته
باشد وجهی نمیشود؛ بلکه صرف ًا به دلیل زیر پا گذاشتن اخ ق در زمدداا گذشددته بدده
مجازات مورد نظر موکوم میشود (جواا جعفرید .)28 :1394
نظر دیگر در مورد مبنای کیفر نظریه «فایدهگراا یا «آیندهنگرا است .در این نظریه
ما صرفاً دنبال مجازات عمل انجامشده در زماا گذشته نیستیم؛ بلکه نگاه ما بیشتر به
آینده مجرم است که مجازات برای این است که مجرم در آینده مر کب جرم نشددود؛
وگرنه صرف مجازات مجرم بدوا وجه به آکار آا در آیندهد فقط هزینهای بر دستگاه
حکومت ومیل میکند؛ لذا برخی از حقوقداناا بر این باورند که مجازات شددخ
باید بهگونهای باشد که بازدارندگی الزم را داشته باشد؛ وگرندده قانونگددذار بدده هدددف
خود دست نخواهد یافت .با این هدف هم شددخ

مجددرم بددهراحتی مر کددب جددرم

نخواهد شد و برای او هزینهبر خواهد بددودد و هددم مجرمدداا بددالقوهای کدده در آینددده
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صمیم به ار کاب جرم دارندد از صمیم خود صرفنظر خواهند نمود .پددس در ایددن
نظریه بهصورت حداقلی نگاه به مجازات مجرم و بهصورت حداکثری نگاه بدده همدده
طول اریخ نیز حاکماا با وجه به همین هدفد مجازاتهای بسددیار سددنگینی بددرای
مر کباا جرایم اع مشده در نظر میگرفتند ا کسی جرئت ار کاب جرم مورد نظر را
نداشته باشد.
نظریات دیگری در کنار این دو نظر در قراهای اخیر مطددرح شددد کدده نگدداه ایددن
نظریات بیشتر به آینده است .مث ً مکتب وققی در حقوق کیفددری کدده همچندداا بدده
حیات خود ادامه میدهدد یکی از این نظریات است .طبق ایددن نظریدده مجددرم کسددی
است که خواه ناخواه نظام فکری و نیز وضعیت جسمانی اود وی را به سددمت جددرم
سوق میدهد و در واقع قابلیت اص ح ندارد .این مکتب یعنی مکتب وققی کدده بدده
کیفرشناسانی همچوا لومروزود انریکو فری و گاروفالو نسبت داده میشودد وانست
أکیرات بسیار عمیقی بر مطالعات و نتایج جرمشناسی ا آا زماا وارد کند؛ ا جددایی
که امروزه مجموعه نظریات این اندیشمنداا بهعنواا اندیشههای مووری مورد بوث
و بررسی قرار میگیرد .اندیشه مبتنی بر نفی ارادهد معتقد بودا به عوامددل فیزیولددو ی
جرمد حالت خطرناک مجرمد بازپروری و  ...از مهم رین یافتههای جرمشناسی در این
حوزه است( .)http://ensani.irطبق این مکتب مجرم باید ویروسددی بددرای سد مت
جامع موسوب شده و در نتیجه به هر طریق ممکن از جامعه دور شود و در اصط ح
باید به «نا وااسازیا مجرم روی آورد.
این مکتب با وجه به خشن بودا آاد خیلی زود جای خود را بدده منطددق اصد ح
مجرم داد .در این منطق اینگونه ادعا میشود که مجرم بهدلیل اینکه ربیددت درسددتی
در زندگی خود نداشته استد به سمت ار کاب جرایم رفتدده و در مویطددی همچددوا
زندااد مویطی برای اص ح او در نظر گرفته میشود و باید برای بازگشت به زندگی
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شرافتمندانه او اقدامات الزم انجام شود که از آا به «بازپروری و بازاجتماعیسددازیا
عبیر میشود .هر چند برخی بر این اعتقاد هستند که این جنبش امروزه از بددین رفتدده
اجتماعی دارند (جوااجعفرید 7 :1394د.)70
یکی دیگر از مصادیق نظریه فایدهگراد نظریه «عدالت رمیمیا است .این نظریه یا
مکتب کیفرید به درد و رنج مجنیعلیدده و آرامسددازی او و موددیط اجتمدداعی وجدده
بیشتری دارد .امروزه نظریات آیندهنگر بهصورت رکیبی و لفیقی بروز مییابد؛ یعنی
قانونگذار بهدنبال آا است که با وضع یک کیفرد آکار و نتایج متعددی را وصیل کند
که ع وه بر اص ح مجرم به مجنیعلیه نیز وجدده الزم را داشددته باشددد .در نظریددات
رکیبید هم به بازدارندگی و أمین نظر میشود و هم رمیم و اص ح بهعنواا هدددف
مدنظر قانونگذار است که امروزه نظریه رکیبی طرفداراا بیشتری دارد.
 .4تقسیمبندی مجازاتها در نظام کیفری ایران

