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  بسمه تعالي

  

  

  جرائم در حكم محاربهعنوان مقاله: 

  

  *بابك محمدي كراچي

  

  

  چكيده:

جرم محاربه و افساد في االرض يك عنوان كلي براي جرائم عليه امنيت جامعه اعم از امنيت داخلـي و يـا خـارجي،    
اقتصادي، نظامي، فرهنگي و سياسي دارد به همين جهت قانون گذار اسالمي برخي از جرائم را بـه جـرم محاربـه و    

رب و مفسد في االرض محكوم مي نمايـد بـا ايـن وجـود     افساد في االرض تعميم داده و مرتكب را به مجازات محا
قانون گذار جرائم متعددي را كه هيچ شباهت ماهوي با جرم محاربه ندارد در حكم محاربـه قلمـداد كـرده اسـت و     
مرتكبين آنها را مستوجب مجازات سنگين محاربه دانسته است.اين جرائم اگر چه بـا محاربـه داراي شـباهت هـايي     

ري از آنها به واسطه وجود وجوه افتراقفراوان و در مخالفت با اصـول و مبـاني مـتقن فقـه و حقـوق      هستند اما بسيا
عرفي هرگز از مصاديق جرم محاربه و يا حتي در حكم آن محسوب نمي شود. كه در اين تحقيق سـعي در بررسـي   

  جرائم در حكم محاربه شده است.

  در حكم محاربه كليد واژه: حدود، محاربه، افساد في االرض، جرائم

 b.mohammadi173@ut.ac.irارشناسي حقوق دانشگاه تهران *دانشجوي ك

  

 

 

 



 

 حق گستر-٣
 

  مقدمه:

ن كريم و هم در قوانين مصوب بعد از انقالب شمول عنوان محاربه محدود به مواردي كه كسي دست بـه  هم در قرآ
سوره توبه در مورد ساختن مسجد ضرار از سوي ابو عامرراهـب   107در قرآن آيه اسلحه مي برد دانسته نشده است. 

سوره بقره در مورد ربا خواري در اين زمينـه   279و 278به قصد ايجاد جنگ رواني  واختالف بين مسلمين و آيات 
مع تشخيص قابل ذكر است. در قوانين پس از انقالب، مصوب مجلس شوراي اسالمي و كميسيون قضايي  آن يا مج

مصلحت نظام نيز مي توان جرايمي را يافت كه محاربه ، در حكم محاربه ، افساد في االرض محسوب گشته اند و يا 
در شرايطي مي توانند چنين محسوب شوند. در حاليكه اين جرايم هيچ ارتباطي با سالح و دست بـه اسـلحه بـردن    

قانون مجازات اسـالمي كـه بـر اسـاس نظـر       280در ماده  علي رغم تعريف جرم محاربه و افساد في االرضندارند. 
عنوان مجرمانـه را   70مشهور فقهاي اماميه تدوين يافته است مقنن با تعميم موضوع يا حكمي، جرم محاربه بيش از 

در قانون مجازات اسالمي، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مـواد مخـدر،  و برخـي از قـوانين     
توجه بـه قصـد   "مالك اصلي مقنن ايران براي تعميم كيفر محاربه نده ديگر مشمول كيفر محاربه قرار داده است.پراك

مبني بر اخالل در نظام، شكست جبهه اسالم و... بوده است. بسـياري از   "مرتكب و مالحظه آثار ناشي از اعمال وي
ين ايران تشكيل مي دهند از مصاديق بغي و يا جرم سياسي اين عناوين مجرمانه كه اكثراً جرائم عليه امنيت را در قوان

بوده و اعمال كيفر محاربه در مورد مرتكبين آنها خالي از ايراد نيست. عالوه بر آن بسياري از اين اعمال از مصـاديق  
معاونت و يا شروع به جرم بوده است كه به عنوان جرم مسـتقل مشـمول مجـازات محـارب گرديـده انـد. بررسـي        

رد مقنن گوياي آن است كه علت استفاده بي رويه مقنن از كيفر محاربه، توجيـه مجـازات هـاي شـديد بـراي      عملك
جرائم عليه امنيت مي باشد. كه اين شيوه قانون گذاري عالوه بر تعارض با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات هـا،  

شناختي نيز مواجه با ايـراد مـي باشـد و در     توقيفي بودن مجازات هاي حدي، لزوم احتياط در دماء و به لحاظ جرم
پيشگيري از جرائم توفيق چنداني حاصل نگرديده است. استفاده از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مناسـب، هـم   
در پيشگيري از وقوع جرائم عليه امنيت و هم در كاهش انتقاداتي كه مقنن در تعميم كيفري محاربـه بـا آن روبـه رو    

      است؛ موثر است.

در اينجا سؤاالتي بوجود مي آيد از جمله اينكه اين جرايم در حكم محاربه كدامند؟ از نظـر مـاهوي مشـابه محاربـه     
هستند يا خير؟ آيا تمام آثار واحكام جرم محاربه به آنها تعميم داده مي شود؟ ويا صرفاً مجازات جرم مزبور بـه آنهـا   

  تسري پيدا مي كند؟ 

  

  



 

 حق گستر-۴
 

  محاربه در لغت :

به بالد كفر ومشركان گويند كه بين  "دارالحرب"است.  از باب مفاعله به معني مقاتله، حرب مقابل سلم بهمحار
به معناي سخت كوش در جنگ است. حربه آلـت جنـگ اسـت.     رجلٌ حربان ومسلمانان، صلح برقرار نيست. آن

له و مكان امام جماعت نيـز  صدر مجلس و خانه است وبه معناي قب "محراب"مالي كه از دست رفته است.  حربيه
  آمده است.(ابن منظور،بي تا: ذيل حرب)

يعني حرب واژه ي معـروف و   "الحرب معروف، والحرب السلب  في الحرب ثم قد يسمي كل سلب حرباً ..."
روشني است و حرب به معناي به غارت ويغما بردن مال در ضمن جنگ است و سـپس معنـاي آن توسـعه يافتـه     

  مطلق سلب و غارت مال به كار رفته است. (راغب اصفهاني،بي تا:ذيل حرب)ودرمورد 

 .اصلُه السلب در لسان العرب نيز آمده الحرب  

پس مي توان گفت محاربه كه از باب مفاعله گرفته شده است به معني جنگيدن دو طرف با يكـديگر اسـت در   
كي ازمعاني آن همان مقاتله و جنگيدن اسـت. محاربـه   قرآن كريم نيز واژه ي حرب و محاربه به كار رفته است و ي

از حرب گرفته شده و حرب به معناي سلب است. جنگ را به اين خاطر حرب مي گويند كـه درآن، سـلب جـان    
  صورت مي گيرد. در محاربه هم از افراد سلب امنيت مي شود. 

  محاربه در اصطالح :

ايجاد رعـب و هـراس و سـلب آزادي و امنيـت مـردم       آمده:هركس كه براي 1390ق.م.ا مصوب  280در ماده 
دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في االرض مي باشد. پس از مجمـوع تعـاريف مـي تـوان چنـين گفـت كـه        
محاربه در اصطالح يعني بيرون كشيدن و آشكار كردن سالح به قصد ترساندن مـردم و محـارب كسـي اسـت كـه      

. 2. تجريد سالح، با زور و قلدري نمي شود 1محاربه دو چيز الزم است: سالح بكشد براي ترساندن مردم. پس در
  وكشيدن سالح بايد به قصد اخاذي از مردم باشد.

