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در قـــرن اخیـــر و بـــه ویـــژه چنـــد دهـــه اخیـــر ،مفهـــوم
تروریســـم بـــه شـــکل ویـــژه و برجســـتهای در ادبیـــات
جهانـــی مطـــرح گردیـــده اســـت .امـــروزه مفهـــوم تروریســـم
در ابعـــاد مختلفـــی مطـــرح میباشـــد .بـــا وجـــود انکـــه
تروریســـم و تروریســـت هنـــوز در ادبیـــات سیاســـی جهـــان
تعریـــف معیـــن و مشـــترکی نیافتـــه اســـت ،امـــا دارای یـــک
ســـری از ویژگیهـــای عمومـــی اســـت کـــه نویســـندگان
ایـــن شـــماره فصلنامـــه بـــه تناســـب موضـــوع ،بررســـی
خواهنـــد کـــرد .مصاحبـــه ایـــن شـــماره بـــا اقـــای دکتـــر
نـــوروز کارگـــری اســـت کـــه ایشـــان بـــه تبییـــن سیاســـت
جنایـــی ایـــران دربـــاره تروریســـم میپردازنـــد .از دیگـــر
مباحـــث مرتبـــط بـــا تروریســـم ،تامیـــن مالـــی تروریســـم
و پیشـــگیری از جرایـــم تروریســـتی در قالـــب اقدامـــات
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پیشدســـتانه اســـت کـــه نویســـندگان در دو مقالـــه جـــدا
بـــه تبییـــن ایـــن موضـــوع پرداختهانـــد .از نواوریهـــای
ای ــن ش ــماره نش ــریه اختص ــاص مطلب ــی ب ــه نق ــد رای اس ــت
ک ــه در ان نویس ــندگان ب ــه ص ــورت مس ــتند و مس ــتدل ب ــه
نقـــد رای دادگاه بـــدوی پرداختهانـــد .در ادامـــه مطالـــب
ترجمـــه مقالـــهای در زمینـــه حقـــوق کیفـــری بینالمللـــی،
رویدادهـــای نویـــن حقـــوق کیفـــری (مـــاده  499مکـــرر
قانـــون تعزیـــرات) ،تازههـــای طـــرح و ارای وحـــدت رویـــه و
تازههـــای نشـــر اورده شـــده اســـت .ایـــن نشـــریه از کلیـــهی
دانشـــجویان ،پژوهشـــگران و اســـاتید گرامـــی دعـــوت بـــه
همـــکاری مینمایـــد تـــا اثـــار خویـــش را بـــا محوریـــت
موضوعـــات نویـــن حقـــوق کیفـــری بـــه ایمیـــل نشـــریه
ارســـال نماینـــد.
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مصاحبه

تروریسم و حقوق کیفری
تنظیمکننده :سیده مریم برش نورد
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
-1چگونــه میتــوان یــک رفتــار را بــدون اینکــه بــر تعریــف
ان اجماعــی وجــود داشــته باشــد ،مــورد جرمانــگاری قــرار
داد؟ (رابطــه بحــران معنــا در مواجــه بــا پدیــده تروریســم و
حقــوق کیفــری)

در ایــن شــماره بــا اقــای دکتــر نــوروز کارگــری ،عضــو
هیــات علمــی دانشــکده حقــوق ،الهیــات و علــوم سیاســی
دانشــگاه ازاد واحــد علــوم و تحقیقــات و نایــب رئیــس
انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا کــه صاحــب چندیــن اثــر در
زمینــه تروریســم هســتند ،مصاحبــه کردهایــم.

نکتــه ای کــه بایــد قبــل از شــروع بحــث نســبت بــه آن دقــت داشــت
ایــن اســت کــه مشــکل تعریــف جــرم در خصــوص بیشــتر رفتارهــای
مجرمانــه وجــود دارد و مختــص بــه تروریســم نیســت بــا ایــن حــال
واقــع امــر ایــن اســت کــه در خصــوص تروریســم یــا اقدامــات
تروریســتی ایــن موضــوع بیشــتر ایجــاد حساســیت میکنــد و ایــن
حساســیت نیــز ناظــر اســت بــر ماهیــت کارکــردی مفهــوم تروریســم
بــرای دولتهــا .بــه ایــن معنــا کــه گرچــه در ســطحی وســیع میتــوان
همــه جرایــم را دارای ایــن کارکــرد دانســت ،ولــی در مــورد تروریســم
کارکــرد سیاســی آن بیشــتر آشــکار و البتــه واضحتــر اســت.
نکتــه در خصــوص عــدم جامعیــت تعریــف جــرم ناظــر اســت بــر
پایههــا یــا ســطوحی کــه جــرم انــگاری در آن صــورت میگیــرد.
بســته بــه میــزان شــناوری در پایههــا یــا ســطوح جــرم انــگاری،
میتــوان تــا حــدی ایــن ســیالیت را در تعریــف جــرم دیــد .آنگونــه
کــه در خصــوص ســایر جرایــم هــم میبینیــم و البتــه در حــوزه
کیفــری امــری کامـ ً
ا شــناخته شــده اســت .بــا ایــن حــال از آنجایــی
کــه قانــون فصــل ختــام در تعریــف جــرم محســوب میشــود ،در
اغلــب مــوارد خــود را بینیــاز از اجمــاع در خصــوص تعریــف جــرم
میدانیــم و بــه عبارتــی شــاید بتــوان گفــت کــه در پــی اجمــاع کامــل
بــودن چنــدان هــم منطقــی نباشــد .اگــر بخواهیــم پرســش را بــه
نحــو متفاوتــی مطــرح کنیــم بایــد بــه ایــن موضــوع پرداخــت کــه در
تشــخیص مصادیــق و نــه در ارائــه تعریــف ،چگونــه بایــد عمــل کــرد.
اگــر بخواهیــم صرفـاً در ارتبــاط بــا تعریــف بحــث کنیــم شــاید چنــدان
در خشــونت نهفتــه در آن ،کــه اســاس اقدامــات تروریســتی را تشــکیل
میدهــد ،بــا مشــکل مواجــه نباشــیم و و تنهــا وقتــی پــای اهــداف
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ناظــر بــر خشــونت صــورت گرفتــه بــه میــان میآیــد دشــواری آغــاز کیفــری ایــران نــه سیاســت منســجم منطقــی بــر موضــوع تروریســم
میشــود و بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه تعاریــف صــورت گرفتــه در حــوزه حقــوق کیفــری حاکمیــت دارد و نــه میتــوان بــه طــور
از تروریســم بــا هــدف اجتنــاب از مشــکالت بعــدی ،بــه صــورت کلــی حتمــی انتظــار چنیــن سیاســتی را داشــت .فایدهگرایــی شــاید تنهــا
منطــق حاکــم بــر مفهــوم تروریســم در حــوزه کیفــری باشــد بدیــن
بــوده و چنــدان درگیــر در جزییــات نمیشــوند.
موضوعــی کــه شــاید بیــش از انــدازه مــا را بــه خــود مشــغول داشــته معنــا کــه هــر زمــان اقتضائــات سیاســی ایجــاب کنــد ،برخوردهــای
و خــود مانعــی در راه طــرح مباحــث کیفــری از اقدامــات تروریســتی حقوقــی صــورت خواهــد گرفــت و بالعکــس .ایــن موضــوع البتــه
اختصــاص بــه حقــوق کیفــری ایــران نــدارد
بــوده اســت ،همیــن نیازمنــدی بــرای ارائــه
و در همــه سیســتمهای حقوقــی میتــوان
یــک تعریــف ماهــوی کلــی از تروریســم
فایدهگرایــی شــاید تنهــا منطــق حاکــم بــر
همیــن موضــوع را مشــاهده کــرد.
اســت در حالــی کــه بیشــتر جرایــم منــدرج
مفهــوم تروریســم در حــوزه کیفــری باشــد.
در قوانیــن کیفــری فاقــد تعریــف ماهــوی
 -3ایــا ســازوکارهای حقــوق کیفــری
هســتند و چنــدان هــم مــورد توجــه قــرار
نمیگیرنــد؛ نمونــه آن قتــل بــه عنــوان مــادر جرایــم اســت کــه فاقــد میتوانــد در مقابلــه بــا ایــن پدیــده مجرمانــه رســالت خــود
تعریــف قانونــی اســت و ایــن فقــدان بــه انــدازهای موثــر نبــوده اســت را انجــام دهــد و تاثیرگــذار باشــد؟
کــه انتقــادات گســتردهای را نســبت بــه قانــون وارد کنــد .از ایــن رو
جــرم انــگاری و مقابلــه کیفــری را نبایــد وابســته بــه یــک تعریــف پاســخ بــه ایــن پرســش بســتگی دارد بــه اینکــه رســالت حقــوق
دانســت کــه در آن صــورت بخــش عمــده تالشــها مصــروف بــه یــک کیفــری را در ایــن زمینــه چگونــه تعریــف کنیــم .بیتردیــد آنچــه
امــر غیــر ضــروری خواهــد شــد .آنچــه در خصــوص تروریســم بایــد کــه از اهــداف و کارکردهــای حقــوق کیفــری در ســایر جرایــم انتظــار
صــورت گیــرد نیــز همیــن حساســیتزدایی از موضــوع و اقــدام بــر داریــم ،در خصــوص جرایــم تروریســتی بــه نحــو مشــابهی قابــل طــرح
نیســت و نمیتــوان انتظــار داشــت کــه همــان اهــداف در ایــن جرایــم
اســاس مصادیــق بــدون نیازمنــدی بــه تعریــف ماهــوی اســت.
نیــز دنبــال شــوند .نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن
 -2سیاســت جنایــی ایــران را در قبــال ایــن پدیــده مجرمانــه اســت کــه اگــر فــرض کنیــم حقــوق کیفــری اهدافــی را بــرای خــود
در ایــن زمینــه ترســیم و تصــور کــرده اســت و نتوانــد بــه اهــداف مــد
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
نظــر خــود دســت یابــد ،چــه راهــکار دیگــری را میتــوان مطــرح کــرد
ابتــدا بایــد در ایــن خصــوص ســخن گفــت کــه بــه طــور کلــی آیــا مــی کــه بتوانــد بــه پدیدههــای تروریســتی پاســخ دهــد؟
تــوان نظــام کیفــری در ایــران را تابــع یــک سیاســتگذاری منســجم اگــر مهمتریــن هــدف از درگیــر کــردن حقــوق کیفــری در وقایــع
دانســت یــا خیــر؟ طبیعت ـاً اگــر پاســخ منفــی باشــد- ،کــه احتمــاالً تروریســتی را تعدیــل دیدگاههــای خشــن و غیــر قابــل کنتــرل جنــگ
چنیــن اســت -نمــی تــوان توقــع داشــت کــه در ارتبــاط بــا جرایــم طلبانــه بدانیــم ،بیتردیــد صــرف طــرح مباحــث تروریســتی در حقــوق
تروریســتی سیاســت کیفــری منســجم و مشــخصی را دنبــال کنیــم و کیفــری -فــارغ از اینکــه چــه دســتاورد یــا هــدف مشــخصی از تعقیــب
در ادامــه آنچــه باقــی مــی مانــد همــان رویکــرد موقعیتــی و گذرایــی جرایــم تروریســتی بــه دســت میآیــد -مــی توانــد تــا حــد زیــادی مــا
اســت کــه در خصــوص همــه جرایــم مبتــا بــه هســتند .نکتــه دیگــری را بــه اهــداف مــد نظرمــان برســاند .توضیــح اینکــه میتــوان گفــت
کــه بایــد قبــل از بحــث در خصــوص ایــن موضــوع بــه آن دقــت کــرد یکــی از مهمتریــن اهــداف و البتــه کارکردهــای حقــوق کیفــری در
ایــن اســت کــه بــا فــرض حاکمیــت سیاســت کیفــری منســجمی زمینــه جرایــم تروریســتی آن اســت کــه مقابلــه بــا تروریســم تابــع
در کشــور ،آیــا میتــوان اقدامــات تروریســتی را تابعــی از سیاســت برخــی از اصــول کیفــری شــود خــواه آنکــه بــرای آن هــدف دیگــری
جنایــی مشــخصی دانســت؟ ســیالیت معنایــی و مصداقــی نهفتــه در را در نظــر بگیریــم یــا خیــر .واضــح اســت کــه اگــر حقــوق کیفــری
تروریســم را نمیتــوان امــری اتفاقــی دانســت کــه بــه صــورت خــود خــود را در ایــن زمینــه بیانگیــزه نشــان دهــد یــا آنکــه پرداخــت بــه
بــه خــودی و در فراینــد تکویــن جرایــم ایجــاد شــده اســت بلکــه بــه مباحــث تروریســتی را در حــد تــوان یــا کارایــی خــود نبینــد ،یــا آنکــه
ایــن دلیــل اســت کــه دولتهــا یــا قدرتهــای سیاســی چنــدان تمایلــی مغلــوب هجمههــای سیاســی در ایــن زمینــه شــود ،آلترناتیــو موجــود
بــه روشــن کــردن ابعــاد مختلــف آن ندارنــد .ایــن موضــوع دولتهــا را میتوانــد فاجعهآمیــز باشــد .جنــگ یکــی از در دســترسترین
بیشــتر متمایــل میکنــد کــه در پــی سیاســت کیفــری مشــخصی واکنشهاســت کــه حتــی در بهتریــن فــرض نیــز از اجــرای قواعــد
نباشــند چــرا کــه فــارغ از نمایشهــای حقوقــی ،تروریســم بیشــتر کیفــری در بدتریــن فــرض خــود ،مصیبــت بارتــر خواهــد بــود.
بــه عنــوان یــک برچســب سیاســی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــه جــز ایــن موضــوع بــه نظــر نمیرســد کــه بتــوان انتظــار بیشــتری
دولتهــا تمایلــی ندارنــد تــا بــا محــدود کــردن آن در حــوزه کیفــری ،از گزارههــای کیفــری در ارتبــاط بــا تروریســم داشــت چــرا کــه ایــن
ســایر راهکارهــای موجــود؛ از جملــه جنــگ نظامــی یــا ابزارهــای مفهــوم بــه شــدت تابعــی اســت از تمایــات و گرایشهــای سیاســی
سیاســی ،را در مبــارزه بــا مخالفــان از خــود دریــغ کننــد یــا آنکــه دولتهــا و بــه بنــد کشــیدن آن امــری اســت بیــش از حــد تصــور
کارکردهــای سیاســی تروریســم کــه در قســمت نخســت مختصــرا ً بــه دشــوار و یــا شــاید غیرممکــن .از ایــن رو اعمــال قواعــد کیفــری خــود
میتوانــد یــک هــدف باشــد کــه نتیجــه قطعــی آن تحدیــد ابزارهــای
آن پرداختیــم ،را از بیــن ببرنــد.
بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه مختصــر میتــوان گفــت کــه در نظــام سیاســی یــا نظامــی در راســتای مقابلــه بــا اقدامــات تروریســتی اســت.
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سال چهارم /شماره یازدهم /بهار 1400

گزارش
تنظیمکننده :راضیه همراهی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

نشســـت شـــصتم دوره دکتـــری حقـــوق جـــزا و جرمشناســـی
بـــا همـــکاری انجمـــن ایرانـــی حقـــوق جـــزا در تاریـــخ /26
 1400 /02بـــا عنـــوان «چالشهـــای سیاســـت جنایـــی
ایـــران در برابـــر جرمهـــای اقتصـــادی و راهکارهـــا» بـــا
ســـخنرانی جنـــاب اقـــای دکتـــر امیرحســـن نیازپـــور عضـــو
هیـــات علمـــی دانشـــکده حقـــوق دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
برگ ــزار ش ــد .خالصــهای از س ــخنرانی ایش ــان ب ــه ش ــرح زی ــر
اســـت:
 .1مقدمه  :رابطه ارزشها و سیاســت جنایی
در پهنـــهی سیاســـت جنایـــی بـــرای مهـــار جـــرم بایـــد یـــک
رویکـــرد ترکیبـــی از مجمـــوع ظرفیـــت دولـــت و جامعـــه
مدنـــی را بـــه کار بگیریـــم .بدیهـــی اســـت کـــه ایـــن هـــدف
و رویکـــرد سیاســـت جنایـــی بـــرای حمایـــت از ارزشهـــا
اهمیـــت فـــراوان دارد چـــون ارزشهـــا درحقیقـــت باورهـــای
اساســـی و عمـــق توجـــه در بســـتر یـــک جامعـــه هســـتند.
هنجارهـــا در واقـــع قواعـــد تعیینکننـــده و انعکاسدهنـــده
ارزشهـــا در ســـطح جامعـــه بـــه شـــمار میرونـــد و طبیعتـــاً
ب ــر ای ــن اس ــاس ای ــن ارزشهاس ــت ک ــه راه سیاســت گ ــذاران
مش ــخص میگ ــردد .طبیعتــاً ه ــر نظ ــام اقتص ــادی ب ــا تکیــه
بـــر مبانـــی و اصـــول بنیادیـــن کـــه در پیـــش میگیـــرد؛
ســـعی میکنـــد کـــه قلمـــروی سیاســـتهای حقوقـــی
مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه را تنظیـــم کنـــد و بـــه عبارتـــی بـــه
واســـطه ایـــن هنجارگذاریهـــا نظـــم اقتصـــادی را تنظیـــم

