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  چكيده    

يكي از محاربه و افساد في االرض . دسته اي از جرايم كه از فقه اسالم وارد حقوق موضوعه ايران شده است حدود مي باشد
محارب اسم فاعل از باب مفاعله مي باشد كه ريشه آن حرب است و حرب در لغت به معناي جنگجو و پيكارگر . اقسام حدود مي باشند

جرم مستقل  اربه را دوحم في االرض و عده اي افساد .آمده است... نابودي و   فتنه،  افساد نيز از ريشه فسد به معناي تباهي،. است
در اين رابطه چنين به نظر مي رسد كه قانون گذار جمهوري اسالمي ايران افساد في .ه اي مخالف اين عقيده هستندعد و دانند.مي

 قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون اخاللگران اقتصادي، :قوانين مختلف از قبيل چراكه در .اربه مي داندحاالرض را جرمي مستقل از م
  .اشاره نموده است اين موارد به...و قانون عبوردهندگان ازمرزها

  
   سوره مائده 33افساد في االرض،محاربه،آيه  :كلمات كليدي

  
  مقدمه

تغيير پيدا كرد ونظام  جمهوري اسالمي ايران تاسيس گرديد قوانين و مقررات  1357حكومت ايران پس از انقالب سال 
شتر از حقوق غربي اقتباس شده بود تغيير پيدا كرد و بر اساس جمهوري اسالمي ايران نيز به واسطه ي همين انقالب كه پيش از آن بي

كليه قوانين و «: در همين راستا در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران چنين آمده است كه. قوانين اسالمي تدوين گرديد
  » ...براساس موازين اسالمي باشدمقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد 

سوره ي مائده اقتباس 33جرمي است كه از فقه اسالم و از آيه ي . محاربه و افساد في االرض كه يكي از اقسام حدود مي باشد
ه قانون مجازات اسالمي جرم محاربه و افساد في االرض پيش بيني گرديده است ك 183به واسطه ي همين آيه در ماده . گرديده است

هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد «: در  اين ماده چنين آمده است
  .في االرض است

  
  معناي لغوي افساد في االرض-1

                                                 
  اه تهراندانشگ دانشكده حقوق عضو هيئت علمي *

  تهراندانشگاه  دانشكده حقوق عضو هيئت علمي **
 كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي  ***



                                                                                            Www.HaghGostar.Irشده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترنتشر م
٢

و فتنه و آشوب و  در فارسي فساد به معناي تباه شدن، نابود شدن، از بين رفتن، متالشي شدن و نيز به معناي تباهي و خرابي
  2.شرارت و بدكاري آمده است
  »الفساد نقيض الصالح«: چنين آمده است 4و كتاب العين 3در محيط في اللغه

  5».فساد يعني تباهي، كه در لغت آنرا را ضد صالح گفته اند«: سيد علي اكبر قرشي در قاموس قرآن درمورد فساد چتيت مي نويسد كه
  
  محاربهرابطه افساد في االرض و-2

سوره ي مائده كه  32اين نظر با توجه به آيه ي . سوره ي مائده در مقام تأسيس است 33عده اي بر اين نظر هستند كه آيه ي 
جميعاً ومنْ  لْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسنَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد فى ا بنى إِسرَ ءيلَ أَنَّه من قَتَلَ  مْن أَجلِ ذَ لك كَتَبنَا علَى «: خداوند مي فرمايد

لَقَديعاً ومج ا النَّاسيأَح Ĥا فََكأَنَّماهيذَ أَح دعم بنْهيراً مإِنَّ كَث ثُم نَتيلُنَا بِالْبسر متْهءĤرِفُونَ جسضِ لَمى الْأَرف ك؛ قابل قبول تر است، چرا   ل
لذا محاربه و افساد في االرض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه . خير در بيان تجويز قتل براي مفسدين في االرض استكه آيه ا

اما در محاربه به خاطر نوع خاصي از اقدامات محارب كه در واقع مصداق اعالي فساد در زمين . مصداقي از افساد في االرض است
  . ه استتعيين شد 33است، مجازاتش طبق آيه ي 

عطف كه در آيه ي ) واو( بنابراين انواع ديگري از افساد في االرض هم وجود دارد كه از حكم محارب خارج هستند زيرا 
مذكور وارد شده است داللت بر مغايرت معطوف با معطوف عليه دارد و ليكن چون مجازات مفسد در آيه قبل آمده حاكي از آن است 

