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 چکید ؛
 ندرست به عام، مستندی األهض بانی انساد جرم آن، 319 ماد  موجب به ز 8263 اسالمی مجااات قانون تصویب با

 محاهبه رمج اا آن تفکیک عدم یا تفکیک خصوص ده نظری مباحث به عال ده ز گردید اضانه مجرمانه عنازین

 با همقایس ده اقدام این اما است، زاهد جدید هزیکرد این مبانیِ بر متعددی ز جدی نقدی نقدهای اگرچه. داد پایان

 پذیرش. دگردمی تلقی مجااات ز جرم بودن قانونی اصل هعایت منظوهبه توجه دهخوه تالشی ساب  گراییِمصداق

 مباحث  اا اهغن آن قانونیِ مستند که کندمی ایجاب حدّ، مستوجب مستقلِ جرم یک عنواناألهض بهنی انساد عنوان

 .رددگ شناسایی ز کش  آن مجدول هایجنبه گرنته، قراه حقوقی نقد موهد هقیب، ز مخال  هایدیدگا  ز نقدی

 قانون ده جرم این تحق  متفازت کیفیت به توجدیبی جرم، این مادی هکن تحق  طرق یگسیختهلجام یتوسعه

 انتراق تجد ده اهایابی قابل ز عینی یضابطه نقدان جزایی، خاص قوانین ده آن مصادی  سایر با اسالمی مجااات

 فرکی ادغامی آ اه اا ز بود  جرم تعدد مقرهات مشاول متعدد، مجرمانه انعال اهتکاب زجود با که متدای میان

 الفاظ یکاهگیربه ندایت ده ز داهد األهض قراهنی انساد اتدام مظان ده مشابه شرایط ده که متدای ز است مندبدر 

–وقیحق هایابدام ز هاچالش اا بخشی تندا ،«زسیع حدّ ده» ز «گسترد  طوهبه: »ها ون تفسیربرداه عباهاتی ز

  .است قانونی مستندِ این قضاییِ

 رضاألفی افساد جرم تعدد األرض،فی افساد جرم ارکانِ األرض،فی افساد حدود، واژگان کليدی:

                                                           
 :(لمسئو ینویسند ) طباطبائیعالمه  دانشگا  سیاسی علوم ز حقوق یدانشکد  یشناسجرم ز جزا حقوق اهیاستاد *

rahbarpour@atu.ac.ir 

 دانشگا  عالمه طباطبائی. یشناسجرم ز جزا حقوق کاهشناسی اهشد یدانشجو **
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 مقدمه؛

گذاه ی قانونعنوان آخرین اهاد ، به8263 قانون مجااات اسالمی ده سال 319 تصویب ماد 

دّی األهض ده مقایسه با جرم ححکایت اا پذیرش ز تصریح به حیثیت مستقل جرم انساد نی

األهض مستقل اا جرم محاهبه، انگاهیِ انساد نیمحاهبه داهد. اگرچه ده خصوص اصل جرم

هرهزی (، اما به24-39: 8264ای اا منظر نقدی قابل طرح است )برهانی، مباحث انتقادیِ عدید 

هد األهض ها با تبیین اهکان آن زاای است که جرم انساد نیاکنون این ماد  قانونی، یگانه مقره 

پس قطعاً شاهد استناد محاکم کیفری به آن خواهیم بود؛ ظام حقوقی ایران کرد  است. لذا اااینن

ود. األهض تبیین شهای گوناگون جرم انساد نیهز الام است تا با دقت ده این ماد ، جنبهاااین

کیفیت  زاألهض، به لحاظ تعیین شرایط، اهکان انگاهیِ انساد نیگذاه ده جرماگرچه اقدام قانون

تحق  جرم، تالشی دهخوه توجه ده هاستای هعایت اصل قانونی بودن جرم ز مجااات تلقی 

هایی است که بر نکات مثبت آن سایه انکند  است گردد، لکن مستند قانونیِ آن داهای ابداممی

توان این پرسش اساسی ها موهد توجه کند؛ اا آن جاله میهایی ها به ذهن متباده میز پرسش

 319 األهض با توجه به اهکان آن به چه کیفیتی بود  ز آیا ماد راه داد که تحق  جرم انساد نیق

هایی ؤالدهد؟ سقانون مجااات اسالمی کیفیت تحق  این جرم ها ده قوانین خاص جزایی تغییر می

 عاا این قبیل، ناشی اا ابدامات ز اشکاالت نگاهشیِ مستند قانونی نوق است. ده اهایت موضو

ق.م.ا، مجااات سنگین ز  319 هاین بس که ده صوهت ا بات جرم انساد موضوعِ ماد 

بااگشت سلب حیات ز اعدامِ مرتکب، موهد حکم قراه خواهد گرنت، لذا الام است تا غیرقابل

چنین مجااات  یدقت موهد برهسی قراه گیرد تا اا اِعاال ناعادالنهبه شرایط ز اهکان این جرم

بنابراین ده نوشتاه حاضر، نگاهندگان تالش خواهند کرد تا با پرهیز اا  ی گردد؛شدیدی جلوگیر

ی بر دزه اا نقدهای اساساألهض ز بهانگاهیِ انساد نیزهزد به بحث اا مبانی نقدیِ مستندات جرم
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به تشریح  8های متعددی قراه گرنته است،که تاکنون موضوع پژزهشانگاهی آنمبنای نقدیِ جرم

األهض پرداخته ز به نراخوه بحث، نکات انتقادی زاهد بر هر قسات شرایط ز اهکان جرم انساد نی

 مطرح شد  ز موهد اهایابی قراه گیرد.

 األرض؛ارکان جرم افساد فی .2

األهض ده خاهج، هاانند هر جرم دیگری مستلزم تکوین سه هکن قانونی، تحق  جرم انساد نی

األهض ی جرم انساد نیگانهده بخش نخست اا این مقاله به برهسی اهکان سه مادی ز هزانی است.

 خواهیم پرداخت.

 األرضرکن قانونی جرم افساد فی .2-2

اص األهض ها به دز شکل عام ز خبا نگاهی به ندرست قوانین جزایی، هکن قانونی جرم انساد نی

 توان مالحظه ناود:می

 األرضرکن قانونی عام جرم افساد فی .2-2-2

 8263قانون مجااات اسالمی مصوب  319 األهض، ماد کن قانونی کلی ز عام جرم انساد نیه

ساس ا بینی ناود  است. برزسیعی اا جرایم پیش یهای تحق  این جرم ها ده گستر است که ها 

طوه گسترد  مرتکب جنایت علیه تاامیت جساانی انراد، جرایم علیه امنیت هر کس به»ماد  نوق: 

یا خاهجی کشوه، نشر اکاذیب، اخالل ده نظام اقتصادی کشوه، احراق ز تخریب، پخش داخلی 

ردد ها گمواد سای ز میکرزبی ز خطرناک یا دایر کردن مراکز نساد ز نحشا یا معازنت ده آن

ای که موجب اِخالل شدید ده نظم عاومی کشوه، ناامنی یا زهزد خساهت عاد  به تاامیت گونهبه

                                                           
 األهض ز تفکیک آن اا جرم محاهبه صوهتهای متعدد ز عایقی ده مبانی ز مستندات نقدیِ جرم انساد نی. تاکنون پژزهش8

گذاه ه.ک: هاشای شاهرزدی، محاود، های انتقادی اا هزیکرد موهد پذیرش قانوناا دیدگا منظوه آگاهی پذیرنته است. به

؛ برهانی، محسن، 399-842ص،  83-88، شااه  8279بیت، پاییز ز امستان محاهب کیست محاهبه چیست؟ نصلنامه نقه اهل

، شااه  8264شناسی، پاییز ز امستان جرماالهض ابدام مفدومی ز مفاسد عالی، نصلنامه مطالعات حقوق کیفری ز انساد نی

 .44-39ص،  3-2
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نساد ز نحشا ده حدّ زسیعی گردد،  یا اموال عاومی ز خصوصی یا سبب اشاعهجساانی انراد 

: داهدده ادامه تبصر  این ماد  مقره می«. گردداألهض محسوب ز به اعدام محکوم میمُفسد نی

هرگا  دادگا  اا مجاوع ادله ز شواهد، قصد اِخالل گسترد  ده نظم عاومی، ایجاد ناامنی، ایراد »

د  ها شیا اشاعه نساد یا نحشا ده حدّ زسیع ز یا علم به مؤ ر بودن اقدامات انجامخساهت عاد  ز 

باه احراا نکند ز جرم اهتکابی مشاول مجااات قانونیِ دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج ایان

 «.شودجرم، مرتکب به حبس تعزیری دهجه پنج یا شش محکوم می

 ضاألررکن قانونی خاص جرم افساد فی  .2-2-1

حت شویم که تبا سیری ده مقرهات جزایی پس اا انقالب اسالمی، با قوانین متعددی مواجه می

توان ونه میعنوان نااألهض تلقی ناود  است. بهشرایطی مرتکبین برخی جرایم خاص ها مفسد نی

 به برخی اا این قوانین اشاه  کرد:

ختالس ز کالهبرداهی مصوب مطاب  ماد  چداه قانون تشدید مجااات مرتکبین اهتشاء، ا

ر کسانی که با تشکیل یا ههبری شبکه چندنفری به ام»مجاع تشخی، مصلحت نظام:  81/6/8297

