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 چکيده
جرائم و مفاسد فردي و اجتماعي گيري از ها را براي پيشترين شيوهبديلقرآن كريم، بهترين و بي

گيري كامل و ناپذير يك سياست پيشها، مكمّل و جزء تفكيكمعرفي كرده است. همه اين شيوه

گيري شناسي كه بر پيشقرآن مجيد، بر خالف ديدگاه برخي مكاتب جرمدهند.فراگير را تشكيل مي

نايي هستند، مجازات مجرمان غيركيفري اصرار دارند و درصدد حذف مجازات از برنامه سياست ج

با توجه  داند.آموزي ديگران، بايسته ميگيري از تكرار جرم از سوي خود مجرم و عبرترا براي پيش

قرآن مجيد در بيان راهكارهاي پيشگيري از جرائم و دقت در آيات الهي به اين نتيجه مي رسيم كه 

، ناسزا و استهزا و تجسس، بدگماني، تحقيرهايي نظير پرهيز از سياسي و نظامي و امنيتي، به شيوه

نيز برقراري نظم و انضباط سازماني و نظارت مستمر و تقويت حس اعتماد كاركنان و تحكيم مباني 

 انضباطي اشاره دارد.
 

 قرآن كريم، راه هاي پيشگيري، جرائم سياسي، جرائم نظامي. :يديکل واژگان

 قدمهم

را براي انسان ترسيم كرده و برنامه تربيتي خاصي را براي او در نظر گرفته است و  ساز اسالم، هدف بسيار بلنديمكتب انسان

هاي خود را براي پيشگيري از سقوط و انحراف انسان و گرايش او سوي رفتارهاي نامعقول و مجرمانه اختصاص داده است. بخشي از آموزه

تواند او را به سمت اهداف متعالي حركت دهند و او را به حكمت ه است و ميها، در راستاي اهداف بلند مدت تكامل انسان ارائه شداين آموزه

هاي دين اسالم، به لحاظ تئوري، آثار بازدارندگي قوي و تأثيرگذاري دارند؛ اما ممكن است كه تر كند. اين گونه آموزهوجودي خود نزديك

ها در مقام نظر و ها، عدم اعتقاد راسخ به آنآثار بازدارندگي اين آموزه ترين مانع تحققاين آثار به لحاظ عملي تحقق پيدا نكنند. گويا مهم

 عدم پايبندي در مقام عمل است.

بندي اصولي جرائم سياسي و نظامي و جداسازي راهكارهاي علمي و معرفتي  اين پژوهش برخالف ديگر تحقيقات، با تقسيم

هاي مختلف از اين پژوهش ياري تر بخشندي هر چه بيشمشك در بهرهدارد كه بيپيشگيري از آنها، نگاهي هدفمند و جزئي به اين مقوله 

 رسان خواهد بود.

شود و در ادامه، برخي راهكارهاي پيشگيري و مقابله با اين گونه در اين نوشتار، نخست حقيقت جرائم سياسي و نظامي روشن مي

 گردد:جرائم ارائه مي

 امنيتي - چيستي جرائم سياسي . 1
ش از تبيين راهكارهاي مقابله با جرائم سياسي و نظامي و امنيتي، الزم است با حقيقت اين گونه جرائم آگاه شويم، از اين رو به پي

 پردازيم:بيان چيستي جرائم سياسي و نظامي و امنيتي مي
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راه هاي پيشگيري از جرائم سياسي و نظامي از نگاه 

 قرآن

http://www.rassjournal.ir/


 979-967، ص 5931 تابستان،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 أ. چيستي جرائم سياسي

بدون آنكه تعريفي از آن شده  ،ک بوده استادراقابل  ،از ديرباز مفهوم جرم سياسي در اذهان عمومي و تشخيص آن از جرائم ديگر

به سائقه  اند. امروزه نيز بزهكاران سياسي كه عموماًعادي برابر نبوده مجرمانبزهكاران سياسي با  ،گاه در ترازوي قضاوت مردمهيچ .باشد

ي و نظر خود أسرانجام خواهان استقرار حكومتي موافق رورزند و هاي حكومتي مخالفت ميهاي انساني با نظامپرستي و دفاع از آرمانميهن

 آميز دارند. ن و منزلتي ستايشأبر خالف بزهكاران عادي، گاه ش ،هستند

. انددچار اشكال شدهمجرمان  ديگراي براي شناسايي مجرم سياسي از يافتن ضابطهپيوسته در شناسان و حقوقدانان جرم