آمده است كه منظور از آن شرك ) إذ فساد في االرضِ(چنانچه در كتب تفسير هم در معناي . رض استكه محاربه نوعي افساد في اال
 يا قطع طريق يا زناي محصنه و غير ان از اسباب و موجبات قتل مي باشد، فقها نيز فساد در زمين را منحصر به محاربه ندانسته و عالوه بر

، اخذ مال از طريق پيام جعلي، آتش زدن  منزل ديگري، اعتياد به كشتن اهل ذمه و عبيد نيز موارد باال، در باب آدم ربايي، كفن دزدي
  6.را به كار       برده اند» مفسد في االرض«عنوان 

آيت اهللا مكارم شيرازي در استفتائات جديد خود افساد في االرض و محاربه را دو عنوان مترادف ندانسته بلكه آن دو را 
   7.كرده استمتفاوت قلمداد 

 33ايشان هر چند در آيه ي . فيض كاشاني در تفسير خود محاربه و افساد في االرض را دو عنوان جداگانه قلمداد كرده است
. سوره ي مائده، قطع طريق را كه از مصاديق محاربه مي باشد 32سوره ي مائده ذكري در مورد افساد في االرض ننموده، اما در آيه ي 

  8.انها را دو عنوان مجازا قلمداد نموده استجدا دانسته و 
سوره ي  33در آيه ي ) واو عطف(مهدي نعناكار اعتقاد دارند بر اينكه افساد في االرض و محاربه دو عنوان مجزا مي باشند و 

عنوان مفسد در آيه قبل مائده داللت بر مغايرت معطوف با معطوف عليه دارد به عبارت ديگر  آيه در مقام تاسيس بوده نه تاكيد وليكن 
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آمده و مجازاتش به طور كامل به همراه محاربه در آيه ي بعد ذكر شده است و حاكي از آن است كه محاربه خود نوعي افساد في 
  9.االرض است و به عبارتي مصداق بارز و كامل آن مي باشد

) يسعون في االرض فساداً(ربه مطرح شده و جمله در مقابل گروهي ديگر چنين اعتقاد دارند كه در آيه مذكور تنها عنوان محا
از نوع عطفي بوده و كلمات مذكور » يسعون«و » يحاربون«ميان كلمات ) واو( نيز جنبه ي تاكيدي دارد و عقيده ايشان بر آن است كه 

عنا كه تحقق جرم مذكور نيازمند اين صله مي باشند و به وسيله آن به يكديگر مربوط شده اند و اين داللت بر جمع بين انها دارد به اين م
است كه هم محاربه حادث شود و هم افساد في االرض و اين در حالي است كه اگر قصد و انگيزه در بيان حكم دو عنوان بوده باشد، 

ست كه  در زمين به عبارت ديگر اين گروه معتقد هستند كه محاربه هر نوع فسادي ا. را مجدداً تكرار مي نمود» الذين«مي بايست كلمه 
ايجاد مي شود، يعني ايجاد اختالل در امنيت جامعه از طريق ترسانيدن كه اصوالً جز با به كار بردن اسلحه و تهديد و قتل صورت 

  10.گيرد.نمي
را در صورتي ) محاربه(در تحرير الوسيله نيز چنين اعتقادي را دارد ايشان اعمال مجازات هاي چهارگانه ) ره(امام خميني 

به عبارت ديگر براي اعمال مجازات محاربه براي شخص محارب عالوه بر . يز مي دانند كه محاربه بر وجه افساد صورت گرفته باشدجا
  11.قصد به كار بردن سالح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد في االرض را هم شرط دانسته اند

تقاد بر آنست كه محاربه و افساد في االرض دو عنوان مجزا در تفسير نمونه محقق گرانقدر آيت اهللا مكارم شيرازي را اع
  12.سوره ي مائده مخصوص محاربه است، و افساد في االرض عنوان جداگانه اي از آن نمي باشد 33نيستند و آيه ي 

  . نيز هم عقيده هست با آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي 13دكتر محمد بيستوني در تفسير جوان
دو عنوان مجزا نيستند » افساد في االرض«و » محاربه«م دكتر شامبياتي اعتقادشان بر اين است كه جرم در بين حقوقدانان ه