کن ــد .در ایــن بی ــن هم ــواره ش ــماری از اف ــراد هس ــتند ک ــه
طبیعتــاً ارزشه ــا و مجموع ــه ضواب ــط ک ــه نظــم دهن ــده در
حـــوزه اقتصـــاد هســـتند رو نادیـــده میگیرنـــد و بـــه عبـــارت
دیگـــر بایدهـــا و نبایدهـــای حقوقـــی و اقتصـــادی را نقـــض
میکننـــد .طبیعتـــاً الگـــوی سیاســـت جنایـــی وابســـته بـــه
الگ ــوی اقتص ــادی حاک ــم ب ــر ی ــک جامع ــه اس ــت .بــه عن ــوان
مثـــال اگـــر در حـــوزه اقتصـــادی بـــازار آزاد قـــرار داشـــته
باش ــیم قاعدتــاً مداخل ــه کیف ــری چن ــدان م ــورد توج ــه ق ــرار
نمیگیـــرد .امـــا اگـــر نظـــام اقتصـــادی بعـــد ارشـــاد گرایانـــه
بـــه خـــود گیـــرد ایـــن جـــا مداخلـــه کیفـــری بیشـــتر مـــورد
توجـــه قـــرار میگیـــرد و عالقـــه منـــدی بـــر اســـتفاده از
مجموعههـــای کیفـــری اســـت.
الـــف :ارزشهـــای اقتصـــادی در اســـناد بیـــن المللـــی
و قانـــون اساســـی
حمای ــت از ارزشه ــای اقتص ــادی در می ــان مجموع ــه اس ــناد
ً
مثـــا مـــاده  ۳اعالمیـــه
بیـــن المللـــی مشـــاهده میشـــود.
جهانـــی حقـــوق بشـــر کـــه بـــه بحـــث امنیـــت اشـــاره کـــرده
اســـت بـــه تامیـــن بعـــد امنیـــت اقتصـــادی و امنیـــت در
تحلیـــل اقتصـــادی میپـــردازد .مـــواد  ۶و  ۷میثـــاق بیـــن
الملل ــی حق ــوق اقتص ــادی و اجتماع ــی و فرهنگ ــی بــه ح ــق
در فعالیـــت کنشگریهـــای اقتصـــادی در یـــک بســـتر
امـــن اشـــاره میکنـــد .اصـــل  ۴۳ ، ۲۸و  ۴۷قانـــون اساســـی
هـــر یـــک معـــرف ارزشهایـــی در حـــوزه اقتصـــاد هســـتند
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کـــه بـــه نوعـــی میتواننـــد تشـــکیل دهنـــده بنیانهـــای
سیاســـت جنایـــی مـــا باشـــند .بنـــد  ۵اصـــل  ۴۳قانـــون
اساســـی بـــه منـــع اضـــرار غیـــر ،انحصـــار نداشـــتن ،درواقـــع
مذم ــوم ش ــمردن احت ــکار و باط ــل ش ــمردن معام ــات باط ــل
اش ــاره دارد .اص ــل  ۴۹قان ــون اساس ــی ب ــه من ــع سوءاس ــتفاده
از معام ــات دولت ــی اش ــاره دارد .مجم ــوع ای ــن اص ــول قان ــون
اساســـی بـــه حمایـــت از ارزش هـــای اقتصـــادی پرداختـــه
اســـت .در بنـــد  ۸سیاســـتهای کلـــی تولیـــد ملـــی حمایـــت
از کار و س ــرمایه ایران ــی ک ــه س ــال  ۱۳۹۱اب ــاغ ش ــده اس ــت
بـــه بحـــث بهبـــود فضـــای کســـبوکار اشـــاره میکنـــد .هـــم
چنیـــن بنـــد  ۱۱قانـــون شفافســـازی در عرصـــه اقتصـــادی
ب ــه جلوگی ــری از ایج ــاد انحص ــار در چرخ ــه تولی ــد و تج ــارت
و مصـــرف و بنـــد  ۲۳سیاســـتهای کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی
کـــه در ســـال  1392ابـــاغ شـــده اســـت بـــه شفافســـازی
و روانســـازی نظـــام توزیـــع و قیمـــت گـــذاری اشـــاره دارد.
بنـــد  ۱۹قانـــون فـــوق الذکـــر بـــه شـــفاف ســـازی اقتصـــاد
و بنـــد  ۲۴سیاســـت هـــای کلـــی برنامـــه پنجـــم بـــه ارتقـــاء
کمـــی و کیفـــی بازارهـــای مالـــی بـــا تاکیـــد بـــر شـــفافیت
اشـــاره نمـــوده اســـت .همـــه قوانیـــن فـــوق بیانگـــر آن اســـت
کـــه بایـــد در راســـتای اتخـــاذ سیاســـتهای ســـنجیده
نســـبت بـــه رفتارهـــای ناقـــص ایـــن ارزشهـــا گام برداشـــت.
ب :چالشها
• نخســـتین چالـــش همانـــا عـــدم تعریـــف جـــرم اقتصـــادی
اســـت .قانونگـــذار میـــان مفهـــوم جـــرم اقتصـــادی و فســـاد
مالـــی و اداری تفکیـــک قایـــل نشـــده اســـت.
• دومیـــن چالـــش رقـــم و عددمـــداری اســـت .دقیقـــا
مشـــخص نیســـت عبـــارت فســـاد کالن اقتصـــادی بـــه چـــه
میزانـــی اشـــاره دارد.
• چالـــش ســـوم مصـــداق محـــوری اســـت؛ بـــه ایـــن معنـــا
ک ــه قانونگ ــذار در قوانی ــن مختل ــف مصادیق ــی را ب ــه عن ــوان
جـــرم اقتصـــادی معرفـــی میکنـــد ولـــی هیـــچ معیـــار
ً
دهد.مثـــا در تبصـــره مـــاده
کمـــی و کیفـــی ارائـــه نمی
 ۳۶قانـــون مجـــازات اســـامی دســـتهای از رفتارهـــا بعنـــوان
ج ــرم اقتص ــادی ب ــه م ــا معرف ــی ش ــدند .ولیک ــن رفتاره ــای
مجرمانـــهای کـــه ذاتـــاً در بســـتر اقتصـــاد اتفـــاق میافتنـــد
قانـــون گـــذار آن مـــوارد را در شـــمار جرمهـــای اقتصـــادی
قـــرار نـــداده اســـت .بعنـــوان نمونـــه بـــارز میتوانیـــم بـــه
جرمهـــای پیـــش بینـــی شـــده در مـــواد  ۴۶و  ۴۷قانـــون
ب ــازار اوراق به ــادار جمه ــوری اس ــامی ای ــران اش ــاره کنی ــم.
• جرمهـــای اقتصـــادی مجموعـــه رفتارهـــای مجرمانـــهای
هس ــتند ک ــه ذاتــاً ماهی ــت اقتص ــادی دارن ــد و ه ــدف ب ــرای
تحقـــق و ارتـــکاب ایـــن رفتارهـــای مجرمانـــه اصـــوالً بدســـت
آوردن س ــود و منفع ــت بیش ــتر اس ــت .ولیک ــن م ــا میبینی ــم
کـــه قانونگـــذار بـــه یکبـــاره در بعضـــی از قوانیـــن خصوصـــا
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قانـــون مجـــازات اســـامی و همچنیـــن قانـــون مجـــازات
اخاللگـــران در نظـــام اقتصـــادی پـــرش رویکـــردی دارد و
ی ــک ج ــرم اقتص ــادی ب ــه ی ــک ج ــرم علی ــه امنی ــت تبدی ــل
میشـــود.
ج :تعریف جرم اقتصادی
در تعریـــف جـــرم اقتصـــادی مجموعـــهای از مؤلفههـــا را
بایـــد در نظـــر داشـــت .جـــرم اقتصـــادی در ســـطح کالن
بـــه نظـــام اقتصـــادی آســـیب وارد میکنـــد و بـــه عبارتـــی
جـــرم اقتصـــادی مجموعـــهای از رفتارهـــای کیفـــری اســـت
کـــه ارزشهـــا ،بایدهـــا و نبایدهـــای اقتصـــادی در فرآینـــد
تولیـــد توزیـــع و مصـــرف نقـــض میکنـــد .زیـــن پـــس وارده
دو حیطـــه سیاســـتهای کنـــش مدارانـــه و واکنـــش مدارانـــه
میشـــویم.
د :راه حل
در ایـــران نســـبتبـــه پیشـــگیری از جرایـــم اقتصـــادی
الگـــوی مشـــخص و شـــفاف نداریـــم .و بـــه عبارتـــی تقســـیم
کار ملـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت .یعنـــی مـــا دقیقـــاً
مش ــخص نکردهای ــم ک ــه ه ــر ک ــدام از نهاده ــا ب ــا توج ــه ب ــه
وظایـــف و ماموریتهـــای قانونـــی چـــه نقشـــی میتواننـــد
در پیشـــگیری از جرمهـــای اقتصـــادی ایفـــا کننـــد .هنـــوز
ایـــن تفکیـــک در چگونگـــی ایفـــای نقـــش نهادهـــای دولتـــی
ص ــورت نگرفت ــه اس ــت .چال ــش بع ــدی درواق ــع ع ــدم توج ــه
بـــه مشـــارکت نهادهـــای جامعـــوی اســـت .در پیشـــگیری از
جرای ــم اقتص ــادی م ــا میدانی ــم ک ــه در نهاده ــای غیردولت ــی
ســـازمانهای مردمنهـــاد یـــک نقـــش بســـیار مهـــم در ســـطح
جامعـــه هســـتند .راه حـــل بعـــدی اتخـــاذ یـــک سیاســـت
جنای ــی افتراق ــی منس ــجم اس ــت  .بزه ــکار اقتص ــادی حال ــت
خطرنـــاک دارد .وی در یـــک موقعیـــت نابرابـــر قـــرار دارد بـــه
همیـــن علـــل اتخـــاذ سیاســـت جنایـــی افتراقـــی ضـــروری
ً
مثـــا
اســـت .میتـــوان بـــه برخـــی ظرفیتهـــا اشـــاره کـــرد.
در مـــاده  ۲۵قانـــون آییـــن دادرســـی کیفـــری بـــه صراحـــت
تش ــکیل دادس ــرای جرای ــم اقتص ــادی ب ــه تش ــخیص ریی ــس
قـــوه قضاییـــه دیـــده میشـــود .وجـــود ضابطـــان خـــاص
در کنـــار و همـــراه ضابطـــان عـــام بـــرای اعـــام و گـــزارش
جرایـــم اقتصـــادی یکـــی دیگـــر از راه حـــل هاســـت.
ی ــک راهح ــل دیگ ــر توج ــه ب ــه هیئ ــت تحقیق ــات مقدمات ــی
ً
مثـــا در کشـــور فرانســـه بـــه
اســـت .در بعضـــی از کشـــورها
موجـــب مـــاده  ۷۰۶قانـــون آئیـــن دادرســـی کیفـــری هیـــات
تحقیقـــات مقدماتـــی وقـــوع جـــرم را بررســـی میکنـــد .امـــا
در حق ــوق هن ــوز بازپ ــرس منف ــردا مام ــور تحقیق ــات اس ــت.
وجـــود هیـــات تحقیقاتـــی دقـــت و عـــدم نفـــوذ را تضمیـــن
میکنـــد.
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تأمین مالی تروریسم؛ از شناسایی حقوقی تا
مقابله کیفری

نویسنده :حمیدرضا حیدرپور
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه عدالت

چکیده
تأمیــن مالــی تروریســم ،بــه هــر ســازوکار یــا ابــزاری گفتــه
میشــود کــه بــه نحــوی ،منابــع مالــی (منقــول یــا غیرمنقــول
و معمــوالً بهصــورت وجــه و پــول) و بودجــهای مســتقیم یــا
غیرمســتقیم بــرای ارتــکاب تروریســم را فراهــم آورد .ایــن
پدیــده امــروزه ،بهعنــوان یــک رخــداد مقدماتــی مســتقیم
و بــه تعبیــر دیگــر ،یــک عامــل زمینهســاز بالواســطه بــرای
ارتــکاب تروریســم ،اهمیــت زیــادی پیــدا کــرده و بــر همیــن
اســاس ،تأکیــد بــر مقابلــه کیفــری بــا آن اســت تــا در نهایــت،
مقابلــه نهایــی بــا تروریســم ،تســهیل و تســریع گــردد .آثــار
مخربــی کــه تأمیــن مالــی تروریســم بــه ویــژه از حیــث
ّ
سیاســی ،حقوقــی و امنیتــی بــه دنبــال دارد ،ضــرورت مقابلــه
بــا آن را تبییــن میکنــد .تأمیــن مالــی تروریســم ،از یــک ســو،
در حقــوق کیفــری مــدرن ،یــک جــرم مهــم محســوب شــده و
از ســوی دیگــر ،تأکیــد بــر مقابلــه کیفــری بــا آن اســت.
درآمد
یکــی از مهمتریــن رفتارهــای مرتبــط بــا تروریســم ،تأمیــن