شيخ طوسي در مبسوط اقوال مختلفي را نقل كرده است و گفته اسـت كـه: محـارب كـه خداونـد او را در آيـه ي       
و آماده كننـد و راه را ترسـناك و نـا امـن گرداننـد.       محاربه ذكر كرده است قاطعان طريقند كه سالح خود را برهنه

  )47:1351(شيخ طوسي،

در تعريف محاربه به قطع طريق كه مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه هـاي خـارج از شـهر و آبـادي     
د اسـت  است، بيشتر محاربه را به سرقت نزديك مي كند. در اقوال فقهاي نادر است وبيشتر به نظر اهل سنت مستن

  )268. (عوده،بي تا:"حرابه عبارت است از قطع طريق يا سرقت كبري "كه گفته اند: 



 

 حق گستر-۵
 

محارب به معني بر كشيدن سالح براي ترسـاندن مـردم اسـت،    "شهيد ثاني نيز در تعريف محاربه آورده است: 
گيـرد ونيـز فرقـي     خواه در خشكي باشد يا در دريا، در شب باشد يا روز و در شهر باشد يا در بيرون شهر صورت

نمي كند كه مرتكب عمل زن باشد يا مرد، قوي باشد يا ضـعيف، ازاشـقياء باشـد يـا از ديگـران وبـا قصـد ونيـت         
  )384:1374(شهيد ثاني، "ترساندن مردم سالح بر كشد يا نه

يـه  سوره مائده مي آورد كه  ميان فقهاي عامه خالفي نيست كه منظـور ازايـن آ   33صاحب سرائر درذيل آيه ي 
راهزن وقطاع الطريق است ودر نزد ما، فقهاي خاصه، مقصود كسي است كه جهت ترسانيدن مردم خواه در خشكي 

  )505:1410وخواه در دريا، در شهر ويا در بيابان، اسلحه در دست گيرد. (ابن ادريس،

ترسانيدن مردم مرحوم محقق در شرايع مي فرمايد: محارب كسي است كه سالح برهنه كند يا حمل نمايد براي 
  )167:1383چه در خشكي و چه در دريا و چه شب باشد و چه روز، شهر باشد ويا غير آن. (محقق حلي،

مرحوم امام در تحريرالوسيله آورده: محارب هر آن كسي است كه شمشيرش را برهنه كند و يا آن را تجهيز كند 
كي باشد يا در دريا، در شهر باشد يـا غيـر آن، شـب    تا مردم را بترساند و مي خواهد در زمين افساد نمايد، در خش

باشد يا روز و مرد و زن در آن مساوي هستند. و در ثبوت آن براي كسي كه با قصد مـذكور سـالحش بركشـد در    
حالي كه او ضعيفي است كه از ترساندنش، براي احـدي خـوف تحقـق پيـدا نشـود، بلكـه در بعضـي از احيـان و         

  )239:1383ظاهر آن است كه داخل در آن مي باشد. (موسوي خميني،اشخاص تحقق پيدا مي كند، 

شيخ طوسي در كتاب النهايه تعريف مشهور فقهاي اماميه را پذيرفته و فرموده: محارب كسي اسـت كـه سـالح    
و  آشكار كند و از اهل ريبه باشد. در شهر باشد و يا در غير آن، در بالد اسالم باشد و يا در بالد كفر، در شب باشد

  )720يا در روز، پس هرگاه چنين كند محارب است. (شيخ طوسي،بي تا:

    



 

 حق گستر-۶
 

  در حكم محاربه:

نن رد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت امـا مقـ      ها در متون قانوني اعم از شكلي وماهوي موبار "در حكم"اصطالح  رايج
بيان نداشته اسـت .حقوقـدانان و   ترتب بر آن ست ومراد خود را از آثار ونتايج متعريفي از اين اصطالح ارائه نكرده ا

مجريان قانون بر اين نظر اجماع دارند كه هدف نهايي مقنن از توسل به اين اصطالح تعميم تمامي آثار واحكام يـك  
  ط مشترك بين آنهاست.اموضوع حقوقي به موضوع حقوقي ديگر بر اساس من

الحاق موضوعي بـه موضـوع   "است از عبارت اصطالح متداول عرفي است كه مفهومادر حقيقت يك  "در حكم"و 
 د اگرچه در مورد گستره الحاق وتعميم اختالف نظر وجـو  "ديگر از حيث آثار واحكام به واسطه وجود مناط مشترك

ثـار   دانسـته وديگـران بـه تعمـيم تمـامي آ      دارد  وبرخي تعميم حكم را صرفا ناظر بر مجازات جرم اصلي بر فرعـي 
كيد مي ورزند اما ظهور لفظ واطالق وعموم آن به ويژه الزام قاعده تبعيـت فـرع از اصـل  وداللـت التـزام      أواحكام ت

 .جرم اصلي به فرعي تاكيد مـي ورزنـد  تنظيري رويه قضايي ونظر حقوق دانان عموما به تعميم تمامي آثار واحكام  و
ع حكم مراد مي باشد از اين نظر ميتوان بهره بدان دليل كه در اين گونه موارد در حقيقت دخول در مصاديق وموضو

  ربه به جرائم در حكم محاربه تعميم پيدا ميكند.اتمامي آثار  واحكام  جرم محكه برد  وقائل بود 

جرم محاربه جرمي حدي است كه برگرفته از فقه اسالمي بوده داراي حقيقتي شرعيه مي باشد. مقنن براساس فتاواي 
تعريف كرده است .همانطور كه گفتيم قانون گذار جرائم متعددي را  280در ماده  را آنمشهور علماي شيعه مرتكب 

كه شباهتي با جرم محاربه ندارند در حكم محاربه قلمداد كرده است اين جرائم به واسطه وجـوه افتـراق فـراوان در    
ي در حكـم محاربـه   رگـز از مصـاديق جـرم محاربـه  ويـا حتـ      وحقوق  عرفي هفقه مخالفت با اصول ومباني متقن 

محسوب نميشوند.اين نحوه قانون گذاري به واسطه عدم رعايت موازين فقهي  واصولي وتوسع بدون دليـل حـدود   
منسـجم در امـر قـانون گـذاري       وعدم توجه به تفاوت هاي جرائم تعزيري وباز دارنده  ونيز نبـود سياسـت كيفـري   

حكام وعدم رعايت اصول ومباني يك قانون گذاري صحيح ومخالفت با عدالت كيفري  وعدم رعايت قواعد تعميم ا
ومنطقي در تضاد با اصل قانوني بودن جرم  ومجازات ها وقاعده درأ وتفسير مضيق قوانين كيفري مـورد ايـراد قـرار    
گرفته است. پس ضروري است كه قانون گذار از معيـاري منطقـي واصـولي تبعيـت نمايـد . معيـار مزبـور ميتوانـد         

ي بين دو واقعه با رعايت مباني واصول تعميم احكام وشرايط اصل،فرع،حكم ومناط مشترك بين آنهـا  مشابهت حقوق
  .باشد

  

  



 

 حق گستر-٧
 

  جرائم در حكم محاربه در قوانين:

 6و  5جرائم مختلفي در قوانين مختلف در حكم محاربه دانسته شده است كه مي توان موارد زير را ذكر كرد. مـواد  
در مورد گران فروشـي،   67و گران فروشان مصوب مجلس شوراي اسالمي در سال قانون تشديد مجازات محتكران 

كم فروشي يا عرضه نان نامرغوب و خودداري از عرضه كاالي و يا از دادن فاكتور به قصد مقابله با حكومت، مـاده  
در صورتي كه در مورد عبور دادن افراد از مرز  67يك قانون مجازات عبور دهندگان از مرز مصوب مجلس در سال 

قانون تشديد مجـازات مـرتكبين ارتشـاء و اخـتالس يـا كالهبـرداري        4اين عمل مخل به امنيت عمومي باشد. ماده 
در مورد ارتكاب ارتشاء و اختالس يا كالهبرداري بـا تشـكيل و    67مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 