بايستي هم فساد در زمين اتفاق ) سوره ي مائده مي باشد  33كه برگرفته از آيه ي ( ا .م.ق 183بلكه براي اعمال مجازات موضوع ماده 
افساد هر يك جزئي از سبب هستند و مجازتهاي چهارگانه مسبب مي باشند لذا مقوله آنها بيفتد و هم محاربه، به عبارت ديگر محاربه و 

يك جزء سبب بدون جزء ديگر موجب مجازات نمي شود، بلكه تنها وقتي كه محاربه و افساد با هم وجود پيدا . سبب و مسبب است
  14.كنند، به دنبالش مجازات اعمال خواهد شد كه مسبب است

  
  ني افساد في االرضمصاديق قانو-3

و با توجه به اينكه در . با توجه به اينكه كشور ايران يك كشور اسالمي است اكثر قوانين آن مقتبس از فقه اسالم مي باشد
حقوق موضوعه ايران جرم افساد في االرض جرمي مستقل از محاربه در نظر گرفته شده است حال مي خواهيم ببينيم كه آيا چنين 

  به عبارت بهتر آيا قانونگذار ما در اقتباس جرم افساد في االرض از فقه تخطي نموده است يا خير؟ .وجود دارد يا خيرعنواني در فقه 
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فقها در هيچ يك از كتب فقهي بحثي مستقل تحت عنوان افساد في االرض ارائه ننموده اندو فقط بعضي از فقهايا مفسران  
با عنوان افساد في االرض مطرح نموده اند از قبيل كفن دزدي، آتش زدن منزل ديگري، اسالمي چه شيعه و چه سنّي جرمهاي خاصي را 

، اما قانونگذار ايران در موارد مختلفي به ذكر مصاديقي از افساد في االرض پرداخته كه اين خود نشانگر آن ...اعتياد به كشتن اهل ذمه و
در ادامه مصاديق افساد في االرض در حقوق . از فقه تخطي نموده استاست كه قانونگذار ايران در اقتباس جرم افساد في االرض 

  .موضوعه ايران را بيان خواهيم نمود
  
  قانون مبارزه با مواد مخدر 3-1

  .چنين آمده بود 3/6/67قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  6در ماده ي 
م يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي براي بار دو 5و 4مواد1،2،3مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي «

برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد ... بار سوم دو برابر ميزان مقرّر در هر بند و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب دو و نيم و سه و نيم و
  .ضربه است 74بود، مجازات شلّاق براي بار دوم به بعد به حداكثر 

كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد  5وق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از در موارد مذكور در ف
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در مالء عام اجرا مي . في االرض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود

  ».گردد
براي بار دوم  8ماده  5تا  1ت مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي مجازا« :همين قانون نيز چنين آمده بود كه 9در ماده ي 

و يك برابرو نيم مجازات مذكور در هر بند،و براي بار سوم در برابر ميزان مقرّر در هر بند خواهد بود مجازات شلّاق براي دوم يك برابر
ضربه  74ر بند خواهد مجازات شلّاق براي باردوم به بعد حداكثر نيم مجازات مذكور در هر بند، و براي بارسوم دو برابر ميزان مقرّر در ه

و به مجازات . است در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في االرض است
چنانچه مجموع . م خواهد يافتحكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در مالء عام انجا. اعدام محكوم مي شود

موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي، ده تا پانزده سال حبس با 
  ».هفتاد وچهار ضربه شلّاق محكوم مي شود

. ي االرض را جرمي مستقل قلمداد كرده استچنانچه مالحظه مي شود قانونگذار با عنايت به قوانين فوق الذكر جرم افساد ف
عين قانون عنوان  9اما در ماده . حذف شد 6از ماده » مفسد في االرض«قانون مبارزه با مواد مخدر عنوان  17/8/76هر چند در اصالحيه 

  .مفسد في االرض از اين ماده حذف نگرديد
  
  ي قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبردار 3-2

  :آمده است 15/9/67قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختالس و كالهبرداري مصوب  4در ماده 
كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امرارتشاء و اختالس و كالهبرداري مبادرت ورزند عالوه بر ضبط كليه «

ع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختالس و كالهبرداري و در اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند به نف
آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد 