نتيجه كوشش علمي دانشمندان بي ،هاي سياسييانديشبنا به مصلحتگاه كرده و  ترله را پيچيدهاين مقو نيزها مالحظات سياسي دولت

ها با مجرمان سياسي بنا به ها درک واحدي از جرم سياسي نداشته و رفتار آندولتهمه دهد كه است. تحوالت تاريخي نشان مي مانده

 .بسيار شديد بوده است زمانيموقعيت، گاه ارفاق آميز و 

درک  ،هاآنهر دوي كه بررسي  اندكردهبه گونه اي تعبير  و جرم سياسي را از ديدگاه خود ،جرم شناسان و حقوقدانانهر يك از 

 از اين رو تعيين ضابطه جرائم سياسي از اهم مباحث حقوقي است. ،دهدفراگيرتري از جرم سياسي به دست مي

تشخيص جرائم سياسي از عمومي وجود ندارد و جز در بعضي قوانين مصوب پس  براياي قانوني ضابطه ،در نظام كيفري كشور ما

 611وعده اصل  كه،بر آن افزوناين عنوان به صراحت نيامده است.  (.216، ص 6: ج 6731)فراسيابي،  (انداكنون منسوخكه هم)از انقالب 

 ز تحقق نيافته است. تا به امرو ،قانون اساسي مبني بر تعريف جرم سياسي به موجب قانون عادي

اي است كه شايد نتوان پاسخي در حدود قوانين مصوب براي آن يافت. هيچ تشخيص ماهيت جرم سياسي مسئله اساس،اين  بر

هاي رسيدگي نوع و ميزان مجازات مقرر يا صالحيت دادگاه نمونه،جزا نيز در اين تشخيص راهگشا نيست. براي  و يك از نهادهاي حقوق

حقوق و جرم  يكه علما ماندميهايي نظريه در اين باره فقطكند. آشكار نمي ،كه راهنماي تشخيص باشدرا تفاوتي  ،ن جرمكننده به اي

 اند.هاي جديدي است كه در فهم ماهيت جرم سياسي گشودهاند و در پي آن ديدگاهكرده بيانشناس 

گوناگوني نمودهاي رفتاري اين نوع بزهكاري  ،دآيمي به دستاز بررسي ابعاد جرم شناختي بزهكاري سياسي و امر  آغازآنچه در 

رفتاري متفاوت دارند. گروهي با توسل به حيله و  ،برندهايي كه براي رسيدن به مقاصد خود به كار مياست. بزهكاران سياسي بر حسب شيوه

اي به اشخاص بدون آنكه صدمه ،رودزنند كه تهديدي عليه نهادهاي حكومتي به شمار مينيرنگ يا خشونت به فعاليت هايي دست مي

 قصد دارند در نهادها و شكل حكومت دگرگوني پديد آورند.  ،برساند. گروهي ديگر با تعرض به اشخاص و ايجاد ترس و وحشت

زيرا افكار عمومي جرمي كه احساس  ،باط نيستارتبا شيوه و نحوه ارتكاب آن بي ،تلقي عموم از سياسي يا عادي بودن جرم

به دليل شيوه  ،بزهكاران گروه نخست پندارند نه سياسي.عادي مي، اي ارتكاب يابد كه همگان آن را تقبيح كنندجمعي را بياشوبد و به شيوه

 شناختي است.هاي جرمهشبه بزهكاران واقعي شباهتي ندارند و رفتار آنان كمتر موضوع پژو ،و انگيزه رفتار و نوع بدكاري

اعتقاد دارد كه واژه سياسي در تعيين و توصيف اين گونه جرائم نارساست. نقض احكام دين در مواردي مانند ارتداد، كفر، و  برخي

هاي جرائم مهمي است، بدون آنكه تعدي به حقوق اشخاص محسوب شود. همچنين مبارزه اتحاديه ،اهانت به مقدسات در بعضي از جوامع

جرائم اجتماعي به شمار  ،هاي دولت و احقاق حقوق خودنيز راهپيمايي مردم براي اعتراض به سياست ،هاصنفي يا تظاهرات و اعتصاب

ها در اين گروه قرار تنها جرائم عليه منافع و تشكيالت دولت ،مين منافع خاص فردي در آن منظور نيست. بنابراينأروند كه هيچ گاه تمي

اصطالح جرائم  برخياين دسته جرائم است. از اين رو،  از ،گيردها قوام ميبلكه جرائم ديني و اجتماعي كه از همان نوع انگيزه ،گيرندنمي