هر مجازا ی که برای جرمی در نظر گرفته میشودد ع وه بر هدف اصلید آکددار و
اهداف دیگری نیز بهطور فرعی در کنار آا ممکن اسددت وجددود داشددته باشددد .ولددی
بههرحال هر مجازا ی که برای جرایم مذکور در قوانین جزایی ذکر میشددودد مرکددز
روی هدف اصلی آا مجازات است .برای نمونه در مجازات منع حمل اسوله بددرای
مجرمد هدف اصلیِ کیفرگذاری «نا وااسازیا مجرم است؛ ولی ممکن است در کنددار
آا «بازدارندگیا نیز بهصورت فرعی مورد وجه باشد یا خودبهخود این نتیجه را نیددز
بهدنبال داشته باشد.
مجازاتهای بازدارنده :برای نمونه می واا به برخی از مجازات هددای مددذکور در
قانوا مجازات اس می مصوب  1392اشاره کرد؛ همچوا مجددازات حددبسد مصددادره
کل اموالد ش قد انتشار حکم موکومیت و جزای نقدی.
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مجازاتهای أمینی :مثل انو ل شددخ

حقددوقی (مددواد  19و )20د انفصددال از

خدمات دولتی و عمومی (مواد  19و )26د مورومیت از حقوق اجتماعی (مواد  19و
اقامت در مول معیّن (ماده )23د منع از صدی وسایل نقلیه مو ددورید منددع از حمددل
س ح مجاز (ماده )23د منع از خروا از کشور (ماده )23د منع از عضویت در احزاب
و گروههای سیاسی و اجتماعی.
مجازاتهای اص حگر :مثل الزام به خدمات عمومی (ماده )23د الزام به وصددیل
یا گذراندا دورههای خاص آموزشی (ماده )23د الزام به یادگیری حرفه بددا شددغل یددا
کار معیّن (ماده .)23
مجازات های رمیمکننده :مثل شویق مر کب به جبراا خسارت وارده بددا هدددف
قلیل در مجازات (ماده .)37
 .5مدلهای کیفرگذاری

برای هر کدام اقسام اشارهشدهد قانونگذار باید مبنا و مدل کیفرگذاری خود را قب ً
در نظر گرفته و سپس بر اسا

هماا مبنا و مدل جرمانگاری کند .قانونگذار باید در

عیین مجازات بهگونهای عمل کند که ا حددد امکدداا بددا طبیعددت جددرم همدداهنگی و
ناسب الزم را داشته باشد .یعنی بین «کشش بدده سددمت جددرما و «واکددنش ناشددی از
کیفرا باید هماهنگی وجود داشته و کیفر احتمالی ذهن مر کب را هوشددیار نگدده دارد
که واکددنش مقتضددی انجددام خواهددد شددد (گددودرزی و مقدددادید  .)11 :1384مبددانی
کیفرگذاری در چهار مدل زیر بلور مییابد:
 .5.1مدل شدت و قطعیت