  ».مفسد في االرض خواهد بودمحكوم مي شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في االرض باشند مجازات آنها، مجازات 
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در اين ماده چنين بيان گرديده است كه اگر اعمال مذكور صدق عنوان افساد في االرض كند شخص مفسد في االرض 
خواهد بود، فلذا تعيين افساد في االرض بودن اعمال مذكور در ماده را به عهده ي قاضي گذاشته، اما اينكه قاضي با كدام معيار اعمال 

  15.گرفته را مصداق افساد في االرض بداند مشخص نگرديدهصورت 
صدق عنوان محاربه نيست به دليل اينكه عناصر و اركان تشكيل » مصداق مفسد في االرض باشند«هم چنين منظور مقنن از 

هرگاه ارتكاب جرايم بنابراين مقصود مقنن آن است كه . دهنده جرايم مذكور در ماده هيچ گونه شباهتي با اركان جرم محاربه ندارد
مالي فوق در سطح وسيع صورت گرفته و به قصد ايجاد اخالل در نظام اقتصادي حكومت اسالمي، فتنه گري و سست كردن پايه هاي 

  16.نظام باشد چنين شخصي مصداق عنوان مفسد في االرض بوده و مي توان او را اعالم كرد
  
  قانون اخالل گران اقتصادي 3-3
ارتكاب هر يك از اعمال  -1چنين آمده است ماده  19/9/69نون مجازات اخالل گران اقتصادي مصوب قا 2و1در مواد    

  .مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازات هاي مقرّر در اين قانون محكوم  مي شود
يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا اخالل در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكّه قلب ) الف

  .توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن
اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كالن ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ي ) ب

اير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و س
  يا كمبود در عرضه آنها

اخالل در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا )ج
توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختالل در  تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر

  .سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها
هرگونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملّي اگر چه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب ) د

  .ده است مال موضوع قاچاق تلقّي و به سود دولت ضبط مي گرددو كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشوردر نظر گرفته ش
وصول وجوه كالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال ) هـ

  .مردم يا اخالل در نظام اقتصادي شود
ور به هرصورت از قبيل تقلّب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه اقدام باندي و تشكيالتي جهت اخالل در نظام صادراتي كش) و

  . ...آن و تقّلب در قيمت گذاري كاالهاي صادراتي و
تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به ) ز

  17.را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري
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قاضي ذيصالح براي تشخيص عمده يا كالن و يا فراوان بودن موارد مذكور در هريك از بندهاي فوق الذكر عالوه  -تبصره
ن مي تواند حسب مورد، نظر بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آ

  .مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد
  18.پرونده هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي شود -تبصره
چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران و يا به قصد  1هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده  -2ماده

قابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في االرض باشد مرتكب به اعدام و در غير م
اينصورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم   مي شود و در صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از 

  .دست آمده باشد حكم خواهد داد طريق خالف  قانون به
قانون اخالل گران اقتصادي همانطوريكه مالحظه مي شود قانونگذار تنها بسنده كرده است به عنوان افساد في  2در ماده 

واينكه تصميم گيري در مورد تطبيق عمل صورت گرفته با اين عنوان بر چه معيارو . االرض بدون آنكه اين جرم را تعريف كرده باشد
  .ساسي خواهد  بود مشخص نگرديده استا

  
  قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح  3-4

و . جرائمي به عنوان محاربه قلمداد شده است 9/10/82در موارد متعددي از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 
هر نظامي كه نظاميان يا : ن مزبور آمده استقانو 23مثالً در ماده . حال آنكه جرائم مذكور هيچ گونه سنخيتي با جرم محاربه ندارد

اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا . اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند
شكست نيروهاي  موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن، آنان را مخفي نمايد در صورتيكه به منظور براندازي حكومت يا

  .خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والّا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود
  :گفته شده است كه چنين توسعه ايي در مفهوم محارب توجيهي ندارد مگراينكه بگوييم

  .مي دانندرا محاربه » صرف اخالل به امنيت عمومي« قانونگذار از نظر فقهايي پيروي كرده كه  -ا
كه در بين اين دو احتمال، احتمال نخست با اين استدالل كه حتي . يا اينكه مرتكبان اعمال مذكور را مصداق مفسد في االرض بدانيم - 2

رد . اگر قصد مرتكب مقابله با نظام يا شكست جبهه خودب نيز نباشد باز هم محارب است، زيرا امنيت عمومي را به خطر افكنده است
 .شده است