مالــی آن اســت .مشــهور اســت کــه گفتــه شــده ،تروریس ـتها
بــدون پــول ،قــادر بــه انجــام هیــچ کاری نیســتند و بنابرایــن،
ناگفتــه پیداســت کــه تأمیــن مالــی تروریســم -کــه میتــوان
آن را ناظــر بــر هــر ســازوکار و اقدامــی دانســت کــه بــه نحــوی،
منابــع مالــی و بودجــهای بــرای ارتــکاب تروریســم را فراهــم
آورد -بــه هــر روش و از هــر مســیری ،از جملــه اصلیتریــن
عوامــل زمینــه ســاز بــرای وقــوع تروریســم اســت .از ســوی
دیگــر ،همیــن ســطح تأثیرگــذاری تأمیــن مالــی و بودجــهای
در ارتــکاب نهایــی تروریســم ،گویــای ضــرورت مقابلــه بــا آن
اســت .طبعـاً هــدف غایــی از مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم،
پیشــگیری از وقــوع تروریســم در مرحلــه نهایــی اســت و بدیــن
ترتیــب ،میتــوان اینگونــه تصــور کــرد کــه هــر ســازوکار
و تدبیــری کــه مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم را عملــی
ســازد ،چــه بســا در نهایــت ،منتهــی بــه مقابلــه بــا تروریســم
نیــز بشــود.
امــروزه ،در عرصــه بینالمللــی ،دولتهــا (جــز آنهــا
کــه بهنوعــی ،موافــق و یاریگــر فراینــد ارتــکاب تروریســم
هســتند) ،مقابلــه بــا تروریســم را یــک نیــاز اصلــی و ضــرورت
غیــر قابــل کتمــان بــرای خــود قلمــداد کــرده و تــاش خــود
را بــه کار بســتهاند تــا بــه ویــژه از طریــق مقابلــه بــا تأمیــن
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مالــی تروریســم ،ایــن نیــاز را پاســخ داده و ایــن ضــرورت را از مقابلــه بــا جلوههــا و مظاهــر تأمیــن مالــی تروریســم در
جامــه عمــل بپوشــانند .در مســیر مقابلــه بــا تأمیــن مالــی کشــور ماســت .بدیهــی اســت بــدون در نظــر گرفتــن ترتیبــات
تروریســم ،برخــی مبانــی اصلــی و بنیادیــن ،راهنمــا و مبنــای و تدابیــر خــاص بــرای مقابلــه همــه جانبــه بــا تأمیــن مالــی
اقــدام دولتهــا بودهانــد .ایــن مبانــی ،بــر فــرض آنکــه توجــه تروریســم ،نمیتــوان ادعــای برخــورداری از یــک سیاســت
و عنایــت الزم و کافــی بــه آنهــا صــورت بگیــرد ،میتواننــد ســنجیده و کارآمــد در راســتای مقابلــه بــا تروریســم را داشــت
بنیــان همکاریهــای دولتهــا در عرصــه بینالمللــی بــرای (ســمیعی اصفهانــی و دیگــران.)53 ،1394 ،
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم قــرار گیرنــد و در نهایــت ،بنابرایــن ،همچنانکــه تأمیــن مالــی تروریســم در ســطح
مجموعــه منســجمی از تالشهــا و اقدامــات بــرای مقابلــه بــا جهانــی و در عرصــه بیــن المللــی بــا منــع و ضمانــت اجــرا
روبــرو شــده ،لیکــن در ســطح حقــوق داخلــی در بســیاری از
ایــن پدیــده را ســامان بخشــند.
در ایــن نوشــتار ،ابتــدا تعریفــی از تأمیــن مالــی تروریســم ارائــه کشــورها ،چالشهــای فراوانــی(از عــدم تصویــب درســت و
میشــود .ســپس ،رونــد شناســایی حقوقــی ایــن مفهــوم در کامــل قانــون مربــوط بــه مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم
حقــوق کیفــری بیــن المللــی و پــس از آن نیــز مبانــی توجیــه تــا عــدم اجــرای صحیــح راهکارهــا و راهبردهــای ناظــر بــر ایــن
کننــده ضــرورت مقابلــه بــا آن از حیــث حقوقــی و جــرم مقابلــه) بــه عنــوان موانــع عمــده بــر ســر راه مقابلــه بــا تأمیــن
مالــی تروریســم ،قابــل اشــاره و توجــه هســتند .بــر معضــات
شــناختی بررســی خواهنــد شــد.
اجــرای کارآمــد و موثــر راهبردهــای
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم در
 -1چیستی تأمین مالی تروریسم
ایــران بــا اینکــه قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم را در ســال  1394بــه تصویب رســانده
ایــران ،بایــد اختــاف نظــر فاحــش
اســت لیکــن هنــوز بــه کنوانســیون مقابلــه بــا
تأمیــن مالــی تروریســم ،اصطالحــاً
میــان دو نهــاد عمــده حاکمیتــی یعنــی
اســت.
نشــده
ملحــق
تروریســم
مالــی
تأمیــن
دولت(قــوه مجریــه) و مجلــس شــورای
بــه هــر فراینــد ،اقــدام یــا ســازوکاری
اســامی(قوه مقننــه) در بــاب الحــاق
گفتــه میشــود کــه از طریــق آن،
یــا عــدم الحــاق بــه کنوانســیون مقابلــه
منابــع بودجــهای و مالــی بــه منظــور
ارتــکاب رفتارهــای تروریســتی تأمیــن و فراهــم و در اختیــار بــا تأمیــن مالــی تروریســم و تعهداتــی کــه از ایــن حیــث بــر
فــرد تروریســت و یــا گــروه تروریســتی قــرار میگیرد(اســامی ،دولــت جمهــوری اســامی ایــران قابــل تحمیــل اســت را اضافــه
 .)66 ،1395در مــاده  1قانــون مبــارزه بــا تأمین مالی تروریســم کــرد کــه بــه نوبــه خــود ،یکــی از اصلیتریــن و مهمتریــن
اجرایــی مربــوط بــه فراینــد مقابلــه بــا تأمیــن
کــه در بهمــن مــاه  1394بــه تصویب رســیده ،در تعریــف تأمین چالشهــای
ِ
مالــی تروریســم گفتــه شــده اســت« :تهیــه و جمــع آوری عامــدا ً مالــی تروریســم اســت(زرگر و یوســفی مقــدم.)81 ،1396 ،
و عالمـاً وجــوه و امــوال بــه هــر طریــق چــه دارای منشــأ قانونــی
حقوقــی تأمیــن مالــی تروریســم در
باشــد یــا نباشــد و یــا مصــرف تمــام یــا بخشــی از منابــع مالــی  -2شناســایی
ِ
حاصلــه از قبیــل قاچــاق ارز ،جلــب کمکهــای مالــی و پولــی ،ســطح بینالمللــی
اعانــه ،انتقــال پــول ،خریــد و فــروش اوراق مالــی و اعتبــاری،
افتتــاح مســتقیم یــا غیــر مســتقیم حســاب یــا تأمیــن اعتبــار نمــود بــارز تــاش جامعــه بیــن المللــی بــرای شناســایی
یــا انجــام هــر گونــه فعالیــت اقتصــادی اشــخاص توســط خــود حقوقــی تأمیــن مالــی تروریســم ،تصویــب و تدویــن اســناد بیــن
یــا دیگــری جهــت ارائــه بــه افــراد تروریســت یــا ســازمانهای المللــی مهمــی در راســتای مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم
1
تروریســتی ،...تأمیــن مالــی تروریســم بــوده و جــرم محســوب اســت کــه «کنوانســیون مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم»
مصــوب  1999ســازمان ملــل متحــد ،نخســتین اقــدام عملــی در
میشــود».
البتــه در همیــن قســمت ،بایــد بــه نکتــه مهمــی اشــاره کــرد ایــن راســتا بــوده اســت .ایــن کنوانســیون کــه تــا پایــان ســال
و آن اینکــه ،ایــران بــا اینکــه قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی  1395شمســی 88 ،کشــور جهــان بــه آن ملحــق شــدهاند،
تروریســم را در ســال  1394بــه تصویــب رســانده اســت لیکــن مهمتریــن اقــدام مشــترک جامعــه جهانــی بــه منظــور
هنــوز بــه کنوانســیون مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم برقــراری تکالیــف و تعهــدات بینالمللــی بــرای مقابلــه بــا
ملحــق نشــده اســت .الحــاق ایــران بــه  6کنوانســیون از تأمیــن مالــی تروریســم اســت کــه حــاوی ســه تعهــد عمــده
المللــی مربــوط بــه مقابلــه بــا بــرای کشــورهای عضــو خــود اســت :جرمانــگاری تأمیــن مالــی
مجمــوع  13کنوانســیون بیــن
ِ
تروریســم و عــدم الحــاق بــه کنوانســیون مــورد اشــاره و نیــز تروریســم و رفتارهــای تروریســتی در قوانیــن جزایــی ملــی،
تصویــب ناقــص قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم در تأمیــن و تضمیــن همــکاری گســترده بــا ســایر کشــورهای
نظــام حقوقــی داخلــی ،نشــانگر عــدم درک کامــل و جامــع عضــو کنوانســیون و ارائــه خدمــات و معاضدتهــای قضایــی
)1. Convention of Combating the Financing of Terrorism(CFT
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در موضــوع مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و وضــع مقــررات
و الزامــات مربــوط بــه ایفــای نقــش موسســات مالــی در کشــف
و گزارشدهــی مــوارد تأمیــن مالــی بــرای ارتــکاب رفتارهــای
تروریســتی(عبدی خجســته.)23 ،1396 ،
عــاوه بــر ایــن کنوانســیون ،تصویــب برخــی قطعنامههــای
الــزامآور شــورای امنیــت بــه ویــژه قطعنامــه  1373مصــوب
 2001و نیــز صــدور توصیههــای چهلگانــه از ســوی گــروه
اقــدام مالــی( 2)FATFنیــز از دیگــر تحرکاتــی اســت کــه
دولــت هــا یــا ســازمانهای بیــن المللــی در ســطح جهانــی
در راســتای مقابلــه بــا وجــوه متفــاوت و مختلــف تأمیــن مالــی
تروریســم داشــتهاند .اگرچــه توصیههــای اف .ای .تــی .اف،
بــر خــاف قطعنامــه  1373از پشــتوانه مــاده  25منشــور ملــل
متحــد برخــوردار نیســتند لیکــن از نظــر عملــی ،واجــد اهمیــت
هســتند(الرنت چیــن.)184 ،1396 ،
در توضیــح بیشــتر میتــوان افــزود کــه مهمتریــن قطعنام ـهای
کــه تــا بــه حــال ،شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــه عنــوان
رکــن صالــح ایــن ســازمان بــرای تأمیــن امنیــت و صلــح بیــن
المللــی در ارتبــاط بــا مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم بــه
تصویــب رســانده ،قطعنامــه  1373مصــوب  2001اســت .ایــن
قطعنامــه ،اگرچــه پــس از وقــوع حــوادث تروریســتی ســال
(2001حملــه بــه برجهــای دوقلــوی مرکــز تجــارت جهانــی در
نیویــورک) بــه تصویــب رســید ،ولــی مفــاد آن بــه هیــچ وجــه
بــه تعییــن و تحمیــل مجازاتهــا نســبت بــه مرتکبــان حــوادث
مــورد اشــاره منحصــر نشــد بلکــه ناظــر بــر پیشــگیری ،تعقیــب،
محاکمــه و مجــازات هــر نــوع تأمیــن مالــی تروریســم در هــر
جایــی از جهــان اســت .بــه طــور مثــال ،در مــورد انســداد
دارایــی تروریســتها ،هیــچ فهرســتی از اشــخاص حقیقــی یــا
حقوقــی ضمیمــه ایــن قطعنامــه نشــده بلکــه در آن ،بــه طــور
کلــی مقــرر شــده دارایــی تروریســتها بــه هــر میــزان کــه
باشــد و از ســوی هــر نهــاد یــا فــردی تأمیــن شــده باشــد ،بایــد
توقیــف و تمــام مســیرهای ممکــن بــرای ارتــکاب تروریســم بــا
اســتفاده از منابــع ســرمایهای مســدود گــردد( Makarenko
.)129 ,2016 ,
در مــورد توصیههــای گــروه اقــدام مالــی نیــز میتــوان گفــت
«گــروه اقــدام مالــی» کــه پــس از حصــول اجمــاع بــر ســر اینکه
موسســات مالــی ،اصلیتریــن وســیله ارتــکاب پولشــوییهای
کالن در ســطح جهــان و بــه صــورت بیــن المللــی هســتند
و در نشســت روســای کشــورهای گــروه هفــت بــه ســال
 1989در پاریــس تشــکیل شــد تــا راههــای سوءاســتفاده
از موسســات مالــی بــه منظــور پولشــویی و دیگــر رفتارهــای
مجرمانــه کــه اغلــب بــه صــورت ســازمان یافتــه و منســجم
و فراملــی و فرامــرزی ارتــکاب مــی یابنــد نظیــر تروریســم را
شناســایی کــرده و راههــای تأمیــن مالــی را مســدود نمایــد .تــا

ســال  41 ،2015کشــور و ســازمان بیــن المللــی بــه ایــن گــروه
پیوســتهاند و متعهــد بــه تکالیفــی شــدهاند کــه گــروه مــورد
اشــاره بــه منظــور مقابلــه بــا صــور و جلوههــا و مــوارد تأمیــن
مالــی تروریســم تعییــن کــرده اســت.
مهــم تریــن الزامــات و خــط مشــیهای تعیینــی توســط ایــن
گــروه بــه منظــور نیــل بــه هــدف مــورد اشــاره ،تهیــه توصیــه
نامههــای  40گانــه مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم در 2003
اســت .ازجملــه الزامــات اصلــی تعیینــی در ایــن توصیهنامــه،
الــزام دولتهــا بــه معاضــدت و همــکاری قضایــی در رابطــه بــا
تعقیــب و دســتگیری تأمیــن کننــدگان مالــی تروریســم ،عــدم
اعطــای مصونیــت بــه مرتکبــان تأمیــن مالــی تروریســم ،الــزام
دولتهــا بــه ارائــه مســتمر و بــدون اســتثناء اطالعــات مربــوط
بــه فعالیتهــای بانکــی ،نقــل و انتقــاالت پــول و نقدینگــی،
میــزان خریــد و فــروش طــا و جواهــرات و ...اســت(قنبری،
.)43 ،1392
گفتــه شــده اســت کــه تأمیــن مالــی تروریســم ،امــروزه بــه
تبــع تروریســم بیــن المللــی وجهــۀ فراملــی پیــدا کــرده
اســت .بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه بُعــد بیــن المللــی ایــن
پدیــده ،هیــچ منطق ـهای از جهــان نمیتوانــد و نبایــد در قبــال
تهدیدهــای ناشــی از ایــن پدیــده بیتفــاوت باشــد .همــۀ
کشــورها بایــد در مقابلــه جهانــی علیــه تأمیــن مالــی تروریســم،
مشــارکت فعــال داشــته باشــند؛ چراکــه در غیــر ایــن صــورت،
تروریســتها و حامیــان آنهــا بــه ســراغ کشــورهای فاقــد
نظــارت یــا کمتــر کنتــرل شــده مــی رونــد و ایــن مقابلــه کــم
اثــر میشــود(عبداللهی و کرامتــی معــز.)113 ،1397 ،
 -3مبانــی توجیــه کننــده ضــرورت مقابلــه کیفــری بــا
تأمیــن مالــی تروریســم
اصــوالً مقصــود از مقابلــه کیفــری ،جــرم انــگاری تأمیــن مالــی
تروریســم و کیفرگذاری(معمــوالً و اصــوالً ســختگیرانه) نســبت
بــه آن اســت .بــه طــور مشــخص میتــوان از دو مبنــای اصلــی
بــرای توجیــه ضــرورت مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم نــام
بــرد :حقوقــی و جــرم شــناختی.
 1-3مبنای حقوقی
وظیفــه تأمیــن امنیــت پایــدار کشــور و جامعــه ،از جملــه و
بــه ویــژه بــه حقــوق کیفــری ســپرده شــده تــا بــا ســازوکارها
و ابزارهــای در اختیــارش بــه مقابلــه کیفــری و ســختگیرانه بــا
عوامــل و زمینههــای نقــض امنیــت مبــادرت ورزد .از ســوی
دیگــر ،تــرور و تروریســم و رفتارهایــی کــه بســتر الزم و ضــروری
و مســاعد را بــرای ارتــکاب ایــن جــرم مهــم فراهــم میکننــد
)2. Financial Action Task Force(FATF

خبرنامه
عدالت
کیفری
بــه ویــژه تأمیــن مالــی تروریســم ،در راســتای همــان وظیفـهای
اســت کــه بــر عهــده نظــام حقوقــی و بــه طــور خــاص بــر عهــده
حقــوق کیفــری گذاشــته شــده اســت (نســاج و دیگــران،1394 ،
 .)47نگاهــی بــه رویکردهایــی کــه تاکنــون در ســطح حقــوق
کیفــری بینالمللــی و یــا در ســطح حقوقهــای کیفــری ملــی
پیرامــون مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم بــه منظــور مقابلــه
نهایــی بــا تــرور و تروریســم ،اتخــاذ شــده و بــه اجــرا گــذارده
شــدهاند ،بــه خوبــی گویــای ایــن واقعیــت اســت .بنابرایــن ،بــه
تعبیــر دیگــر میتــوان گفــت تحلیــل توجیــه حقوقــی مقابلــه
بــا تأمیــن مالــی تروریســم ،بــر روی دو حــوزه مهــم حقــوق
کیفــری بیــن المللــی و حقــوق کیفــری ملــی و نــگاه ایــن دو
شــاخه از حقــوق کیفــری بــه پدیــده تأمیــن مالــی تروریســم
تمرکــز مــی کنــد( .)142 ,2014 , Bignan
از ســوی دیگــر ،نیــاز بــه امنیــت در همــه ابعــاد و جلوههایــش،
اساس ـیترین نیــاز بشــر در دنیــای متالطــم و پــر تنــش امــروز
اســت .بنابرایــن ،هــر رخــدادی کــه بــه نحــوی ایــن امنیــت
را مخــدوش ســاخته یــا بــا چالــش روبــرو کنــد یــا احتمــال
م ـیرود کــه چنیــن اثــری بــر امنیــت پایــدار دارد ،بایــد مــورد
موضــوع مقابلــه کیفــری قــرار گیــرد .امــروزه ،تروریســم و
تأمیــن مالــی آن ،بــه وضــوح« ،صلــح» و «امنیــت» بیــن المللــی
را در بُعــد فــردی و جمعــی آن نشــانه رفتهانــد .بعیــد اســت
کســی ،ایــن دو نیــاز مهــم بشــری را الزمــه زیســت ســالم و
ایمــن از مخاطــرات خودســاخته و غیــر طبیعــی ندانــد و بســیار
بعیــد اســت اگــر کســی ،جرائــم تروریســتی را ناقــض آشــکار
بارزتریــن جلوههــای صلــح و امنیــت بیــن المللــی محســوب
نکنــد .پــس ،وظایفــی کــه حقــوق کیفــری در قبــال تأمیــن
امنیــت پایــدار جوامــع بشــری بــر عهــده دارد ،اقتضــاء میکنــد
کــه تأمیــن مالــی تروریســم ،جــرم باشــد و بــا مجــازات روبــرو
گــردد( .)228 ,2016 ,Schott
 2-3مبنای جرم شناختی
در جرمشناســی ،از یــک ســو بــه دنبــال تبییــن علّی جــرم یعنی
در مقــام شناســایی علــل و عوامــل جــرم هستیم(جرمشناســی
علــت شناســی یــا علــت شناســانه) .در وهلــه بعــد ،ســعی در
پیشــگیری از وقــوع جــرم داریم(جرمشناســی پیشــگیرانه) و
در مرحلــه بعــد ،ســازوکارهای مقابلــه کیفــری بــرای رفتارهــای
مجرمانــه و کســانی کــه بــه خــود ،اجــازه ارتــکاب ایــن قبیــل
رفتارهــا را دادهانــد ،اندیشــیده و عملیاتــی میشوند(پیشــگیری
کیفــری یــا تنبیــه گرایانــه)( .)129 , 2015 ,Zhu
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم ،در تحلیــل جــرم شــناختی،
در هــر ســه بُعــد جرمشناســی ،قابــل مطالعــه اســت .در
واقــع ،از یــک ســو ،تأمیــن مالــی تروریســم ،یکــی از عوامــل و
دالئــل وقــوع تــرور و تروریســم اســت .پــس بررســی و پژوهــش
ـی
پیرامــون آن ،در ب ُعــد اول جــرم شناســی یعنــی جــرم شناسـ ِ
علــت شــناختی جــای میگیــرد .در وهلــه بعــد ،تــاش بــرای
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پیشــگیری از وقــوع تأمیــن مالــی تروریســم ،اقدامــی شایســته
و مناســب ،از یــک ســو بــرای تأمیــن امنیــت پایــدار و از ســوی
دیگــر ،جلوگیــری از وقــوع تروریســم اســت .ایــن نــگاه بــه
پدیــده تأمیــن مالــی تروریســم و مقابلــه بــا آن ،در بُعــد دوم
جــرم شناســی یعنــی جــرم شناســی پیشــگیرانه مطــرح اســت.
در نهایــت ،مقابلــه بــا تأمیــن کنندههــای مالــی تروریســم
از راه بــه کیفــر رســاندن آنهــا ،میتوانــد جنبــه ســوم نــگاه
جــرم شــناختی بــه مقولــه مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم را
عینیت بخشــد( American Foreign Policy Council
. )140 ,2015 ,
رویکــرد نظامهــای کیفــری ملــی در جــرم انــگاری تروریســم و
تأمیــن مالــی آن هــا و تعییــن «مجــازات» بــرای ایــن رفتارهــا
کــه اغلــب نیــز بــه صــورت ســختگیرانه ،شــدید و بــدون لحــاظ
کیفیــات و ترتیبــات ارفاقــی ازجملــه تخفیــف مجــازات و ...هــم
بــه اجــرا در میآینــد ،دقیقــاً بــر مبنــای جــرم شناســی در
وجــه ســوم شــکل گرفتــه اســت.
برآمد
تأمیــن منابــع مالــی و بودجــهای ،اصلیتریــن و مهمتریــن
زمینــه و بســتر ارتــکاب تروریســم اســت و ایــن توقــع کــه
از طریــق مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم ،میتــوان در
نهایــت ،بــا تروریســم مقابلــه نمــود ،انتظــار بیهــودهای نیســت.
ذیــل عنــوان «تأمیــن مالــی تروریســم» ،مصادیــق و مظاهــر
متعــدد و متفاوتــی از تأمیــن منابــع مالــی و بودجــهای قابــل
احصــاء هســتند کــه عمــده آنهــا را میتــوان قاچــاق اســلحه و
انســان ،تجــارت مــواد مخــدر ،تجارتهــای پنهــان و یــا آشــکا ِر
منابــع زیرزمینــی ازجملــه نفــت و مشــتقات آن و پولشــویی
دانســت .در مفــادی مشــابه ،مــاده  1قانــون مقابلــه بــا تأمیــن
مالــی تروریســم مصــوب  1394در کشــورمان نیــز تقریبــاً
همیــن تعریــف و مصادیــق را در تبییــن معنــای تأمیــن مالــی
تروریســم ،مــورد اشــاره و تصویــب قــرار داده اســت.
بــه ســبب اهمیــت رفتارهــای تروریســتی و آثــار و تبعــات
ناگــواری کــه بــه دنبــال دارنــد ،امــروزه ،مقابلــه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم بــه مثابــه مهمتریــن رفتــار تســهیل کننــده ارتــکاب
تــرور ،بــه ویــژه بــه صــورت مقابلــه کیفــری بــا آن ،یــک ضرورت
انکارناپذیــر اســت .در طریــق توجیــه مقابلــه کیفــری بــا تأمیــن
مالــی تروریســم ،بــه طــور مشــخص میتــوان دو مبنــای حقوقی
و جرمشــناختی را مــورد نظــر قــرار داد .مبنــای حقوقــی ،بــه
رســالت حقــوق کیفــری در پاسداشــت امنیــت پایــدار جامعــه
بشــری و لــزوم جرمانــگاری و کیفرگــذاری نســبت بــه تأمیــن
ضــد صلــح
مخــرب
مالــی تروریســم -بــه عنــوان یــک رفتــار
ّ
ّ
و امنیــت -متمرکــز اســت و مبنــای جرمشــناختی ،بــر ایــن
قاعــده مبتنــی اســت کــه نــگاه پیشــگیرانه غیــر کیفــری ،بــرای
منــع ارتــکاب تأمیــن مالــی تروریســم ،کافــی نیســت و بایــد بــه
پیشــگیری کیفــری مبــادرت ورزیــد.
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بــه هــر روی ،مبانــی حقوقــی و جــرم شــناختی ،روی هــم رفتــه،
میتواننــد مبنــای شــکلگیری نظــام هماهنــگ مقابلــه بــا
تأمیــن مالــی تروریســم باشــند و هــر دولتــی کــه میخواهــد
بــا هــدف مقابلــه نهایــی بــا تروریســم ،کنشــگر فراینــد مقابلــه
بــا تأمیــن مالــی تروریســم باشــد ،الزم اســت کــه ایــن مبانــی
را ســرلوحه رویکردهــای نظــری خــود از یــک ســو و اقدامــات
و تدابیــر علمــیاش از ســوی دیگــر قــرار دهــد .بارزتریــن
اقداماتــی کــه دولتهــا بــر اســاس توجــه الزم و کافــی بــه
ایــن مبانــی میتواننــد صــورت دهنــد ،قانونگــذاری در زمینــه
جرمانــگاری تأمیــن مالــی تروریســم و تعییــن مجازاتهــای
کارآمــد و موثــر بــرای رفتارهــای تســهیل کننــده تروریســم از
حیــث مالــی و بودجـهای و قطــع ارتبــاط میــان منابــع مالــی و
مرتکبــان تروریســم اســت.
بــر ایــن اســاس ،حقــوق کیفــری امــروز میکوشــد از یــک
ســو ،تأمیــن مالــی تروریســم را بــه عنــوان یــک رفتــار مجرمانــه
قابــل توجــه ،مــورد شناســایی قــرار داده و جرمانــگاری نمایــد
و از ســوی دیگــر ،در تــاش اســت مقابلــه موثــر بــا آن بــه ویــژه
از طریــق تعییــن و اعمــال مجازاتهــای کارآمــد را عملــی
ســازد.
منابع
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مؤلفههای حقوقی سیاستگذاری جنایی
ِ
پیشدستانه در برابر جرایم تروریستی