اهتشاء ز اختالس ز کالهبرداهی مبادهت زهاند، عالز  بر ضبط کلیه اموال منقول ز غیرمنقول 

وهد اختالس ز اند به نفع دزلت ز استرداد اموال مذکوه ده مکه اا طری  هشو  کسب کرد 

کالهبرداهی ز هد آن حسب موهد به دزلت یا انراد، به جزای نقدی معادل مجاوع آن اموال ز 

شوند ز ده صوهتی که انفصال دائم اا خدمات دزلتی ز حبس اا پانزد  سال تا ابد محکوم می

 )شدری ز« األهض خواهد بودها مجااات مفسد نیاألهض باشند، مجااات آنمصداق مفسد نی

 (.8937:  8 ، جلد8211هاکاهان، 

هر : »86/8/8296اا قانون مجااات اخاللگران ده نظام اقتصادی کشوه مصوب  3 مطاب  ماد 

اا قبیل اخالل ده نظام پولی، اخالل ده نظم تولید، اخالل ده امر »یک اا اعاال مذکوه ده ماد  

ا آن ز قصد مقابله بچنان ه به قصد ضربه ادن به نظام جادوهی اسالمی ایران ز یا به...« توایع ز 

کب به األهض باشد، مرتمؤ ر بودن اقدام ده مقابله با نظام مزبوه چنان ه ده حد نساد نی یا علم به
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گذاه بدزن شود که قانونبا دقت ده قوانین مذکوه، مالحظه می...« اعدام ز ده غیر این صوهت 

سوب األهض محها، مرتکب جرم مفسد نیتبیین ز توضیح شرایطی که ده صوهت تحق  آن

ده »یا  ز« األهض باشدچنان ه ده حد محاهبه ز انساد نی»به بیان عباهاتی ها ون  شود، صرناًمی

یات ای به سایر جزئاکتفا ناود  است ز هیچ اشاه « األهض باشدصوهتی که مصداق مفسد نی

األهض گذاه ده عدم تعیین دقی  ضوابط حاکم بر جرم انساد نینکرد  که این تسامح قانون

(. 269ز  261: 2 ج ،8219اد حقوقدانان قراه گرنته است )میرمحاد صادقی، دهستی موهد انتقبه

قانون مجااات اسالمی به عنوان مستند کلی ز عام جرم انساد، شرایط ز ضوابط حاکم  319 ماد 

تری ده مقایسه با قوانین مذکوه، بیان ناود  است. شرایطی ها ون، بر این جرم ها با کیفیت دقی 

اص باه انعال مجرمانه، زجود قصد خاهتکابی، زسیع بودن آ اه ز نتایج ایانگسترد  بودن جرم 

اخالل گسترد  ده نظم عاومی، ایجاد ناامنی، ایراد خساهت عاد  ز یا اشاعه نساد یا نحشا ده حد 

بنابراین ساختاه هکن مادی ز سایر  ندهت ده قوانین خاص جزایی لحاظ گردید  است؛زسیع، به

األهض األهض ده قانون مجااات اسالمی با سایر مصادی  انساد نینساد نیشرایط تحق  جرم ا

تا حدی متفازت است ز ماکن است این شائبه ها به دنبال داشته باشد که  ده قوانین خاص جزایی

األهض ده قوانین خاص جزائی کااکان تابع شرایط مذکوه ده قوانین مربوطه تحق  انساد نی

نظریه تفسیری شوهای نگدبان مبنی بر عدم صالحیت هد ز ابطال، نقض است؛ خصوصاً با توجه به 

این  گذاهی، اا پذیرشز نسخ مصوبات مجاع تشخی، مصلحت نظام توسط سایر مراجع قانون

قانون مجااات اسالمی، هعایت شرایط ز قیود مذکوه  319دیدگا  امتناع شود که با تصویب ماد  

األهض الزامی خواهد بود. با این حال، بنا به دالیلی نساد نیده این قانون ده سایر مصادی  خاص ا

به  األهضهسد اعاال شرایط ز ضوابط حاکم بر انساد نیکه ذیالً ذکر خواهد شد، به نظر می

 ق.م.ا ده سایر مصادی  آن ده قوانین خاص جزایی الزامی خواهد بود. 319 شرح موجود ده ماد 

قانون مجااات اسالمی ده سایر مصادی  جرم انساد  319 اِعاال شرایط مذکوه ده ماد  الف(

ی توسط مجاع حتی با نرض تصویب قانون خاص جزای األهض ده قوانین خاص جزایی،نی
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تشخی، مصلحت نظام، به معنی نسخ کلی یا جزئی آن نیست، بلکه ابدام موجود ده کیفیت تحق  

ه گذاه است، مرتفع ساختسامح قانونجرم انساد ده قوانین خاص مذکوه جزایی ها که ناشی اا ت

 است.

القاعد ، کیفیت تحق  آن باید مقتبس جرایم حدی است ز علی یاألهض ده امر انساد نی ب(

ی شاهع ده قالب الفاظ ز عباهات قانونی گذاه نقشی جز بیان اهاد اا شرع مقدس باشد ز قانون

د، ت که مغایرتی با موااین شرعی نداشته باشنداهد. اهاش ز اعتباه عباهات قانونی نیز تا امانی اس

امری که موهد تأکید اصل چداهم قانون اساسی جادوهی اسالمی ایران نیز قراه گرنته است؛ 

نظر اا اینکه قانون موهد استناد، توسط مجلس شوهای اسالمی ز یا مجاع تشخی، بنابراین صرف

ری  ز تبیین شرایط حدزد الدی، مصلحت نظام تصویب شد  باشد، آن قانونی که ده مقام تع

بیشترین تطاب  ها با موااین شرع داشته باشد، ده ازلویت استناد خواهد بود؛ با این توضیح که ده 

صوهت ابدام یا اجاال ز هرگونه ناهسایی عباهات قانونی، تاسک ز استناد به دیگر قوانین ناظر به 

د، بلکه اقدامی مطاب  احتیاط، عقل، گردتندا خالف مقرهات جاهی تلقی نایحد مربوطه، نه

ای اا نظرات مراجع عظام تقلید حکایت اا تطاب  بیشتر حکم موااین شرعی ز قانون است. ناونه

با موااین نقدی، ده مقایسه با سایر مصادی  آن  8263األهض ده قانون مجااات اسالمی انساد نی

مکاهم شیراای ز پاسخ ایشان به شرح ایر ده قوانین خاص جزایی داهد؛ نقل استفتاء اا آیت ا... 

 مناسبت داهد:

 األهض چیست ز چه مالکی داهد؟األهض بفرمایید مراد اا انساد نیدهباه  مفسد نی -

محاهب به کسی گویند که با اسلحه مردم ها تددید کند ز قصد جان یا مال یا ناموس مردم ها  -

ساد األهض کسی است که منشأ نداشته باشد ز ده محیط اجتااعی ایجاد ناامنی کند ز مفسد نی

ای ده محیطی شود، هرچند بدزن توسل به اسلحه باشد مانند قاچاق یان مواد مخده ز گسترد 
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ؤال کنند )گنجینه استفتائات قضایی، سطوه گسترد  ایجاد میکه مراکز نحشاء ها بهکسانی 

9414)8. 

قانون مجااات اسالمی، ده  319 األهض بر اساس ماد کیفیت ز نحو  تحق  جرم انساد نی پ(

مراتب دشواهتر است، این دشواهی ناشی اا مقایسه با سایر مصادی  آن ده قوانین خاص جزایی به

 اه ز نتایج آ یینی شرایط خاصی ها ون گسترد  بودن انعال اهتکابی، زسیع بودن دامنهبپیش

  این ماد  شد  ده تبصربینیباه انعال مجرمانه ز ا بات قصد خاص مجرمانه متدم به نحو پیشایان

است، لذا هعایت حقوق دناعیِ متدم، قاعد  احتیاط ده دماء مسلاین ز ده ندایت عال به آخرین 

ریِ شرایط ز کاهگی، بهاألهضگذاه ده مقام بیان شرایط ز کیفیت تحق  جرم انساد نیاهاد  قانون

 نااید.قانون مجااات اسالمی ها تجویز می 319 ضوابط مذکوه ده ماد 

 األرضرکن مادی جرم افساد فی .2-1

األهض ده اغلب ق.م.ا، تحق  جرم انساد نی 319 با توجه به مصادی  مجرمانه مذکوه ده ماد 

قانون  361 صراحت ماد پذیر است. بهمواهد صرناً اا طری  اهتکاب نعل مادی خاهجی امکان

مجااات اسالمی، امکان تحق  جنایت عادی علیه تاامیت جساانی اا طری  ترک زظیفه خاصی 

که قانون بر عدد  نرد نداد  یا خود انجام آن ها بر عدد  گرنته است، به هسایت شناخته شد  

ترد  علیه گس األهض اا طری  جنایتاست؛ بنابراین تندا ده صوهتی که اهتکاب جرم انساد نی

ه به پذیر است. با توجتاامیت جساانی انراد باشد، امکان تحق  آن اا طری  ترک نعل امکان

گذاه ده هابطه با هکن مادی بیش اا هر چیز به گستردگی اقدامات مرتکب ، قانون319 منطوق ماد 

ده  هیباه حاصله توجّه داشته است ز ازصاف مذکوه نقش اساسی ز محوز زسعت نتایج ایان

 هگذاه نگرشی بدیع به این بخش اا آینااید. ده زاقع قانوناألهض ایفا میساختاه جرم انساد نی