بنابراين هرگاه شخص نظامي با به كار بردن سالح موجب سلب امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت گردد، عمل او را بايد 
افساد في « و نيز در صورتيكه عمل مرتكب به قصد افساد و اخالل در نظام باشد، به گونه اي كه عمل او مصداق . مصداق محاربه دانست

  19.في االرض است باشد، عنوان عمل افساد» االرض
در قانون فوق الذكر نيز باز ايرادي كه به قوانين قبل وارد مي شد را مي توان وارد كرد كه باز تعريف و معياري براي تطبيق 

  .اعمال صورت گرفته با فساد في االرض مشخص نگرديده است
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  قانون مجازات اسالمي  3-5
اليحه ارائه شده به شوراي نگهبان مفسد في االرض چنين تعريف  201در ماده  1361در قانون حدود و قصاص مصوب سال 

  .شده بود
هر فرد يا گروهي كه با توجه و آگاهي، دست به عملي زنند كه سالمت نظام جامعه اسالمي را در قسمتي از زمين « 201ماده 

  ».به خطر انداز مفسد في االرض است
  .پيشنهادي، چنين اعالم نظر نموددر خصوص ماده  13/6/61شوراي نگهبان در تاريخ 

حذف شود و مصاديق الزم را به عنوان موادي صريحاً ذكر نمايند از قبيل تشكيل مراكز فساد و عشرتكده و امثال  201ماده ي 
  ».آن از تهيه و فروش مواد مخدر در حد زياد كه موجب فساد جامعه شود

به .اليحه پيشنهادي به شوراي نگهبان بسيار بسيط و عام مي باشد 201همانطوريكه مالحظه مي شود تعريف ارائه شده در ماده 
نظر مي رسد شوراي نگهبان نيز به همين دليل يعني وسيع و عام بودن اين اليحه آنرا حذف كرده است نه به اين خاطر كه افساد في 

پيشنهادي چنين اعالم مي كند كه  201ماده ي االرض مستقل از محاربه نيست چرا كه شوراي نگهبان در ادامه نظر خود مبني بر حذف 
چون در مسائل جزائي نمي توان براي قاضي قائل به اختيار تفسير موسع از .مصاديق افساد في االرض به عنوان موادي صريحاً ذكر گردد

ان يك وسيله استفاده و با برخالف حقوق خصوصي كه متون قانوني قابليت انعطاف دارد و قاضي مدني از آنها به عنو. قوانين جزائي شد
توجه به احتياجات روز و نيز تحوالت اوضاع اجتماعي و اقتصادي مبادرت به حل مسائل و صدور حكم  مي نمايد اما در امور جزائي 

تماالً يكي و اح. و همانطوريكه فوقاً نيز ذكر گرديد 20چنين اختياري به قاضي داده نشده است با استناد به منع تفسير موسع قوانين جزائي
  .پيشنهادي توسط شوراي نگهبان به خاطر منع تفسير موسع قوانين جزائي بوده باشد 201از داليل رد ماده 

نيز باز تعريفي  1370، افساد في االرض بدون تعريف باقي ماند و در اصالحيه سال 1361بنابراين با تصويب نهايي قانون سال 
يكسري جرائم  1386نگرفت اما در اليحه پيشنهادي قانوني مجازات اسالمي به مجلس در سال از افساد في االرض توسط مقنن صورت 

  .افساد في االرض به شمار آورده شده است
هر كس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي و خارجي، « :اليحه مذكور چنين آمده است كه 288 -10در ماده ي 

وزي،تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك،داير كردن مراكز فساد و فحشا اخالل در نظام اقتصادي كشور،آتش س
گردد به گونه ايي كه سبب اخالل شديد در نظام عمومي كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا 

في االرض محسوب و به مجازات محاربه محكوم  اموال عمومي و خصوصي شود يا سبب اشاعه فحشا در حد وسيع گردد مفسد
  ».گردد.مي
  
  قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها  3-6

  .چنين آمده است 14/7/67در ماده يك قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور مصوب 
غيرمجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد،  هر كس ديگري را به طور غيرمجاز از مرز عبور دهد و يا موجبات عبور« 1ماده 