نویسنده :فرهاد شاهیده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
1

چکیده
در سیاســتگذاری جنایــی دولــت راجــع بــه جــرم ،راهبردهــای
کلــی تعریــف میشــود و ســپس ،ایــن راهبردهــا وارد حقــوق
کیفــری میشــود .گســترش روز افــزون جرایــم تروریســتی،
سیاســتگذاران جنایــی را بــر آن داشــته اســت تــا مانــع وقــوع
جــرم تروریســتی شــوند .مناســبتترین راهحــل بــرای تحقــق
چنیــن هدفــی ،بــه کاربــردن اقدامــات پیشدســتانه اســت.
پیشدســتی بــر پیشبینــی خطــر مبتنــی اســت و پیشبینــی
خطــر بــه عنــوان اصل اساســی در حقــوق جزا قبــل از ســال 2001
(واقعــه  11ســپتامبر) شناســایی شــده اســت .سیاس ـتگذاران در
فراینــد سیاســتگذاری جنایــی پیشدســتانه بــه مؤلفههــای
مختلــف حقوقــی توجــه میکننــد .نظامــی شــدن حقــوق کیفــری
و دفــاع مشــروع پیشدســتانه از یکســو و بازگشــت مفهــوم
خطرناکــی ،از ســوی دیگــر ،از مؤلفههــای
حقوقــی پیــش رویِ
ِ
سیاســت جنایــی اســت.
واژگان کلیدی :سیاستگذاری ،پیشدستی ،امنیت،
اقدامات قهرآمیز ،تروریسم.

مقدمه
تروریســم مفهومــی اســت کــه چــه در عالــم سیاســت و چــه
در حــوزه حقــوق کاربــرد فراوانــی دارد .برخــی معتقدنــد کــه
«هــر نــوع توســل و اســتفاده از تــرور یــا خشــونت و اقدامهــای
مجرمانـهای کــه از ســوی یــک گــروه ســازمانیافته علیــه افــراد یــا
امــوال آنهــا ،یــا تهدیــد غیرقانونــی بــه اســتفاده از ایــن روشهــا
باهــدف مرعــوب کــردن دولتهــا یــا ملتهــا کــه شــدیدا ً
موجــب ســلب امنیــت و آســایش عمومــی اســت ،تروریســم تلقــی
میشــود» (شــاملو .)140 ،1381 ،تروریســم ،از جملــه جرمهایــی
ـدت حاکمیــت و امنیــت کشــورها ،را بــه چالــش
اســت کــه بــه شـ ّ
کشــیده اســت و ضمــن گســترش خشــونت و تهدی ـ ِد امنیــت ،بــر
ابعــاد اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی جوامــع تأثیــرات
زیــادی گذاشــته اســت و موجــب گســترش ناامنــی در جهــان شــده
اســت .حــق بــر امنیــت (امنیــت جســمانی -مالــی) امــروزه ،یکــی
از حقهــای بنیادیــن مــردم محســوب میشــود .دولتهــا ،بــه
نــام و بــرای تأمیــن امنیـ ِ
ـت اشــخاص و امــوال در برابــر بزهــکاران و
ناقضــان قانــون از قــوای قهرآمیــز و غیرقهرآمیــز اســتفاده میکننــد
(نجفــی ابرندآبــادی .)11 :1391 ،افزایــش جرایــم تروریســتی،
گســترده بــودن آثــار آن بــر جامعــه ،محیــط زیســت ،اقتصــاد و ...
1. . farhad_shahideh@yahoo.com
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و تهدیــد امنیــت داخلــی و بیرونــی دولتهــا از ســوی مجرمــان
ـب تحــول در نحــوه مبــارزه بــا ایــن دســته جرایــم
تروریســتی موجـ ِ
2
شــده اســت و در ایــن راســتا ،سیاســتگذاری بــرای کنتــرل و
پیشــگیری از جــرم نیــز دســتخوش تغییراتــی شــده اســت.
سیاسـتگذاری عمومــی برخاســته از علم سیاســت اســت .مجموعه
اقدامــات هدفمنــد کــه بــه وســیله یــک بازیگــر یــا مجموعـهای از
بازیگــران در مواجهــه بــا یــک مشــکل یــا موضــوع خــاص دنبــال
میشــود ،سیاســتگذاری نامیــده میشود(اشــتریان.)27 :1396 ،
سیاســتگذاری جنایــی بــه مثابــه شــاخهای از سیاســتگذاری
عمومــی در پــی آن اســت تــا بــا بهرهگیــری از نظریههــای
مرتبــط بــا جــرم بــه وضــع سیاس ـتهایی بپــردازد کــه بیشــترین
تأثیــر را بــر کاهــش میــزان جــرم دارد (ملــک محمــدی:1396 ،
3
 .)129یکــی از سیاســتهای مزبــور ،سیاســت پیشدســتانه
اســت کــه بــا پیشــگیری ســرکوبگرانه ،قلمــرو و فضــای مداخلــه
سیاســت جنایــی را توســعه میدهــد .عدالــت پیشدســتانه بــا
کنتــرل جــرم از رهگــذر اســتفاده از زور ،بــه دنبــال پیشــگیری
جرایــم عمدتــاً هولناکــی اســت کــه ممکــن اســت در آینــده
از
ِ
ارتــکاب یابنــد ( .)1 :2013 ,Ashworth & Zednerمبــارزه
بــا تروریســم یکــی از حوزههــای اصلــی سیاســتگذاری جنایــی
روزافــزون امنیــت ملــی و
پیشدســتانه اســت .درهمآمیختگــی
ِ
عدالــت کیفــری نیــاز بــه گســترش حقــوق کیفــری را جدیتــر
مینمایــد .در ایــن راســتا ،بایــد بــر اســاس راهبردهــای پیشــگیرانه
و بــا هــدفِ شناســایی خطــر و مداخلــه قبــل از ارتــکاب جــرم
ترویســتی بــه وضعیــت پیــش از جــرم توجــه شــود .بــر همیــن
اســاس اســت کــه لوســیا ِزدنِــر 4بــه «پیشبینــی خطــر و حتــی
پاس ـخهای مقــدم بــر رفتــار مخاطــره آمیــز و تبدیــل پســا جــرم
محــوریِ عدالــت کیفــری بــه منطــق پیشــا جــرم «اشــاره میکنــد
(.)261 :2007 ,Zedner
سیاســت جنایــی پیشدســتانه بــر مداخلههــایحقــوق کیفــری
در پیشــگیری از جــرم و ماهیــت ســرکوبگرانه اقدامــات
پیشــگیرانه تأکیــد دارد و بــه جــای علتشناســی و ارزیابــی
ریش ـههای تروریســم بــه از بیــن بــردن تروریس ـتهای احتمالــی
تمرکــز میکنــد .در سیاســتگذاری پیشدســتانه نبایــد منتظــر
ارتــکاب جرایــم تروریســتی و ســپس واکنــش در برابــر آن بــود،
بلکــه هــدف اصلــی آن اســت کــه افــرادی کــه در صــدد ارتــکاب
جرایــم تروریســتی هســتند ،حتــی بــدون عنــوان اتهــام جــرم
تروریســتی خنثــی شــوند .از ایــن رو ،ابتــدا ،دولــت ایــاالت متحــده
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امریــکا و ســپس برخــی کشــورها ماننــد انگلســتان ،راهبــردی را
تنظیــم نمودنــد کــه بــر اســاس آن اقداماتــی علیــه تروریسـتهای
بالقــوه بــا ظرفیتهــای جنایــی مختلــف میبایســت صــورت
میپذیرفــت .در همیــن راســتا ،جــرج بــوش رئیــس جمهــور
آمریــکا پــس از حمــات تروریســتی یــازده ســپتامبر بیــان داشــت
کــه «...اگــر مــا منتظــر بمانیــم تــا تهدیــد بــه صــورت کامــل
محقــق شــود ،خیلــی تأخیــر کردیــم ... ،مــا بایــد مبــارزه را بــه
ســمت دشــمن پیــش ببریــم ،برنامهریــزی او را مختــل کنیــم و
قبــل از اینکــه تهدیدهــا بــه فعــل تبدیــل شــوند بــا آنهــا مقابلــه
کنیــم» (.)2002 ,Bush
سیاسـتگذاری جنایــی پیشدســتانه در برابــر جرایــم تروریســتی،
رویکــرد پســاجر ِم حقــوق کیفــری را بــه رویکــرد پیشــا جــرم
تغییــر میدهــد و بــه دنبــال ادغــام مفهــوم امنیــت در عدالــت
کیفــری اســت .ورود مفهــوم امنیــت ملــی در حقــوق کیفــری
اساســی آزادی و امنیــت مــی شــود.
موجــب رویارویــی دو اصــل
ِ
در ایــن راســتا ،بایــد بــر اســاس شــرایط موجــود کــه حاکــی
از احتمــال وقــوع جرایــم تروریســتی در هــر زمــان و مــکان
هســت ،یکــی از دو اصــل را بــر دیگــری مقــدم نمــود .بــر همیــن
اســاس برخــی معتقدنــد« :آنچــه راهــکار اصلــی پیــکار بــا پدیــده
تروریســم دانســته شــده اســت ،پشــتیبانی امنیــت ملّــی ،بــا در
ـتن آزادیهــا بــوده اســت .بــه راســتی کــه بزههــای
تنگنــا گذاشـ ِ
تروریســتی ،بــه طــور پنهانــی و ناشــناخته رخ میدهنــد و از ایــن
ـرل همــه جانبــه شــهروندان
رو ،چــارهای جــز ســختگیری و کنتـ ِ
رویارویــی امنیــت و آزادی ،ایــن امنیــت اســت
نیســت .پــس در
ِ
کــه برتــری یافتــه اســت( »...عالیپــور .)10 :1387 ،در پرتــو
مبارزههــای ضــد تروریســم ،ممکــن اســت خشــنترین و
شــدیدترین پاس ـخهای کیفــری بــدون وجــود اتهــام یــا محاکمــه
و حتــی بهرغــم صــدور حکــم برائــت بــه اشــخاص تحمیــل شــود
(.)9 :2008 ,Amoore & Goede
ماهیــت متنــوع جرایــم تروریســتی و شــدت پیامدهــای آن از یــک
ســو و جهانــی بــودن آن از ســوی دیگــر ،ســبب شــده اســت کــه
اســناد بینالمللــی و دولتهــا ،راهبردهــای مختلفــی را اتخــاذ
نماینــد ،یعنــی؛ پیشــگیری از جــرم ،جرمانــگاری ،اقدامــات
شــکلی مداخلــهای قبــل از وقــوع جــرم تروریســتی
ماهــوی و
ِ
(اقدامــات پیشدســتانه) ،پاســخگذاری کیفــری و پاســخدهی
در قالــب فرآیندهــای قضایــی و نظامــی .از همیــن رو ،بــه حــق
میتــوان از سیاســت جنایــی افتراقــی 6یــا بــه تعبیــر دیگــر ،از