                                                           
ز منتظری، حسینعلی،  199. ها نین ه.ک: مکاهم شیراای، ناصر، مجاوعه استفتائات جدید، نشر مدهسه االمام علی )ع(، ص 8

مواشی ز مؤسسه آ ز موسوی اهدبیلی، سید عبدالکریم، گنجینه استفتائات قضایی، 133ز  138تا، ص هساله استفتائات، قم، بی

 .9414 پژزهشی قضاء قم، سؤال
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اس نساد ز بر این اس« األهض نساداًز یسعونَ نی»نرماید: سوه  مباهکه مائد  داشته است که می 22

دی، رزاألهض ها ده زسعت ز گستردگی جرایم اهتکابی محق  دانسته است )هاشای شاهنی

ق.م.ا ها که ده حقیقت  319 (. زسیع ز گسترد  بودن جرایم اهتکابیِ مذکوه ده ماد 327، 8271

ها ز ازصاف ایر منطب  توان بر زیژگیاألهض است، میمربوط به هکن مادی جرم انساد نی

 دانست:

 تعدد و تکرار افعال مجرمانه .2-1-2

( است. آن ه اا عباهت 662: 8216ین، )مع« شد پدن»ز « پدن کردن»ده لغت به معنای « گسترد »

ق.م.ا، به داللت قرینه موقعیت، تناسب حکم ز موضوع ز نیز  319 صده ماد  ده« طوه گسترد به»

شود، تعدد ز تکراه مصادی  هنتاههای مجرمانه است. ده زاقع سبک ز سیاق ماد  استنباط می

یت نتایج ال مجرمانه است ز به کیفزص  گسترد ، قیدی برای هنتاه ز ناظر به کاّیت اهتکاب انع

بنابراین صرف زسعت  به آن اشاه  شد ، اهتباطی نداهد؛ 319که ده نراا پایانی ماد  حاصله آن

األهض تواند مصداق انساد نیباه ناشی اا اهتکاب نعل زاحد مجرمانه نایدامنه آ اه ز نتایج ایان

ب هکن یک نقر  قتل عادی که کیفیت اهتکاعنوان مثال چنان ه نردی با اهتکاب تلقی گردد. به

شدت دلخراش بود  ز موجب اخالل ده نظم عاومی ز برزا احساس مادی ز سلب حیات مقتول به

ناامنی گسترد  ده جامعه گردد، به نرض احراا ز ا بات قصد خاص متدم مبنی بر ایجاد ناامنیِ 

توان زی ها مفسد مانه، نایگسترد  عاومی، به لحاظ نقدان شرط تعدد ز تکراه انعال مجر

  با اصول حقوقی ز قواعد نقدی ها ون: قاعد« گسترد »األهض تلقی ناود. این تفسیر اا قید نی

 دهأ، بناء حدزد بر تخفی  ز تفسیر به نفع متدم سااگاهی داهد.

 بار افعال مجرمانهوسعت دامنه نتايج زيان .2-1-1

األهض ذکر شد  ازصاف نتایج جرم انساد نیعنوان ق.م.ا به 319 که ده ماد « عاد »ز « زسیع»

 (.742 است )معین، هاان:« برجسته ز بسیاه اا هر چیز»، «نراخ»است، ده لغت به ترتیب به معنای 

گذاه تعری  مشخصی اا این ازصاف اهائه نناود  است لکن اداه  حقوقی قو  هرچند قانون
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ر ها ب« عاد »صادی  منطب  با قید تعیین ز تشخی، م 147/7قضاییه طی نظریه مشوهتی شااه  

اخالل  ای که موجبگونهبه»کنند  دانسته است. قیود مزبوه ز نیز عباهت عدد  قاضی هسیدگی

ق.م.ا، مرتبط با هکن مادی  319 ده نراا پایانی ماد ...« شدید ده نظم عاومی کشوه، ناامنی ز 

ه خاص عنوان نتیجباه مستقیم، بهنبود  ز حکایت اا شرط الام ز ضرزهیِ زسعت قلارز آ اه ایا

عنوان یک جرم مقید داهد. صرف تعدد ز تکراه انعال األهض بهمجرمانه برای جرم انساد نی

باه مجرمانه، لززماً به مفدوم تحق  آ اه ز نتایج مذکوه نخواهد بود، بلکه زسعت قلارز نتایج ایان

یب هایی چون ترترمانه ز متأ ر اا مؤلفهتعدد ز تکراه انعال مج انعال مجرمانه، مستقل اا شرط

بنابراین چنان ه نردی جرایای ها ون  امانی ز محل اهتکاب جرایم قابل شناسایی است؛

های امانی اا یکدیگر به زجرح عادی ز نشر اکاذیب ها با ناصلهتخریب، احراق، ایراد ضرب

مجرمانه  معنای تعدد انعالهای مختل  مرتکب شود، هرچند شرط گسترد  بودن به ترتیب ده سال

زجود داهد لکن انقطاعِ تسلسل ز گذشت امان نسبتاً طوالنی ده اهتکاب هر یک اا انعال مجرمانه 

تایج که نباه انعال مجرمانه خواهد شد. توضیح آننوق، مانع اا تحق  شرط زسعت نتایج ایان

نظم عاومی کشوه ز زسعت  ، اا قبیل ناامنی، اخالل شدید ده319 مذکوه ده نراا پایانی ماد 

ذهنی شدرزندان ز بااتاب انکاه عاومی جامعه  یقلارز این آ اه، بیش اا هر چیز حاصل انگاه 

است که ده نرض باال آ اه ز تبعات منفی هر یک اا جرایم ده اذهان ز انکاه عاومی جامعه، 

ت اا بین هنته اسپیش اا اهتکاب جرم یا جرایم بعدی محو شد  ز حساسیت جامعه ز شدرزندان 

ز ده زاقع ده چنین شرایطی آ اه ز نتایج نوق محق  نشد  است. ده اینجا اشاه  به این نکته الام 

های جاعیِ نوشتاهی ز داه ز بعضاً جناحی برخی هسانهمند، جدتاست که پوشش هدف

هدایت  ز ز بااتاب نامناسب اخباه مربوط به آن های اجتااعی اا هزیدادهای مرتبط با جرمشبکه

ها اشاه  به آن 319 زسوی خاص، نتایجی شبیه آن ه ده نراا پایانی ماد انکاه عاومی به سات

شد ، به دنبال خواهد داشت. ده چنین شرایطی استناد نتایج مزبوه به عال مرتکب خالی اا ایراد 

 األهض با تردید جدّی مواجه است.ز اشکال نبود ، تحق  جرم انساد نی
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 صورت مباشرت يا معاونتارهای مجرمانه خاص بهارتکاب رفت .2-1-9

ق.م.ا، عباهت است اا مباشرت یا معازنت  319 اساس ماد  األهض برعنصر مادی جرم انساد نی

ده جنایت علیه تاامیت جساانی انراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خاهجی، نشر اکاذیب، اخالل 

د سای ز میکرزبی ز خطرناک ز دایر کردن ده نظام اقتصادی کشوه، اِحراق، تخریب، پخش موا

نفسه جرم بود  ز مجااات مراکز نساد ز نحشا. اگرچه اهتکاب این اقدامات ده حالت عادی نی

باه که این جرایم به نحو گسترد  ز با نتایج ایانخاص خود ها ده پی خواهد داشت، لکن هنگامی

ند. ده بخش دهاألهض ها تشکیل مینیزسیع اتفاق بیفتند، هکن مادی جرم مستوجب حدّ انساد 

ی هکن دهند عنوان بخشی اا عنصر تشکیلدزم این مقاله، هر یک اا این هنتاههای مجرمانه ها به

 األهض موهد نقد ز اهایابی تفصیلی قراه خواهیم داد.مادی جرم انساد نی

 األرضرکن روانی جرم افساد فی .2-9

ق.م.ا، آگاهی مرتکب اا  387 به صراحت ماد  انززن بر شرایط عاومیِ هکن هزانی جرایم،

الدی  األهض به عنوان یکی اا حدزدحرمت شرعیِ هنتاه اهتکابی، شرط الام برای تحق  انساد نی

است. سیاق این مستند قانونی عالز  بر تفسیر به نفع متدم، اا تکلی  مقام قضایی به ا بات آگاهی 

شخ،، به لحاظ تکلی  شرعی بر نح، ز  مرتکب حکایت داهد. البته صرف مسلاان بودن

یادگیری احکام شرعی، داللت بر نرض آگاهیِ مرتکب اا حرمت هنتاه اهتکابی داهد ز تکلی  

مقام قضایی ده ا بات آگاهی مرتکب، ناظر به موهدی است که متدم مدعیِ عدم آگاهی اا حرمت 

ا بات  انب مرتکب، صرفشرعی هنتاه اهتکابی باشد که حتی با نرض طرح چنین ادعایی اا ج

ر نی الجاهل الاقص»هسد ز به حکم قاعد  تاکّن زی ده یادگیری حکم شرعی، کانی به نظر می

األهض نخواهد ادعای جدل مرتکب ز ا بات آن مانعی جدت تحق  جرم انساد نی« حکم العامد

نتاه حال چگونگیِ آگاهی متدم به حرمت شرعی ه(. بااین97، 99: 8269بود )میرسعیدی، 

های نظریِ جدّی پیرامون مستندات شرعی ز مبانی نقدیِ این جرم، محل اهتکابی، به لحاظ چالش

 تأمل جدی است.