  ».مجرم و به يكي از كيفرهاي ذيل محكوم خواهد شد
 10تا  2در صورتيكه عمل عبور دهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد في االرض نباشد به حبس از  -الف

  .سال محكوم خواهد شد
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عنوان محاربه و افساد في االرض چيست چنين به نظر مي آيد كه منظور  در اين ماده اينكه مقصود مقنن از بكار بردن 
دكتر هوشنگ . قانونگذار محاربه نباشد چرا كه نوعاً قاچاق انسان فاقد عنصر به كارگيري اسلحه به قصد ايجاد رعب و وحشت است

ونگذار اسالمي برخي از جرائم را به جرم محاربه و افساد قان: شامبياتي نيز همين اعتقاد را دارد ايشان در اين رابطه چنين اعتقاد دارند كه
في االرض تعميم داده و مرتكب را به مجازات محاربه محكوم مي نمايد در حالي كه برخي از آنها با تعريف ارائه شده  براي محاربه 

ونگذار از عنوان محاربه و افساد في االرض ايشان پس از ذكر اين مطالب مواردي را بيان مي كنند كه با وجود اينكه قان. سازگاري ندارد
استفاده كرده ولي به هيچ وجه اركان خاص جرم محاربه و افساد في االرض در اين جرايم وجود ندارد كه يكي از اين موارد قانون 

  21.مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور مي باشد
ع اقتصادي و حداكثر تضعيف نظام اسالمي است كه در اين صورت هرگاه عمل بنابراين در قاچاق انسان قصد قاچاقچيان مناف

  .قاچاق دختران و پسران كم سال حتي بزرگساالن موجب ايجاد فساد گسترده اي گردد، مرتكب مصداق مفسد في االرض است
  
  قانون تشديد مجازات جاعالن اسكناس 3-7

و وارد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول در ماده واحد، قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس 
  .چنين آمده است 29/1/1368مصوب 

هر كس اسكناس رايج داخلي را بالمباشره يا با واسطه جعل كند، يا با علم به جعلي بودن توزيع يا مصرف نمايد،چنانچه «
  .ا داشته باشد به اعدام محكوم  مي شودعضو باند باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسالمي ايران ر

همچنين عامل عامد و عامل ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم مي گردد مگر آنكه عضو باند 
  .نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده است

ن موضوع ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس را مفسد في همانطوريكه مالحظه مي شود قانونگذار مرتكبي
  .االرض تلقّي كرده و مجازات اعدم را براي آنها در نظر گرفته است

چرا كه اوالً در اين . از اين ماده چنين به نظر مي آيد كه قانونگذار افساد في االرض را جرمي مستقل از محاربه دانسته است
جرم موضوع ماده واحده ( الرض در كنار محاربه آورده نشده است و ثانياً عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم مزبورماده افساد في ا

  )قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس
  .هيچ گونه شباهتي با عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم محاربه ندارد

  
  قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان  3-8

ختن به اين مطلب كه در چه صورتي محتكران و گرانفروشان مصداق مفسد في االرض بوده و به مجازات اعدام قبل از پردا
  .را از نظر بگذرانيم) احتكار و گرانفروشي(محكوم مي شوند الزم است كه تعريف اين دو عنوان 

و گرانفروش را چنين مي توان  محتكر 23/1/1367براساس ماده يك قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 
  :تعريف كرد

  محتكر           -الف
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را به قصد افزايش قيمت جمع ... كشمش و جو، محتكر كسي است كه ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم از قبيل گندم،  
  .و نگهداري كند

  گرانفروشي        -ب
عرضه كند و در مورد كاالهايي كه به دست دولت توزيع مي گرانفروش نيز كسي است كه كاال را به بيش از نرخ متعارف 

  .شود به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت عرضه كند
حال كه تعريف محتكر و گرانفروش را هرچند بطور مختصر بيان نموديم اينك موادي را كه بر اساس قانون فوق الذكر 

  .مصداق مفسد في االرض مي باشد را بيان مي نماييم
هر كسي كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب « 5الف ماده 

برابر قيمت كاال و خدمات مورد تخلف  10تا  5برابر و براي مرتبه دوم از  5تا  2جرم و مراتب تاديب براي مرتبه اول به جزاي نقدي از 
برابر قيمت كاال و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي   20تا  10م براي افراد غير صنفي از در اين ماده و براي مرتبه سو