2. Policy Making
3. Pre-emptive
4. Lucia Zedner
 .5اصطــاح «پیشــا جــرم»( )Pre-crimeاز داســتان کوتــا ِه فیلیــپ کــی .دیــک بــا نــام «گــزارش اقلیــت» ( )Minority Reportدر دهــه  1950اقتبــاس شــده اســت .در داســتان
ـی دیــک ،پلیــس کــه بــه اقدامــات پیــش از جــرم تمرکــز دارد میتوانــد قتلهــای عمــدی کــه در آینــده صــورت میگیــرد را پیشبینــی نمایــد و مرتکبــان احتمالــی را قبــل
تخیلـ ِ
از وقــوع قتــل شناســایی نمایــد (.)210 :2000 ,Zedner
 .6عدالــت اقتضــا میکنــد کــه حقــوق کیفــری در اصــول ،رویکــرد و پاس ـخهای خــود بــر اســاس تحــوالت موجــود در ســدۀ بیســتم بازنگــری کنــد و بســیاری از آنهــا را در پرتــو
متنــوع شــدن جرایــم ،مجازاتهــا ،مجرمــان و  ،...بازتعریــف نمایــد .فراینــد افتراقیســازی سیاســت جنایــی ،ضمــن متحــول کــردن اصــول و راهبردهــای آن ،بــه متکثــر شــدن
گفتمــان سیاســت کیفــری قانونگــذار -مفهــوم مضیــق سیاســت جنایــی -در قلمــرو حقــوق کیفــری ماهــوی و شــکلی انجامیــد (نجفــی ابرندآبــادی 59 :1395 ،و .)55
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سیاســت جنایــی ترکیبــی 7در برابــر بزهــکاری تروریســتی ســخن پیشــگیرانه از جــرم میرویــم ،امــا اگــر آن را یــک فــرا جــرم و
بــه میــان آورد ،سیاســت جنایــیای کــه از تمــام ظرفیتهــای بــه اصطــاح یــک «جنــگ» بدانیــم ،پیشــگیریِ غیرقهرآمیــز
دولتــی و جامعــویِ ملّــی و بینالمللــی
دســتی قهرآمیــز و همــراه بــا
بــه پیش
ِ
بــرای کنتــرل اجتماعــی مصادیــق
ســرکوب تبدیــل میشــود .پــس از
سیاســتگذاری جنایــی پیشدســتانه در
بزهــکاری تروریســتی اســتفاده میکنــد
حمــات یــازده ســپتامبر دادســتان کل
برابــر جرایــم تروریســتی ،رویکــرد پســاجر ِم
9
(نجفــی ابرندآبــادی.)473-474 :1397 ،
ایــاالت متحــده آمریــکا ،جــان اشــکرافت،
حقــوق کیفــری را بــه رویکــرد پیشــا
بــر همیــن اســاس ،عمــده جرایــم ،یعنــی
بــه «اختیــار اقدامــات قهرآمیــز ،ماننــد
جــرم تغییــر میدهــد و بــه دنبــال ادغــام
اعمــال و رفتارهایــی کــه هســتۀ حقــوق
آنچــه در قانــون میهــن پرســتی مصــوب
مفهــوم امنیــت در عدالــت کیفــری اســت.
10
کیفــری محســوب میشــوند در قانــون
 2001م .آمــده اســت ،علیــه تهدیــد
مجــازات عمومــی کشــورها پیشبینــی
آشــکار بــه عنــوان پارادایــم نویــن در
میشــود و بــا مفــاد قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،راهبــرد اصلــی پیشــگیری از جــرم» اشــاره کــرد ( .)16 :2006 ,Coleدر همیــن
سیاســت جنایــی یــک کشــور را تشــکیل میدهــد .بــه ایــن راهبــرد راســتا ،فِل ِدمــن معتقــد اســت کــه اگــر تروریســم را رفتــاری بدانیــم
عمومــی ،بــه تدریــج راهبردهــای دیگــری ماننــد تأمیــن امنیــت کــه زندگــی یــک ملــت را بــه چالــش میکشــد ،آنگاه رفتــار
ملــی ،اضافــه شــده اســت کــه معمــوالً ،از اصــول عمومــی قانــون تروریســتی از دیــدگاه سیاســتگذران ،یــک خطــر نظامــی
مجــازات و آییــن دادرســی کیفــری پیــروی نمیکنــد؛ در ایــن اســت .امــا در حالتــی کــه میــزان خطــر پاییــن باشــد ،رفتارهــای
ـض حقــوق کیفــری تلقــی خواهنــد شــد
زمینــه میتــوان بــه راهبردهــای پیشدســتانه در برابــر جرایــم تروریســتی بــه عنــوان ناقـ ِ
تروریســتی اشــاره کــرد کــه یکــی از نمونههــای افتراقیســازی در .))465 :2002 ,Fledman
سیاســت جنایــی اســت.
سیاســتگذار جنایــی تحــت تأثیــر مؤلفههــای مختلــف ماننــد .1-1حاکمیت شرایط جنگی بر حقوق کیفری
عوامــل انســانی و اجتماعــی بــا جرمانــگاری برخــی رفتارهــا
روی مینمایــد و آنهــا علــل سیاســی ،تحــوالت اقتصــادی و جــرم شــناختی نقــش مؤثــری
در حقــوق و آزادیهــای فــردی پیــش َ
را محدودتــر میکنــد (نجفــی ابرندآبــادی .)383 :1395 ،ایــن در فراینــد شــکلگیری سیاســتگذاری جنایــی پیــش دســتانه
نوشــتار ،بــه دنبــال تبییــن فراینــد تدویــن و تنظیــم سیاســت داشــته اســت .در راســتای سیاســی شــدن مفهــوم جــرم از اواخــر
جنایــی پیشدســتانه در برابــر جرایــم تروریســتی اســت تــا علّــت دهــه  1960م .و اوایــل دهــه  1970م .برخــی سیاســتگذاران
شــکلگیریِ سیاســت جنایــی پیشدســتانه مشــخص شــود .بحــران موجــود در سیاســت جنایــی کشــورها ،از قبیــل عــدم
بــر ایــن اســاس ،در پشــت ایــن نــوع سیاســتگذاری جنایــی ،کارایــی پاس ـخها بــه جرایــم را ناشــی از سیاس ـتهای دولتهــای
ایدئولژیکــی سیاســتگذاران
مؤلفههــای حقوقــی ماننــد نظامیگرایــی حقــوق کیفــری ،دفــاع رفــاه میدانســتند .ایــن چرخــش
ِ
مشــروع پیشدســتانه و بازگشــت مفهــوم خطرناکــی میبایســت جنایــی از نــگاه لیبرالــی بــه محافظــه کاری موجــب شــکلگیری
رویِ سیاســت جنایــی در برابــر
تدریجــی سیاســت جنــگ بــا جــرم شــد .زمینههــای اقتصــادی
ِ
تحلیــل شــوند تــا فراینــد پیــش َ
8
جرایــم تروریســتی مشــخص شــود.
نیــز نقــش مهمــی در ایجــاد شــرایط جنگــی در عدالــت کیفــری
پایانــی قــرن
هــای
ه
ده
هــای
ن
بحرا
اســت.
داشــته
اقتصــادیِ
ِ
گرایی حقوق کیفری داخلی
.1نظامی
بیســتم ،فقــر ،بیــکاری و فعالیتهــای گســتردۀ جنبشهــای
ِ
ضــد ســرمایهداری منجــر بــه شکســت سیاســتگذاریهای
ّ
اینکــه اعمــال تروریســتی بــه عنــوان یــک رفتــار جنگــی یــا یــک جنایــی ُمــدارا کننــدۀ مــدل رفــاه و سیاســتگذاریهای
جــرم شــناخته شــود ،نقــش مؤثــری در نــو ِع پیشــگیری (اعــم از کنترلکننــده و مبتنــی بــر خطــر احتمالــی شــد (طاهــری،
پیشــگیری بــه معنــای خــاص و پیشدســتی) دارد .اگــر آن را یــک  29 :1392و  .)26رشــد نــرخ بزهــکاری ،شکســت سیاســت اصــاح
جــرم بدانیــم کــه بــرای پیشــگیری از آن صرف ـاً بــه ســازوکارهای و درمــان و گســترش تــرس از جــرم در جامعــه نیــز زمینههــای
7. Combinatory Criminal Policy.
 .8گفتنــی اســت تقســیمبندیِ مؤلفههــا بــه دلیــل حــوزه مطالعاتــی نویســندگان ،بــر اســاس آموزههــای علــوم جنایــی صــورت گرفتــه اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،حتــی آموزههــای
غیرحقوقــی کــه در ایــن جســتار بررســی میشــوند ،جــزو آموزههــای مرتبــط بــا حقــوق کیفــری و جرمشناســی هســتند .در هــر حــال ،مؤلفههــای پیشگفتــه از بارزتریــن
مؤلفههــای تأثیرگــذار در سیاســتگذاری جنایــی پیشدســتانه هســتند و مــواردی ماننــد دشــمن مــداری حقــوق کیفــری ،فرهنــگ کنتــرل جــرم و  ...نیــز در ایــن میــان قابــل
ـاس سیاس ـتگذاری جنایــی پیشدســتانه در برابــر جرایــم تروریســتی
بررســی هســتند ،کــه البتــه بــه صــورت گــذرا بــه آنهــا نیــز پداختــه شــده اســت .همچنیــن ،از آنجــا کــه اسـ ِ
پــس از واقعــه  11ســپتامبر ،بیشــتر در کشــور آمریــکا و ســپس فرانســه و انگلیــس مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و وارد حــوزه حقــوق کیفــری آنهــا هــم شــد ،لــذا بــه سیاسـتگذاری
جنایــی کشــورهای پیشگفتــه نیــز اشــاره شــده اســت.
9. John Ashcroft.
10. Patriot Act 2001.
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شــناختی ایجــاد سیاســتهای جنــگ بــا جــر ِم تروریســتی
جرم
ِ
را فراهــم نمــوده اســت .بــر همیــن اســاس ،تنهــا چنــد ســاعت
بعــد از واقعــۀ یــازده ســپتامبر ،رئیــس جمهــور آمریــکا خبــر از
تحــول در سیاســتگذاری در مبــارزه بــا تروریســم داد« :جنــگ
علیــه تروریســم» .یکســان دانســتن حمــات تروریســتی بــه بــرج
هــای دو قلــو بــا تجــاوز مســلحانه ،نقطــه آغازیــن ایــن تحــول بــود.
بــه كارگيــري واژه «جنــگ» بــراي ايــن سياســت بــا هــدفِ عبــور
از محدوديتهــاي حقــوق كيفــري و بهــره بــردن از امتيازهــاي
حقــوق جنــگ طراحــی شــده اســت .زيــرا ،در جنــگ میتــوان
در شــرایطی دشــمن یــا تروریســتهای احتمالــی را کشــت.
همچنيــن ،ميتــوان تروريس ـتها را تــا پايــان جنــگ بــدون نيــاز
بــه مــدرك و بــي آنكــه مرتكــب جرمــي مشــخص شــده باشــند
زندانــي كــرد؛ در حاليكــه بــا حقــوق كيفــري چنيــن اقدامهايــي
ممكــن نیســت (صــدر توحیدخانــه .)646-647 :1393 ،بــر ایــن
اســاس ،جنــگ بــا جــرم در حــوزه فراملــی در عــراق و افغانســتان
و در حــوزه ملــی در داخــل کشــور آمریــکا شــروع شــد .در ایــن
پارادایــم جدیــد ،گفتمانهــای عدالــت کیفــری نیــز تغییــر کــرد و
12
مفهــوم جنــگاوران نامشــروع دشــمن 11و کمیســیونهای نظامــی
ـم جنــگ علیــه
پایهریــزی شــدند (عمرانــی .)929 :1387 ،پارادایـ ِ
جــرم بتدریــج موجــب انســانیت زدایــی از حقــوق کیفــری و فاصلــه
گرفتــن سیاســتگذاری از اصــول اخالقــی شــده اســت .نظامــی
شــدن حقــوق کیفــری داخلــی بــه معنــای سیاس ـتگذاری یــک
نظــام منســجم حقوقــی توســط دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا
نیســت ،بلکــه اتفاقـاً بــه معنــای وجــود یــک نظــام عدالــت کیفــریِ
مبهــم اســت کــه از یــک ســو ،مفاهیــم جنگــی وارد آن شــده اســت
موجــب تحــول در نظامهــای قضایــی شــده اســت و از ســوی
و
ِ
دیگــر ،اصــل تفکیــک قــوا را چــه در مرحلــه قانونگــذاری و چــه
در مرحلــه دادرســی (قضایــی) نقــض کــرده اســت.
.1-2اداری/اجرایی شدن حقوق کیفری
نظامیگرایــی و دور شــدن از عدالــت کیفــری مرســوم در
ـب
سیاس ـتگذاری پیشدســتانه در برابــر جرایــم تروریســتی موجـ ِ
جابجایــی قــدرت و پررنــگ شــدن نقــش عوامــل فراقضایــی در
چرخــه عدالــت کیفــری و در نتیجــه ،اداری/اجرایــی شــدن حقــوق
کیفــری میشــود .بدینتوضیــح کــه در ســال  2001م .دولــت
بــوش بــا اصــرار بــر اینکــه کشــور در وضعیــت جنگــی بــه ســر
میبَــرد ،بــه دنبــال گســترش قــدرت قــوه مجریــه بــود .بــا
افزایــش قــدرت دولــت ،آزادیهــای مدنــی نیــز کاهــش یافــت
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و تحقیقــات مقدماتــی کــه از وظایــف بــارز نهادهــای قضایــی
اســت ،توســط ســرویسهای اطالعاتــی صــورت گرفــت و ادامــه
فراینــد دادرســی نیــز ،ماننــد بازداشــت اشــخاص ،کیفردهــی و
اجــرای آن ،بــه کمیســیونهای نظامــی محــول شــد .در همیــن
راســتا ،دادســتان کل فــدرال اســترالیا ،فیلیــپ روداک 13،مقــررات
مربــوط بــه بازداشــت پیشــگیرانه و دســتورهای نظــارت را بــدون
نیــاز بــه وجــود اتهــام یــا محکومیــت کیفــری و در راســتای اینکــه
تضمیــن نمایــد «مــا در قویتریــن موقعیــت بــرای پیشــگیری
از خطــرات جدیــد و در حــال ظهــور هســتیم» ،توجیــه نمــود
( .)2005 ,Commonswealthیکــی دیگــر از جلوههــای اداری
شــدن حقــوق کیفــری را میتــوان در «دســتور نظــارت» 14بــر
اشــخاص مظنــون بــه رفتارهــای تروریســتی مالحظــه نمــود .طبــق
قانــون پیشــگیری از تروریســم مصــوب  15 2005کــه در ســال
 2011بــه موجــب قانــون تدابیــر مربــوط بــه تحقیــق و پیشــگیری
از تروریســم 16منســوخ شــد ،وزارت کشــور میتوانســت در مــورد
اشــخاصی را کــه تهدیــدی علیــه امنیت کشــور محســوب میشــدند
محدودیتهایــی را ماننــد منــع رفتوآمــد ،محدودیــت در اقامــت
در محــل معیــن و محدودیــت در اســتفاده از اینترنــت بــه کار
ببنــدد .در کشــور فرانســه نیــز بــا تصویــب قانــون راجــع بــه امنیــت
داخلــی و مبــارزه بــا تروریســم مصــوب  17 2017بــه ســرویسهای
امنیتــی اجــازه داده شــده اســت تــا مکانهایــی کــه محــل عبــادت
یــا پرســتش ادیــان مختلــف ازجملــه مســلمانان اســت را بــا ظــن
بــر تحــرکات تروریســتی حتــی بــدون دســتور قضایــی بازرســی و یا
تعطیــل کننــد .در مــاده  412قانــون میهــن پرســتی آمریــکا نیــز از
دولــت خواســته شــده اســت کــه بــه عنــوان یــک ابــزا ِر ضــروری ،با
تهدیــد تروریســتی قریبالوقــوع مبــارزه نمایــد .سیاســتگذاران
جنایــی ایــران نیــز در برخــی مــوارد دولــت را مکلــف بــه مبــارزه
بــا تروریســم نمــوده اســت .بــرای نمونــه بــه موجــب مــاده واحــده
قانــون لــزوم بازرســی و انگشــتنگاری از اتبــاع آمریکایــی در
مبــادی ورودی کشــور مصــوب « :1385دولــت موظــف اســت از
کلیــه اتبــاع آمریکایــی در مبــادی ورودی کشــور و صــدور روادیــد
متناســب بــا رفتــار آمریــکا ،بازرســی و انگشــتنگاری نمایــد».
همچنیــن ،بــر اســاس مــواد  2و  3قانــون اقــدام متقابــل در برابــر
اعــام ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بهعنــوان «ســازمان
تروریســتی توســط ایــاالت متحــده آمریــکا مصــوب  ،1398دولــت
موظــف اســت در چهارچــوب مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملــی
در برابــر اقدامــات تروریســتی نیروهــای آمریکایــی کــه منافــع
جمهــوری اســامی ایــران را بــه مخاطــره میاندازنــد ،اقدامــات
متقابــل و قاطــع بــر اســاس ایــن قانــون بهعمــل آورد و در زمــان

11.Unlawful Enemy Combatant.
12. Military Commissions.
13. Philip Ruddock.
14. Control order.
15. Prevention of Terrorism Act 2005.
16. Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011.
17. Reinforce Internal Security and the Fight Against Terrorism Act 2017.
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مقتضــی بــا اقدامــات ضــروری و هوشــمندانه بــه گون ـهای عمــل
کننــد کــه نیروهــای آمریکایــی نتواننــد از هرگونــه تــوان و امکانات
علیــه منافــع جمهــوری اســامی ایــران اســتفاده کننــد .آنچــه از
مقــررات فــوق بنظــر میرســد آن اســت کــه سیاســتگذاران
جنایــی ایــران در راســتای مقابلــه بــه مثــل ،دولــت را قبــل از
بــروز خطــر و تهدیــد ،موظــف بــه اجــرای اقدامــات پیــش دســتانه
نمــوده اســت تــا نیروهــا ،ســازمانها و یــا نهادهــای تحــت اختیــار
فرماندهــی مرکــزی آمریــکا (ســنتکام) ،کــه بــه موجــب مــاده 1
همیــن قانــون تروریســت اعــام شــدهاند ،نتواننــد علیــه منافــع
ایــران اقدامــی انجــام دهنــد.
در سیاســت جنــگ بــا تروریســم کــه یکــی از مؤلفههــای
اصلــی سیاســتگذاری پیشدســتانه نیــز اســت ،دولــت دســت
روی در نظــام حقوقــی داخلــی کشــور میزنــد .1 :بــا
بــه پیــش َ
دخالــت در قانونگــذاری (ماننــد فشــار دولــت بــه کنگــره بــرای
تصویــب فــوری قانــون پاتریــوت کــه در نهایــت در  25اکتبــر ســال
 2001م .بــه تصویــب رســید ،امــا بــه شــکلی کــه برخــی افــراد
کنگــره مدعــی بودنــد کــه حتــی کپــی کاملــی از چیــزی کــه بــه
آن رأی داده انــد را ندیدهانــد!) (آقابابایــی )327 :1389 ،بــه دنبــال
تأمیــن امنیــت در جامعــه اســت .امــا بــا توجــه بــه تصویــب برخــی
قوانیــن کــه بــدان اشــاره شــد ،بیــن خودیهــا و غیرخودیهــا،
ماننــد شــهروندان داخلــی و خارجــی ،تمایــز قائــل شــدهاند کــه
منجــر بــه ایجــاد تبعیــض در بیــن اعضــای جامعــه میشــود.2 .
بــا مداخلــه در نهادهــای قضایــی افــزون بــر صالحیــت زدایــی از
دادگاههــا و انتقــال رســیدگی بــه جرایــم تروریســتی بــه مراکــز
نظامــی ،ماننــد تشــکیل کمیســیونهای نظامــی در ســال 2001
ســری
در آمریــکا18؛ تحقیقــات مقدماتــی نیــز از طریــق مراکــز
ّ
ارتــش یــا ســرویسهای اطالعاتــی صــورت میگیــرد کــه منجــر
بــه تشــدید تفتیشــی شــدن دادرســی در ایــن مرحلــه شــده اســت.
ـی تفکیــک قــوا ،برخــی
بدینســان ،عــاوه بــر نقـ ِ
ـض اصــل اساسـ ِ
ـل حــق ســکوت متهــم،
اصــول دادرســی کیفــری منصفانــه از قبیـ ِ
علنــی بــودن دادرســی ،اصــل منــع شــکنجه و  ...کــه زیــر بنــای
اصــل برائــت هســتند و اصــول مســلّم حقــوق کیفــری ماهــوی
ماننــد اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجازاتهــا و اصــل شــخصی
بــودن مجازاتهــا در مبــارزه بــا تروریســم بــه فراموشــی ســپرده
شــدند.
.2دفاع مشروع پیشدستانه
مفهــوم دفــاع پیشدســتانه یكــی از مفاهیــم نســبتاً جدیــدی
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اســت كــه در حــوزه دفــاع مشــروع مطــرح اســت .پــس از حمــات
 11ســپتامبر دولتهــا و جامعــه جهانــی اقدامــات تروریســتی
را مشــابه جنــگ دانســتند ،بــرای خــود در برابــر تروریســتها
حــق «دفــاع مشــروع» قائــل شــدند (گنــج بخــش و دیگــران،
 )115 :1395و در همیــن راســتا ،فراینــد پذیــرش دفــاع مشــروع
پیشدســتانه 19ســرعت بیشتــری پیــدا نمــود .طبــق دكتریــن
دفــاع پیشدســتانه ،پاســخ مســلحانه بــه حمــات قریبالوقــوع
و یــا آنجــا كــه حمل ـهای صــورت گرفتــه اســت و دولــت قربانــی
دریافتــه اســت كــه حمــات بیشــتری در حــال طراحــی اســت
كــه در آینــده انجــام بپذیــرد ،مجــاز و مشــروع اســت .بدینســان،
دفــاع پیشدســتانه توســل بــه زور را در چندیــن حالــت مجــاز
میشــمارد؛ حالــت اول آنكــه شــواهد متقاعــد كننــدهای مبتنــی
بــر وقــوع یــك حملــه مســلحانه قریبالوقــوع وجــود داشــته
باشــد ،دوم آنكــه دولتــی یــك بــار مــورد حملــه مســلحانه قــرار
گرفتــه و شــواهد آشــكار و متقاعــد كننــدهای مبنــی بــر حمــات
آتــی دشــمن در اختیــار داشــته باشــد .در ایــن حالــت نیــازی بــه
منتظــر مانــدن دولــت قربانــی نیســت و آن دولــت میتوانــد قبــل
از وقــوع حمــات آتــی بــه دفــاع مشــروع پیشدســتانه متوســل
شــود؛ امــا در صــورت فقــدان شــواهد متقاعدكننــده مبنــی بــر
حمــات آتــی ،توســل بــه نیــروی مســلحانه تحــت عنــوان دفــاع
از خــود ،غیرقانونــی و غیرمشــروع خواهــد بــود (شــریفی:1382 ،
.)96
پیشــگیری از صدمــات ناشــی از رفتارهــای تروریســتی از طریــق
پیشدســتی نســبت بــه تهدیدهــای موجــود ،منطــق غالــب
تروریســتی پــس از یــازده ســپتامبر اســت .در
اقدامــات ضــد
ِ
ایــن راســتا ،ســازمان ملــل متحــد بــه عنــوان رکــن عالــی
سیاســتگذاری در ســطح جهانــی و شــوراي امنيــت ســازمان
ملــل نســبت بــه گذشــته بــا موضــوع تروریســم برخــوردي
كام ـ ً
ا متفــاوت و بســيار شــديد داشــت .از آنجــا کــه بخشــی از
سیاســتهای شــورای امنیــت در برابــر جرایــم تروریســتی بــر
سیاســت جنایــی ملــی کشــورها اثــر میگــذارد ،ايــن شــورا در 12
ســپتامبر ،يعنــي كمتــر از  24ســاعت پــس از واقعــۀ تروريســتي
مزبــور ،تشــكيل جلســه داد تــا بــه ايــن موضــوع رســيدگي
كنــد 20.قطعنامههــای  1368و  1373شــورای امنیــت ســازمان
ملــل متحــد مــورخ  12و  28ســپتامبر  2001بــه وضــوح بیــان
میدارنــد کــه حمــات تروریســتی یــازده ســپتامبر «هماننــد هــر
عمــل تروریســتی بینالمللــی دیگــری ،تهدیــدی علیــه صلــح و
امنیــت بینالمللــی محســوب میشــوند» (عمرانــی ،همــان
منبــع.)940 :