.قانون مبارزه بـا مـواد مخـدر مصـوب مجمـع تشـخيص       و ..18، 11، 9، 8، 6، 5، 4، 2رهبري شبكه چند نفره. مواد 
در مورد خريد و فروش و نگهداري و حمل يا قاچاق مواد مخدر در سطح گسـترده و يـا    67مصلحت نظام در سال 

باعث اعتياد افراد در بيش از يك مورد شدن، ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد كننـدگان و  
كه در مـورد   68مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال توزيع كنندگان و 

جعل، توزيع يا وارد كردن اسكناس رايج داخلي به قصد مبارزه با نظام يا توسط عضوي از يك شبكه مجرمانه. مـاده  
ل در نظـام توليـد،   در مورد اخال 69يك و دو قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي مصوب مجلس در سال 

توزيع، صادرات يا پولي از طريق كارهايي مثل قاچاق ارز، احتكار و گران فروشي و ... . قانوني كه بيش از همـه بـه   
محاربه و افساد في االرض اشاره كرده است در حالي كه يرخي از جرائم مورد اشاره آن هيچ ارتباطي به دست بردن 

مي باشد. طبق اين قـانون مـوارد زيـر مـي      1382نيروهاي مسلح مصوب سال  به سالح ندارد قانون مجازات جرائم
در مورد برنامه ريزي يـا تشـكيل جمعيـت بـه      17تواند با شرايطي محاربه و افساد في االرض محسوب گردد. ماده 

كميـت  در مورد اقدام براي جدا كـردن قسـمتي از قلمـرو حا    20منظور براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران، ماده 
بنـد ج در مـورد دادن اسـرار     24جمهوري اسالمي ايران يا لطمه وارد كردن به تماميت ارضي يا استقالل ايران، ماده 

در مـورد تخلـف از تكـاليف     29در مورد پنـاه دادن جاسوسـان، مـاده     24ماده  2كشور به بيگانه يا دشمن و تبصره 
در مـورد ادامـه جنـگ پـس از دريافـت توقيـف        35شـمن، مـاده   در مورد انعقاد قرارداد تسليم با د 31نظامي، ماده 

در مـورد   51در مورد ترك محل نگهبـاني، مـاده    43در مورد خودداري از رفتن به مأموريت، ماده  42عمليات، ماده 
 ،88، 87، 82، 81، 80در مورد غيبت يا فـرار، مـاده    65الي  61، مادهوارد كردن صدمه بدني به خود براي فرار از كار

به بعد در مورد سوء استفاده، جعل و تزويـر   95در مورد فروش، حيف و ميل يا سرقت وسايل نظامي، ماده  92و 89
و گزارش خالف واقع. اين مواد ذكر شده تنها بخشي از جرائم هستند كه به موجب قانون مجازات جرائم نيروهـاي  

در اين قانون موارد بسياري هـم مشـاهده مـي    مسلح موجب شمول مجازات محاربه و افساد في االرض مي گردند. 
  شود كه به موجب آنها عمل مرتكب موجب اعمال مجازات محاربه مي گردد.
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با نگاهي به قوانين ياد شده مي توان گفت كه قانون گذار ايران براي شمول عنوان محاربه نسبت به عمـل مرتكـب،   
باشد، به قصد مرتكب دائر بر مقابله و معارضـه ي بـا    توجه داشته"دست به اسلحه بردن"بيش از آنكه به ضابطه ي 

نظام و يا آثار ناشي از اعمال وي در ضربه زدن به نظام توجه داشته است. و به عبارت ديگر يكي از دو ضابطه نوعي 
و شخصي را براي تشخيص عنوان محاربه به كار برده است. ضابطه اول در قيودي مثـل قيـود زيـر، كـه در قـوانين      

 سابق الذكر مورد اشاره قرار گرفته اند، انعكاس يافته است: مختلف

سببيت براي فساد عامه، اخالل در امنيت عمومي، افساد و اخالل در نظام، شكست جبهه اسـالم، اسـارت يـا تسـليم     
نيرو هاي خودي، تسلط دشمن بر اراضي؛ مواضع يا افراد خودي، وارد شدن تلفات جاني به نيرو هاي خودي، ورود 

  ربه ي موثر به نيروهاي مسلح، تقويت دشمن و نظاير اينها.ض

بدين ترتيب هر گاه رفتار مرتكب در عمل موجب بروز يكي از نتايج سوء فوق شود، عمل وي از يك جرم ساده به 
جرم محاربه و افساد في االرض تغيير ماهيت خواهد داد. از سوي ديگر، گاهي با اعمال يك ضابطه شخصي يا ذهني 
مرتكب به دليل قصدي كه در ايجاد اخالل و بر هم زدن امنيت، يا مقابلـه و معارضـه ي بـا نظـام، يـا برانـدازي، يـا        

. البتـه گـاهي وجـود    همكاري با دشمن و نظاير آنها داشته است محارب و مفسد في االرض محسوب گرديده است
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسـلح سـابق    72يكي از دو ضابطه كافي دانسته شده است. چنانچه تبصره يك ماده 

در صورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومـت و ايجـاد فسـاد     "اشعار مي داشت:  1371مصوب سال 
باشد(ضابطه شخصي يا ذهني) يا در مواردي كه در نتيجه ي اعمال مذكور لطمات جبران ناپذيري به عمليات نظامي 

 "وعي) مرتكب به مجازات محارب محكوم مي شود.وارد آيد(ضابطه عيني يا ن

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 حق گستر-٩
 

  مصاديق جرائم در حكم محاربه:

همانطور كه گفته شد قانون گذار برخي از جرائم را در حكم محاربه دانسته، در حالي كه اگر چه از برخي از جهات 
ندارنـد. مثالًدسـت بـه سـالح      شبيه محاربه هستند اما تفاوت هاي عمده اي دارند و برخي از عناصر جرم محاربه را

بردن در محاربه مالك است در حالي كه در برخي از جرائمي كه در حكم محاربه دانسته شده است هيچ شباهتي بـا  
  محاربه از جهت دست به سالح بردن ندارند.

  در اينجا برخي از مصاديق جرائمي كه در حكم محاربه دانسته شده است را مورد بررسي قرار مي دهيم:

  بر هم زدن امنيت كشور از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق:-1

قانون مجازات اسالمي پيش بيني شده است. در اينجـا الزم   654و  653و  185قطاع الطريق و سارق مسلح در مواد 
  است ابتدا معني سارق مسلح مشخص شود.

ريق و هو من شهر السالح و اخاف السـبول  ان المراد بها قطاع الط "شيخ طوسي در مبحث قطاع الطريق مي فرمايد  
يقطع الطريق و الذي رواما صحابنا ان المراد بها كل من شهر السالح و اخاف الناس في بركانو و في بحر و في البنيان 

  "او في الصحرا ورو و ان اللص ايضاً المحارب

مي باشد. پس هرگاه دزدي بـه   در كتاب شرايع االسالم آمده است: دزد محارب است و مجازاتش، مجازات محارب
زور وارد خانه اي شود، صاحبخانه حق دارد با او در افتد و اگر دفاع موجب كشتن دزد شود خونش هـدر اسـت. و   

  )156دفاع كننده ضامن او نيست. ولي اگر دزد مرتكب جرمي عليه صاحبخانه شود ضامن است.(عالمه حلي،

ش است. پس لغت لص فراتر از سارق معني مي دهد و مي توان گفت اما منظور از لص همان سارق، قاتل و مردم ك
كه بين لص و سارق عموم و خصوص مطلق وجود دارد. پس قطاع الطريق و راهزن بر لص اطالق مـي شـود ولـي    
سارق به معني راهزن نيست. در حقوق جزاي اسالم يكي از مصاديق محاربه و افساد في االرض، قطع الطريق، لص، 

  لح مي باشد.و سارق مس

سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم  " 1370قانون مجازات اسالمي مصوب  185بر اساس ماده 
منظور از سالح در اين ماده سالح واقعي اعـم از   "يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است