در برخی جرایم سیاست جنایی به دنبال آا است که از بازدارندگی اولیه و کانویه
استفاده کند و نیت قانونگذار این است که بددههر ر یب ممکددن جددرم مددذکور عملددی
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نشود .در این روا قانونگذار باید از «سیاست شدددت و قطعیددتا مجازاتهددا بهددره
ببرد .برای رسیدا به این هدف الزم است همزماا با اسددتفاده از مجددازات سددنگین و
آزادی مشروط) را از او ا حد امکاا سلب کند یا به موارد بسددیار اندددک اختصدداص
دهدد مانند جاسوسی و سایر جرایم علیه امنیت ملی.
مهم رین نتیجدده «قطعیددتا در اجددرای مجددازات آا اسددت کدده مددر کبین بددالقوهد
مخصوصاً در جرایم بسیار زیانبارد در ار کدداب جددرم مددورد نظددرد بددا احتیدداط رفتددار
میکنند؛ بدین معنا که جنبه پیشگیری از جرم یا اکر کاهندگی برای ار کاب جرم دارد.
وقتی مر کبین احتمالی به این نتیجه برسند که در هددر صددور ی وددت عقیددب قددرار
گرفته و قطعاً حکم در مورد آنها به موقددع اجددرا گذاشددته میشددودد کمتددر بدده سددمت
ار کاب جرم میروند و از جرئت و جسارت آنها کاسته میشود .افددرادی مثددل بنتددام
انگلیسی با همین اعتقاد به دلیل حسابگر و انتخابگر بودا مجرمد روی جنبه ظاهری
مجازات بسیار أکید دارند (صفارید .)64 :1389
 .5.2مدل شدت و عدم قطعیت

این مدل پرکاربرد رین مدل در کیفرگذاری مجازاتها به حسدداب میآیددد .در ایددن
مدل بر اسا

جرم مددورد نظددر و بددا در نظددر گددرفتن ناسددب بددین جددرم و مجددازاتد

کیفرگذاری شدیدی صورت میگیرد .ولی در مقابل به قاضی این اجازه را میدهد که با
در نظر گرفتن فاکتورهای مختل د از جمله خصوصیات مجرم و انگیزههددای مجرماندده
اود بین حداقل و حداکثر مجازات مذکورد مقدار مناسب را انتخاب کند و حکم مقتضی
را صادر کند و در مواردی از مجازاتهای جایگزین استفاده نماید .این موارد در بخش
مربوط به مواد عمومی قانوا مجازات اس می بیاا شده که برخی از مهم رین مصددادیق
آا عبارت است از :جهات خفی د عویق صدور حکمد علیق اجرای مجازاتد آزادی
مشروطد معافیت از کیفرد نظام نیمهآزادی و جایگزینهای حبس.
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 .5.3مدل عدم شدت و قطعیت

این مدل در جرایمی مورد استفاه قرار میگیرد که اگر قانونگذار بخواهد مجازات
مورد نظر را اعمال نکند یا اینکه خفی

بدهدد باعث میشود که ارزا نقضشده در

شوند؛ همچوا جرایم رانندگی یا گراافروشی.
 .5.4مدل عدم شدت و عدم قطعیت

این مدل در جرایمی ا فاق میافتد که قانونگذار دنبال این اسددت کدده ضددد ارزا
بودا عملی را به افراد جامعه اع م کند و هدف اصلی او مجازات کردا افراد نیست.
از طرفی هم اگر بخواهد از آا عمل جرمزدایی کندد از جهددت شددرعی و عقلددی ایددن
امکاا برای او وجود ندارد.
 .6سابقه قانونگذاری در جرایم علیه امنیت در ایران

