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  مقدمه

گااار بارای هار      قاانون   که  ، تردیدی نیست است  مجازات  جرم  در مقابل  جامعه  واکنش

  ارتکابی  عمل  و شدت  موارد بخاطر نوع  کند اما در برخی  می  تعیین  مجازات  یک  جرمی

و یاا    ها را تشدید نموده  گاارد مجازات  می  و اقتصاد جامعه  برامنیت  جرم  و یا اثری که

ماوارد نیاز     و در برخای   را در دستور کار خاود قارار داده    جرم  برای یک  تکثر مجازات

دارد،  مقارر مای    و سایرین  آنان  و یا ارعاب  بزهکاران  دیگری برای ترهیب های  مجازات

  یاک   بارای رشاد و شاکوفایی     و ایجاد بساتری مناساب    جامعه  امنیت  حفظ  در هر حال

دیگاری    هاای مناساب    مجازات  نمودن  صرفا با لحاظ  جغرافیایی  محدوده  ویایک  محیط

  یکای   گردد، امنیت  می میسر  قانون  کار در چهارچوببرای بزه  اصلی  بر مجازات  عالوه

تردیاد    کسای   آن  و در اهمیات   و هست  بوده  تاریخ  در طول  بشریت  از نیاز های اساسی

بارای    کاه   کنایم  برخاورد مای    مستنداتی  شود ، به  مراجعه  اسالمی  مبانی  به  ندارد . وقتی

و   شااغلی  و حساساایت  و انضاابا   نظاام.  اساات  قائاال  فااروان  اهمیاات  امنیاات  نعماات

از   غفلت  مجازاتها افزود چرا که  وحدت  نماید بر شدت  می  ایجاب  های نظامی  مأموریت
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ناپاایری بار     تواناد آثاارجبران    موجود ، می  ضوابط  به  فرد نظامی  توجهی  و بی  مقررات

  حقوقادانان   و اجتمااع   اتفاقمورد   که  مهم  بر جای بگاارد. این  و خارجی  داخلی  امنیت

  جرم  تعیین  اصل  موضوع  همین  وبا تبیین  مجازاتهاست  شدت  ی اصل  و پایه  ریشه  است

در   کاه   شده  معرفی  از نظر قانونگاار جرم  نظامیان  از اقدامات  شود. بعضی  نیز هویدا می

در گروههاای    نظامیاان   وجود نادارد مانناد عضاویت     نمونه  کشور از آن  عمومی  قوانین

  هماه   که  و حقوق  برای اخا حق  و اجتماع  ویا تحصن  بیگانه  با اتباع  ویا ازدواج  سیاسی

  شاده   تلقای   جارم   برای اعضای نیروهای مسالح   نظامی  شغل  اهمیت  لحاظ  موارد به  این

 . است

  رو حاکماان   از ایان  باشاد و   مای   ها برای هر ملات   ارزش  از مهمترین  یکی  ملی  امنیت

خود و   و حاکمیت  قدرت  حفظ  در جهت  امنیت  علیه  را در مورد جرایم  سختی  مقررات

ایجااد    و استقالل  برای حاکمیت  امنیت  علیه  از جرایم  دسته  این  است  ممکن  که  خطراتی

در   کاه   امنیت  یترو اهم  .از این  است  وجود داشته  از گاشته  کردند که  نمایند اتخاد می

  آیاد از مفااهیمی    شمار مای   به  جوامع  تمامی  منفعت  و باالترین  هدف  ترین  حیاتی  زمره

  مشاکل   آن  دربااره   تعریاف   ، ارائاه   معنای آن  بودن  واضح  دلیل  به  شود که  می  محسوب

دیادها و نیاز   و ته  در برابر خطارات   و مطمئن  ایمن  .برخورداری از وضعیتی  است  شده

  از فرهنا    برخی  که  خاطر ، تعابیری است  و دغدغه  از اضطراب  و رهایی  امن  احساس