  .عالوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد
 مقرر نرخ از گرانتر ها فرآورده اي مصنوعات فروش - 1

 مقرر ميزان بر خدمات،زايد دستمزد اي اجرت دريافت - 2

 .بشود مقرر نرخ از بيشتر وجه دريافت موجب عمالً كه تمهيداتي بردن بكار و مقرر نرخ به صوري معامله - 3
 .آورد مي پايين قيمت بدونتنزل را خدمات ارزش اي ها فرآورده اي مصنوعات اي كاال كيفيت نتيجه در كه نامرغوب مواد از استفاده - 4
 نامرغوب پخت با معمولي نان عرضه - 5

 مشتري به مقدار اي وزن از كمتر كاال تحويل - 6

 اي ديگرو منطقه و شهر به.است افتهي اختصاص معيني جمعيت اي منطقه اي شهر كي به دولت طرف از كه كاالهايي غيرمجاز انتقال - 7
 ديگر اشخاص به آن فروش

 صنفي مقررات برخالف خدمات اي ها فرآورده اي و مصنوعات اي كاال فروش و عرضه از فردصنفي خودداري - 8

 واقع خالف فاكتور صدور اي و رسمي قيمت به فاكتور دادن از فرد امتناع - 9

چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گيرد و مرتكب مصداق محارب باشد به مجازات آن  6ماده ) ب
  .محكوم مي شود

حارب باشد آن نيست كه شخص محتكر و گرانفروش چنانچه مشاهده مي شود مقصود مقنن از اينكه مرتكب مصداق م
 5بنابراين اركان و عناصر تشكيل دهنده جرم محاربه سنخيتي با جرم موضوع ماده . اسلحه كشيده و قصد ترسانيدن مردم را داشته باشد
هرگاه گرانفروشي و احتكار به چرا كه . بنابراين مقصود قانونگذار افساد مي باشد. قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان ندارد

عمل مصداق افساد في االرض بوده . قصد ايجاد بحران و مقابله با نظام اسالمي بوده و آثار نا مطلوب گسترده اي را به همراه داشته باشد
  22.و مرتكب به مجازات جرم مذكور محكوم خواهد شد

  
 بصري سمعي امور در كنندگان فعاليت مجازات قانون 3-9

                                                 
 . پيشين ،حسينعلي. باي.  22
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فعاليت غير مجاز مي نمايند  چنين آمده است  16/10/86قانون مجازات اشخاص كه در امور سمعي و بصري مصوب  در ماده
ارشاد اسالمي . عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اينكه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ« 

ه به محتواي اثر حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم داشته باشند و يا بدون مجوز باشند با توج
  :خواهند شد 

عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط  –الف 
ميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو ريال جريمه نقدي و محرو) 100000000(تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون 

ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال ) 200000000(تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون 
  . ت آن محكوم مي شوندچنانچه عوامل فوق الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد في االرض شناخته شوند، به مجازا.  محكوم مي شوند

  اكراه و عنف با مستهجن آثار كنندگان توليد - 1
 ديگران از جنسي سوءاستفاده براي مستهجن آثار كنندگان توليد - 2

  مستهجن آثار توليد رد اصلي عوامل - 3
در مورد اين مطلب كه قانونگذار در اين ماده قانوني فساد في االرض را جرمي مستقل دانسته با داليلي كه قبالً ذكر گرديد به 
نظر جاي ترديدي نيست لكن در اين ماده هم باز قانونگذار مشخص نكرده كه در چه صورتي عمل مرتكب مي تواند مصداق افساد في 

  . االرض باشد
جود ذكر مصاديق افساد في االرض در حقوق موضوعه ايران قانونگذار در هيچ كدام از مواد ذكر شده در هر حال با و

تعريفي از اين جرم ارائه نداده و در بعضي از مواد بدون آنكه ضابطه و مالكي را تعيين نمايد تطبيق عمل صورت گرفته از سوي مرتكب 
چرا كه . اما در اينكه اين مواد ذكر شده جرم محاربه باشد نيز صحيح نمي باشد.  تجرم را با عنوان افسادفي االرض به قاضي سپرده اس

اركان و عناصري كه براي جرم محاربه ذكر گرديده شده هيچ سنخيتي با اركان و عناصر جرم موضوع اين مواد ندارد در هر حال چنين 
هر چند كه در اين رابطه بين . ساد في االرض مستقل از محاربه استبه نظر مي آيد كه قانونگذار از بيان اين مواد چنين قصد داشته كه ف