 
 
 

  
 

381 

  

1392 اسالمی مجازات قانون در االرضفی افساد جرم قضاییِ–حقوقی هایچالش  

 األرضسوءنيت عام جرم افساد فی .2-9-2

 گذاه آن ها منعاهتکاب نعلی که قانون یامانی است که نرد اهاد  ،سوءنیت ده معنای عام آن

األهض (. تردیدی نیست که جرم انساد نی343: 8 ، جلد8211کرد  است، داشته باشد )اهدبیلی، 

ی جرایم عادی است ز شرایطی اا قبیل مستی ز اجباه که اختیاه مرتکب ها اائل یا ده امر 

اختاه متفازت هکن مادی ز به تبع آن حال، سشود. باایننااید، مانع اا تحق  جرم میمخدزش می

األهض ها نباید اا نظر دزه داشت. هکن مادی این جرم متشکل اا سوءنیت عام جرم انساد نی

جرایم متعدد مقدماتیِ دیگری است که با هعایت سایر شرایط، بستر تحق  این جرم ها نراهم 

األهض، اهاد  ده اهتکاب نیی اهتکاب ده جرم انساد خواهد ساخت. ده نتیجه منظوه اا اهاد 

بنابراین ده نرض تعدد انعال مجرمانه، حتی با عدم  است؛ 319 جرایم مقدماتی مذکوه ده ماد 

اهاد  اهتکاب به مفدوم نقدان سوءنیت عام ده برخی اا جرایم مقدماتیِ مذکوه ده ماد  نوق، ده 

اشد، ی مرتکب حاکم بمانهصوهتی که زص  تعدد ده انعال مجرمانه کااکان بر سایر اعاال مجر

 .األهض با هعایت سایر شرایط متصّوه خواهد بودامکان تحق  جرم انساد نی

 األرضسوءنيت خاص جرم افساد فی .2-9-1

برخالف مفدوم انگیز  که هدف غایی ز منظوه نسبتاً بعید مرتکب بود  ز ده جرایم زاحد به یک 

ده تحصیل نتایج معین ز معلوم  گونه نیست، سوءنیت ده معنای خاص آن با تاایلِ مرتکب

هز (. اا این349گذاه مرتبط ز ده جرایم زاحد هاواه  یکسان است )هاان: برخالف نیّت قانون

ق.م.ا منطب  با کدام  319 این سؤال اساسی مطرح خواهد شد که مصادی  مذکوه ده تبصر  ماد 

یک اا مفاهیم انگیز  یا سوءنیت خاص مجرمانه خواهد بود؟ اگر چه دیدگا  گرزهی که چنین 

ناایند تا حدزدی قابل دناع است، لکن به دالیلی که ذیالً مصادیقی ها انگیز  مجرمانه تلقی می

 تر است:نیت یا قصد خاص مجرمانه نزدیکاشاه  خواهد شد این مواهد به مفدوم سوء
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 عنوان قصد مجرمانه تعبیر ناود  استگذاه ده تبصر  مذکوه، صراحتاً اا این مواهد بهقانون الف(

ز خرزج اا نصوص ز ظواهر الفاظ ز عباهات قانون بدزن زجود قرینه معتبر ناقد زجاهت قانونی 

 است.

ر هر یک نتایجی که بشد  اا مفاهیم انگیز  ز سوءنیت خاص ز نیز آ اه ز بنابر تعری  اهائه ب(

اا این مفاهیم مترتب است، انگیز  مجرمانه توانایی تغییر ماهیّت، زص  ز عنوان عال مجرمانه ها 

نداهد ز صرناً ده مواهدی تخفی  ده میزان مجااات قانونی ها ده پی خواهد داشت. این ده حالی 

زص  کیفریِ هنتاه  ق.م.ا ده صوهت عدم احراا، 319 است که مصادی  مذکوه ده تبصر  ماد 

 اد.د األهض به جرم خاص تعزیری تغییر خواهدمجرمانه اهتکابی اا جانب متدم ها اا انساد نی

تاسّک به این استدالل که مصادی  مذکوه ده تبصر  این ماد  متعدد بود  ز اا این جدت با پ( 

ا بات  خواهد داشت، دهاند، قرابت بیشتری تعریفی که حقوقدانان اا انگیز  مجرمانه اهائه ناود 

این ادعا چندان مؤ ر نیست؛ ایرا هیچ منع قانونی، ده مقام توسعه مصادی  سوءنیت یا قصد خاص 

اص ی سوءنیت خگذاه زجود نداهد. به دیگر بیان تعیین ز تحدید دامنهمجرمانه اا جانب قانون

 ی مؤ ر مربوطه اا زظای هاعنوان بخشی اا هکن هزانی جرم، با ده نظر داشتن مؤلفهمجرمانه به

هرحال باید پذیرنت چنان ه مصادی  مذکوه ده تبصر  این ماد ، گذاه است. بهز اختیاهات قانون

قصد خاص مجرمانه تلقی شوند، ا بات آن با اِعاال ضابطه عینی ز ده قالب قصد غیرمستقیم تبعی، 

بت مجرمانه تلقی گردند. به مناسی تر اا شرایطی خواهد بود که این مواهد انگیز به مراتب آسان

ق.م.ا به  319 األهض که به قید حصر ده تبصر  ماد برهسی قصد خاص مجرمانه جرم انساد نی

 مواهد آن اشاه  شد  است، نکات ذیل الام به ذکر خواهد بود:

اساس  شود که بر ق.م.ا ماکن است تصوه 319 حسب تصریح به لفظ دادگا  ده تبصر  ماد  اوالً(

عنوان نداد تعقیب ز تحقی ، اساساً ناقد هرگونه ح  ز تکلیفی ده این تبصر ، دادسرا بهاین 

عنوان نداد تعقیب، مکل  به تحقی  ز تفدیم اتدام به متدم حال، دادسرا بهخصوص است. بااین
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األهض است؛ بنابراین ده صوهتی که مقام قضایی ده دادسرا، ده نرایند تحقیقات جرم انساد نی

ر ی متدم ها که به قید حصآزهی ادله به نفع متدم یا علیه زی، قصد خاص مجرمانهتی ز جاعمقدما

ذکر گردید  است محرا ز مسلم نداند، امکان عدزل اا اتدام تفدیایِ ساب   319 ده تبصر  ماد 

األهض ز اصالح ز تفدیم آن به شرح جرم خاص تعزیری ده نراا پایانی تبصر  مبنی بر انساد نی

 وه ها داهد.مذک

فت که ده األهض باید گده هابطه با صالحیت مراجع قضایی ده هسیدگی به جرم انساد نی ثانیاً(

ی تحقیقات مقدماتی، به لحاظ صالحیت عام دادسرای عاومی ز انقالب، مقامات قضایی مرحله

این دادسرا با نرض ا بات قصد خاص متدم ز یا عدم احراا آن، صالحیت ادامه تحقیقات 

ل ده حامقدماتی، صدزه قراه جلب به دادهسی ز ده ندایت کیفرخواست ها خواهند داشت. بااین

، 8263قانون آیین دادهسی کیفری مصوب  292ی هسیدگی ز صدزه حکم، مطاب  ماد  مرحله

ی بنابراین پرزند  قضای آید؛األهض ده محاکم انقالب به عال میهسیدگی به جرم انساد نی

األهض صاده شد  است به محاکم انقالب واست آن بر اساس اتدام انساد نیمتدای که کیفرخ

اهسال خواهد شد ز چنان ه دادگا  انقالب ده نرآیند هسیدگی، قصد خاص متدم به شرح مذکوه 

ق.م.ا ها احراا ننااید، به لحاظ عدم صالحیت ذاتی ز ده اجرای نراا پایانی  319 ده تبصر  ماد 

ااید؛ نها با صدزه قراه عدم صالحیت به محاکم کیفری دز اهسال میتبصر  مذکوه، پرزند  

چراکه صالحیت محاکم اختصاصی محدزد به مصادی  مصرح قانونی است )گلدزست 

جرایم خاص تعزیری است که  یده امر  319جرم موضوع تبصر  ماد   ( ز822: 8263جویباهی،

 قراه داهد. با تکیه بر استدالل نوق ده صالحیت دادگا  کیفری دز

ق.م.ا، ده صوهت عدم احراا قصد خاص مجرمانه توسط دادگا   319مطاب  تبصر  ماد   ثالثاً(

زعدم شاول مجااات قانونی دیگری بر انعال اهتکابی، مرتکب به حبس تعزیری محکوم خواهد 

 شد. این تبصر  داهای نرزض مختلفی به شرح ذیل خواهد بود:
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انونی، موهد ق هعایت سایر شرایط مقره مطاب  با این تبصر ، با با احراا قصد خاص مرتکب، الف(

 األهض بود  ز مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد.منطب  با انساد نی

با عدم احراا قصد خاص مرتکب، چنان ه عال اهتکابی مشاول عنوان ز مجااات قانونی  ب(

 .خاصی باشد، به مجااات قانونی هاان عنوان خاص محکوم خواهد شد

با عدم احراا قصد خاص مرتکب، چنان ه عال اهتکابی مشاول مجااات قانونی دیگری ج( 

« ب» هابطه با بندهای نباشد، مرتکب به حبس تعزیری دهجه پنج یا شش محکوم خواهد شد. ده