پس از پیروزی انق ب اس مید قوانین کیفری زود ر از سایر قوانین مورد اص ح
و بازنگری قرار گرفت .در اص ح قوانین کیفری نیز قوانین ماهوی کیفری به نسددبت
قوانین شکلی بیشتر دستخوا اص ح و غییر قرار گرفت .علت این امر نیز این بددود
که قانوا مجازات عمومی سابق مقتبس از قوانین کشورهای غربددید بددهویژه فرانسدده
بوده و فاوت بسیاری با متوا فقهی شیعه داشت (گلدوستد  .)10 :1387با وجه به
اهمیت جرایم علیه امنیت در همه نظامهای حقوقی دنیددا و از جملدده در ایددرااد مددواد
قانونی مربوط به جرایم علیه امنیت در فصل اول جرایم عزیری ذکر شددده اسددت .در
ایراا از سال  1304شاهد جرمانگاریهای متعدد در حددوزه امنیددت هسددتیم .در سددال
 1375مصادیق دیگری از جرایم علیه امنیت به آا افزوده شد .بددرای نموندده شددکیل
جمعیت و عضویت در آا به منظور به هم زدا امنیتد فعالیتهای بلیغی علیه نظددام
و نیز جمعآوری اط عات طبقهبندیشده با هدف ارائه آا به بیگانگاا و بیاحتیدداطی
در خلیه اط عا ید برخی از این موارد است.
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در سال  1392که قانوا مجازات جدیددد بدده صددویب رسددیدد جددرایم مددذکور در
خصوص امنیت که بیشتر آنها در بخش عزیرات ذکر شده استد مشمول مروز زماا
مجازات در این جرایم قابلیت اجرا ندارد.
بههر ر یب با مراجعه به مواد مربوط به جرایم علیه امنیت به این نتیجدده میرسددیم
که مجازات درنظرگرفتهشده در این جرایم به نسبت سایر جددرایم مددذکور در قددانوا
مجازات بسیار شدید ر میباشد .لذا این سؤال اساسی پیش میآید که بر چدده مبنددایی
مجازاتهای سنگین برای این جددرایم در نظددر گرفتدده شددده و از مبددانی ذکرشددده در
صفوات قبلید کدام یک از آنها در جرایم علیه امنیت جاری و ساری است.
 .7مبانی کیفرگذاری در جرایم علیه امنیت

با وجه به اهمیت جرایم علیه امنیتد معمو ًال کشورها در وضع قوانین در این حوزه
از مدل شدت و قطعیت بهره میبرند .دلیلش هددم ایددن اسددت کدده در اینگوندده جددرایم
قانونگذار بیش از آنکه به اص ح مجددرم و ددرمیم خسددارات وارده وجدده کنددد بیشددتر
مرکز روی بازدارندگی این جرایم است .قانونگذار با وجه به آسددیبهای ک نددی کدده
این جرایم می واند به بدنه حکومت وارد کنندد دنبال عیین مجازا ی میرود کدده کسددی
گرایش به این نوش از جرایم نداشته باشد .اما غیر از مجازات حبسد سایر مجازاتهای
مذکور در ماده  19و  23قانوا مجازاتد حداقل برای مجرم امنیتی بازدارندگی ندارنددد؛
مجازاتهایی همچوا ش قد مصادره اموال و انتشار حکم موکومیت.
قانونگذار در این جرایم اگر دنبال مدل عدم شدت و قطعیددت یددا عدددم شدددت و
عدم قطعیت برودد به هدف خود نخواهد رسددید؛ چدوا مر کبدداا ایددن جددرایم غالبداً
کسانی هستند که با مواسبه دقیق هزینه و فایده بین احتمال دستگیری و موکومیددت
و بین رسیدا به هدف خودد اقدام به چنین جرایمی میکنند .پس عقددل سددلیم حکددم
میکند که قانونگذار در این جرایمد هم شدددت و هددم قطعیددت را و مداا در عیددین
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مجازات مدنظر داشته باشد؛ همااطور که قبل و بعد از انق ب ایددراا شدداهد جریدداا
مذکور در صویب قوانین امنیتی بودهایم .البته هر کشوری در دنیا با وجه بدده میددزاا
میکند؛ لذا ممکن است کشوری برای یک جرم امنیتددی مجددازا ی را وضددع کنددد کدده
هماا جرم در کشور دیگر مجازا ی بهمرا ب پایین ر داشته باشد .به همین دلیل است
که نهادهای کیفری همچوا علیق اجرای مجازات یا عویق صدددور حکددم یددا مددرور
زماا در این جرایم با مودودیت مواجه است و قاضی در استفاده از این نهادها منددع
شده است .مث ً قاعده درج در جرایمی غیر از مواربه و افسدداد فددی االرض بهصددرف
شبهه یا ردید جاری میشودد ولی در جرم مواربدده و افسدداد فددی االرضد بهصددرف
شبهه یا ردید نمی واا متهم را برئه کرد؛ بلکه باید وقیق الزم صورت گیرد.
نتیجه