.  حقوقدانان و فقها اختالف نظر هست كه در فصل گذشته اين اختالفات ذكر گرديده فلذا از ذكر مجدد اين مطالب خودداري مي نمايم
توان بيان نمود مطابق اليحه فوق الذكر فساد في  به هر حال با مد نظر قرار دادن مواد اليحه پيشنهادي قانون مجازات اسالمي چنين مي

، تعريف محاربه اينگونه 288- 1در ماده  1386االرض مستقل از محاربه مي باشد اگر چه در اليحه پيشنهادي قانون مجازات اسالمي سال 
كه موجب ناامني در آن محيط  محاربه عبارت است از كشيدن سالح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب مردم به نحوي« آمده است 
  .»يا راه شود 

در اين تعريف قانونگذار تنها به تعريف محاربه پرداخته و نامي از مفسد في االرض نبرده است كه اين نوع بيان در واقع مؤيد 
-10، مي توان به ماده هم چنين در اين رابطه. آن است كه قانونگذار محاربه و افسادفي االرض را دو عنوان جداگانه قلمداد كرده است

: اليحه مذكور مقرر ميدارد  288-10اليحه مذكور اشاره داشت كه يكسري جرايم را افساد في االرض به شمار آورده كه ماده  288
هركس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي اخالل در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، «

ي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد به گونه اي كه سبب اخالل شديد در نظام عمومي پخش مواد سم
كشور و يا موجب نا امني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال در نظام عمومي و خصوصي شود يا سبب اشاعه فساد 

  .سوب و به مجازات محاربه محكوم مي گرددو فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في االرض مح
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هر گاه متهم اثبات نمايد قصد اخالل در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته يا علم به موثر بودن اقدام : تبصره
  .خود را در اين موارد نداشته است، مفسد في االرض نمي باشد
ادي قانون مجازات اسالمي محاربه و افساد في االرض دو عنوان مستقل ذكر همانطوريكه فوقاً هم ذكر گرديد در اليحه پيشنه

گرديد، اما ايرادي گرفته شده است اين است كه مجازاتي كه خاص مفسدفي االرض باشد ذكر نگرديده و احاله شده به قانون مجازات 
  23.اسالمي

  
   28/04/83قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  3-10

از مصاديق مندرج در قانون مجازات )) قاچاق انسان (( چنانچه عمل مرتكب : ( قانون مذكور چنين آمده است كه 3در ماده 
سال و پرداخت جزاي نقدي معادل  10تا  2اسالمي باشد مطابق مجازات هاي مقرر در قانون ياد شده و در غير اين صورت به حبس از 

بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده دو برابر وجوه يا اموال حاصل از 
  .)است، محكوم مي شود

سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از  18چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از : ( اين ماده چنين آمده است كه 1در تبصره 
  .) ب به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده مي شودمصاديق محاربه و افساد في االرض نباشد، مرتك

در تبصره فوق باز ايرادي كه به مواد ديگر نيز شده بود مي توان وارد ساخت چرا كه در اين تبصره باز مشخص نگرديده شده 
  .كه در چه صورتي عمل مجرم مي تواند مصداق محارابه و افساد في االرض باشد

  
  نتيجه 

. سوره مائده وارد حقوق موضوعه ايران گرديده است 33جرايمي است كه از فقه اسالم و از آيه  افساد في االرض يكي از
قرار گرفتن اين عنوان در كنار محاربه اين شبهه را در عده اي بزرگان بوجود مي آورد كه جرمي با عنوان مستقل افساد في االرض 

اين مصاديق . ساد في االرض اين جرم را جرم مستقلي از محاربه مي داندقانونگذار ايران با ذكر مصاديقي از جرم اف.  وجود ندارد
عبارتند از قانون اخالل گران اقتصادي، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشديد مجازات جاعالن اسكناس، قانون تشديد مجازات 

نون مجازات عبور دهندگان از مرزها، قانون محتكران و گران فروشان، قانون مجازات فعاليت كنندگان در امور سمعي و بصري، قا
مجازات اسالمي، قانون مجازات جرائم جرائم نيروهاي مسلح، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري و قانون 

  .مبارزه با قاچاق انسان
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