صر  این تب ده« جرم اهتکابی»گذاه اا عباهت باید خاطرنشان ساخت چنان ه منظوه قانون« ج»ز 

ق.م.ا باشد، تعیین مجااات تعزیری دهجه پنج یا  319ماد   مقدماتی مذکوه دهتک جرایم تک

ی مصادی  مذکوه داهای مجااات مستقل ز مشخ، قانونی هستند، شش ده شرایطی که کلیه

گذاه ابتدا اا هسد؛ چراکه قانونعالی لغو ز بیدود  خواهد بود. البته چنین نرضی بعید به نظر می

 جرم»عباهت  ده پایان اا که حکایت اا تعدد انعال مجرمانه داهد ز« شد ماقدامات انجا»عباهت 

شد  استفاد  ناود  است. ها نین ماکن است ده هابطه با مجاوع اقدامات انجام ده« مرتکب

قدان هسد، شائبه نظاهر بدیع به نظر میمیکرزبی خطرناک که به هابطه با پخش مواد سای ز

 مداات ز ردد که با برهسی قانون مجااات قاچاق اسلحه زگ زص  کیفری به ذهن متباده

نگدداهی،  ، این اقدام نیز به لحاظ حال ز8269 مداات غیرمجاا مصوب داهندگان سالح ز

گذاه اا قانون مذکوه خواهد بود. چنان ه منظوه قانون 2 اا نتایج حاصله مشاول ماد  نظرصرف

 األهض مرتکبنیی است که متدم ده هاستای انساد ق.م.ا، مجاوع اقدامات 319 بند ج تبصر  ماد 

د األهض، متدم باینی شد  است، این اشکال جدی زاهد خواهد بود که با عدم ا بات جرم انساد

صرناً به مجااات تعزیری جرایای که ده این هاستا مرتکب گردید  ز هر یک نیز داهای مجااات 

مجااات تعزیری مربوطه ها تحال ناود  باشد،  مشخ، قانونی است محکوم گردد ز چنان ه قبالً

بر قاعد  کلی با عدم ا بات حدّ، مجاااتی جایگزین آن نخواهد شد ز تعیین مجااات تعزیری  بنا

ساس ا چنین هزشی پذیرنتنی نیست. به دیگر بیان، تعیین مجااات تعزیری بر جدید با تکیه بر
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کیفیت تحق  جرم تعزیری ده مخالفت  ان زعنوان، اهکق.م.ا، بدزن توجه به 319تبصر  مادۀ 

هز آشکاه با اصل قانونی بودن جرم است. ده مقام هسیدگی، مراجع قضایی نیز با مشکل هزبه

خواهند شد؛ چراکه اساساً عنوان جزایی اقدامات مذکوه مشخ، نبود  ز امکان تفدیم آن به متدم 

 پذیر نیست.امکان

 ون مجازات اسالمیقان األرض درطرق تحقق جرم افساد فی .1

األهض انحصاهی ق.م.ا برای تحق  جرم انساد نی 319 ماد  انعال مجرمانه مقدماتی مذکوه ده

کراه، به ت قصد ایجاد ناامنی ز با تعدد زعال مجرمانه دیگر هرچند به بنابراین اهتکاب هر هستند؛

 نگدبان ده تاهیخاألهض باشد. شوهای نی تواند مصداق انسادلحاظ خرزج اا موضع ن،، نای

األهض که ده تعری  مفسد نی 8298قصاص  الیحه حدزد ز 398هابطه با ماد   ده 82/9/8298

نرد یا گرزهی که با توجه به آگاهی دست به عالی اند که سالمت  هر» :داشتچنین اشعاه می

اود ر نچنین اظداهنظ« األهض استجامعه اسالمی ها ده قساتی اا امین به خطر اندااد مفسد نی

ر امثال آن صراحتاً ذک نساد، عشرتکد  ز قبیل مراکز مصادی  الام اا حذف شد  ز 398که ماد  

ق.م.ا اا جانب شوهای  319 هسد عاد  دلیل تأیید ماد (؛ بنابراین به نظر می4: 8269گردد )بای،

د قانونی ناألهض دهاین مستگرایی ز انحصاه مصادی  مجرمانه انساد نینگدبان، هزیکرد مصداق

ت؛ به األهض نیساست، لکن متناجس بودن انعال مجرمانه مقدماتی، شرط تحق  جرم انساد نی

طوه مثال چنان ه نردی مرتکب یک نقر  احراق، یک نقر  تخریب ز یک نقر  نشر اکاذیب 

 األهض متصوه است.گردد، امکان تطبی  اعاال زی با جرم انسادنی

 جنايت عليه تماميت جسمانی .1-2

بعد مادی  جرایم علیه اشخاص جرایم ضد شخ، ز نرد است. اا آنجا که هر شخ، داهای دز

ز معنوی یا جساانی ز هزانی است، جرایم علیه اشخاص نیز به دز بخش جرایم علیه تاامیت 

(. جرایم علیه تاامیت جساانی اشخاص 34: 8274شود )زلیدی، معنوی انراد تقسیم می جساانی ز
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ه ترین جرایای است کموهد بحث قراهگرنته است، اا مدم« جنایات»عنوان ی بهکه ده نقه جزای

ده قوانین جزایی  تعرض ها هدف قراه داد  است ز اصل مصونیت اا تعدی ز ح  حیات آدمی ز

بر اطالق ماد   (. بنا24: 8211صادقی، ) بینی شد  استشدیدترین زاکنش کیفری برای آن پیش

 تاامیت جساانی، کلیه جرایم عادی ها که متوجه جسم انسان بود  زق.م.ا، جنایات علیه  319

؛ بود جانب مرتکب است، شامل خواهد مستلزم قصاص، حبس تعزیری ز یا پرداخت دیه اا

 عنوان مثال، ایراد ضرب عادی منتدی به شکستن استخوان ز اا بین هنتن منانع اعضاء ز یا تغییربه

ده ندایت باالترین مصداق  اقسام جرح عادی ها ون حاهصه ز دامیه ز یهنگ پوست، کلیه

قتل عادی، جالگی داخل ده عنوان مذکوه خواهند بود. ماکن است  جنایت که عباهت است اا

این شبده ها به ذهن متباده سااد که مصادیقی « زهزد خساهت عاد  به تاامیت جساانی انراد»قید 

هنگ پوست ز یا ایراد جرح عادی ده حد حاهصه،  ه تغییرها ون ایراد ضرب عادی منتدی ب

 حال، تردیدی نیست که تحق خساهت عاد  نبود ؛ بنابراین اا شاول این ماد  خاهج است. بااین

ی األهض اا طری  جنایت علیه تاامیت جساانی انراد صرناً محدزد به برزا نتیجهجرم انساد نی

زجرح تکراه ایراد ضرب چنان ه تعدد ز نراد نیست زمشخ،ِ خساهت عاد  به تاامیت جساانی ا

ا بات  صوهت احراا ز نظم عاومی کشوه یا ناامنی گردد، ده عادی، موجب اخالل شدید ده

لیه ک« جساانی»قید  األهض خواهد بود. بدیدی است باشرایط، مشاول عنوان انساد نی سایر

ز آاادی تن ز اهاد  انراد هستند؛ اا های انسانی سایر اهاش جرایای که علیه شخصیت معنوی ز

ق.م.ا خرزج موضوعی داهد. ده  319هبایی اا شاول این نقر  اا ماد  قبیل توهین، تددید ز آدم

ا ی خصوص جرم ایراد ضرب عادی ناقد آ اه ظاهری ز بالینی اعم اا تغییر هنگ پوست بدن ز

ده باب  نظر حقوقدانان هاف، اختال8263توهم که تا پیش اا تصویب قانون مجااات اسالمی 

، 9/89/97به تاهیخ  9689/7 ماهیت آن به دنبال داشت، اداه  حقوقی قو  قضاییه طی نظریه شااه 

آن ها به لحاظ عدم  بوت قصاص یا عدم گذشت شاکی خصوصی مستلزم تعیین اهش توسط 

ن نیز چنین نحوای کالم برخی حقوقدانا (. اا321: 8219گلدزایان، ) حاکم تلقی ناود  بود



 
 
 

  
 

338 

  

1392 اسالمی مجازات قانون در االرضفی افساد جرم قضاییِ–حقوقی هایچالش  

، چنین عالی ها حداقل ده برخی 8263پیش اا تصویب قانون مجااات اسالمی  آید که تابرمی

 دانند )میرمحاد صادقی،مواهد با هعایت سایر شرایط، مصداق توهین اا طری  اهتکاب نعل می

ق.م.ا جرمی خاص تعزیری ز  197 (. ده حال حاضر چنین عالی مطاب  ماد 471: 8جلد ،8263

ن آ مستلزم حبس یا شالق تعزیری دهجه هفت است که اطالق جنایت علیه تاامیت جساانی بر

 ق.م.ا نخواهد بود. 319 ده نتیجه مشاول ماد  شدت محل تردید است زبه

 خارجی جرايم عليه امنيت داخلی و .1-1

میت تاا استقالل ز منظوه برهم ادن امنیت زای هستند که بهجرایم علیه امنیت اعاال مجرمانه

ت جاعی صوهغالباً به پذیرد زیا ضدیت با نظام اسالمی ز برانداای آن صوهت می اهضی کشوه ز