 تري از جرم سياسي است.د كه بيان جامعنكنيا مسلكي را پيشنهاد مي مرامي

ها صادق نيست. بعضي درباره همه آن ،كنداست كه آنچه از فضائل رفتار و انگيزه هاي نيكوي بزهكاران سياسي حكايت مي گفتي

در برخورد با بزهكاران  برخياز اين رو  ،شوندجويي به عرصه سياسي كشيده مياندوزي و انتقامطلبي، مالاز آنان به دواعي شخصي مانند جاه

 اند. ها و سختگيري نسبت به آنان جانبداري كردهاي ديگر از شدت مجازاتپاره و اندها قائل شدهتخفيف مجازاتبه تعديل و  ،سياسي

توان نسبت به كارايي نظام كيفري معمول هميشه نمي ،شناسي رفتار بعضي بزهكاران سياسيهاي جرمبه دليل ويژگي شكبي

بزهكاران به  دسته ازاز عواقب رفتار اين  يتعبير درست ،مفاهيم مكافات يا پاداش عمليقين حاصل كرد. در يك نظام مبتني بر مجازات، 

شود. در يك نظام  شانآميز نيست تا موجب رسوايي و بدناميچندان سرزنش ،دست نخواهد داد. رفتار آنان عموما در محكمه وجدان جمعي

ي تغيير رفتاري كه بر ابسيار اندک است. اصالح و تربيت به معن ،شودمينتايجي كه از اجراي مجازات بزهكاران سياسي كسب  ،ديبي نيزأت

 نتيجه و كوششي عبث است.آنان بي بارهعموما در  ،پايه اعتقاد و ايمان خاصي شكل گرفته

ها ستتروري و راهزنان هوايي، خرابكاران و با اين همه، چهره همه بزهكاران سياسي با چنين تصويري منطبق نيست. گروگانگيران

زبان ديگري براي  ،در صدد ترويج عقايد يا تامين منافع خود هستند ،آميزهاي خشونتكه در روزگار ما بيش از هر زمان با توسل به شيوه

 گاه نشان از ناكامي و ،سازد. زبان خشونتاغلب آنان را با بزهكاران عادي مشتبه مي ،اند. اين زبانهاي سياسي خود برگزيدهبيان خواسته
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 ،از اين رو براي جلوگيري از زيان حاالت خطرناک ،هاي جاهلي استهاي بيمارگونه و تعصب ورزيحاكي از وسوسه زمانيشدت درماندگي و 

 (.212: ص 6711)نوربها،  نيست. يتفاوت چندان ،ميان اين قبيل بزهكاران و بزهكاران عادي از نظر نوع رفتار و شيوه مقابله

 تروريي يا رباآدم ،جاسوسي، خرابكاريتوان اين گونه برشمرد: امنيتي را مي -بر پايه آنچه گفته شد، برخي مصاديق جرم سياسي 

هاي فعاليتي نظام يا برانداز ياقدام برا ، محاربه، راهزني و سرقت مسلحانه به مقامات، ني، توهياذهان عموم شيتشوهاي كشوري، شخصيت

 ... ..طلبانهتجزيه

 جرائم نظاميب. چيستي 
وظيفه پاسداري از استقالل و تماميت ارضي و استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي به افراد  ،در همه كشورهاو از ديرباز 

نهادها سايه كند كه نظم و انضباط بيش از همه در اين نيروهاي انتظامي سپرده شده است. اجراي اين وظايف خطير اقتضا مي ونظامي 

 كنند. گسترد و نظاميان ابتدا خود تابع اصولي باشند كه از آن دفاع مي

كه بايد متضمن فضائلي مانند درستكاري، رازداري، هشياري و )در اداي تكاليفشان و انتظار جامعه از نظاميان بر اين اساس، 

زيرا  ،هايي شديد استداند و خواهان مجازاتپوشي نميقابل چشمترين تخطي را آنچنان است كه كوچك (پيروي از دستور مقام مافوق باشد

از اين رو، جرائم خاص نظاميان  ،دهدسرنوشت كشوري را در معرض تهديد قرار مي ،هاناپذير اين گونه تخطيزيان و پيامدهاي جبران يگاه

 از جرائم عمومي باز شناخت.  كه بايد سازمانهاي دولتي شباهت دارد ديگربه تخلفات انتظامي از مقررات اداري 

 .، چه به لحاظ دادرسي و چه به لحاظ ماهيتتفاوت دارد قواعد حقوق جزاي عمومي كه باتابع قواعدي است  ،حقوق جزاي نظامي

يك  بارهدست كم در  اين سؤال، شايد يافتن پاسخ ؟شوندچگونه از جرائم عمومي تميز داده ميو ماهيت جرائم نظامي چيست 