  دن سالح ضرورتي ندارد.سرد يا گرم و پر يا خالي مي باشد. ولي شليك كر

با تصويب قوانين  راجع به جرم موضوع اين ماده، اين سوال به وجود آمد كه آيا هرمونه سرقت مسلحانه اي اعم از 
اينكه در راه ها و شوارع صورت گيرد يا در غير راه ها يا شوارع از قبيل دهات، قراء، و شهر ها و يا توابع آنها انجام 
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نزل و مسكن واقع شود مي توان به مرتكب جرم عنوان محارب و مفسد في االرض را اطالق گيرد و نيز سرقت از م
كرد يا مي بايست بر اساس قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح با اين قبيل مرتكبين رفتـار كـرد؟ در ايـن    

ب است و قوانين راجع به مورد اداره حقوقي قوه قضائيه معتقد است كه : سرقت مسلحانه در صالحيت دادگاه انقال
مرتفـع و   1375اين خأل قانوني با تصويب قـانون تعزيـرات مصـوب     "تشديد مجازات سارقين مسلح منسوخ است

هر كس در راهها و شوارع بـه نحـوي از انحاءمرتكـب راهزنـي شـود، در       "مقرر مي دارد  653قانون گذار در ماده 
ضـربه   74سـال حـبس و شـالق تـا      15صادق نباشد به سه تـا   صورتي كه عنوان محارب و مفسد في االرض بر او

  "محكوم مي شود

اين دو جرم با يكديگر تفاوت هـايي بـه شـرح زيـر      185عالرغم تشابه جرم موضوع اين ماده با جرم موضوع ماده 
  دانست. 185را ناسخ ماده  653دارند و نمي توان ماده 

دست به سالح بردن ضرورتي ندارد. دومين تفاوت اينكه مكـان   185بر خالف ماده  653اولين تفاوت اينكه در ماده 
در ساير جاهها نيـز قابـل ارتكـاب     185راه ها و شوارع است اما جرم موضوع ماده  653ارتكاب جرم موضوع ماده 

بايد جرم راهزني ارتكاب يابد در حال كه جرم موضوع  653است، تفاوت سوم اينكه براي تحقق جرم موضوع ماده 
علي رغم آنكه هدف اصلي مرتكبان سرقت و قطع الطريق است ليكن آنچه براي تحقق جرم موضوع مـاده   185 ماده

  ) 54:1386بايد رخ دهد به هم خوردن امنيت مردم و جاده مي باشد. (مير محمد صادقي،

نـي  اهزمـوثر در ميـزان مجـارات و صـدق ر     مرتكب جرم بايد سارق مسلح و قطاع الطريق باشد و عده ي سـارقين 
آنها  اقدام هريك از سارق مسلح ممكن است يك نفر باشد و يا به صورت گروهي اقدام نمايند و در هر حال. نيست

سـرقت بايـد در يكـي از راههـاي     في حد ذاته مشمول حكم محارب و مفسد في االرض  قرار خواهد گرفت.محل 
زني توام با ايجاد رعب و هراس نبوده راهاز شهر يا روستا باشد اگر سرقت در راهها و شوارع صورت گيرد و  خارج

به مجازات حبس از سه تـا پـانزده سـال محكـوم     653ماده  ب برابروباعث سلب امنيت و آزادي فردي نگردد. مرتك
عبـارت اسـت از راههـاي     ره روهاست وشوارعز پياده رو و سواكه منظور از راهها در اين ماده عبارت ا دخواهد ش

بزرگتري است كه راههاي كوچكتر از آنها متفرع مي گردد عمل مرتكب در اين جرم فعل مثبت مـادي يـا خـارجي    
ا توسل و ايجاد رعب و هراس و تهاجم به عابرين امنيت عبـور و  ارق و سارقين بايد مسلح باشند وباست چرا كه س

اموال آنها را ببرند و نيز سـارق يـا سـارقين به.صـورت پنهـاني و مخفيانـه كمـين كـرده         مرور مردم را مختل كنندو 
باشند.در جرم قطاع الطريق و سارق مسلح قصد عام،خواست عمل مجرمانه اي است كه بـا حمـل سـالح و تهديـد     

بـا ايجـاد    عابران و مسافران در جاده تحقق مي يابد و قصد خاص سارق مسلح  حصول نتيجه مجرمانه اي است كه
  رعب و هراس و بردن مال متعلق به آنها صورت مي گيرد.
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  قيام مسلحانه  -2

يكي ديگر از مصاديق بارز جرم محاربه و افساد في االرض،اقدام مسلحانه عليـه حكومـت اسـالمي اسـت.در مـورد      
جرم محاربه و افساد كساني كه شخصاً دست به اسلحه برند و نظم و امنيت جامعه را مورد تهديد قرار دهند،تعريف 

في االرض با تمام عناصرش صادق است.در حاليكه در عنوان قيام مسلحانه تعريف جرم محاربه و افساد في االرض 
صادق نيست ولي قانون گذار مرتكب اين قبيل جرايم را به مجازات محارب و مفسـد فـي االرض محكـوم خواهـد     

  كرد.

بيني شده است: هـر گـروه و يـا     به شرح زير پيش1370مصوب سال قانون مجازات اسالمي  186اين جرم در ماده 
جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسالمي قيام مسلحانه نمايد مادامي كه مركزيت آن باقي اسـت تمـام اعضـاء و    
هواداران آن، كه منظور آن گروه و يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و بـه نحـوي در پيشـبرد اهـداف آن فعاليـت و      

تبصره: جبهه ي متحدي كـه از گـروه هـا و     نداشته باشند.ش موثر دارند محاربند اگر كه در شاخه نظامي شركت تال
  اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است.

كس خواه با هر ". قانون مقدمين بر عليه امنيت و استقالل مملكتي پيش بيني و گفته شده بود3اين جرم ابتدا در ماده 
و در قانون دادرسي ".بر ضد مملكت ايران مسلحانه قيام نمايد،محكوم به اعدام است ارجي،خواه مستقالًمشاركت خ

هـر   "مقـرر شـد   311مـاده  5اين جرم براي نظاميان به نحو ديگري پيش بيني و در بند 1354و كيفر ارتش اصالحيه 
اي مسلح باشد و برعليه ايران حمـل اسـلحه   نظامي اعم از اين كه تبعه ايران بوده يا تبعه خارجه و در خدمت نيروه

كند ويا مرتكب يكي از جرايم مذكور در اين ماده گردد و در همين حكم است.هر اسير جنگي كه پس از مرخصـي  
بـه همـين ترتيـب بـراي نظاميـان      ".خلف عهد نموده و مسلحانه دستگير شود به مجازات اعدام محكوم خواهد شـد 

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهـوري اسـالمي ايـران مصـوب     11ماده  5مقررات خاصي تدوين و در بند 
هر نظامي كه عليه جمهوري اسالمي ايران اقدام مسلحانه نمايد،در صورتي كه جرم آنان  ": پيش بيني شده1371سال 

اند.ودر غيـر ايـن   به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد با علم به تاثير آن در براندازي در حكم محارب 
  ".سال حبس تعزيري محكوم خواند شد15تا5صورت به 

  :در اينجا ابتدا تعريف قيام مسلحانه را مورد بررسي قرار مي دهيم

جرم و قيام مسلحانه عليه حكومت اسالمي در فقه اسالمي تحت عنوان بغي مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت.باغي در    
  )53،بي تا : (راغب اصفهاني.  ي استعمال مي شود كه از اعتدال بيرون استدر طلب لغت به معناي طلب است و غالباً
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در عرف فقهاي اسالم در كتاب جهاد،بغي به معني تمرد و خروج از طاعت امام عادل و قيام مسلحانه در مقابـل وي  
تاله مي باشـد.بدين  و باغي و خارج به معناي متجاوز و متمرد در مقابل ولي امر مسلمين و اما عادل با سالح وآلت ق

ترتيب مي شود گفت باغي كسي است كه با توسل به زور و قدرت براي تغييـر نظـام حكومـت و يـا تغييـر حكـام       
  )258:1373(عوده.فعاليت مي كند و يا اينكه با اعتماد قدرت از اطاعت كردن امتناع مي ورزد

را مستحق كيفـر محاربـه و مفسـد فـي االرض     با توجه به مفهوم فقهي باغي،مقنن قيام مسلح عليه حكومت اسالمي 
  دانسته و به عنوان يك جرايم عليه امنيت كشور شرايط خاصي را براي آن قائل است.