ـکیل کمیســیونهای نظامــی بــرای رســیدگی بــه اتهامــات مظنونیــن بــه عملیــات تروریســتی کــه مــورد ایــراد برخــی
 .18دســتور دولــت بــوش در  13نوامبــر  2001بــرای تشـ ِ
دادگاههــای آمریــکا قرارگرفتــه بــود ،در ســال  2006مــورد تصویــب مراجــع قانونگــذاری قــرار گرفــت و رفتــار دولــت تــا قبــل از تصویــب قانــون را صحیــح دانســت (آقابابایــی،
.)99 :1390
19. Pre-emptive self-defence
قالــب قطعنامههــای شــورای امنیــت هســتند کــه پــس از یــازده ســپتامبر در کشــورهای مختلــف یــه طــور
 .20قوانیــن ضــد تروریســتی ،همــان سیاســتهای بینالمللــی در
ِ
گســتردهای تصویــب شــدهاند.
21. Res/A/56/L.1368 ,1.
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شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــا تصویــب قطعنامــه 136821
و شناســايي حــق ذاتــي دفــاع مشــروع فــردی يــا جمعــي
مطابــق منشــور ملــل متحــد ،بــه عنــوان یکــی از کنشگــران
سیاســتگذاری در ســطح بینالمللــی ،ضمــن کمــک بــه تلقــی
ـودن واقعــه یــازده ســپتامبر بــه عنــوان یــک تجــاوز نظامــی،
نمـ ِ
بــه واکنــش پیشدســتانه ایــاالت متحــده آمریــکا و برخــی دیگــر
از کشــورها بــه تروریســم مشــروعیت بخشــید .بــر ایــن اســاس،
اصطــاح دفــاع پیشدســتانه در ســند اســتراتژی امنیــت ملــی
ســال  2003م .ایــاالت متحــده آمریــکا مفهــوم ســنتی دفــاع
مشــروع را از حملــۀ فــوری بــه تهدیــد غیرفــوری گســترش داد ،بــه
گونــهای کــه برخــی آن را دکتریــن بــوش 22مینامنــد (شــریفی
طرازکوهــی و باریــن چهاربخــش.)11 :1392 ،
قطعنامــه  23 1373نیــز بــر یکــی از مهمتریــن جلوههــای سیاســت
جنایــی پیشدســتانه ،یعنــی جرمانــگاری پیشدســتانه تأکیــد
ـریان حیاتــی تروریس ـتها ،منابــع
نمــود .بــا توجــه بــه اینکــه شـ ِ
مالــیای اســت کــه بــه آنهــا تزریــق میشــود ،سیاســتگذاران
جنایــی در ســطح بینالمللــی بــه ایــن موضــوع توجــه
نمودهانــد تــا بــا ضربــه بــه حیــات اقتصــادیِ تروریســتها،
مانــع فعالیتهــای مجرمانــۀ آنهــا شــوند .بــر همیــن اســاس،
حــوزۀ سیاســتگذاریِ دومیــن قطعنامــه در مــاه ســپتامبر نیــز
بــر ســرکوبِ تروریســم از طریــق منابــع و بنیانهــای مالــی آن
اســت .در ایــن قطعنامــه از دولتهــا خواســته شــده اســت تــا از
تأميــن مالــي اعمــال تروريســتي جلوگيــري و بــا آن مبــارزه کننــد
و هرگونــه تأميــن مالــي اعمــال تروريســتي در کشــور خــود را بــه
صــورت پیشدســتانه ،جرمانــگاری 24نماینــد ،منابــع اقتصــادي
يــا اندوختههــاي مالــي مرتكبــان اعمــال تروريســتي يــا كســاني
كــه بــراي ارتــكاب اعمــال تروريســتي تــاش ميكننــد یــا كســاني
كــه در ارتــكاب ايــن اعمــال مشــاركت ميكننــد یــا ارتــکاب آن
را تســهیل میکننــد را فــوری مســدود نماینــد و از تهیــه منابــع
مالــی بــرای گروههــای تروریســتی پیشــگیری نماینــد .کشــور
ایــران نیــز در راســتای خنثــی ســازی تهدیدهــای تروریســتی بــا
تأمیــن مالــی تروریســم مبــارزه مینمایــد .هرچنــد ،تروریســم در
قوانیــن کیفــری ایــران بــه صــورت مســتقل جرمانــگاری نشــده
اســت ،ا ّمــا تصویــب قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم
(اصالحــی  )1397و قانــون مبــارزه بــا پولشــویی (اصالحــی )1397

زمینــه مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم را فراهــم کــرده اســت.
بنیــان سیاســت جنایــی پیشدســتانه کــه
از ایــن رو ،اســاس و
ِ
25
ریشــه در مبانــی دفــاع مشــروع در حقــوق بینالملــل دارد،
وارد حقــوق کیفــری ملــی برخــی کشــورها ماننــد ایــاالت متحــده
آمریــکا شــده اســت؛ بــه طوریکــه هرچنــد قوانیــن و تدابیــر
اتخــاذ شــده در کشــورهای مذکــور بــه لحــاظ جزئیــات از یکدیگــر
متفــاوت هســتند ،امــا برآینــ ِد سیاســتگذاری آنهــا ،چرخــش
حقــوق کیفــری از پســا جــرم بــه پیشــا جــرم و امنیتــی شــدن
عدالــت کیفــری اســت.
.3بازگشت مفهوم خطرناکی
خطرناکــی یــا حالــت خطرنــاک مفهومــی اســت کــه در دورههــای
مختلــف ،تحــت تأثیــر مکاتــب و آموزههــای علــوم جنایــی حاکــم،
دچــار نقشهــا و کارکردهــای متفاوتــی شــد .ایــن مفهــوم در
اوار ســدۀ نوزدهــم ،تحــت تأثیــر مکتــب تحققــی ،بــا اقــدام دفــاع
اجتماعــی موجــب طــرد و خنثیســازیِ بزهــکار میشــد .از
اواســط ســدۀ بیســتم بــه بعــد ،اقدامهــای تأمینــی و تربیتــی،
مبنــای بازپــروری و اصــاح مجرمــان در جرمشناســی بالینــی قــرار
گرفــت (ایارگــر .)79 :1396 ،پــس از شکســت سیاســت اصــاح و
درمــان بزهــکاران ،دیــدگاه تــازهای متولــد شــد کــه بــا رویکــرد
مدیریتــی ،تمــام عرصههــای سیاســت جنایــی را تحــت تأثیــر قــرار
داده اســت و بــه دنبــال کاهــش و کنتــرل خطــر بزهــکاری اســت.
ـی برخــی کشــورها در دهههــای
از ایــن رو ،سیاس ـتگذاری جنایـ ِ
اخیــر و بخصــوص پــس از حمــات تروریســتی  11ســپتامبر در
ســال  2001در آمریــکا نســبت بــه جرایــم تروریســتی ،از ســایر
جرایــم عــادی فاصلــه گرفتــه اســت و بــه ســمت پیشدســتی در
برابــر خطرهــای احتمالــی گام برداشــته اســت.
در ایــن راســتا ،میتــوان میــان سیاســت جنایــی پیشدســتانه
و سیاســت جنایــی ریسـکمدار 26از یــک ســو و اقدامــات تأمینــی
و تربیتــی کــه در برابــر حالــت خطرنــاک ا ِعمــال میشــوند ،از
ســوی دیگــر ،ارتبــاط بــر قــرار کــرد ،زیــرا مفهــوم خطــر و اقدامات
تأمینــی و تربیتــی در بیشــتر نظامهــای حقوقــی امــری شــناخته
شــده اســت و مقابلــه بــا صدمــات احتمالــی و کنتــرل خطــر
ارتــکاب جرایــم تروریســتی از طریــق تدابیــر پیشدســتانه بــه

22. Bush doctrine.
23. S/Res/1373.
 .24جرمانــگاری پیشدســتانه بدیــن معناســت کــه قانونگــذار ،رفتــاری را کــه ســابقۀ ارتــکاب نــدارد و هنــوز رخ نــداده ،امــا احتمــال ارتــکاب آن در آینــده هســت ،ممنــوع
اســتقبال جرمانــگاریِ رفتارهایــی اســت کــه صبغــه کیفــری ندارنــد (عالــی پــور.)203 :1387 ،
میســازد .بدینســان ،منظــور از جرمانــگاری پیشدســتانه ،بــه
ِ
اصلــی دفــاع مشــروع در حقــوق بینالملــل ،نظــرات متفاوتــی را در ایــن عرصــه بــه دنبــال داشــتهاند .در
 .25اقدامــات پیشدســتانه و پیشــگیرانه بــه عنــوان یکــی از مباحــث
ِ
خصــوص تمایــز دفــاع پیشدســتانه (( preemptive defenceبــا دفــاع پیشــگیرانه  ))preventive defenceدر حقــوق بینالملــل میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد.1 :آنــی
بــودن تهدیــد ویژگــی اصلــی کنــش پیشدســتانه اســت .اقدامــات پیشدســتانه بــر کنشــی آنــی و مبتنــی بــر دالیلــی هســتند کــه نشــان میدهــد دشــمن آمــادۀ فــوری بــرای ضربــه
زدن اســت؛ .2بــه لحــاظ مشــروعیت حقوقــی ،حقــوق بینالملــل پیشدســتی را برخــاف کنشهــای پیشگیرانــه اجــازه میدهــد .کنــش پیشدســتانه بــه مفهــوم دفــاع مشــروع،
پیشبینــی شــده در مــادۀ  51منشــور ســازمان ملــل متحــد ،بســیار نزدیــک اســت ،امــا دفــاع پیشــگیرانه کنشهایــی را در بــر میگیــرد کــه بــرای جلوگیــری از یــک تهدیــد آینــده،
قابــل قبــول ولــی احتمالــی بــه کار گرفتــه میشــوند (دلمــاس مارتــی.)1011 :1393 ،
26. Risk-Oriented Criminal Policy.