ليكن درباره نظامي بودن بعض  ؛جرائم نظاميان چندان دشوار نباشد و آن جرائمي است كه فقط نظاميان قادر به ارتكاب آن هستنددسته از 

 ترديد وجود دارد.  ،جرائم عمومي كه نظاميان هم ممكن است به ارتكاب آن متهم شوند

نظاميان در حفظ انضباط و تخلف از وظايف كه به مناسبت قصور از جرم نظامي عبارت است  توان گفت كهميدر يك تعريف عام 

است. بنابراين، اگر  كردهبر حسب چگونگي نياز سازمان نيروهاي مسلح تعيين  و ها محول شده است. وظايف نظاميان را نيز قانونشغل به آن

مرتكب جرم نظامي شده است.  ،شت و تصاحب كندبه نفع خود بردا ،نظامي اشياء و لوازمي را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده استفرد 

 .بندي شده را در اختيار كساني قرار دهد كه صالحيت اطالع نسبت به آن را ندارنداسناد يا تصميمات طبقه چنانچههمچنين، 

 ،ميقانون اساسي در تعيين صالحيت محاكم نظامي از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظا 632از سوي ديگر، اصل 

جرائم مربوط به وظايف  يارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقالب اسالمي نام برده است. شوراي نگهبان در باره چيست ياعضا

مفهوم كلي جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي »در پاسخ به استعالم شوراي عالي قضايي چنين اظهار نظر كرد:  وخاص نظامي يا انتظامي 

ي روشن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظايف خاص خود مرتكب و انتظام

 (443، ص 4: ج 6731)مدني  .«شود و وظايف خاص و حدود آن را قانون عادي معين مي نمايدمي

 6اسالمي ايران، شوراي نگهبان با اعالم مغايرت ماده دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري  اليحههنگام تصويب  وچندي پس از آن 

قانون اساسي اين است كه نفس  632مستفاد از اصل : »كردبه اين شرح اعالم  را 632استنباط خود از اصل  ،پيشنهادي با قانون اساسي ر

صالحيت رسيدگي به اين جرائم با  تخلف از وظايف خاص نظامي و انتظامي مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهباني جرم است و

شود و از جرائم عمومي صالحيت محاكم نظامي براي رسيدگي مثل قتل كه در ارتباط با اين وظايف واقع مي ،محاكم نظامي است. علي هذا

 (154، ص 6: ج 6736)كديور،  .«مغاير با قانون اساسي است ،محسوب است

اص( نظامي جرائمي است كه افراد غير نظامي قادر به ارتكاب آن نيستند، مانند در واقع، از ديدگاه شوراي نگهبان، جرائم )خ

در  ،شوندجرائم مانند اختالس و جعل اسناد كه از جرائم عمومي محسوب مي ديگرخوابيدن در حين نگهباني، فرار از خدمت و نظاير آن. 

تر در قانون اعاده صالحيت مراجع قضايي دادگستري پذيرفته شده پيش گيرند. اين بينش از جرائم نظامي با آنچهقرار نمي فوق دايره تعريف

منظور از »داشت: مقرر چنين ماده واحده قانون مذكور در توضيح جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي  7سازگاري نداشت. تبصره  ،بود

كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در  داران و افراد وجرائمي است كه افسران و درجه ،جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي

 «. سازمان يا واحد نظامي مربوطه مرتكب شده باشند

گردد و اين همان ديدگاهي است كه قانون مجازات نظامي منحصر و محدود نمي جرائم نظامي به جرائم ماهيتاً ،اين ماده بر اساس

جرم نظامي جرمي است كه به سبب خدمت  ،ي پذيرفت. به استناد اين قانونضمن گونه( به 6736مرداد  61جرائم نيروهاي مسلح )مصوب 

نظامي يا در حين خدمت نظامي و به سبب آن ارتكاب يافته باشد. بر اين اساس، جرائمي مانند تير اندازي منجر به جرح و قتل در حين 

جرائم عمومي افسران  ديگرليكن  ؛شوندرائم نظامي قلمداد ميج ،آموزش يا نگهباني، اختالس يا رشاء و ارتشاء در ارتباط با وظايف سازماني
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رود. قانون اساسي جرائم جرم عمومي به شمار مي ،هاي نظامي آنها مرتبط نيستنيروهاي مسلح و مأموران انتظامي كه با وظايف و مسؤوليت

 در رديف جرائم عمومي قرار داده است.  ،شوندعمومي نظاميان و نيروهاي انتظامي را كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي

به مناسبت شغل ارتكاب يافته  ، هرچندنظامي نيست ، جرمجرائم نظاميان مانند اختالس و ارتشاء ،عقيده بعضي از حقوقدانانبه 

عادي ناديده كه در وضع قوانين )قانون اساسي  632اين عقيده با تفسير شوراي نگهبان از اصل  (751، ص 2: ج 6712)محسني،  .باشد

 منطبق است. دقيقاً (گرفته شده

 امنيتي -. راهکارهاي پيشگيري از جرائم سياسي  2
 شود:ها اشاره ميهايي وجود دارد كه به برخي آنبراي پيشگيري از جرائم سياسي، راهكارها و شيوه

 بدگماني و تهمت و غيبتاز  أ. پرهيز
قرآن كريم . كندمؤمنان را به حسن ظن و پاسداري از حرمت يكديگر و حفظ مرزهاي انساني و اخالقي توصيه مي ي واالخدا

 (.62/  44)حجرات: .﴾يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا کَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ﴿فرمايد: مي

أَحسِنُوا : »سبت به برادرانتان نيكو سازيد، تا به پاكي دل و نيكي سرشت برسيد)ص( فرمود: گمان هاي خود را ن رسول خدا

امام  (.641، ص32: بحاراالنوار، ج6415؛مجلسي، 637: ص 6411)امام صادق، .«ظُنُونَكُم بِإِخوَانِكُم تَغتَنِمُوا بِهَا صَفَاءَ القَلبِ وَ نَقَاءَ الطَّبع

حُسنُ الظَّنِّ أَصلُهُ مِن حُسنِ إِيمَانِ المَرءِ وَ سَلَامَةِ : »ايمان نيكو و سالمت قلب و روحِ انسان استفرمود: ريشه خوش گماني، صادق)ع( 

 (637: ص 6411)امام صادق، «.صَدرِه

تا انسان با تكيه بر ظاهر رفتار و گفتارِ  ،است ياز آموزه هاي اخالقي اسالم ،حمل بر صحت كردن رفتار ديگرانبيني و خوش

 ضَع أَمرَ أَخِيكَ عَلَي أَحسَنِهِ حَتَّي يَأتِيَكَ مَا يَغلِبُكَ مِنهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَت مِن أَخِيكَ سُوءاً»امام علي)ع( فرمود:  ان قضاوت نكند.ديگر

بهترين وجه آن قرار ده، مگر دليلي بر آن غالب اعمال برادر ديني خود را به  ؛(712، ص2: ج6715)كليني، «وَ أَنتَ تَجِدُ لَهَا فِي الخَيرِ مَحمِال

در حالي كه مي تواني براي آن احتمال  ،هرگز نسبت به سخني كه از دهان برادرت خارج شد، گمان بد مبر ؛شود و راه توجيه را بر تو ببندد

 نيكويي بيابي.

برد و با اين كار مي خواهد كسي كه از كمبود شخصيت و ضعف دروني رنج مي ؛نشانه بيماري رواني غيبت كننده است نيز غيبت

ممنوع دانسته غيبت كردن را  نيز قرآن كريم (4446: ح 6711)آمدي، «.الغيبَةُ جُهدُ العاجِز»ناتواني خود را جبران كند. امام علي)ع( فرمود: 

ب بَعضُکُم بَعضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُکُم أَن يَأکُلَ لَحمَ أَخيهِ مَيتاً وَ ال يَغتَ﴿به خوردن گوشت مرده تشبيه فرموده است: و آن را 

 (62/  44)حجرات: .﴾فَکَرِهتُمُوه

ها و مانع ساز بسياري از خوبيزمينه باشد،فضاي زندگي ديني، از سالمت و حسن ظن نسبت به افراد برخوردار اگر  اساس، بر اين

 بسياري گناهان است. وقوعاز 

 توهينو از تحقير ب. نهي 
بر كرامت نفس  ،. روش تربيتي پيشوايان ديناندتعاليم ديني، بر حفظ شخصيت انسان و پرهيز از تحقير و توهين به او تأكيد كرده

ف منزلت آن يتضع تا سببدهد . اگر انسان گوهر وجود خود و ديگران را بشناسد، هرگز به خود اجازه نمياست آدميو تبيين ارزش وجودي 

 ،افرادهمه ولي نبايد به شخصيت آنان توهين شود. وظيفه ديني  ؛شود. تقبيح عمل زشت و ناپسند شمردن رفتار افراد، امري ضروري است