باا    امنیات   بارای حفاظ    بیشتر از گاشته  امروزه اند.  ذکر کرده  امنیت  درباره  های حقوقی
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،  .محارباه مانند   در کنار جرایم  که  تر از گاشته  و پیچیده  ناشناس  هستیم  مواجه  جرایمی

  باشد قرار گرفتند که  می  امنیت  علیه  مهم  مجرمانه  از عناوین  و ...که  ، تروریسم جاسوسی

 اند. داده  خود اختصاص  به  ایران  جزایی  ای را در سیاست  ویژه  ، جایگاه مختلف  دالیل  به

  بر شامرد کاه    یاجتماع  کنترل  در حوزه  از راهبردهای اساسی  یکی  توان ی را میپیشگیر

و   ایجااد امکاناات    باا هادف    و غیار مساتقیم    راهکارهاای مساتقیم    مجموعه  دربردارنده

، هنوز  شود. در ایران می  و تدوین  و کجروی طراحی  جرم  از وقوع  های بازدارنده موقعیت

 شود. می  احساس  از پیش  بیش  عرصه  در این  گااری جامع سیاست  فقدان

؛  است  انسان  های اجتماعی فعالیت  و همه  جامعه  ، بستر آرامش عمومی  نظم و  ملی  امنیت

از   یکای   کاه   باوده   ای در گرو امنیت هر جامعه  و حتی  در هر مجموعه  و تعالی  پیشرفت

  باشاد؛ در مجموعاه   مای   از بیگانگان اسناد  اسرار، اطالعات  و حراست  حفظ  آن  مصادیق

و اسارار    و وجود اطالعاات   سازمان  این  و جایگاه  اهمیت  به  توجه نیز با  نیروهای مسلح

و   تاأمینی   باشد اقادامات   داشته  کشور دخالت  و یا ناامنی  تواند در امنیت می  که  ذیقیمتی

  باشاد باه   ای مای  ویاژه   دارای اهمیت  دفاع  در وزارت  ویژه  به  ضدجاسوسی تدابیر  امنیتی

خاود را    ، تاالش  تأمینی  نکات  رعایت  در خصوص  است  الزم  ظامیانن  بر کلیه  نحوی که

دیگر قانونگاار   کوشا باشند و از طرف  نظامی  اسرار و اطالعات  و در حفظ  داشته  مباول

را   ، قوانینی های نظامی در مجموعه  تأمینی  هر بیشتر اقدامات  شدن  و نهادینه  اعمال  جهت

و پیشاگیری از    هاای نظاامی   رده  امنیتای   ضریب  تواند در باال بردن می  که  نموده  تصویب
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  ساهل   و از بروز هر گونه  بوده  مفید و مدافعانه  دشمن  های خرابکاری و جاسوسی برنامه

 جلوگیری نماید.  نیروهای مسلح  توسط  امنیتی  مسایل  به  توجهی انگاری و بی

و   ، نیروهای نظامی عمومی  از نظم  و نگهبانی  عیاجتما  منظور برقراری امنیت  به ها دولت

هساتند،    خاصای   و انضابا    نظم  به  آراسته  کنند که می  و متعهدی را آماده  مسلح  انتظامی

در   ملای   و امنیات   تواند از اساتقالل  می  که  است  و منضبط  دارند نیروی منظم  زیرا عقیده

  اساسای   را برقارار ساازد. قاانون     جامعه  داخلی  مکند و نظ  های متجاوز دفاع برابر دولت

  از انقالب  کشور و نگهبانی  ارضی  پاسداری از تمامیت  مأموریت  ایران  جمهوری اسالمی

  )اصال   اسات   نهاده  نیروهای مسلح  را بر عهده  عمومی  و نظم  و دستاوردهای آن  اسالمی

 .ا(. ق 011

نیروهای   های مختلف بخش  شدن  و فربه  فساد، حجیم و  های بروز تخلفات از زمینه  یکی

های  حوزه  دقیق  نظارت  عدم  ، زمینه های گزاف هزینه  ، تحمیل دفاع  وزارت  ویژه  به  مسلح