خبرنامه
عدالت
کیفری
امــری غیرقابــل انــکار تبدیــل شــده اســت .بــه ایــن توضیــح کــه
ـی آدولــف پرینــس 27و
نخســت؛ گســترش مفهــو ِم دفــاع اجتماعـ ِ
اســتفادۀ سیاس ـتگذاران جنایــی از ایــن مفهــوم بــرای از بیــن
بــردن هرگونــه خطــر قبــل از آنکــه بــروز نمایــد ،زمینــه مداخلــه
در موقعیتهــای خطرنــاک ،ماننــد قانــون کیفــری مصــوب 1926
شــوروی ســابق کــه بــر اســاس آن صــدور حکــم بــه اقدامــات
دفــاع اجتماعــی منــوط بــه ارتــکاب جــرم نبــود ،را فراهــم نمــود
(بابائــی .)300 :1390 ،دوم؛ ماهیــت خطرنــاک و خشــونتآمیز
جرایــم تروریســتی و حالــت خطرنــاک مجرمــان آن نقــش
مؤثــری در ورود مفهــوم خطرناکــی بــه فراینــد سیاس ـتگذاری
جنایــی در برابــر جرایــم تروریســتی داشــته اســت و از همیــن
رو اســت کــه عدالــت پیشدســتانه در برخــی مــوارد جنبــه
ـی امنیتــی یافتهانــد و حقــوق کیفــری نیــز خشــن
اقــدام تأمینـ ِ
شــده اســت و مرتکــب رفتارهــای هیجانــی میشــود .ســوم،
سیاســت جنایــی پیشدســتانه در برابــر جرایــم تروریســتی از
ـناختی تحققــی الهــام گرفتــه اســت،
آموزههــای مکتــب جرمشـ
ِ
امــا بــا ایــن تفــاوت کــه هــدفِ آن مکتــب از پیشبینــی حالــت
خطرنــاک ،اصــاح و درمــان از طریــق روشهــای غیرقهرآمیــز
بــود ،در حالیکــه سیاســت جنایــی پیشدســتانه در مقابــل
آن قــرار دارد .یعنــی ابــزا ِر سیاســت جنایــی پیشدســتانه
اســتفاده از اقدامــات قهرآمیــز 28بــرای کنتــرل جرایــم تروریســتی
اســت ( .)5 :2014 ,Ashworth & Zednerاز همیــن رو،
سیاســت جنایــی پیشدســتانه بیانگــ ِر جرمانگاریهــا و
اقدامــات کیفــری و اداریِ مختلفــی اســت کــه بــا رویکــرد
خطرمــدار ،ویژگــی ســرکوبگریِ پاســخهای کیفــری را بــه
عنــوان یــک عامــل پیشدســتانه حفــظ میکنــد .در نهایــت؛
رویکــرد خطرمــدار بــا پیشبینــی و محاســبه میــزان خطرناکــی
مجرمــان تروریســتی از طریــق ســنجیدن عواملــی در ارتبــاط بــا
مجــرم تروریســتی بــا معیارهــای ثابــت و جمعــی و نَــه فــردی،
آنهــا را در گروههــای از پیــش تعیینشــدهای قــرار میدهــد
و بــه دنبــال توانگیــری 29آنهــا اســت (طاهــری:1392 ،
 )152و سیاســت جنایــی پیشدســتانه نیــز برخــی گروههــا
ماننــد مهاجــران را از جملــه عواملــی میدانــد کــه میتوانــد
زمینهســاز مداخلههــای پیشدســتانه کــه بــه دنبــال تأمیــن
امنیــت و دفــع خطــر احتمالــی اســت ،شــود.
نتیجهگیری
در فراینــد سیاس ـتگذاری جنایــی ،ابتــدا یــک مســأله عمومــی
کــه در جامعــه بــه یــک دغدغــه یــا چالــش تبدیــل شــده اســت،
مطــرح میشــود .یکــی از مهمتریــن مســائل در عصــر حاضــر،
تأمیــن امنیــت در برابــر جرایــم تروریســتی اســت .نگرانیهــای
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مــردم و نیــاز آنهــا بــه تأمیــن امنیــت ،کنشگــران عدالــت
کیفــری را بــه ســوی سیاســتگذاری در ایــن حــوزه پیــش
میبَــرد .در راســتای گســترش جرایــم تروریســتی ،بــه خصــوص
تروریســتی یــازده ســپتامبر و محدودیــت
پــس از واقعــه
ِ
کارکــردی حقــوق کیفــری ،تغییــر در نحــوه مبــارزه بــا جرایــم
تروریســتی در دســتور کا ِر سیاســتگذاران جنایــی برخــی
کشــورها قــرار گرفــت .پــس از ایــن مرحلــه ،مســأله اتخــاذ یــک
سیاســت کــه از حمایــت اکثریــت جامعــه نیــز برخــوردار باشــد
مطــرح میشــود کــه بــا توجــه بــه فشــار افــکار عمومــی ،چــه
شــکل هدایــت شــده از ســوی
بــه صــورت واقعــی و چــه بــه
ِ
حاکمــان سیاســی از یــک ســو و عــدم موفقیــت ســازوکارهای
پیشــین عدالــت کیفــری در مبــارزه بــا تروریســم از ســوی دیگــر،
سیاســت جنایــی پیشدســتانه در برابــر جرایــم تروریســتی در
دســتور کار دولتهــا از جملــه ایــاالت متحــده و فرانســه قــرار
گرفــت .بــا پشــت سرگذاشــتن مراحــل فــوق ،قوانیــن و مقــررات
کیفــریِ پیشدســتانه بــا در نظــر گرفتــن مؤلفههــای حقوقــی و
ـی مختلفــی در ایــن کشــورها تصویــب شــد کــه برآینــد
غیرحقوقـ ِ
سیاســتگذاری و بــه عبــارت دیگــر ،سیاســت جنایــی آنهــا در
برابــر جرایــم تروریســتی نامیــده میشــود .در انتهــا نیــز پــس از
اقدامــات پیشدســتانه در برابــر جرایــم ترریســتی کــه در حــال
اجــرا اســت ،بایــد محتــوای ایــن قبیــل اقدامــات را ارزیابــی کــرد
کــه آیــا تأثیرگــذار بودهانــد یــا خیــر.
گســترش فرهنــگ کنتــرل جــرم و ســرکوبگرایی بــه بهانــه
تأمیــن امنیــت ،زمینــه دور شــدن از عدالــت کیفــریِ قاعدهمنـ ِد
افراطــی مکتــب دفــاع اجتماعــی
شــکل
بکاریایــی و گســترش
ِ
ِ
در قالــب تأمیــن دفــاع از جامعــه بــه هــر صــورت ممکــن؛ حتــی
بــه بهــای از بیــن رفتــن بســیاری از اصــول اساســی حقــوق
کیفــری و اخــاق زدایــی از آن ،از نتایــج سیاســت جنایــی
تروریســم سیاســت
پیشدســتانه اســت .در راهبــرد ضــد
ِ
جنایــی پیشدســتانه کــه نمونــهای از حقــوق کیفــری پیشــا
ِ
جــرم اســت ،گســترۀ وســیعی از رفتارهــا و افــراد داخــل حقــوق
کیفــری قــرار میگیرنــد .بــر همیــن اســاس ،بایــد بیــن حقــوق
افــراد و تأمیــن امنیــت در جامعــه ،همگرایــی و تعــادل ایجــاد
کــرد .در ایــن راســتا ،بایــد اصــل تفکیــک قــوا و عــدم مداخلــۀ
هیجانــی مقامــات اجرایــی در فراینــد مبــارزه پیشدســتانه بــا
جرایــم تروریســتی رعایــت شــود .سیاســتگذاران جنایــی نیــز
بایــد در فراینــد سیاســتگذاری حقــوق تمامــی افــراد را بــه
صــورت مســاوی پیشبینــی نماینــد .هرچنــد خــو ِد پدیــده
تروریســم ،سیاســتگذاران را ناگزیــر از طراحــی سیاســت
جنایــی پیشدســتانه کــرده اســت ،امــا اقدامــات پیشدســتانه
نیــز بایــد بــه نوعــی اجــرا شــود کــه تــا حــد ممکــن اصــول
و موازیــن حقــوق کیفــری ماننــد اصــل قانونــی بــودن جرایــم
27. Adolf Prins.
28. Coercive measures.
29. Incapacitation.
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و مجازاتهــا ،اصــل تناســب جــرم و مجــازات ،اصــل رعایــت
انســانی مظنونــان
کرامــت انســانی رعایــت شــود و شــخصیت
ِ
تروریســتی بــه فراموشــی ســپرده نشــود .بــه حداقــل رســاندن
اختیــارات مقامــات اجرایــی در بــه کار بــردن اقدامــات قهرآمیــز
پیشدســتانه و نظــارت مقــام قضایــی بــر ایــن دســته اقدامــات
یکــی دیگــر از مــوارد ضــروری در ایــن حــوزه اســت .همچنیــن ،از
آنجــا کــه رویکــرد حقــوق کیفــری ایــران بــه جرایــم تروریســتی
ماننــد ســایر جرایــم ،پســا جــرم اســت ،بــه ســازوکارهای
پیشدســتانه توجــه چندانــی نشــده اســت و برخــی اقدامــاتِ
صــورت گرفتــه ،ماننــد تصویــب قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم (اصالحــی  )1397نیــز ،در راســتای بعضــی الزامــات و
سیاســتگذاریهای جنایــی بینالمللــی شــکل گرفتهانــد .بــه
همیــن دلیــل توجــه سیاسـتگذاران جنایــی ایــران بــه اقدامــات
پیشدســتانه ،ماننــد نظــارت بــه مظنونــان تروریســتی ،بــه عنوان
شــکلی افتراقــی و جرمانگاریهــای
بخشــی از حقــوق کیفــری
ِ
َ
پیشدســتانه ،ماننــد جرمانــگاریِ آمــوزش اعمــال تروریســتی،
در قالــب حقــوق کیفــری ماهــویِ افتراقــی ضــروری اســت.
منابع:
 .1اشــتریان ،کیومــرث ،)1396( ،سیاســتگذاری عمومــی
ایــران ،تهــران ،نشــر میــزان ،چــاپ دوم.
 .2ایارگــر ،حســین ،)1396( ،نظــارت بــر مجرمــان خطرنــاک (بــا
رویکــرد حقوقــی -جرمشناســی) ،تهــران ،انتشــارات دانشــگاه
علــوم انتظامــی امیــن ،چــاپ اول.
 .3آقابابایــی ،حســین ،امنیــت ،)1390( ،آزادیِ شــخصی و
ِ
مدیریــت خطــ ِر جرایــم امنیتــی ،ضمیمــه مجلــه تحقیقــات
حقوقــی ،یادنامــه شــادروان دکتــر رضــا نوربهــا ،دانشــکده حقــوق
دانشــگاه شــهید بهشــتی.
 .4بابائــی ،محمدعلــی ،)1390( ،جرمشناســی بالینــی ،تهــران،
نشــر میــزان ،چــاپ دوم.
 .5دلمــاس مارتــی ،میــری ،)1393( ،پارادایــم جنــگ علیــه
جــرم؛ مشــروع ســاختن امــر غیرانســانی ،ترجمــه روحالدیــن
کــرد علیونــد ،در :تازههــای علــوم جنایــی (مجموعــه مقالههــا):
کتــاب اول ،زیــر نظــر :علــی حســین نجفــی ابرندآبــادی ،تهــران،
نشــر میــزان ،چــاپ دوم.
 .6شــاملو ،باقــر ،)1381( ،تفکیــک بیــن تروریســم و جــرم
سیاســی ،در :تروریســم و دفــاع مشــروع از منظــر اســام و حقــوق
بینالملــل ،مجموعــه مقــاالت و ســخنرانیهای ارائهشــده بــه
همایــش ،تهــران ،انتشــارات روزنامــه رســمی ،چــاپ اول.
 .7شــریفی ،محســن ،)1382( ،تحــول مفهــوم دفــاع مشــروع در
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حقــوق بینالملــل ،بــا تأکیــد بــر تحــوالت بعــد از  11ســپتامبر،
فصلنامــه سیاســت خارجــی ،ســال هفدهــم ،شــماره .1
 .8شــریفی طرازکوهــی ،حســین و باریــن چهاربخــش ،ویکتــور،
( ،)1392دفــاع مشــروع بازدارنــده در قــرن بیســت و یکــم،
فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال پانزدهــم ،شــماره .40
 .9صــدر توحیدخانــه ،محمــد ،)1393( ،حقــوق در چنبــرۀ
«دشــمن» ،از سیاســت آمریکایــی «جنــگ بــا تــرور» تــا نظریــۀ
آلمانــی «حقــوق کیفــری دشــمنان» ،در :تازههــای علــوم جنایــی
(مجموعــه مقالههــا) :کتــاب اول ،زیــر نظــر :علــی حســین نجفــی
ابرندآبــادی ،تهــران ،نشــر میــزان ،چــاپ دوم.
 .10طاهــری ،ســمانه ،)1392( ،سیاســت کیفــری ســختگیرانه،
تهــران ،نشــر میــزان ،چــاپ اول.
 .11عالــی پــور ،حســن ،)1387( ،تــوازن میــان امنیــت و
آزادیهــای فــردی در مقابلــه بــا جرایــم تروریســتی ،رســاله
دکتــری حقــوق کیفــری و جــرم شناســی ،دانشــکده حقــوق
دانشــگاه شــهید بهشــتی.
 .12عمرانــی ،ســلمان ،)1387( ،پارادایــم «جنــگ علیــه
تروریســم» و کرامــت انســانی ،فصلنامــه سیاســت خارجــی،
شــماره .4
 .13قلــی پــور ،رحمتالــه و غالمپــور آهنگــر ،ابراهیــم،
( ،)1389فراینــد سیاســتگذاری عمومــی در ایــران ،تهــران،
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،چــاپ اول.
 .14گنــج بخــش ،محمــود و دیگــران ،)1395( ،حمایــت از
زنــان قربانــی تــرور در حقــوق بینالملــل :در پرتــو مفهــوم
نظــم اجتماعــی و بینالمللــی ،مطالعــات زن و خانــواده ،دوره
 ،4شــماره .1
 .15ملــک محمــدی ،حمیدرضــا ،)1396( ،مبانــی و اصــول
سیاسـتگذاری عمومــی ،تهــران ،انتشــارات ســمت ،چــاپ ســوم.
 .16نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،)1391( ،دربــاره
امنیتشناســی (از حــق بــر امنیــت تــا حــق بــر تأمیــن)،
دیباچــه در :مدیریــت انســان مــدار ریســک جــرم ،ســودابه
رضوانــی ،تهــران ،نشــر میــزان ،چــاپ اول.
 .17نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،)1396( ،جنایــات
بینالمللــی و جرمشناســی ،دیباچــه در :جرمشناســی فراملــی،
بــه کوشــش :حمیدرضــا نیکــوکار ،نشــر میــزان ،تهــران ،چــاپ
اول.
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مقدمه
اراده قانونگ ــذار در قال ــب قان ــون م ــدون ب ــه اط ــاع اعض ــای
جامعـــه رســـیده و در پرتـــو دو ویژگـــی الـــزامآور بـــودن و
ضمانـــت اجـــرا داشـــتن ،اجـــرای آن تضمیـــن میگـــردد
(ر ک راســـخ .)۱۶ :۱۳۸۵ ،قانـــون زمانـــی قابلیـــت انتقـــال
اراده قانونگـــذار بـــه مخاطـــب را دارد کـــه در ســـایه اصـــل
کیفیـــت قانـــون تدویـــن و دارای مهمتریـــن جـــز یعنـــی
شـــفافیت (وضـــع قانـــون بـــدون ابهـــام) باشـــد (رک :مـــؤذن
زادگان ،رهدارپـــور .)۱۹۴-۱۹۳ :۱۳۹۷،البتـــه بـــا وجـــود
وصـــف شـــفافیت در زمـــان تدویـــن قانـــون ،گاهـــی در
عمـــل بـــرای افـــراد مختلـــف مفاهیـــم متعـــددی از مقـــرره
واحـــد تداعـــی میگـــردد؛ ایـــن تداعـــی میتوانـــد بـــا اراده
واقعـــی قانونگـــذار اصابـــت داشـــته یـــا نداشـــته باشـــد .بـــا
ای ــن ح ــال ع ــدم درک ی ــا اش ــتباه در فه ــم اراده قانونگ ــذار
گاه ریشـــه در عـــدم کیفیـــت قانـــون و گاه در سوءبرداشـــت