امنیت یکی از اساسی رین نیازهای بشر موسددوب میشددود؛ بنددابراین از وظددای
اصلی هر حکومت این است که امنیت را در مودوده حاکمیت خود أمین یددا حفددظ
کند .راهکار عملی برای رسیدا به امنیت آا است که هدیدهای احتمالی از بین برود
یا وسط حکومت به حداقل ممکن برسد .وضع قددوانین متناسددب بددا جددرایم امنیتددی
همواره ابزاری برای رسیدا به این گوهر باارزا در طول دداریخ بددوده اسددت .بددرای
چرایی کیفر در طول اریخِ فکر کیفرید مبانی مختلفی بیاا شده اسددت کدده در نددوش
مجازات اکرگذار خواهد بود .در طول دورههای مختلد

از نظددر دداریخی و علمددید

یافتههای علم کیفرشناسی دچار غییر و ووال ی بنیادین شددده کدده هددر کدددام بدده بع
نظریات و اندیشههای مکا ب مختل

بوده است.

مبانی کیفرگذاری در این چهار مدل بلور مییابد :ال ) مدددل شدددت و قطعیددتد
ب) مدل شدت و عدم قطعیتد پ) مدل عدم شدت و قطعیتد ت) مدل عدم شدت
و عدم قطعیت.
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علیرغم غلبه داشتن مدل شدت و قطعیت در بیشتر جرایم موجود در فقدده و حقدوق
اس مید این امر مانع نمیشود که قانونگددذار از سددایر مدددلهای مددذکور در حددوزه نظددام
حکومتهاد برای اکثر مصادیق جرایم علیه امینت از مدل شدت و قطعیت در کیفرگذاری
و کیفردهی عزیری بعیت شود و این مدل گرچدده در وهلدده اول سددختگیرانه بدده نظددر
میرسد و با مدل عمومی جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق اس می منطبق نیستد امددا
استفاده از این مدل در جرایم علیه امنیت در عارض با آا نیست.
لذا در کیفرگذاری در جرایم علیه امنیت پارامترهای متعددی می واندد اسددتفاده از
مدل شدت و قطعیت کیفر را وجیهپذیر کند .شرایط سیاسی و اجتماعی حکومتهددا
و نیز وجود دشمناا داخلی و خارجی جهت ضربه زدا به نظام با هدف نهایی ساقط
کردا آاد دالیلی قابل وجیه برای استفاده قانونگذار از مدل شدت و قطعیت اسددت.
در ایرااد مواد قانونی مربوط به جرایم علیه امنیت در فصل اول جرایم عزیددری ذکددر
شده است .در ایراا از سال  1304شدداهد جرمانگاریهددای متعدددد در حددوزه امنیددت
هستیم که در سال  1375مصادیق دیگری از جرایم علیه امنیددت بدده آا افددزوده شددد.
برای نمونه شکیل جمعیت و عضویت در آا بهمنظور بههم زدا امنیتد فعالیتهای
بلیغی علیه نظام و نیز جمعآوری اط عددات طبقهبندیشددده بددا هدددف ارائدده آا بدده
بیگانگاا و بیاحتیاطی در خلیه اط عا ید برخی از این موارد است.
قانونگذار در وضع قوانین در حوزه جرایم علیه امنیتد هم به بازدارندگی اولیدده و
هم به بازدارندگی کانویه بهطور همزماا وجه دارد و با عنایت به آا از مدل مددذکور
نهایت استفاده را میکنددد .در نتیجدده اختیددار اسددتفاده قاضددی را از نهادهددای کیفددری
پرکاربرد در سایر جرایمد سلب میکند .برای نمونه نهادهایی همچوا علیددق اجددرای
مجازاتد عویق صدور حکمد مرور زماا و جایگزینهددای حددبسد در جددرایم علیدده
امنیت رنگ میبازد.
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