  کاه   اسات   این  اصلی  موضوع  اوصاف  باشد. با این می  در نیروهای مسلح  امنیتی  تخلفات

  جمهاوری اساالمی    ی اقتصاادی نیروهاای مسالح   ها وری فعالیت و بهره  سالمت  افزایش

  سیاساتگااران   میاان   و در ایان   نیروها خواهد داشت  بر اقتدار این  بسیار مناسبی  تاثیرات

  در کشور بیش  و مراکز سیاستگااری اقتصادی و نظامی  نظامی  فرماندهان  کشور از جمله

  و ضعف  قوت  نقا   و بررسی  اسیشن  ارتقاء آسیب  جهت  نیازمند الگوی مناسبی  از پیش

وری  و بهره  برای ارتقاء سالمت  الگوی مناسبی  ارائه  و در نهایت  ها و تهدیدات و فرصت
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  ، معلاولی  در نیروهاای مسالح    امنیتی  . جرایم است  های اقتصادی نیروهای مسلح فعالیت

، اقتصادی، فردی،  ، روانی یباشد: محیط  داشته  مختلفی  یا عوامل  تواند دالیل می  که  است

در   کاه   از معضالتی  ها. یکی و مانند آن  مدیران  ، انتخاب خدمت  محل  ، امکانات همکاران

در   ملای   و ضد امنیت  خرابکارانه  اقدامات  بیافتد، بحث  اتفاق  است  ممکن  محیطی  چنین

برای   که  های اجتماعی یتو محروم  قضایی  مشکالت  دلیل  به  باشد که می  نیروهای مسلح

  شناساایی   شک  باشد. بدون برخوردار می  باالیی  باشد؛ از اهمیت  تواند داشته افراد می  این

برخاوردار    بااالیی   از اهمیات   هاای نظاامی   ناهنجاری برای سازمان  مؤثر بر چنین  عوامل

پیشاگیری    بررسای   وهشپژ  در این  شد در نظر است  گفته  آنچه  به  باشد؛ لاا با توجه می

تاا از    شاده   تشریح  دفاع  با تأکید بر وزارت  ی مسلحنیروها در  امنیتی  راهبردی از جرایم

نیروهاای    آماادگی   روزافزون  و شاهد افزایش  یافته  کاهش  عنه مبحوث  معضل  طریق  این

 . باشیم  مسلح





 

 

 

 

 

 یکم :  فصل
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و   بسایار مهام    خوانناده   ذهان   برای آشانایی   تحقیق  مهم  مفاهیم  و تعاریف  بیان  به  وجهت

  مهام   مصاادیق   و تعریاف   بیاان   حاضار باه    رو در فصل  رسد از این  نظر می  ضروری به

  و گوناه   امنیتای   و پیشاگیری از جارائم    نیروهای مسلح  امنیتی  با جرائم  در رابطه  حقوقی

 شود.  می  اشاره  نآ  شناسی

  تعاریف - اول  مبحث

،  ، نیروهای مسلح جرم  از جمله  تحقیق  مهم  مفاهیم  و تعریف  بررسی  حاضر به  مبحث در

  مفااهیم   از طار    شاود و ضارورت    مای   پرداختاه   دفاع  ، پیشگیری و وزارت امنیتی  جرم

 باشد.  حاضر می  با تحقیق  مرتبط  مفاهیم  و بیان  تعریف  موصوف

  کلی  بندی  و تقسیم  جرم  تعریف - گفتار اول

  بدست  موفقی ت این  هنوز هم  شده  از جرم  زیادی که  تعاریف  ، علیرغم در اصطال   جرم

  قرار گیرد و در زمان  همگان  مورد قبول  آید که  عمل  به  تعریفی  ، آنچنان تا از جرم  نیامده
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  بار حساب    جارم   پدیاده   کاه   اسات   امر نیاز ایان    این  یلباشد و دل  واجد ارزش  و مکان

از نظر   که  دیگر، آنچه  سخنی  ، به بوده  و صور گوناگون  دارای مبانی  و محققان  دانشمندان