 ودشهای بیگانه زاقع میقدهت مساعدت دزل خاهجی ز تحریک ز یانته یا تبانی زز ساامان

قیم غیرمست صوهت مستقیم زای اا جرایم زجود داهد که به(. طی  گسترد 43: 8214 ساالهی،)

اه مشخ، معی ضابطه ز یلکن به دلیل عدم اهائه ،اهتباط است خاهجی کشوه ده با امنیت داخلی ز

 نظرآسانی میسر نیست. صرفها بهگذاه، امکان تشخی، آنها توسط قانونیا احصاء آن قانونی ز

مشوهتی ندادهایی  یکسب نظریه ذهنی ز عینی ز یعاهی  موجود، اعاال توأمان ضابطهاا ت

ی ون شوهای عالی امنیت ملی ده تشخی، چنین جرایای تا حدی هاهگشا است. ضابطهها 

( ز ها نین ماهیت 394: 8211اهدبیلی،) نتایج مستقیم نعل مجرمانه عینی به مفدوم توجه به آ اه ز

وه به شااه خاهجی کش یا تددیدی برای امنیت داخلی ز نعل اهتکابی است که آیا ذاتاً ده تقابل ز

(. باید توجه 391اهداف مرتکب است )هاان:  د؟ ضابطه ذهنی به مفدوم توجه به انگیز  زهزمی

 حال باداشت انگیز  امری است دهزنی ز قاعدتاً بر کسی جز مرتکب جرم آشکاه نیست. بااین

. حدزدی میسر است ا بات انگیز  تا قضایی امکان احراا ز استفاد  اا قرائن اماهات قانونی ز

 ثال: قتل یک مقام بلندپایه سیاسی توسط اعضای احزاب مخال  ز با علم به موقعیت زعنوان مبه

قتل هاین نرد توسط یک نرد عادی بدزنِ توجه  ز« ترزه»ساب  مقتول، با عنوان  جایگا  نعلی ز

. البته انطباق بیشتری خواهد داشت« جنایت علیه تاامیت جساانی»به موقعیت سیاسی مقتول، با 
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بر چنین عالی، نانی قتل عادی شارد  شدن آن ده نرض پیشین نیست. نتیجه آنکه،  اطالق ترزه

طوه مکره ز با انگیز  ایجاد صدمه به امنیت غصب مشاغل دزلتی ها به هرکس جرم جعل عنازین ز

عال نیز منجر به اخالل ده  داه این موضوع، دهجدت ای زکشوه مرتکب شود ز پوشش هسانه

األهض نخواهد بود؛ ایرا با ت داخلی کشوه شود، مشاول عنوان انساد نیصدمه به امنی نظم ز

گردد این حیث که اساساً ز بالذات جرمی علیه امنیت کشوه تلقی می ی عینی ز اااعاال ضابطه

به بعد بخش تعزیرات  461آسانی با پاسخ منفی مواجه خواهیم شد. با این توضیح، مواد یا خیر، به

می ز نیز مصادی  مذکوه ده قوانین خاص جزایی ها ون قانون اخالل ده قانون مجااات اسال

، قانون هاجع به 8246تأسیسات هواپیاایی مصوب  امنیت پرزاا هواپیاا ز خرابکاهی ده زسایل ز

ز برخی قوانین دیگر، جالگی مشاول  8229مجااات اخالل گران ده صنایع نفت ایران مصوب 

ه ای نیز بباشند. ده اینجا الام است اشاه خاهجی کشوه می زعنوان جرایم علیه امنیت داخلی 

دانان ده مقایسه میان جرایم علیه نظر اا اختالف نظری که میان حقوقجرم سیاسی شود. صرف

نگا  متفازت آنان  داهد ز ناشی اا نگرش ز جرم سیاسی زجود خاهجی کشوه ز امنیت داخلی ز

امانی که تعریفی قانونی اا جرم سیاسی اهائه نشد   هسد تامیبه این قبیل جرایم است، به نظر 

 ، جلد8219این جرم، جرمی علیه امنیت داخلی کشوه تلقی خواهد شد )میرمحادصادقی، ،است

2 :99.) 

 اکاذيب نشر .1-1-2

سته شد  األهض با اهتکاب آن ماکن دانبرانگیزترین مصادیقی که تحق  انساد نییکی اا بحث

موجود آن است که چگونه اا تکراه جرم  هایچالش ب است. اااست، جرم نشر اکاذی

اکاذیب که حتی با نرض گستردگی زقوع آن، نتایج مذکوه ده نراا پایانی ماد   گذشت نشرقابل

ادی  مذکوه مص یابد؟ به دیگر بیان، سایراألهض تحق  میبسیاه دزه اا ذهن است، انساد نی 319

ه با ظرنیت نسبتاً باالتری ده مقایس نراا پایانیِ آن اا ج مذکوه دهده این ماد ، ده مقام ایجاد نتای

جرم نشر اکاذیب برخوهداه هستند. قراه گرنتن جرم نشر اکاذیب برکناه جرایم علیه امنیت، اخالل 
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نااید. ده ناهاگون جلو  می غیرقابل انتظاه ز ،نحشا ز کردن مراکز نساد نظم اقتصادی ز دایر ده

ته، قطعاً یانهبایی که ده صوهت اهتکاب مکره ز ساامانح به جرمی ها ون آدممقابل، عدم تصری

األهض دهکتب مصداق باها انساد نی دنبال خواهد داشت ز ها به 319ذیل ماد   نتایج مذکوه ده

گردد، جای تعجب داهد. با این زجود، به نراخوه بحث نکاتی پیرامون این معتبر نقدی تلقی می

 .گرددجرم ذکر می

ای هنضای مجاای ز اا طری  سامانه نشر اکاذیب به هردز شکل آن اعم اا اهتکاب آن ده الف(

یا اهتکاب آن به نحو مذکوه ده بخش  ای زهایانه جرایممخابراتی موضوع قانون  ای زهایانه

ق.م.ا  319ا بات سایر شرایط، مشاول ماد   با احراا ز 8271تعزیرات قانون مجااات اسالمی 

 خواهد بود.

بنابراین با  تکراه، قیدی است ناظر به تعداد ز «گستردگی»اااین گذشت، هاانگونه که پیش ب(

که ضان آن اکاذیبی به مسئولین کشوهی  مردم ای اااهسال یک پیامک برای طی  گسترد 

بود. ها نین اگر نردی اکاذیبی ها به  األهض نخواهدنسبت داد  شد  است، مصداق انساد نی

های از انراد معدزدی باشند، شرط است که این یگری نسبت دهد که دامنه مخاطبین پیامکد

یامی ال ( ضان اهسال پ) جانب زی نشر یانته باشد؛ ده نتیجه اگر شخ، اکاذیب مستقیااً اا

ام ها ب( هاین پی) شخ، ب( اکاذیبی ها به یکی اا مسئولین نظام نسبت دهد ز) برای شخ،

شخ، )ال ( برای  آنان این پیام ها بدزن هااهنگی با هرکدام اا ل کند زنفر اهسا برای دز

م مردم مخاطب این پیا ای ااتعدادی دیگر اهسال کنند ز ...، حتی اگر دهندایت طی  گسترد 

خواهد األهض محق  نقراه گیرند، به لحاظ نقدان شرط تعدد یا تکراه انعال مجرمانه، انساد نی

 بود.

 اقتصادیاخالل در نظام  .1-1-1

 مند ز با هزیکردصوهت هدفگذاهی پس اا انقالب اسالمی، قانونی که بهبا سیری ده قانون

 الس گردد. دهندهت مشاهد  میساختاه اقتصادی کشوه تدزین شد  باشد، به حاایت اا نظام ز
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ها ز ااا آن قانون مباها  با قاچاق کاال قانون مجااات اخاللگران ده نظام اقتصادی ز پس  8296

 کالن تصویب گردید. آن ه ده های ساختاه اقتصادی ده سطوح میانی زباهدف کاهش آسیب

األهض بیان گردید  ی طرق انساد نیعنوان اخالل ده نظم اقتصادی ده امر ق.م.ا به 319ماد  

ها اشاه  گردید  ز موضوع بحث ده است، غالباً ناظر به جرایای است که ده این قوانین به آن

ز طبع  عادتاً ده خصوص ماهیت وق کیفری اقتصادی هستند. گرایش حقوق کیفری اقتصادیحق

های اقتصادیِ متقلبانه ز غیرمجاا اشخاص حقیقی ز حقوقی ی ز عناصر اختصاصیِ نعالیتقضای

اندزای ز صدمه ادن به منانع عاومی ز اخالل ده نظام مصرح ده قانون است که به قصد  رزت

یک تبصر  به  (. مطاب  الحاق یک بند ز21: 8262شوند )زلیدی، کاب میاقتصادی کشوه اهت

یک قانون مجااات اخاللگران ده نظام اقتصادی کشوه، اقداماتی که ده کشوه تحت  یماد 

اا شیوع ایادی نیز برخوهداه است، جرم تلقی شد   ای مرسوم زهای هرمی ز شبکهعنوان نعالیت

بنابراین نرد یا انراد ده  انونی مربوطه محکوم خواهد شد؛مرتکب حسب موهد به مجااات ق ز

ادی ها نین انتساب هکن م هأس هرم ز شبکه عضوگیری، با هعایت سایر شرایط مقره قانونی ز