 نه درهم شكستن شخصيت فرد خطاكار. ،تبيين زشتي عمل ناصالح است

 تمسخرو  از ناسزا  ج. اجتناب 

، 34:بحار االنوار، ج6415؛ مجلسي، 46: ص 6412)حراني، ؛سِبَ العَدَاوَةَ مِنهُم)ص( فرمود: لَا تَسُبَّ النَّاسَ فَتَكتَ رسول خدا

برخي افراد سپاه معاويه به  ،در جنگ صفينبه گزارش تاريخ،  شود.به مردم ناسزا نگو، زيرا با اين عمل دشمني آنان نصيب تو مي (643ص

إِنِّي أَكرَهُ لَكُم أَن »به مقابله به مثل پرداختند، امام علي)ع( فرمود:  نيز نانتني چند از مؤم و در مقابل، پيروان امام علي)ع( ناسزا گفتند

 (211: خطبه 6734)نهج البالغه، «.تَكُونُوا سَبَّابِين

فرمايد: عزيز مي يخدااستهزاء و تمسخر نيز در تعاليم ديني اسالم مذمت و مايه ايجاد دشمني و كدورت معرفي شده است. 

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال يَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ ﴿ :يكديگر را مورد طعن و عيبجويي قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد

/  44)حجرات: .﴾تَلمِزُوا أَنفُسَکُم وَ ال تَنابَزُوا بِاألَلقابأَن يَکُنَّ خَيراً مِنهُنَّ وَ ال  أَن يَکُونُوا خَيراً مِنهُم وَ ال نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسي عَسي

66) 
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مِن وَ أَن لَا تَقُولَ لِقَصِيرٍ يَا قَصِيرُ وَ لَا لِطَوِيلٍ يَا طَوِيلُ تُرِيدُ بِذَلِكَ عَيبَهُ وَ أَن لَا تَسخَرَ مِن أَحَدٍ »)ص( فرمود:  اسالم گرامي رسول

به كسي كه كوتاه قد يا بلند قد است، لقب  (654، ص2: بحاراألنوار، ج6415؛ مجلسي، 547، ص 2صال، ج )صدوق، بي تا:الخ؛«خَلقِ اللَّه

 كار شدن عيب او شود و هيچ يك از آفريده هاي خدا را تمسخر نكنيد. آشنامناسب ندهيد كه موجب 

 تجسسد. پرهيز از 
هر جامعه، برخي افراد با اينكه در زندگي شخصي تجسس به معناي فضولي و سرک كشيدن در زندگي خصوصي مردم است. در 

پنهاني  و كنند. تجسس و عيب جويي از اعمال خصوصيشوند، در پنهان كردن آن از ديگران تالش ميخود مرتكب كارهاي ناشايست مي

لَا تَتَبَّعُوا »رسول خدا)ص( فرمود:  (62/  44)حجرات: .﴾وَ ال تَجَسَّسُوا﴿فرمود: به مؤمنان عزيز  يديگران از نظر شرع اسالم حرام است. خدا

:ثواب 6714)صدوق، «تَهُ فَضَحَهُ وَ لَو فِي جَوفِ بَيتِهعَورَاتِ المُؤمِنِينَ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَورَاتِ المُؤمِنِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَورَتَهُ وَ مَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَورَ

هاي هاي پنهان مؤمنان نباشيد، زيرا هر كس عيب هاي نهان مؤمنان را آشكار سازد، خدا عيبدر پي آشكار كردن زشتي ؛(246االعمال، ص 

 و چنين كسي رسوا خواهد شد. كندمي برمالاو را 

القلوب، : ارشاد 6462)ديلمي، «لَو تَكَاشَفتُم مَا تَدَافَنتُم»اي است كه امام علي)ع( فرمود: ها به گونههاي پنهان در انسانوجود عيب

 شديد، جنازه همديگر را هم دفن نمي كرديد.اگر از اسرار دروني يديگر آگاه مي ؛(611، ص6ج

 زشت  اوصافتقبيح هـ . 

وَ ال تُطِع کُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ هَمَّازٍ ﴿د: ايفرممي براي نمونهقرآن كريم بسياري از صفات ناپسند را مذمت و تقبيح كرده است. 