خاود    باه   جارم   عنوان  است  تنها ممکن  دیگری نه  شود بر حسب می  محسوب  جرم  یکی

0شمار آید.  به  پسندیده  عملی  حتی  دارد که  امکان  نگیرد، بلکه
 

  اسالمی  در فقه  جرم  تعریف - بند اول

  یاا گفاتن    فعال   دادن  از انجاام   ، عبارتست اسالمی  در فقه  آن  تبع  و به  قرآن  در زبان  جرم

  جارم   و اقاوالی   دیگار افعاال    عبارت  . به است  کرده  آنرا منع  مقدس  شارع  که  است  قولی

  در آیه  طوری که  باشند به  باری تعالی  یا اوامر و نواهی  مغایر با احکام  کهشوند  می  تلقی

و   اسات   و ناپسند وارد شده  معنای کارهای زشت  به » مºیَجرمن ک«  سورمائده  دوازدهم

  و رفتار زشات   اعمال  قمر نیز ناظر به  از سوره  و هشتم  چهل  در آیه »  مجرمین«  نیز لفظ

  در بااب   کاه   از آیااتی   توان معنا را می  برند. همین سر می  به  در گمراهی  که  است  کسانی

، حاد   ، حد زناا، حاد قااف    عضو، دیه  ، قصاص نفس  قصاص  است  مشمول  جرائم  انواع

ار:   اسات   عباارت   در اساالم   جرم 0استشهاد نمود.  است  وارد شده  کریم  در قرآن  سرقت

                                                           

 .002  ، ص0210، اول  ، ج ، نشر ژوبین ، تهران جزای عمومی  ، حقوق ، هوشن  شامبیاتی -0
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  فارد یاا جامعاه     تبااهی   کاه   عملای   یا ارتکااب   و سنت  کتاب  هیبا اوامر و نوا  مخالفت

 .0بیانجامد

  هر فعل  و آنرا شامل  قرار داده  مورد توجه  آن  را در معنای عام  ( نیز جرم )ره  خمینی  امام

  کاه   اند اینست شده  قائل  را که  اند. منتها شرطی دانسته  مجازات  قابل  واجب  یا ترک  حرام

  هار کاس  «فرمایند:  می  طوری که  به  است  کرده  استعمال  کبیره  را برای گناهان  جرم  لفظ

  ( یاا نائاب   )ع  اماام   دهد باه   را انجام  از محرمات  کند و یا یکی  را ترک  از واجبات  یکی

»باشد.  کبیره  از گناهان  حرام  فعل  که  شرطی  کیفر تعزیر برساند به  وی را به  اوست
0 

  حقوق از جرم  علمای  تعریف - د دومبن

  از ایان   اناد. هار یاک    کارده   ای تعریاف  گوناه   را باه   جرم  کیفری هر یک  علمای حقوق

  . بارای نموناه   اسات   شاده   ملهم  های خاصی های نظری مکتب از گرایش  ، اغلب تعاریف

. یا بنا  است  کرده  تعریف » و عدالت  مغایر اخالق  هر فعل«را   ، جرم مطلق  عدالت  مکتب

  به  از تعرض  عبارتست  ، جرم شناسی  جرم  دانش  از بنیانگااران  گارو فالو یکی  تعریف  به

  احساساات   که  اخالقی  از حس  بخش  آن  دار کردن  جریحه«  بشر یعنی  اخالقی  احساس

2شود می  و درستکاری را شامل  شفقت  یعنی  خواهانه  بنیادی نوع
.« 
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  اسالمی  مجازات  در قانون  جرم - مبند سو

  مجاازات   قاانون  0  در مااده   ، فقط است  نشده  تعریف  از جرم  اسالمی  مجازات  در قانون

در   کاه   فعال   یاا تارک    از فعل  هر رفتاری اعم«:  است  آمده  جرم  اوصاف  در بیان  اسالمی

 ».شود می  محسوب  باشد جرم  شده  تعیین  مجازات  برای آن  قانون

  جرم  دهنده  عناصر تشکیل - بند چهارم

آیاا    که  این  برای تشخیص  که  است  ، این : منظور از عنصر قانونی جرم  عنصر قانونی -0