اد مظان اتدام انس گفته، دهآنان به شرح پیش جرایم یا معازنت ده اعضای ایرمجاوعه ز جرایم

 األهض قراه خواهند داشت.نی

 خريبت احراق و .1-1-9

کتب حقوق جزای اختصاصی موهد بحث  جرم احراق ز تخریب که به تفصیل ده ده خصوص دز

ده « عاد »هسد که با لحاظ قید نظر می اند، اشاه  به این موضوع مفید بهبرهسی قراه گرنته ز

ب تخری خصوصی، مصادی  بسیاهی اا جرایم احراق ز هابطه با زهزد خساهت به اموال عاومی ز

 األهض خاهج هستند.شاول انساد نی پی نداهند، اا خساهت جدی ده که عرناً
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 پخش مواد سمی و ميکروبی خطرناک .1-1-4

 اساس اغراض مشخ، )بیوترزهیسم( بر اهداف ز میکرزبی خطرناک با پخش مواد سای ز

کردن عوامل بیولوژیکی یاسای  منتشر» عباهت است اا 3997سال  الاللی دهبین تعری  پلیس

منظوه هب نیت قبلی ز گیاهان با قصد ز حیوانات ز ها،یا آسیب هساندن به انسان باهدف کشتن

آنرینی، تددید ز زاداه ساختن یک دزلت یا گرزهی اا مردم به انجام عالی یا برآزهد  زحشت

بین  (. ده81-3: 8269های مجلس، )مرکز پژزهش« ای سیاسی یا اجتااعیکردن خواسته

های های میکرزبی بیش اا سایر مواهد، موهد توجه تشکلننازهی ها زانزاههای نوین، سالحجنگ

کاه جوامع به انسانی ترزهیستی قراهگرنته است ز ده مواهدی علیه ساختاههای صنعتی کشازهای ز

انگاهی آن است. ده قانون مجااات گرنته شد  است. یکی اا ابزاههای مقابله با این پدید  جرم

قانون مجااات اسالمی  319تری ده ماد  دقی  ز متعاقباً ز به نحو 8268مداات  قاچاق اسلحه ز

اقدام عامدانه زتوأم با  ، ظدوه ده«پخش»ی انگاهی گردید  است. استفاد  اا زاژ این پدید  جرم

اد جامعه ها انر ای ااامان طی  گسترد صوهت بالقو  یا بالفعل، همسوءنیت مرتکب داهد که به

ز  اساس این لفظ دهد. برخطرناک قراه می به بیااهی یا آ اه مضر مواد سای زده معرض ابتال 

ذشت، باه انعال مجرمانه گگستردگی آ اه نتایج ایان اااین ده هابطه با زسعت زنیز آن ه پیش

آن بیااهی  ایشبکه نرد زشود که آلود  کردن یک یا دز نفر ز انتقال نردبهچنین استنباط می

ق.م.ا نخواهد بود؛ مگر آنکه قائل به این تفسیر شویم که مرتکب داهای قصد  319 مشاول ماد 

 یخاص شیوع ز اپیدمی گسترد  بیااهی موهد نظر بود  ز با علم به اینکه شیوع بیااهی، نتیجه

محتوم انتقال آن به نرد زاحد است مبادهت به چنین کاهی ناود  باشد که ده این نرض، موقعیت 

هض اا األغیر این صوهت، تحق  انساد نی ان سبب اقوی قابل طرح است؛ دهحقوقی زی به عنو

طری  پخش مواد سای ز میکرزبی صرناً ناظر به مواهدی است که ده صده این بند به آن اشاه  

عنوان مثال تخلیه مواد سای ز میکرزبی داخل مخاان آب آشامیدنی یک شدر، مصداق گردید. به

هابطه با نقدان شرط گسترد  بودن به معنای تعدد  زبی است. دهمیکر باها پخش مواد سای ز

عل ظاهر بیش اا یک نکه هرچند به گونه پاسخ داداین نرض، شاید بتوان این اعاال مجرمانه ده
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ه چنین ای آب مبادهت بمجرمانه مرتکب نشد  است، لکن مرتکب با علم به توایع دهزن شبکه

ب آلود  به مواد سای ز میکرزبی ها طی انعال جداگانه، عالی ناود  است؛ گویی چنین نردی آ

ده معرض مصرف انراد متعددی قراه داد  است ز توصی  عرنی اا چنین عالی، تعدد انعال 

 مجرمانه خواهد بود.

 و فحشاء داير کردن مراکز فساد .1-1-5

 ود:باألهض، اشاه  به این نکات حائز اهایت خواهد این شکل اا تحق  انساد نی هابطه با ده

 مباشرت اداه  ناودن مراکز مذکوه داهد ز انداای زلفظ دایر کردن، ظدوه ده تأسیس، ها  الف(

حال، اشخاصی ق.م.ا قراه خواهد گرنت. بااین 319 ده هریک اا این مواهد، تحت شاول ماد 

ند شاول حکم این مست طوه مکره مرتکب نساد ز نحشا گردند، اااین مراکز هرچند به که ده

 قانونی خاهج هستند.

ت بر نظاه مدیریت عرنی نسبتاً منسجم برای هدایت ز کلیه اماکنی که ناقد ساختاه ز ب(

اند، ص یانتهنحشا اختصا صوهت موقتی برای اهتکاب نساد زهای نامشرزع خود هستند ز بهنعالیت

 زیژگی مرکز ها نداشته ز مشاول این ماد  قانونی نخواهند بود.

های نوق، بر لززم تعددِ هز عالز  بر داها بودن زیژگیاین جاع مرکز است؛ اا زاژ  مراکز پ(

 امر نساد ز نحشا داللت داهد. های مرتکب دهگستردگی دامنه نعالیت

اعاال منانی عفت خاص ها ون انا، لواط ز مساحقه داللت  نحشا عرناً بر هزابط نامشرزع ز ت(

هاشای حد اعتدال تفسیر شد  است ) بیرزن هنتن چیزی اا داهد. بااین حال، نساد متضاد صالح ز به

حشا ن بنابراین نساد اعم اا تر اا نحشا است؛دامنه مصادی  آن گسترد  ( ز329: 8271شاهرزدی، 

اال منظوه استعخصوص مطل  است. ده نتیجه دایرکردن مراکزی به هابطه میان آن دز عاوم ز ز

ان عنو اا مفاسد اجتااعیِ مجرمانه تلقی شد ، داخل دهمخده، شرب خار ز قااه که جالگی  مواد

مراکز نساد خواهد بود، لکن دایرکردن چنین مراکزی باهدف ترغیب مردم به ترک زاجبات با 

ق.م.ا نخواهد بود؛ چراکه چنین تفسیر  319 هعایت تفسیر مضی  نصوص جزایی مشاول ماد 



 
 
 

  
 

337 

  

1392 اسالمی مجازات قانون در االرضفی افساد جرم قضاییِ–حقوقی هایچالش  

ت با ازامر ز نواهی شاهع مقدس باشد، ده عالی ها که ده مخالف ای اا عنوان نساد، هرگسترد 

 األهض خواهد ناود.برگرنته ز دایرکنندگان آن ها مصداق مفسد نی

 یقانون مجازات اسالم 186 مادهمجرمانه  قيمعاونت در مصاد .3-3-9

که مقره  بنا به صراحت موجود قانون مجااات اسالمی، 319 معازنت ده مصادی  مجرمانه ماد 

مصداق انساد  صوهت زجود سایر شرایط قانونی، ده ،«گرددها میآن یا معازنت ده» داهد:می

قانون مجااات اسالمی که حکایت اا مانوعیت  47 األهض خواهد بود. ده مقابل مطاب  ماد نی

تعلی  اجرای مجااات ده خصوص جرم  نداد تعوی  صدزه حکم ز اعاال دز کاهگیری زبه

ض األهعزیری بودن مجااات معازنت ده جرم انساد نیمؤید ت األهض داهد،معازنت ده انساد نی

گذاه اا شاول مقرهات حاکم بر تصریح قانونهای حدی، بدزن نیاا بهچراکه مجااات است؛

األهض انساد نی های تعزیری خاهج خواهد بود. به دیگر بیان به موااات اینکه معازنت دهمجااات

ت، األهض ها به دنبال خواهد داشاشرت ده انساد نیبا هعایت سایر شرایط مقره قانونی مجااات مب

هز این ق.م.ا نیز زجود داهد. اا 837ماد  « ال » بند األهض باانساد نی امکان انطباق معازنت ده

األهض ده قانون مجااات اسالمی هسد ضاانت اجرای قانونی معازنت ده جرم انساد نینظر میبه

تعیین مجااات خاص شرعی ز قانونی برای معازنت ده  به هزشنی معین نشد  است. هرچند عدم

ق.م.ا ها  319 توان ماد ق.م.ا است ز بر این اساس می 837 به ماد  جرم، شرط الام جدت استناد

خاهج دانست، لکن ده این صوهت این  837 مصداق تعیین قانونی تلقی کرد  ز اا شاول ماد 

 األهض ز سایر جرایم حدی، موهدیانساد نی اشکال زجود داهد که با تفح، ده مستندات نقدی

د، کیفر مباشر تعیین کرد  باش که شاهع مقدس به جدت معازنت بر ا م، کیفر معازن ها عیناً

غم ایفای نقش هی تحق  جرایم حدی، بهنحو  نخواهیم یانت. به عنوان مثال نقدا با تبیین شرایط ز