دكتر ساريخاني در حقوق جزاي اختصاصي آورده: در صورتي كه گروه ويا جمعيت فوق مسلمان باشند عمـل آنهـا   
اربه صحيح نيست. كه مقـنن جـرائم سياسـي و بغـي را از     تحت بغي قرار مي گيرد. و قرار دادن آن تحت عنوان مح

جرائم امنيتي تفكيك نكرده است و همه را تحت عنوان محاربه مورد بحث قرار داده است. كـه ايـن مبنـاي شـرعي     
ندارد. و منظور از حكومت اسالمي در اين ماده به طور قطع و يقين جمهوري اسـالمي ايـران اسـت كـه بـا انـدكي       

ه حكومت اسالمي تعبير مي شود. و اين ماده شامل افراد كمتر از سه نفر نمي شود پس اگـر دو نفـر   مسامحه از آن ب
با مواضع مشترك و بدون الحاق عضو جديد، اساسنامه و مرامنامه اي را تدوين و بر اساس آن فعاليت ضد جمهوري 

  )300:1384اسالمي نمايند مشمول ماده فوق نخواهند بود.(ساريخاني،

اينكه جرم قيام مسلحانه عليه حكومت اسالمي تحقق يابد، بايستي قيام به وسـيله گـروه يـا جمعيتـي متشـكل      براي 
پس يكي از تفاوت هاي بارز قيام مسلحانه وجرم محاربه و افساد في االرض از همين جا ناشي  .صورت گرفته باشد

 186آمده ،درحالي كه  درماده ي » هركس« قيد كلمه 183مي شود كه در جرم محاربه وافساد في االرض در ماده ي 
بايد گروه يا جمعيتي باشند تعداد نفرات گروه وجمعيت جهت قيام مسلحانه از شرايط اساسي تحقق جرم است كـه  

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ايـران كـه مـي گويـد      8ماده  2و تبصره  186از انطباق ماده 
قانون مجازات اسالمي كـه مقـرر   610وماده  "در اين ماده همكاري سه نفر يا بيشتر است منظور از جمعيت مذكور":

 "هرگاه دونفر يا بيشتر اجتماع وتباني نمايند كه جرائمي برضد امنيت داخلي وخارجي كشور مرتكب شـوند. " كرده:
جماعتي  بيش از سـه نفـر    هر نوع نهب وغارت واتالف اموال ... كه از طرف " :همين قانون كه مي گويد683وماده 

مي توان گفت كه منظور از گروه يا جمعيت از لحاظ تعداد، جمع شدن دونفر يا بيشتر مـي باشـد. پـس     "واقع شود
  قيام مسلحانه با فرد قابل تصور نيست بلكه با گروه ويا جمعيت متصور مي شود.

ا فتنـه عمـل كننـد واز نظـر سـازمان      منظور از تشكيل اين است كه گروه يا جمعيت برصورت متمركـز وسـازمان يـ   
وتشــكيالتي داراي آن چنــان وضــعيتي باشــند.كه بتــوان نــام يــك گــروه يــا جمعيــت متشــكل ومتمركــز را بــه آن  

  )54:1374داد.(پيماني،
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بديهي است كه درجرم قيام مسلحانه تشكيل گروه ويا جمعيت غيرقانوني بوده اما داراي  جلسـات مرتـب و ثابـت     
امه تنظيم شده، غالباً به صورت زيرزميني عمل مي كنند. اگر دو گروه متفـاوت كـه داراي موضـع    هستند كه طبق برن

واحدي بوده ومنظور آنها مقابله با حكومت اسالمي است از اين حيث با هم متحد شوند آنها نيز در حكم يك واحد 
فسد في االرض شناخته مي شـوند  تلقي كرده واگر در برابر حكومت اسالمي قيام مسلحانه كنند در حكم محارب وم

واز اين حيثت قابل تعقيب ومجازات مي باشند.دراين جرم موضوع، قيام مسلحانه برابـر حكومـت اسـالمي اسـت و     
منظور از قيام هر نوع شورش توأم با اعمال زور و خشونت است. و اين موضوع غير از جنـگ اسـت چـه قيـام بـه      

مقابله با حكومت اسالمي باشد. به نظر مي رسـد بـرخالف جـرم محاربـه      نتيجه برسد يا نرسد. ولي بايد قيام جهت
وافساد في االرض كه ميان سالح گرم وسرد تفاوتي قائل نيست در اينجا قيام كنندگان بايـد بـه سـالح گـرم مجهـز      
باشند. پس وجود سالح نقش تعيين كننده درجرم قيام مسلحانه دارد. گروه وجمعيـت متشـكل ومسـلح بايـد قصـد      

اطني وتباني ومواضعه آگاهانه جهت  مقابله و ضديت با حكومت جمهوري اسالمي ايران داشته باشد. همين قصـد  ب
عام مرتكبين مبني برقصد خيانت آنها به كشور جهت تحقق جرم قيام مسلحانه كافي است لـذا حصـول نتيجـه قيـام     

به خطر اندازد كافي است، اعضا و هـوادران  مسلحانه شرط والزم نيست همين قدر كه قيام مسلحانه امنيت كشور را 
اين گروه وجمعيت متشكل بايد با علم واطالع كامل از موضوع وهدف گروه و يا جمعيت ،عضو يا هوادار آن شـده  
باشند و اگر جاهل به اين امر باشند طبق قاعده أدروالحدود بالشبهات از علل رافع مسئوليت كيفري شناخته شـده از  

بايد پرسـيد كـه اوالً در مـورد محـاربهگفتيم كـه      با توجه به اين ماده قيب ومجازات نخواهند بود .اين حيث قابل تع
داند كه در  اجماع فقهاء، كشيدن اسلحه يا به عبارت ديگر، استفاده از اسلحه را همراه باقصد فساد، شرط محاربه مي

محسوب شده است. به عبـارت ديگـر در ايـن مـاده،     اينجا، تنها تهيه اسلحه بدون آنكه بتواند از آناستفاده كند، جرم 
را يكسـان  ت ديگر، مجازات شروع به جرمبراي عملي كه محققنشده است، عنوان مجرمانه منظور كرده است به عبار

جرم قائل نشده است. اين عدول ازمهمترين ضـابطه شـناخته شـده    وقلمداد كرده است و فرقي ميان شروع به جرم، 
پرسش دارد؟ نكته ديگر در اين ماده،برابري مجازات معاون جرم و مباشر جـرم اسـت. معـاون    درحقوق واقعاً جاي 

برد. تنها از دور ناظر وقوع جرم است ومباشر را تشويق وتحريـك   جرم فردي است كه دست درخميره جرمفرونمي
وب و بـا توجهبـه   اشخاص زير معاون جـرم محسـ  «گويد:  قانون مجازات اسالمي مي 43كند. ماده به انجام جرممي

هـر كـس    .شـوند ميوعـظ و تهديـد و درجـات تعزير    شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديـب از 
يـب ونيرنـگ،   ديگري را تحريك و يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرمنمايد و يا به هر وسيله دسيسه و فر