  یعنای   جارائم   تشاخیص   مرجع  به  یا خیر؟ باید بالفاصله  است  جرم  عملی  یا ترک  عملی

را هار چناد     عملی  هیچ  دارد از اینکه  ایتحک  عنصر قانونی  کرد. پس  قانونگاار مراجعه

  قانونگااار آنارا جارم     مگار آنکاه    دانست  جرم  توان باشد، نمی  و ناپسند و ماموم  زشت

  0باشد.  شناخته

عنصار    یاک   پیادا کناد پیادایش     وجود خارجی  جرمی  اینکه :برای جرم  یهعنصرماد -0

  خااص ی   عمال   قصد سوء ارتکاب  که  آنست  جرم  تحقق  شر  دارد و  ی ضرورت هماد

  کاه   اسات   مجاازات   قابل  زمانی  قصد باطنی  برسد؛ بنابراین  فعلی ت  مرحله  به  کم  دست

قانونگااار آشاکار شاود. و      مغایر با اوامر و ناواهی   عملی  صورت  به  آن  تظاهر خارجی

بماناد از    مرحلاه   در هماین   کاه   و قصد تا زماانی   فکر و طر   از قبیل  ذاتی  درونی  عامل

                                                           

 .021 ، ص ، پیشین ،هوشن  شامبیاتی -0
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اوامار و    نقا    جرم  برای تحقق : جرم  عنصر روانی -2 .0مانند می  مصون  جزائی  تعقیب

  و ارادۀ فاعال   خواسات   باید نتیجه  مجرمانه  . فعل نیست  کافی  تنهائی  قانونگاار به  نواهی

موجود باشد تاا    اید نسبتیب  فاعل  روانی  ی و حاالت هماد  فعل  دیگر، میان  سخن  باشد به

،  یا خطای مجارم   سوء است  یا تظاهر نیت  جرم  ارتکاب  را مقصر شناخت  مرتکب  بتوان

  دهد و به  آنرا را احتمال  وقوع  کم  را بخواهد یا دست  فعلی  چنین  فاعل  بر اینکه  مشرو 

 باشد.  قانونگاار آگاه  اوامر و نواهی  نقص

  امنیتی  رائمج  تعریف - گفتار دوم

یاا از خطار     خطار نباودن    از: در معارض   اسات   ، عبارت از امنیت  لغات  فرهن   تعریف

و   از تردیاد ، آزادی از اضاطراب    از رهایی  است  عبارت  همچنین  . امنیت شدن  محافظت

  یاا باین    فاردی ، ملای    ، خواه  و مستند .امنیت  موجه  اعتماد و اطمینان  و داشتن  بیمناکی

  امنیات   هساتند. کلماه    مواجاه   باا آن   ها همیشه  انسان  که  است  مسایلی  ، در زمره  المللی

از   ، مصاونیت  باودن   و آسایش  در امان  معنی  دارد و به  العرب  از لسان  امن  در واژه  ریشه

 باشد.  خاطر می  و آرامش  خطر و ترس

  گزندی و بای   بی  یعنی  هم  ، امنیت  ای آرامشو دار  آسیب  گزند و بی  بی  یعنی  امن  واژه

 . برقرار است  در آن  ندارد و آرامش  راه  گزند و خطر و آسیب  در آن  که  یا حالتی  آسیبی

                                                           

 .011 ، ص ، پیشین ، محمدعلی اردبیلی. 0
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و   تهدید یا حملاه   از هر گونه  فراغت  حالت  در لغت «: گفت  توان  می 0امنیت  تعریف در

  و حقاوقی   سیاسی  را گویند .در اصطال   حملهبا هر تهدید و   برای رویارویی  یا آمادگی

  مای   کاار بارده    باه   المللای   و بین  ملی  ، امنیت  اجتماعی  فردی ، امنیت  امنیت  صورت  به

»شود.
کشاور در برابار     و یاک   ، ملات  فارد، جامعاه    از یاک   حراسات   معنای   به  امنیت 0