 ،كند و پست استو از كسي كه بسيار سوگند ياد مي (65-61/  11)قلم: ؛﴾مَنَّاعٍ لِلخَيرِ مُعتَدٍ أَثيمٍ عُتُلٍّ بَعدَ ذلِكَ زَنيمٍمَشَّاءٍ بِنَميمٍ 

توز و پرخور و كينه همچنين ؛كند، بسيار مانع كار خير، و متجاوز و گناهكار استاطاعت مكن، كسي كه بسيار عيبجوست و سخن چيني مي

 م است! خشن و بدنا

)نساء:  ﴾ما آتاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِه أَم يَحسُدُونَ النَّاسَ عَلي﴿ :دهدتوزي و بددلي نسبت به هم پرهيز مياز حسد و كينههمچنين 

/  54)حشر: .﴾لِلَّذينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحيمٌقُلُوبِنا غِالًّ  رَبَّنَا اغفِر لَنا وَ لِإِخوانِنَا الَّذينَ سَبَقُونا بِاإليمانِ وَ ال تَجعَل في﴿ ( ؛54/  4

61) 

: ارشاد 6462)ديلمي،  «لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَبَاغَضُوا وَ لَا يَغتَب بَعضُكُم بَعضاً وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخوَانا»رسول گرامي اسالم)ص( فرمود: 

نسبت به يكديگر حسادت و كينه نورزيد و برخي از شما از برخي  (.661، ص4ئل، ج مستدرک الوسا: 6411؛ نوري، 661، ص6القلوب، ج

 ديگرغيبت نكنند. بندگان خدا با يكديگر برادر باشيد. 

تيرگي روابط اجتماعي و تخريب شخصيت انسان ساز زمينهاز همه اموري  ،پيشوايان دين تعاليم در آموزه هاي قرآن كريم وآري، 

رفتن  ميانايجاد دشمني و از  مايهنهي شده است. از نظر اسالم، خدشه دار كردن شخصيت ديگران به هر شكل محكوم و ممنوع است، زيرا 

 ويرانگري دارد. و اجتماعي  شوم شود و آثارصفا و صميمت مردم مي

 راهكارهاي پيشگيري از جرائم نظامي .7
 هاي پيشگيري از جرائم نظامي و امنيتي عبارت است از:برخي راهكارها و شيوه

 نظم و انضباط سازمانيأ. 
كاركنان است. انسان به دليل زياده  بارهاقدامات صيانتي و مراقبتي در  دادن ، انجامهاي نظاميهاي پيشگيري از جرماز راه 

وظيفه دادن پيوسته در معرض خطر قرار دارد و ممكن است با وعده و وعيد يا تهديد و... از مسير حق خارج شود و در انجام  ،خواهي و طعم

هاي لغزش كاركنان خود را از ميان بردارد. اين امر تا زمينه ،تمام اهتمام خود را به كار بندد بايداي انساني خود بلغزد. هر سازمان و مؤسسه

 .مراكز عهده دار تأمين نظم و آرامش جامعه، از حساسيت بيشتري برخوردار استبه ويژه در 

توجه به صيانت كاركنان و اصالح نگرش آنان نسبت به مسائل فردي و اجتماعي، زمينه تحقق امنيت در سطح كالن را فراهم 

 باالترين ارزش اجتماعي است. ،بر آنكه امنيت افزونآورد و آثار مادي و معنوي ارزشمندي به جاي خواهد گذاشت. مي

 ،تشويق كاركنان درستكار، وجود مقررات تشويقي و تنبيهي دقيق و اثر بخش و الگوسازي، توجيه و ارشاد و آگاه سازي ،ترديديب

بسيار  ان و عملكرد آنانشخصيت مديربراي نمونه، چگونگي  به بزه و گناه دارد. نظامي اي در عدم گرايش كاركناننقش مهمي و سازنده

از اخالق  ايمجموعه ،به همان ميزان كه مديران ، پسكندتبعيت مي شبسياري از رفتارهاي انسان از الگوهاي در دسترساهميت دارد، چون 

مديراني كه شخصيت فرهمند و  و كنندفرمان خود منعكس مي زيرانساني و رفتار پسنديده داشته باشند، محسنات اخالقي را در افراد 

كافي در حوزه مديريت برخوردار نيستند  عزت يا دانشمديراني كه از  ٰ  در مقابل يك دارند، در ميان كاركنان نفوذ بيشتري دارند.كاريزمات
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توانند آشنايي ندارند، نمي و... سيستم اداري و ماليو منابع انساني  و با مديريت زمانناتوانند و شناخت استعدادها و ظرفيت افراد  يا در

 تحت مديريت خود را از گرايش به امور ناروا بازدارند.كاركنان 

 هاي مادي و معنوي است. هاي ناروا و ايجاد امكانات عادالنه در همه زمينهيكي از وظايف مدير، رفع تبعيض

 وغير قابل توجيه است.  نيز ناپسند و از نظر عملي اجرايي ،اخالقي به لحاظ و ناعادالنه ،برخي افراد، از نظر عرفي خودبرتربيني