ارتكـاب آن را بـا   ارتكاب جرم را تهيه كند ويـا طريـق    هر كس با علم وعمد، وسائل و نيزموجب وقوع جرم شود. 
بنابراين، طبق اينماده، فردي كه وسائل ارتكاب جرم را فراهم كند (اعم از اقدامات مالي و معنوي) معـاونجرم  ...علم 

 توان معاون را به مجازاتبرابر با مباشر، محكوم نمود شود و طبق ضوابط حاكم بر روح حقوق جزا، نمي محسوب مي
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چرا كه معاون به سبب آنكه حالت خطرناك كمتري نسبت بهمباشر دارد و به عبارت ديگر در خـود توانـايي انجـام    
يـي كـه از انجـام جـرم دارد،      دهد. همين ترس و هراس وحالت بازدارنده بيند آن را به ديگرياحاله مي جرم را نمي

اينضابطه نيز ناديده گرفته شـده   187شود. اما در مادهشود كه نسبت به مباشر جرم، از كيفر كمتري برخوردار  باعثمي
  .است و فرقي ميان معاون و مباشر، نگذاشته است

  ريختن طرح براندازي حكومت اسالمي  -3

هر فرد يا گروه كه طرح برانـدازي حكومـت اسـالمي را    «1370قانون مجازات اسالمي مصوب سال 187مطابق ماده 
بريزد و براي اين منظور اسلحه ومواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه باآگـاهي و اختيـار امكانـات مـالي مـوثر يـا       

  »  سد في االرض مي باشد.وسايل و اسباب كار و سالح در اختيار آنها بگذارد محارب و مف

، منظور از گروه،گروه و جمعيت متشكل نمي باشد و اشـاره بـه آن دو مـاده    186با توجه به اين ماده بر خالف ماده 
تكاب باشد ارتكـاب آن از سـوي   ر جرمي كه از سوي يك نفر قابل ارغير ضروري به نظر مي رسد چرا كه مسلماً ه

  دو يا چند نفر نيز ممكن خواهد بود.

در طرح براندازي حكومت اسالمي دو دسته از مرتكبين مورد نظر قانونگذار است. دسته اول فرد يا گروهي هسـتند  
كه طرح براندازي حكومت را بريزند و براي اين منظور اسلحه ومواد منفجره تهيه كنند. دسـته دوم فـرد يـا كسـاني     

ح براندازي حكومت اسالمي، امكانات مالي موثر و يا هستند كه با علم و اطالع از مقصود اين فرد يا گروه جهت طر
وسايل و اسباب كار و سالح در اختيار آنها قرار دهند. در اين مـاده از طـرح برانـدازي تعريفـي بـه عمـل نيامـده و        
تشخيص آن به عهده دادگاه ذي صالح محول شده است. ولي جهت توجيه مساله مي توان گفت كه منظور از طـرح  

دادن فكر اوليه اقدام، تعيين مختصات و ديدگاههاي آن، برنامـه ريـزي بـراي انجـام عمليـات و      «مت: براندازي حكو
تدارك لوازم كار است به نحوي كه احتماالً بتواند به سقوط حكومت اسالمي و تغيير رژيـم سياسـي كشـور منتهـي     

ممكن است نام طـرح بـر آن اطـالق    ).پس هرگونه تباني و توطئه ولو به طور شفاهي باشد 56،1374(پيماني،». گردد
 نمود. 

در اين جرم صرف وجود طرح برانداز كافي نيست بلكه تهيه اسلحه ومواد منفجره نيز الزامي است.پس داشتن طـرح  
و نقشه براندازي بدون تهيه سالح و مواد منفجره يا تهيه اسلحه و مواد منفجره بدون وجود طرح الزم براي براندازي 

في نيست و هر دو مورد الزم و ملزوم يكديگرند. منتهي اهميتي ندارد كه طرح تهيه شده به مورد حكومت اسالمي كا
  ).37:1367اجرا گذارده شده يا نشده باشد.(سپهوند،
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مواد منفجره و اسلحه به هر نوع ماده اي كه قابليت انفجار داشته باشد و هر نوع وسيله اي كه اطـالق اسـلحه طبـق    
ند، گويند. با توجه به اينكه قانون گذاركلمه مواد منفجره را بعد از كلمه اسلحه به كـار بـرده،   ضوابط مربوط به آن ك

لذا مي توان گفت كه منظور از سالح در اين ماده هرنوع سالحي گرمي است كه قابل احتراق باشد و سالح سـرد از  
  شمول آن خارج  است.

راحان براندازي حكومت اسالمي و آگاهي و اطـالع از تهيـه   در اين ماده اشخاص هم كه باآگاهي و اطالع از نيت ط
كنندگان سالح و مواد منفجره، امكانات مالي يا وسايل يا اسباب كار و سالح در اختيار آنـان قـرار دهنـد بـه عنـوان      
محارب و مفسد في االرض شناخته خواهند شد.جهت تحقق اين جرم صـرف وجـود قصـد و احـراز از آن كـه بـه       

اختن حكومت است، كافي مي باشد وحصول نتيجه مجرمانه و هدف نهايي مرتكب يا مرتكبين مـوثر در  منظور براند
مقام نيست. لذا كساني كه با علم اطالع به طراحان براندازي حكومت سالمي امكانات مالي يا وسايل و اسباب كار و 

و اجبار اقدام به اين كار كـرده باشـند و ثانيـاً     سالح در اختيار آنان قرار مي دهند، بايد اوالً بدون اعمال زور و فشار
  اين امكانات مالي بايد به نحوي باشد كه موثر در پيشبرد اهداف طراحان براندازي حكوت اسالمي باشد.

تحقق جرم فوق منوط به اقدام گروهي نيست. بلكه چه فردي و چه گروهي انجام اين جرم ممكن است بـر خـالف   
در اين ماده زائد است. وسيله تحقق اين جرم مهم است زيرا اگر وسـيله تهيـه    "يا گروهي"جرم قيام مسلحانه. ذكر 

شده مواد منفجره نباشد جرم فوق محقق نمي شود. در اين ماده معاونـت در حكـم جـرم كامـل و مسـتقل اسـت و       
  )302:1384مجازات جرم كامل و مستقل بر آن است. (ساريخاني،

گـردد. چنانكـه گفتـيم طبـق نظرمشـهور فقهـاء، در        مربوط به محاربه، مشخص ميدراين ماده نيز عدول از ضوابط 
قانون مجازات اسالمي نيز  183تعريف محارب آمده است، كسي كه با قصد ترساندن مردم دست به اسلحهببرد. ماده

تعريـف  االرض را چنـين   كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زيرعنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد فـي 
كرده است، هر كس برايايجاد رعب و هراس و سـلب آزادي و امنيـت مـردم، دسـت بـه اسـلحه ببـرد، محـارب و         

كنـد؟ آيـا قانونگـذار،     سازگاري پيدامي 188حال بايد پرسيد، چگونه اين تعريف باماده،» باشد. االرض مي مفسدفي
؟ آيا در ديد قانونگـذار، دسـت بـه اسـلحه     داند نامزد شدن براي پست حساس كودتا را مساوي باكشيدن اسلحهمي

داد كـه   بردن، معنايي فراتر از مفهوم عرفي وحقيقي آن دارد؟ بهتـر بـود  قانونگـذار تعريفـي از محـارب ارايـه مـي       
  .صدق داشته باشددرتمامي موارد فوق، 
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  نامزد شدن براي تصدي يكي از پست هاي مهم كودتا:-4

هر كـس در طـرح   "پيشبيني شده است. مطابق اين ماده  1370اسالمي مصوب قانون مجازات  188اين جرم در ماده 
براندازي حكومت اسالمي خود را نامزد يكي از پست هاي حساس حكومت كودتـا نمايـد و نـامزدي او در تحقـق     