بتواناد    رود، هر کشاوری کاه    می شمار  به تهدید  مقابل  و نقطه  است  تهدیدهای خارجی

ی   . واژه اسات   رسایده   و امنیت  آسایش  بردارد ، به  را از میان  و بالفعل  تهدیدهای بالقوه

از   پس  که  مهمی  شد .بعد از تغییرات  آمریکاشدیدا متداول  سیاسی  ، ابتدا در ادبیات امنیت

  نیز هار چاه    مفهوم  شد تا این  ، باعثپدید آمد   الملل  بین  در سیاست  دوم  جهانی  جن 

  کاه   است  کسی  ، نخستین  آمریکایی  و نویسنده  محقق  پیدا کند والتر لیپمن  بیشتر کارآیی

در   کاه   اسات   دارای امنیت  وقتی  ملت  کرد : یک  تعریف  روشنی  را به  ملی  امنیت  مفهوم

  اقدام  کند و در صورت  خود را حفظ  های اساسی  بتواند ارزش  از جن   اجتناب  صورت

  کاار گرفتاه    به  ، در مفهومی وسیع  صورت  به  امنیت 2ببرد.  پیش  را به  ، بتواند آن  جن   به

فارد و یاا     کناد کاه    می  اشاره  و دیگر شرایطی  ، آزادی، اعتماد، سالمتی صلح  به  که  شده

  ناشای   ، خطر یا تهدیادات  ، ترس رانیوجود آزادی از نگ  عدم  ، احساس  از مردم  گروهی

کناد،    مای   ، اساتدالل  باری باوزان   که  گونه  باشند .هر چند آن  را داشته  یا خارج  از داخل

                                                           
1 - Security 
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هاا دارد و    و دیگر رشاته   الملل  بین  در روابط  که  در کاربرد عامی  نفسه  فی  امنیت  مفهوم

و   محوری از ساوی سیاساتمداران    یافته  مانساز  مفهوم  یک  عنوان  به  رسد که  نظر می  به

  .باوزان   روبروسات   شادیدا نامنساجمی   باشد، با ادبیات  قرار گرفته  مورد پایرش  محققان

و   مساایل   به  تجربی  موجود در بخش  مطالعات  و موفق  وسیع  بخش  کند که  می  استدالل

  مطالعاات   آثاار از گارایش    ایان تر   گردد .بیش  می  معاصر مربو   ملی  امنیت  موضوعات

  هنجاری تمرکز یافت  بر محوریت  ، امنیت دلیل  همین  به.  است  شده  استخراج  استراتژیک

های متغیار    کشورها ، در حوزه  ، اقتصادی و نظامی  های خارجی  سیاست  مشترک  .فصل

  امنیات   د ، برای تحصیلآورن  وجود می  آنها به  که  روابطی  و ساختار عام  یا مورد منازعه

تاا    هر حاال   اند .به  شده  و تحلیل  ها( تجزیه  )آرمان  در اصطال   ، همه المللی  یا بین  ملی

  باه   نادرت   به  امنیت  ، مفهوم 0411  دهه  در خالل  های اقتصادی و محیطی  ظهور نگرانی

در  0411  رد و تا اواخر دهاه ک  می  اشاره  خاصی  بازیگران  ( منافع )سیاست  غیر از پالیسی

0هنوز مورد تاکید بود.  بعد نظامی  محوریت  امنیت  مباحث
 

  مسلح  نیروهای  مفهوم - گفتار سوم

و   ، ژانادارمری، شاهربانی   اعضاای ارتاش   010  در اصل  جمهوری اسالمی  اساسی  قانون

  در ردیاف   خااص   ایفوظا   باه   مربوطه  جرایم  را ارتکاب  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه

  نیروهاای مسالح    جارائم   مجاازات   قانون 0 . ماده است  قرار داده  نظامی  محاکم  صالحیت

                                                           

 .11 ، ص0241،  ، مشهد، نشر آرمان نیروهای مسلح  ، حقوق قادری،سعیده -0