 و درنتيجه جرم و بزهكاري دارد. تعميم رابطه به جاي ضابطهو  بروز تنش هاي روانيو  عدالتيگسترش بيشومي مانند آثار 

 مستمر نظارت و کنترلب. 
است. هدف از كنترل بايد  پيشگيري از وقوع جرم ميان آنان و هاي صيانت كاركنانيكي از راه ،كنترل و نظارت مستمر و اثربخش

نمايي ها و بزرگبه دنبال نقطه ضعف ها باشد. سيستم هاي كنترل جاسوسي كه غالباًتقويت و روحيه دادن به افراد و ايجاد انگيزه در آن

 اعتبار سازمان و تقويت روابط انساني باشند.  سببتوانند ها هستند، هرگز نميكاستي

مقاومت كاركنان  سبب و اثر معكوس و منفي داشته ،اما كنترل بيش از اندازه ؛زم و ضروري استامري ال ،كنترل و نظارت معقول

ساز باشد. امام علي)ع( به مالك اشتر توصيه تواند در سالمت سازمان و پاكي كاركنان، چارهشود. نظام كنترلي شايسته و روشمند ميمي

تا هرگونه لغزش آنان را به او گزارش كنند. زيرا اين مراقبت  ،كارگزان خود بگماردكند تا جاسوساني صادق و امنيت را به مراقبت از مي

 (57: نامه 6734)نهج البالغه،  .مخفي موجب امانتداري و مهرباني آنان نسبت به مردم است

 تقويت حس اعتماد و وفاداريج. 
پايدار و  و راسخ و فراواني دارد. اعتماد چهار وجهي، اصيلاعتمادسازي و وفاداري كاركنان به سازمان و فرماندهان، بركات و آثار 

ترين عوامل ايجاد اعتماد عبارتند مهمو  شودشود. دستيـابي به اعتمـاد در يك روند طوالني حاصل ميفراگير، رمز پيروزي سازمان تلقي مي

 م سازماني.از: صداقت، حس نيت، مثبت انديشي، خيرخواهي، اعطاي حقوق و مزاياي مادي و احترا

بر روابط  افزون روابط افراد بايد حسنه باشد تا قرابت فكري، هم سويي ذهني، هم دلي و هم زباني و تبادل اطالعات انجام شود. 

 هاي انساني وها و ارزشسازماني و سلسله مراتب، بايد روابط اخالقي و كاريزماتيك نيز تحقق يابد و روابط كاري و دوستانه بر مبناي فضيلت

 اخالقي تقويت شود.

 تحکيم مباني انضباطيد. 
رعايت انضباط  سبب ،تقويت انضباط معنوي ،هدف از انضباط، ايجاد رفتار مطلوب و رعايت معيارهاي سازمان است. بدون ترديد

تقاي كارمندان و بر رشد و ار افزون ،وظايفدادن رعايت نظم و دقت در انجام  (645-647: ص6714)تاج الديني،  .شدظاهري نيز خواهد 

 كند.جلب رضايت مردم، زمينه احساس رضايت شغلي و اميد به آينده را نيز فراهم مي

 نتيجه
در راستاي رسالت اصلي خويش، بر اصالح و تربيت اخالقي افراد و رساندن انسان به مقامات واالي  اين كتاب آسماني،قرآن كريم، 

تواند افزون بر سوق دادن انسان به سوي كمال نهايي و قرب االهي، به گونه مؤثري از ارتكاب جرائم اي دارد. اين امر ميمعنوي تأكيد ويژه

 گيري كند.پيش

ترين راهكارهايي است كه بشر ترين و كم هزينهمشكالت و پيشگيري از جرائم، كارآمدترين و سريعدر حل  كريم آري، روش قرآن

 سازي مشكالت تجربه كرده است.تا به امروز براي چاره

در اين تحقيق به بيان راهكارهاي عملي پيشگيري از جرائم سياسي و نظامي و امنيتي پرداخته شد كه پس از بررسي حقيقت 

، ناسزا و استهزا و تجسس در م سياسي و نظامي و امنيتي، راهكارهاي هر يك به گونه جدا ارائه گرديد. پرهيز از بدگماني، تحقيرجرائم جرائ

امنيتي بود. همچنين نظم و انضباط سازماني و نظارت مستمر و تقويت حس اعتماد و تحكيم -زمره راهكارهاي پيشگيري از جرائم سياسي

 هاي نظامي و امنيتي شمرده شدهاي پيگيري از جرممباني انضباطي از شيوه
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