  "كودتا به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في االرض است

كه صرفاً قبـول كـرده اسـت كـه در صـورت پيـروز شـدن        فرد مشمول اين ماده در طرح براندازي شركت نداشته بل
كودتاچيان يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا را قبول نمايد. براي شمول اين ماده نسبت به فرد، عـالوه بـر   

اين نامزد بايد به داليلي مثل ذي نفوذ يا محبوب بودن نامزد اينكه پست مورد نظر وي بايد عرفاً حساس تلقي شود، 
  ه يا بخشي از مردم، در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد.در بين هم

بر خالف جرم طرح براندازي حكومت اسالمي كه قانون گذار اشاره به فرد يا گروه كرده در ايـن مـاده فقـط كلمـه     
را به كار برده است. پس هركس اعم از فرد يا گروه است. و شامل افرادي مي شـود كـه داراي مسـئوليت     "هركس"

باشند. و حكم ماده نمي تواند افرادي را كه از نظر مقررات كشوري به علت صغر سن و يا نقـص قـواي    كيفري مي
عقلي و يا محكوميت به جرائم خاص و يا كساني كه به موجب حكـم دادگـاه بـه محروميـت از حقـوق اجتمـاعي       

  )60:1374محروم شده اند، در بر گيرد.(پيماني،

و تجاوز به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و واژگون ساختن حكومـت و  ت مراد از كودتا سوء استفاده از قدر
در اختيار گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي است كه معموالً به سركردگي و رهبري يكي از مقامـات مهـم نظـامي    

  )60:1374صورت مي گيرد. (پيماني،

مي كند، بايـد وجـود او در تحقـق جـرم      كسي كه خود را جهت طرح براندازي حكومت اسالمي نامزد پست مهمي
كامالً موثر باشد. بدين معني كه ديگران بدانند كه چه شخصي رهبري و مسئوليت آنها را بر عهده خواهد گرفت كـه  
اين را دادگاه رسيدگي كننده با در نظرگرفتن شخصيت سياسي، اجتمـاعي، سـوابق و فعاليـت مبـارزاتي و وجهـه و      

  يا نبودن اقدام وي را مشخص مي كند.  اعتبار نامزد، موثر بودن

عمد عام مرتكب، داير بر قصد قصد خيانت به كشور، از طريق نامزدي جهت عهـده  جهت تحقق اين جرم عالوه بر 
دار شدن يكي از مشاغل حساس در كودتا، وجود احراز قصد خاص مرتكب نيز ضروري اسـت. كـه قصـد خـاص     

  دتا است.مرتكب موثر بودن نامزدي شخص در تحقق كو
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  ديگر مصاديق: 

 
قانون مجازات نيروهاي مسلح از ديگر موارد مفروض محاربه است. در اينماده، هر نظامي كه به طرف دشمن  51ماده

شـود. در   ب محسوب و به مجازات محارب محكوم مـي محارشود، كند و فرار اوموجب تقويت دشمن مي فرار مي
گونـه قيـد و    مرتكب عمل فوق را در اعمال مجازات لحاظ كند بـدون هـيچ  اينجا نيز قانونگذار بدون آنكهسوءنيت 

شرطي، موضوعرا به محاربه احاله داده است. البته همانگونه كه در مورد ساير مواد قـانوني، صـحبتكرديم، ايـن تنهـا     
هـاي   ونـه انگاري كه همانا احراز سوءنيتاست، زير پاگذاشته شده است. نم ترين اصل جرم موردي نيست كه اساسي

الـذكر،   قانون جرائم نيروهاي مسـلح آمـده اسـت. طبـق مـواد فـوق      65،64 63، 61، 60ديگري از اين عمل، درمواد،
حيف و ميل، رهنگذاشتن اشياي نظـامي، مخفـي كـردن ايـن وسـائل، اسـتفاده غيرمجـازاز وسـائل نظـامي،           ،فروش

اموال و لوازم متعلق بهدولت يا آنچـه در اختيـار    ،ءواردآمدن خسارت يا فقدان يا از بين رفتن اسلحه، مهمات و اشيا
احتياطي نظامي يا عدم اجراي مقررات، درصورتي كه منجر به اخالل و افساد و شكست جبهه  دولت است در اثر بي
شود تا مرتكباعمال فوق، محارب محسوب شود. در اينجا نيز نه ظاهر اين جرائم بـا محاربـه    اسالم گردد، باعث مي

خورد. در حالي كه از ديـدگاهفقهي، هـيچ يـك از     سازگاريدارد و نه ضوابط مربوط به محاربه در اينجا به چشم مي
احتياطي نظـامي و عـدم اجـراي     قانون فوق كهحتي بي 65شود. همچنين، در ماده اعمال فوق، محاربه محسوب نمي

نويسي  ر ازعدول از ضوابط حاكم بر قانوني ديگامقررات، با شرط شكست جبهه اسالم، محاربه محسوبشده، نمونه
  . شود و حقوق جزا مشاهده مي

يل يا اداره جمعيت و يا شركت و يا معاونت در جمعيتي است كـه بـه منظوربرانـدازي    كاز ديگر مصاديقمحاربه، تش
قـانون مجـازات    8 ادهنظام جمهوري اسالمي باشد، با اين شرط كه مرتكب عمل فوق، نظامي باشد. اينمـورد، در مـ  

توانـد كـافي باشـد تـا مجـازات       جرائم نيروهاي مسلح بيان شده است. بنابراين، مجردتشكيل يا اداره جمعيت، مـي 
محارب اعمال شود. در اينجا نيزقانونگذار انجام عملي رامحاربه فرض كرده است كه درواقـع چنـين نيسـت. شـايد     

توان آن را محاربه ناميد. چرا كـه تـا وقتـي،اين جمعيـت،      نمي عمل فوق رابتوان شروع به جرم محاربه دانست ولي
  محارب محسوب  نيست.، باشد   اسالمي شروع نكردهجمهوري اقدامات خود را عليه نظام 

كند و مجازات يـك جـرم را بـراي     قانونگذار، از برخي ضوابط و اصول جزاييعدول ميهمانطور كه گفته شد گاهي 
عليت ميان آن دوجرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجـازات بـه كـار    جرمي ديگر بدون وجود رابطه 

آتـش زدن عمـارت، بنـا، كشـتي، هواپيمـا، كارخانـه، انبـار و هـر          675) مـاده، 1گيرد. بـراي نمونـه، درتبصـره(    مي
بـه  محلمسكوني يا معد براي سكني، جنگل، خرمن، يا هر نوع محصـول زراعـي يـا اشـجار، مزارع،باغهـاي متعلـق       

داند چه اموال متعلـق بـه دولـت     ديگري را، اگر با قصد مقابله با حكومت اسالمي باشد، مشمول مجازاتمحارب مي
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گيرد كه سـالح بكشـد.    د كه عنوان محاربه، به كسي تعلق مينباشد يا نباشد. در حالي كه اجماع فقها، نظربر اين دار
است، قانونگذار نبايد براي جـرم فـوق، مجازاتمحـارب را    در اينجا، چونكشيدن سالح در تحقق جرم، نقشي نداشته 

نيز، بـراي تخريـب، تحريـق، از كارانـداختن و هـر نـوع خرابكـاري در         678) ماده1( اعمال نمايد. همچنين، تبصره
برق، نفت، گاز، پست و تلگـراف وتلفـن، مراكـز     ،هاي آب وفاضالب تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه

ابرات، راديو وتلويزيون، سد، كانال، خطوط انتقال نيرو و مخابرات و نيز عالئم راهنمايي و رانندگيبـه  فركانس و مخ
امقابله باحكومت اسالميباشد، مجازات محارب را در يدرنظم و امنيت جامعه و شرطي كه عمل فوق به منظور اخالل 