سرقت ها اا جانب آنان منتفی  جرایم حدّیِ محاهبه ز« هاتک حرا»ز « هدء»، «طلیع» جانب مؤ ر اا

دا ز ی نقی پسندید این شیو  گذاه با انحراف اا(. متأسفانه قانون178: 8499اند )نجفی، دانسته

 ها، آ اه زعدزل اا اصول حاکم بر حقوق جزای عرنی، ها ون اصل شخصی بودن مجااات
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باط مستقیای به معازن جرم نداهد به زی تسری داد  ز باه نعل مجرمانه مباشر ها که اهتنتایج ایان

ئولیت ی مستر آن بود که دامنهمیزان مجااات قانونی ها بر این اساس مشخ، کرد  است. مناسب

بعیت اا اقل با تحدیا  کیفری ز میزان مجااات قانونی معازن بر اساس نعل یا انعال اهتکابی از ز

 گردید.ق.م.ا تعیین می 837 ماد مقرهات حاکم ده باب معازنت به شرح 

 هسد، ماهیت قابل گذشت برخی جرایم مقدماتیِنظر می نکته دیگری که اشاه  به آن مفید به

صوهت اعالم گذشت شاکی، صدزه قراه  ق.م.ا، ده 899 األهض است. مطاب  ماد انساد نی

ذشت م متعدد قابل گچه متدای به لحاظ اهتکاب جرایموقونی تعقیب یا اجرا الزامی است. چنان

 األهض قراه گیرد، اعالم گذشت تاامیقبیل تخریب ز نشر اکاذیب، ده مظان اتدام انساد نی اا

نظر األهض ز نرایند تحقیقات مقدماتی آن خواهد گذاشت؟ بهشکات، چه ا ری بر جرم انساد نی

ه جرایم چراکاألهض نیست؛ هسد که اعالم گذشت شکات، مؤ ر ده عدم تحق  جرم انساد نیمی

باشند ز به األهض می، صرناً مقدمه ز طری  تحق  انساد نی319قابل گذشت مذکوه ده ماد  

األهض امکان تحقی  ز هسیدگی به آن اا جانب مراجع محض تحق  یا امکان تحق  جرم انساد نی

کانی هاألهض با داشتن عنوان مستقل قانونی ز با انی پذیراست. ده زاقع انسادقضایی امکان

متفازت اا جرایم مقدماتی آن، حتی با نرض گذشت شاکی ز ازال جرایم مقدماتی امکان تحق  

األهض، بیش اا هر چیز تابعی اا آ اه ز نتایج اعاال مجرمانه بقاء ها خواهد داشت. جرم انساد نی ز

ز قصد خاص مرتکب است ز اعالم گذشت شاکی صرناً موجب سقوط مجااات تعزیریِ انعال 

باه مرتکب ده سطح جامعه ها اائل نخواهد رمانه قابل گذشت است ز آ اه ز نتایج انعال ایانمج

کرد. زقوع جرم ز تبعات منفی آن ده سطح جامعه، زاقعیتی است که با اعالم گذشت شاکی 

 تغییری ده آن حاصل نخواهد شد.

 األرضتعدد جرم افساد فی .9

عنوان یکی اا کیفیات عام تشدید مجااات، د جرم بهق.م.ا، قواعد حاکم بر تعد 824به موجب ماد  

ی تندا دیگر ماهیت مشدد نداهد، بلکه تحت شرایطی ده نحو ای شد که نهدچاه تغییرات گسترد 
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عنوان مثال، چنان ه شخصی مرتکب گردد. بههای تعزیری عاملی مخففه تلقی میاعاال مجااات

با  8279 طاب  قانون مجااات اسالمی مصوبتخریب گردد، م جرایم نشر اکاذیب، جاسوسی ز

گردید حال آنکه براساس قانون مجااات هز میسه جرم اهتکابی هزبه تجایع مجااات قانونی هر

، ضان تعیین حداکثر میزان مجااات قانونی برای هر سه جرم اهتکابی، صرناً با 8263اسالمی 

بنابراین تردیدی نیست ادغام کیفرهای مجااات اشدّ ده میان جرایم اهتکابی مواجده خواهد شد؛ 

تعزیری ناشی اا اهتکاب جرایم غیر مشابه، تخفیفی قانونی ده ح  مجرمین است. ده عین حال 

األهض تعدد انعال مجرمانه به شرح مباحث پیشین، به عنوان ضابطه عینی جدت تحق  انساد نی

األهض ده مظانّ اتدام انساد نیتلقی شد  ز ده شرایط مشابه، مرتکبِ جرایم متعدد تعزیری ها 

گذاه با اعاال ضابطه ذهنی به مفدوم توجه به انگیز  قراه خواهد داد. ده چنین شرایطی قانون

ق.م.ا، به دنبال انتراق میان نرزض نوق بود  است؛  319کاه به کیفیت موجود ده تبصر  ماد  بز 

ی ااحراا سوءنیت خاص متدم، نتیجه زکاه مشخ، قانونی جدت اهایابی زلکن نقدان معیاه ز ساا

ه نحو  ا بات ی قضایی دعینی ز تفسیرهای متفازت ز به دنبال آن تکثر هزیه یی ضابطهجز غلبه

این جرم ده پی نداهد. ده زاقع غالب مجرمینی که داهای اختالل شخصیت ضد اجتااعی بود  ز 

د، بدزن کننری ها تجربه میدهپی قوانین کیفهای دهزنی نقض پیبه لحاظ تاایالت ز کشش

ق.م.ا باشند، ده این دسته قراه  319اینکه خواستاه تحق  نتایج زآ اه منفی موجود ده تبصر  ماد  

ق.م.ا  319گیرند. این ده حالی است که اهتکاب اعاال مجرمانه به کیفیت مذکوه دهماد  می

عی نعالیت منسجم ز زتالش جدت تحق  اهداف ز نتایج مذکوه ده این مستند قانونی، نو

 سااد که غالباً ده جرایم امنیتی متصوه است.مند ها به ذهن متباده میهدف

 برآمد؛

اد مستندات نقدی انس خصوص مبانی ز گسترد  ده های نظری عای  زهغم چالشگذاه بهقانون

 قانون مجااات اسالمی، 319 موجب موجب ماد ندایتاً به تفکیک آن اا جرم محاهبه، األهض زنی

ال اعا قالب مستندی عام ناود  است. اهکان آن ده تبیین شرایط ز انگاهی زمبادهت به جرم
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 اهتتکراه انعال مجرمانه مستنبط اا عب عینی به مفدوم جایگا  محوهی تعدد ز یتوأمان دز ضابطه

 ده« عاد » تنبط اا عباهتمس باه،نتایج ایان توجه به گستردگی آ اه ز ده صده ماد  ز« گسترد »

جه ز مرتکب، ی ذهنی به مفدوم لززم احراا قصد خاص مجرمانه مشخ، دهذیل آن زنیز ضابطه

گذاه انونگرایی پیشین قاا نکات مثبت این مستند قانونی ده مقایسه با مصداق تاایز اساسی ز

األهض انسادنی تلقی شد  ز اا این جدت که تا حدزدی ابدامات موجود پیرامون کیفیت تحق 

ال، گردد. با این حمثبت اهایابی می  ،مذکوه ده سایرقوانین خاص جزایی ها مرتفع ناود  است

األهض به دنبال دشواهی ده اعاال بیم اختالط زص  تعدد مادی ده جرایم تعزیری با انساد نی

ازنت ده اعاال عاألهض اا طری  می عینی، تصریح به تحق  انساد نیی ذهنی ز غلبه ضابطهضابطه

مجرمانه زتعیین مجااات تعزیری بدزن لحاظ اصل قانونی بودن جرم ز نیز عدم هعایت قواعد 

ونی، مندهج ده نراا پایانی تبصر  این مستند قان ی نگاهش قوانین کیفری به شرحنحو بر حاکم 

 گذاه اتخاذ گردد.ها اا جانب قانونمواهدی است که باید تدابیر الام به منظوه اصالح آن
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Abstract 

In the wake of the approval of the Islamic Penal Code (IPC) in 1392 and under 

Article 286, the crime of corruption on earth, with general documentation, was 

added to the collection of criminal categories and, in practice, ended the 

theoretical discussions regarding separating or not separating it from waging war. 

Although there are numerous serious legal criticisms concerning the foundations 

of this new approach, this action compared to previous instances is considered a 

considerable effort to observe the principle of legality of crime and punishment. 

The admission of corruption on earth as an independent crime deserving 

punishment, requires the legal document, regardless of the legal issues and 

opposing views, to be criticized legally and its unknown aspects should be 

discovered. The unbridled development of the ways of the realization of the 

material element of the crime; neglecting the different quality of the realization of 

this crime in the Penal Code with its instances in other special criminal laws; the 

lack of tangible and measurable criteria to differentiate between multiple the 

defendant who commits multiple crimes and benefits from the law of the 

multiplicity of crimes and its merged effects and the defendant who is, in a similar 

situation, suspected to commit corruption on earth; and finally, the use of 

interpretable terms and phrases such as "widely" and "largely" are only a part of 

the legal - judicial challenges and ambiguities of this legal document. 

Keywords: The Crime deserving punishment, The Corruption on earth, The 

elements of the crime of corruption on earth, The multiplicity of the crime of 

corruption on earth.
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