ن تأسيسات به هزينه يا سرمايه دولت باشد يا بـا  فرقي نداردكه اي 687نظر گرفته است. درمورد فوق، بنابر نص ماده،
سرمايه مشترك دولت و بخشغيردولتي باشد و يا اينكه به طور كامل توسط بخش خصوصي بـراي اسـتفاده عمـومي    

آنچه مهم است اين است كه موضوع تحريق و تخريب و... وسائل وتأسيساتي باشد كـه مورداسـتفاده عمـومي    ،باشد
قانون مجازات نيروهاي مسـلح بـراي    72درماده،بينيم عدول قانونگذار از ضابطه تناسب را مي باشد. در اين ماده نيز

زدن تأسيسات يا ساختمانهاينظامي، كشتي و هواپيما و امثال آنها، انبارها و راهها و وسـايل ارتبـاطي و    تحريق، آتش
ه قصـد برانـدازي حكومـت وايجـاد     مخابراتي،ملزومات جنگي و مهمات و... در صورتي كه مرتكب نظامي باشد و ب

فساد باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است. يكي ديگر از موارد عدول قانونگذار ازضوابط مربوط به محاربه، 
) قانون مبارزه با موادمخدر است. اين ماده در بيانمجازات تكرار (براي بار چهارم) جرم ورود، توليد، توزيـع،  9( ماده

و فروش، درمعرض فروش قرار دادن، نگهداري، مخفي كـردن، حمـل كـردن هـروئين، مـرفين،      صادر كردن، خريد 
ـ  كدئين، متادون وديگر مشتقات شيميايي مرفين، كوكائين، عصاره شيميايي حشيش، روغن حشيش و... مي در «د:گوي

االرض اسـت و   يگرم برسد، مرتكب درحكم مفسد ف مرتبه چهارم، چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي
شود كه اين ماده، حتي از آنچه كه  با دقت در آخرين عبارتماده فوق، روشن مي» شود. به مجازات اعدام محكوم مي

) پذيرفته است، عدول كرده است. زيرا كه در آن ماده، ديدگاه اختياري بودناعمال 191ماده(در قانون مجازات اسالمي
ر اينجا، از اين قاعده نيز عدول شده استو قاضـي ملـزم اسـت كـه مجـازات      مجازات محاربه پذيرفته شده بود ولي د

باشد كه شرط كشيدن سالح را  مي 183اعدام را اعمال نمايد.همچنين محارب دانستن مرتكب جرم فوقبرخالف ماده
 گويد: فرمانده هـر قسـمت نظـامي كـه بـا دشـمن       قانون مجازاتجرائم نيروهاي مسلح مي 17لحاظ كرده است. ماده

قرارداد تسليم منعقدكند، هرگاه تصميم متخذه، موجب خلـع سـالح عـده تحـت فرمانـدهي يـا اسـارت نيروهـا يـا          
مجازاتهـاي   ريـا تسليمĤنچه كه دفاع و حفاظتش به عهده اوست، بشود، در حكم محارب است. بنـابر مـاده فـوق، يك   

توان اعمال نمـود.   درمورد اين فرد ميشود. حال بايد پرسيد، چگونه حكم محارب را  اعمال مي 190مصرح در ماده
هاي اعمال آن حكم فراهم گردد و در اينجا بايد پرسيد كدام يك  اگر حكمي بخواهد اعمال شود بايد شرايط وزمينه

سالح كشيدن همراه با قصد مقابله با حكومت اسـالمي، مقابلـه باخـدا و رسـول او و...) دراينجـا      (از ضوابط محاربه
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ه نيز ازجمله موادي است كه به ركن معنوي جرم توجه ننمودهاست. براي نمونـه، اگـر فرمانـده    وجود دارد. اين ماد
يك سپاه از هر جهت راهي براي مقابله با دشمن نداشتهباشد ودر شرايط اضطرار قرارداد تسـليم را امضـا كنـد، بـه     

آيـا اعمـال ايـن مجـازات در     علت آنكه اين ماده، هيچ قيد وشرطي ندارد، به مجازات محارب محكوم خواهد شـد.  
الحكم در تعارض نخواهد بود. آيااعمال مجازات براي فردي كه قصد فعل و قصـدنتيجه   صورت فوق ياحديث رفع

  را ندارد، رواست؟

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح براي هر يك از فرماندهان يا مسئوالن نظـامي كـه پـس از دريافـت     20در ماده 
ي، عمليات را ادامه دهند در صورتي كه عمل آنها، موجب افساد و يا اخـالل در نظـام و   دستور توقف عمليات جنگ

  شكست جبهه اسالم شود مجازات محارب را در نظر گرفته است.

مراد از اقدام براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت ايران اين است كه عده اي از نظاميان متشكل در يـك نقطـه   
نيرو هاي نظامي و انتظامي مستقر در آن نقطه برآمده و وسل به زور درصدد خلع سالح ساير از كشور مسلحانه و با ت

  )1377: 121تسلط خود را بر آن محل تثبيت نموده و مردم را از اطاعت حكومت مركزي منع كنند.(وليدي، 

رمانـده و يـا مسـئول    ايرادي كه بر اين ماده است اينكه قصد مجرمانه را مفروض دانسته است. يعني ممكن اسـت ف  
نظامي قصد افساد و اخالل در نظام و يا شكست جبهه اسالم را نداشته باشـد و حتـي انگيـزه او در ادامـه عمليـات      
جنگي، انگيزه اي شرافتمندانه بوده باشد ولي با اين وجود به خاطر تمرد از فرمان مافوق خود، به مجـازات محـارب   

بر حقوق جزا، سازگاري ندارد زيرا كه براي جرم دانستن يك عمـل ركـن    محكوم مي شود. اين امر با ضوابط حاكم
مادي و معنوي وجود داشته باشد. در اينجا، بدون اينكه ركن معنوي جرم كه شامل سوء نيـت عـام و خـاص اسـت     

اگـر   ثابت شود، حكم به محاربه بذراي چنين عملي داده اند. ايراد ديگر واژه جبهه اسالم است كه بـا توجـه بـه آن،   
طرفين جبهه، هر دو از مسلمين باشند و هر دو از شيعيان باشند، به كدام يك بايد جبهه اسالم گفت كه اگر شكست 

 حاصل شد؛ اين مجازات اعمال شود.
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  نتيجه:  

گاهي قانون گذار از برخي از ضوابط و اصول جزايي عدول مي كند و مجازات يك جرم را براي جرم ديگـر بـدون   
وجود رابطه عليت ميان آن دو جرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجازات به كار مي گيـرد. همـانطور   

شرايطي مي توانند چنين محسـوب شـوند.   كه گفته شد برخي از جرائم در حكم محاربه محسوب گشته اند و با در 
در حالي كه هيچ ارتباطي با سالح و دست به اسلحه بردن ندارند. اين جرم در قوانين مختلف پيش بيني شده اسـت.  

 "توجه به قصد مرتكب و مالحضـه آثـار ناشـي از اعمـال وي     "مالك اصلي مقنن براي كيفر محاربه در اين جرائم 
شكست جبهه اسالم و ... بوده است. كه اين مصاديق اكثراً جرائم عليه امنيـت هسـتند و از   مبني بر اخالل در نظام و 

  .…مصاديق بغي و جرم سياسي بوده و اعمال كيفر محاربه در مورد مرتكبين آن خالي از ايراد نيست. 

ك فـرد هـم   در مورد جرم محاربه و افساد في االرض و طرح براندازي حكومت اسالمي تحقق يك جرم  با عمل يـ 
 .…به كار رفته» هر كس«كلمه  183امكان پذير است. در جرم محابه و افساد في االرض در ماده 
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