مخاطـــب دارد .ایـــن مهـــم در بیـــن آرای اصـــداری قضـــات
بیشـــتر از هـــر مرجـــع دیگـــری نمـــود خواهـــد داشـــت
زیـــرا اجـــرای قانـــون از گـــذر ذهنـــی قضـــات عبـــور و در
آرای آنـــان جلـــوه خواهـــد کـــرد کـــه در نهایـــت منشـــا
شـــکلگیری رویـــه قضایـــی در زمینـــه خـــاص خواهـــد
شـــد .تأثیـــر و تأثـــر رویـــه قضایـــی و قانـــون چنـــان اســـت
کـــه اگـــر بگوییـــم رویـــه قضایـــی مطلـــوب نمـــود اراده
واقعـــی قانونگـــذار و هـــم منبعـــی در جهـــت رشـــد و تعالـــی
قان ــون ب ــوده و روی ــه قضای ــی نامطل ــوب تفس ــیری ناص ــواب
از اراده قانونگـــذار و تحریـــف آن اســـت ،ســـخنی بـــه گـــزاف
نگفتهایـــم .هـــر چـــه آرای قضایـــی منطبـــق بـــا قانـــون و
اصـــول حقوقـــی و بـــر مبنـــای آن اصـــدار یابنـــد مطابقـــت
بی ــن اراده مقن ــن و روی ــه عمل ــی بیش ــتر ش ــده و در نتیج ــه
رویـــه قضایـــی موجـــود بـــه عنـــوان منبعـــی در تکمیـــل
قانـــون قابـــل اســـتناد خواهـــد بـــود .یکـــی از ابزارهـــای
کنتـــرل و ســـنجش رویـــه قضایـــی نقـــد آرای اصـــداری از
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جنبههـــای مختلـــف و بـــا معیارهـــای متعـــدد اســـت .در
ایـــن نوشـــتار ،تمرکـــز بـــر تعییـــن حـــدود و ثغـــور مـــاده 2
قان ــون تش ــدید مرتکب ــان اخت ــاس و ارتش ــا و کالهب ــرداری
مصـــوب  ۱۳۶۷اســـت کـــه در اینجـــا بـــه جرایـــم نامعیـــن
علی ــه ام ــوال معن ــون گردی ــده و در قال ــب نق ــد رأی ش ــماره
1
 9609976614101145بـــدان مـــی پردازیـــم.
شرح موضوع
افـــرادی بـــه هویـــت الـــف ش ،الـــف ص ،ج ش بـــه دفتـــر
پخـــش عمـــده مـــرغ متعلـــق بـــه آقـــای ف ح مراجعـــه و
قریـــب بـــه دو تُـــن مـــرغ از ایشـــان خریـــداری میکننـــد.
ثم ــن معامل ــه ب ــر اس ــاس ن ــرخ روز محاس ــبه و ط ــی فاکت ــور
تحویـــل خریـــداران میگـــردد .بـــا وجـــود اینکـــه حســـب
توافـــق فـــی مابیـــن ،خریـــداران میبایســـت متعاقـــب
بارگیـــری ،ثمـــن معاملـــه را تمامـــاً پرداخـــت نماینـــد ولـــی
خری ــداران صرفــاً مبل ــغ  ۲۰۰ه ــزار توم ــان از ثم ــن معامل ــه
را پرداختـــه و بـــا ایـــن بهانـــه کـــه کارت بانـــک ملـــی در
داخ ــل خ ــودرو ب ــوده ،ب ــه س ــمت خ ــودرو رفت ــه و مح ــل را
تـــرک میکننـــد.
روند حقوقی پرونده:
اق ــای ف ح( فروش ــنده) ک ــه متوج ــه ف ــرار خری ــدارن ش ــده
بالفاصلـــه بـــا  ۱۱۰تمـــاس گرفتـــه و گـــزارش مفصلـــی
از ماوقـــع تهیـــه و طـــی شـــکوائیه خواســـتار پیگیـــرد
قانونـــی مرتکبیـــن میشـــود .پرونـــده از طریـــق معـــاون
دادســـتان بـــه شـــعبه اول دادیـــاری دادســـرای عمومـــی
و انقـــاب شهرســـتان  ...ارجـــاع و تحقیقـــات مقدماتـــی
آغـــاز میگـــردد .تحقیـــق محلـــی ،گـــزارش کالنتـــری،
بازبین ــی دوربی ــن نص ــب ش ــده در مح ــل و ش ــهادت ش ــهود
همگـــی بـــر صحـــت ادعـــای شـــاکی حکایـــت دارنـــد ،لـــذا
دادیـــار شـــعبه اول متهمیـــن را احضـــار (کـــه دو نفـــر از
آنـــان در جلســـه دادســـرا حاضـــر و احـــدی از متهمیـــن
متـــواری شـــده) ،دفاعیـــات را اســـتماع و بعـــد از تفهیـــم
اتهـــام قـــرار تأمیـــن از نـــوع کفالـــت را صـــادر و مبـــادرت
بـــه صـــدور قـــرار جلـــب بـــه دادرســـی بـــه اتهـــام شـــرکت
در کالهبـــردای مینمایـــد .قـــرار مذکـــور مـــورد تأییـــد
دادســـتان قـــرار گرفتـــه و بعـــد از طـــی مراحـــل اداری و
ارجـــاع بـــه شـــعبه  107دادگاه کیفـــری دو شهرســـتان ...
در نهایـــت بـــه شـــرح ذیـــل منجـــر بـــه صـــدور رأی شـــماره
 9609976614101145میگـــردد.
رأی دادگاه بدوی
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راجـــع بـــه اتهـــام متهمیـــن -۱الـــف ش باســـواد ،متاهـــل،
ب ــا ک ــد مل ــی ----فاق ــد س ــابقه محکومی ــت مؤث ــر کیف ــری
و بازداشـــت از تاریـــخ ۴/۷/۹۶بـــه لحـــاظ عجـــز از تودیـــع
وثیقـــه  -۲الـــف ص فرزنـــد میـــر حســـین باســـواد ،مجـــرد،
بـــا کـــد ملـــی ،----فاقـــد ســـابقه محکومیـــت موثـــر
کیفـــری و آزاد بـــا قـــرار قبولـــی کفالـــت  -۳ج ک فرزنـــد
رســـتم ،باســـواد ،متاهـــل ،بـــا کدملـــی ،----فاقـــد ســـابقه
محکومی ــت موث ــر کیف ــری و آزاد ب ــه لح ــاظ ع ــدم دسترس ــی
ب ــه ایش ــان ،دای ــر ب ــر مش ــارکت در تحصی ــل م ــال از طری ــق
نامشـــروع و شـــامل یـــک تـــن و نهصـــد و هفتـــاد و پنـــج
کیلوگـــرم مـــرغ ،موضـــوع شـــکایت آقـــای ف ح فرزنـــد
بهمـــن باکیفرخواســـت شـــماره۹۶۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۵۲۶۹
صـــادره از دادســـرای عمومـــی و انقـــاب شهرســـتان ؟؟؟،
هـــر چنـــد در کیفرخواســـت مزبـــور بـــه عنـــوان مشـــارکت
در کالهبـــرداری اشـــاره گردیـــده و لیکـــن بـــا توجـــه بـــه
محتویـــات پرونـــده ،مداقـــه در اظهـــارات طرفیـــن ،عملیـــات
متقلبان ــه متهمی ــن و ب ــا اج ــازه حاص ــل از م ــاده  ۲۸۰قان ــون
آییـــن دادرســـی کیفـــری مصـــوب  92/12/4بـــا اصالحـــات
بعـــدی بـــه شـــرح فـــوق اصـــاح میگـــردد ،دادگاه ضمـــن
تدقی ــق در محتوی ــات پرون ــده از جمل ــه :ش ــکایت ش ــاکی در
مرحل ــه تحقیق ــات مقدمات ــی و در جلس ــه م ــورخ 96/11/23
ایـــن دادگاه کـــه ایشـــان بـــا ذکـــر جزئیـــات بـــه تشـــریح
موضـــوع پرداختهانـــد ،گـــزارش مـــورخ  96/11/28مرکـــز
فوریتهـــای پلیســـی ۱۱۰مشـــعر بـــر وقـــوع بـــزه معنونـــه و
نح ــوهی دس ــتگیری مته ــم ردی ــف دوم ،صورتجلس ــه م ــورخ
 96/12/28مرجـــع انتظامـــی کـــه مشـــعر بـــر بازبینـــی لـــوح
فشـــرده دوربیـــن مداربســـته موجـــود در محـــل وقـــوع بـــزه
مـــی باشـــد ،اظهـــارات مطلعیـــن در مرحلـــه تحقیقـــات
مقدماتـــی کـــه مؤیـــد صحـــت مدعـــای شـــاکی میباشـــند،
گـــزارش مـــورخ  96/2/13مرجـــع انتظامـــی مبنـــی بـــر
همـــکاری متهـــم ردیـــف ســـوم ،در ارتـــکاب بـــزه مزبـــور،
صورتجلســـه مواجهـــه حضـــوری بیـــن شـــاکی و گواهـــان
ایشـــان بـــا متهـــم ردیـــف اول ،اقـــرار صریـــح ،منجـــز و
مقـــرون بـــه واقـــع متهـــم ردیـــف اول در جلســـه مـــورخ
 96/11/23ای ــن دادگاه ک ــه ایش ــان در حی ــن اق ــرار عاق ــل،
بالـــغ ،قاصـــد و مختـــار بودهانـــد و ایضـــا بـــا ذکـــر جزئیـــات
ب ــه تش ــریح موض ــوع پرداختهان ــد ،اظه ــارات ت ــوام ب ــا اق ــرار
ضمنـــی متهـــم ردیـــف دوم اجمـــاالً بـــه ایـــن شـــرح(قبول
دارم همـــراه ایشـــان بـــودم ولکـــن اطالعـــی از ایـــن اقـــدام
ایشـــان نداشـــتم ...بـــه مـــن گفتنـــد در مـــدت کوتاهـــی
ماشـــین پرایـــد شـــما را بـــه پـــژو تبدیـــل میکنیـــم)...و
قطـــع نظـــر از انـــکار بالوجـــه ایشـــان کـــه بـــدون اقتـــران
بـــه هرگونـــه دلیـــل یـــا مـــدرک قانونـــی ارائـــه گردیـــده و
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بـــا ایـــن وصـــف موثـــر در مقـــام نمیباشـــد و همچنیـــن
آن کـــه متهـــم ردیـــف ســـوم از بـــدو تحقیقـــات مقدماتـــی
متـــواری بـــوده و در نهایـــت از مجمـــوع ادلـــه ابـــرازی
بزه ــکاری متهمی ــن را مح ــرز و مس ــلم تش ــخیص و مس ــتندا
بـــه مـــواد ،۱۶۰ ،۱۴۴ ،۱۴۱ ،۱۴۰، ۱۲۵، ۲۷ ،۱۸،۱۹ ،۲
۱۸۴ ،۱۸۳ ،۱۷۶ ،۱۷۴ ،۱۷۱ ،۱۶۸، ۱۶۷ ،۱۶۶، ۱۶۴، ۱۶۲
و  ۲۱۱قانـــون مجـــازات اســـامی مصـــوب  92/2/1و مـــاده
 ۲قانـــون تشـــدید مجـــازات مرتکبیـــن ارتشـــا ،اختـــاس
و کالهبـــرداری مصـــوب  67/9/15حکـــم بـــر محکومیـــت
هریـــک از مرتکبیـــن منفـــردا ً بـــه تحمـــل دو ســـال حبـــس
تعزی ــری درج ــه ش ــش ب ــا احتس ــاب ای ــام بازداش ــت قبل ــی
و رد اصـــل مـــال بـــه شـــرح مارالذکـــر بـــه نحـــو مشـــارکت
و بـــه تســـاوی در حـــق شـــاکی صـــادر و اعـــام میگـــردد.
رأی ص ــادره نس ــبت ب ــه ردی ــف اول و دوم حض ــوری و ظ ــرف
بیســـت روز از تاریـــخ ابـــاغ قابـــل تجدیدنظرخواهـــی در
محاکـــم تجدیدنظـــر اســـتان لرســـتان میباشـــد و نســـبت
بـــه ردیـــف ســـوم غیابـــی و ظـــرف بیســـت روز از تاریـــخ
ابـــاغ واقعـــی قابـــل واخواهـــی در ایـــن دادگاه و ســـپس
ظـــرف بیســـت روز از تاریـــخ ابـــاغ قابـــل تجدیدنظـــر در
محاکـــم تجدیدنظـــر اســـتان لرســـتان میباشـــد.
تحلیل و نقد رأی شماره 9609976614101145ف ــارغ از اش ــکاالت ش ــکلی رأی م ــورد بح ــث ،ذی ـ ً
ـا از نظ ــر
ماهـــوی شـــرایط تحقـــق مقـــرره مـــورد اســـتناد قاضـــی،
موضـــوع تحلیـــل و نقـــد قـــرار میگیـــرد.
 -1از منظر ساحت جرم
براســـاس مـــاده  144قانـــون مجـــازات اســـامی مصـــوب
 1392عـــاوه بـــر تحقـــق عنصـــر مـــادی ،در تمـــام جرایـــم
عمـــدی علـــم بـــه موضـــوع و در جـــرم مطلـــق و مقیـــد بـــه
ترتیـــب قصـــد فعـــل و نتیجـــه بـــرای تحقـــق جـــرم الزم
اســـت امـــا بـــا تدقیـــق در رای اصـــداری و بـــا نگاهـــی بـــه
آنچـــه قاضـــی محتـــرم بـــه عنـــوان دلیـــل اثبـــات اتهـــام
بـــه آن اســـتناد جســـته میتـــوان تـــک ســـاحتی بـــودن
جـــرم را از نـــگاه قاضـــی صـــادر کننـــده رأی اســـتنباط
نمـــود؛ زیـــرا آنچـــه بـــا دوربیـــن ،شـــهادت شـــهود،گزارش
کالنتـــری قابـــل اثبـــات بـــوده صرفـــاً واقعـــه مـــادی اســـت
کـــه میتوانـــد بیـــن جـــرم و غیـــرآن مشـــترک باشـــد لـــذا
در رأی اصـــداری بـــه عنصـــر روانـــی جـــرم و ادلـــه اثبـــات
جـــرم توجهـــی نشـــده اســـت.
 -2از منظر عنوان اتهامی
در پرونـــده حاضـــر دادیـــار شـــعبه اول رفتـــار مرتکبیـــن را
مصداقـــی از مـــاده  1قانـــون تشـــدید مجـــازات مرتکبیـــن

اختـــاس و ارتشـــا و کالهبـــرداری قلمـــداد کـــرده و قـــرار
جلـــب بـــه دادرســـی متهمیـــن را بـــا همیـــن اتهـــام صـــادر
نمـــوده اســـت کـــه خـــود مصـــداق تفســـیری موســـع از
مـــاده فـــوق االشـــعار اســـت چـــرا کـــه صرفـــاً در یـــک
فـــرض بســـیار موســـع میتـــوان اقدامـــات مرتکبیـــن را
مصداقـــی از مانـــور متقلبانـــه بـــه شـــمار آورد بدیـــن شـــرح
کـــه مرتکبیـــن «بـــدون قصـــد خریـــد و صرفـــاً بـــه منظـــور
تحصی ــل م ــال غی ــر اق ــدام ب ــه خری ــد م ــرغ و اخ ــذ فاکت ــور
نموده»کـــه البتـــه چنیـــن تفســـیر موســـعی نـــه تنهـــا فاقـــد
دلیـــل اثباتـــی اســـت بلکـــه در مانحـــن فیـــه مغایـــر اصـــل
و ظاهـــر نیـــز هســـت .توجـــه بـــه ماوقـــع و امعـــان نظـــر
بـــه اصـــل صحـــت و ظاهـــر امر(وجـــود قـــرارداد و صـــدور
فاکتـــور) بـــر قصـــد واقعـــی بیـــع داللـــت دارد و تـــا زمـــان
اقامـــه دلیـــل بـــر فقـــدان قصـــد معاملـــه ،معتبـــر خواهـــد
بـــود.
قاضـــی شـــعبه  107دادگاه کیفـــری دو شهرســـتان  ...بـــا
اســـتدالل فـــوق موافـــق نبـــوده و بـــا اختیـــار حاصلـــه
از مـــاده  ۲۸۰قانـــون آییـــن دادرســـی کیفـــری عنـــوان
اتهامـــی را از شـــرکت در کالهبـــردای بـــه تحصیـــل مـــال از
طریـــق نامشـــروع تغییـــر داده اســـت؛ تغییـــری کـــه مجـــوز
آن صحیـــح ولـــی در مانحـــن فیـــه بالوجـــه اســـت زیـــرا بـــا
ی ــک تفس ــیر و مبتن ــی ب ــر ادل ــه مضب ــوط در رأی ،متهمی ــن
بـــا انعقـــاد قـــرارداد بیع(کـــه اصـــل و ظاهـــر بـــر صحـــت آن
داللـــت میکنـــد) مالـــک مبیـــع شـــده و حـــق هـــر نـــوع
تصرف ــی را در آن داش ــتهاند ل ــذا ب ــا ای ــن تفس ــیر متهمی ــن
امـــوال خـــود و نـــه امـــوال شـــاکی را از محـــل جابـــه جـــا
نمودهانـــد و از ایـــن نظـــر ،رفتـــار ارتکابـــی صرفـــاً واجـــد
وصـــف حقوقـــی اســـت .حتـــی اگـــر مبتنـــی بـــر امـــارات
دیگـــر ،عـــدم قصـــد واقعـــی مشـــتکیعنهم مبنـــی بـــر
انعقـــاد بیـــع محـــرز شـــود ،تحقـــق عنـــوان ســـرقت صحیـــح
اســـت.
 -3از منظر شــرایط مقرره مورد استناد
نح ــوه ن ــگارش م ــاده  2قان ــون تش ــدید مج ــازات مرتکبی ــن
ارتشـــاء ،اختـــاس و کالهبـــرداری ،بـــاب تفســـیرهای
مختلفـــی را گشـــوده تـــا جایـــی کـــه برخـــی از حقوقدانـــان
بـــا اســـتناد بـــه عبـــارات منـــدرج در مـــاده مذکـــور،
مح ــدوده ج ــرم ان ــگاری را وس ــیع و گ ــروه دیگ ــر ب ــا تکی ــه
بـــر اصـــول حاکـــم بـــر حقـــوق کیفـــری ســـعی در محـــدود
کـــردن حـــدود و ثغـــور ایـــن مـــاده داشـــته انـــد ( رک.
اقایـــی نیـــا.)۴۷ :۱۳۹۰ ،
جـــرم انـــگاری رفتارهـــای غیرمعیـــن علیـــه امـــوال ،نتیجـــه
تفســـیر موســـع از مـــاده  2قانـــون تشـــدید اســـت کـــه
گســـتره آن میتوانـــد شـــامل رفتارهـــای حقوقـــی صـــرف
نی ــز باش ــد .در س ــایه چنی ــن تفس ــیری مرتک ــب ج ــرم م ــاده
مذکـــور« ،هـــر کـــس» و رفتـــار مرتکـــب «تحصیـــل مـــال
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از طریـــق نامشـــروع» اســـت .چنیـــن مـــادهای بیتشـــابه
بـــا مـــاده  10قانـــون مدنـــی در بـــاب قراردادهـــای نامعیـــن
نیســـت؛ ایـــن شـــیوه از قانونگـــذاری در حـــوزه کیفـــری
بـــا اصـــول قانونگـــذاری در تضـــاد بـــوده و ناقـــض اصـــل
مهـــم کیفیـــت قانـــون اســـت (رک رهدارپـــور۱۳۹۷ ،؛  55و
اســـامی.)۵۷ :۱۳۹۷ ،
ب ــا نگاه ــی ب ــه رأی اص ــداری و تدقی ــق در هوی ــت محکومی ــن
و ماهیـــت رفتـــار ارتکابـــی مشـــخص اســـت کـــه مرتکبیـــن
فاق ــد وص ــف من ــدرج در ص ــدر م ــاده  ۲ب ــوده و رفت ــار آن ــان
بـــه طـــور کلـــی نیـــز مصداقـــی از عنـــوان تحصیـــل مـــال
غی ــر تفس ــیر ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر حاک ــی از تبعی ــت
قاطـــع قاضـــی صادرکننـــده رأی از تفســـیر موســـع مـــاده
 2قانـــون تشـــدید مجـــازات مرتکبـــان اختـــاس و ارتشـــا
و کالهبـــرداری اســـت .بـــا وجـــود اینکـــه در زمـــان تدویـــن
مـــاده مرقـــوم ،اصـــول شـــکلی و ماهـــوی قانونگـــذاری بـــه
درســـتی رعایـــت نگردیـــده و ایـــن مـــاده نیـــز از فیلتـــر
شـــورای نگهبـــان گذشـــته و ایـــرادی در خـــور توجـــه بـــر
آن گرفتـــه نشـــده!( ر ک )http://nazarat.shora-rc.i
الاقـــل از قضـــات محتـــرم انتظـــار اســـت در عمـــل بـــا
تمســـک بـــه اصـــول حقوقـــی حاکـــم بـــر قوانیـــن کیفـــری
(تفســـیر بـــه نفـــع متهـــم و تفســـیر مضیـــق) و تکیـــه بـــر
اصـــل قانونـــی بـــودن جـــرم ،مرتکـــب و رفتارهـــای جـــرم
را منحصـــر و محـــدود بـــه افـــراد و مصادیـــق صـــدر مـــاده
دانســـته و عبـــارت «تحصیـــل مـــال از طریـــق نامشـــروع» را
وصـــف مصادیـــق فـــوق و تاکیـــدی بـــر آن تفســـیر کننـــد و
نـــه قاعـــده یـــا مصداقـــی از رفتـــار مجرمانـــه.
نتیجه
نقـــش بـــی بدیـــل قاضـــی بـــه عنـــوان زبـــان قانـــون زمانـــی
آشـــکار میگـــردد کـــه در مقـــام تفســـیر قانـــون برآیـــد.
تفســـیر قانـــون در مقـــام رفـــع ابهـــام از آن یـــا تنقیـــح اراده
مقنـــن ،مـــی بایســـت مبتنـــی بـــر اصـــول کلـــی حقوقـــی
باشـــد .بـــی شـــک وضـــع مـــاده  ۲قانـــون تشـــدید فاقـــد
حداقلهـــای اصـــول قانونگـــذاری خصوصـــاً اصـــل نوظهـــور
کیفی ــت قان ــون اس ــت و از ای ــن جه ــت نق ــش مه ــم قاض ــی
در ایـــن خصـــوص اهمیـــت مییابـــد .تفســـیر موســـع ایـــن
مـــاده بـــدون توجـــه بـــه امـــارات و قرائـــن روشـــن مذکـــور
در صـــدر مـــاده ســـادهترین ،و نـــه بهتریـــن اقـــدام قضایـــی
در مواجهـــه بـــا ایـــن مـــادهی موهـــم اســـت .تنهـــا در
پرتـــو تفســـیر مضیـــق قانـــون کیفـــری اســـت کـــه قاضـــی
میتوانـــد عـــاوه بـــر اعـــام وفـــاداری خـــود بـــه متـــن
قانـــون و اصـــول حقوقـــی ،بـــا جلوگیـــری از محـــو مـــرز
حقـــوق کیفـــری بـــا حقـــوق مدنـــی ،تســـلط خـــود را بـــر
حـــوزه حقوقـــی مـــورد عمـــل نشـــان دهـــد.
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منابع
 راســـخ ،محمـــد(  ،)۱۳۸۵ویژگـــی هـــای ذاتـــی و عرضـــیقان ــون ،مجل ــس و پژوه ــش ،س ــال ،۱۳ش ــماره  ،۵۱ص -۱۳
.۴۰
 اســـامی ،ســـید محمدهـــادی(  ،)۱۳۹۷اصـــول و فنـــونقانونگـــذاری ،چـــاپ اول ،تهـــران ،مجـــد.
 مـــؤذن زادگان ،حســـنعلی ،رهدارپـــور ،حامـــد( ،)۱۳۹۷اصـــل شـــفافیت قانـــون و جایـــگاه آن در رویـــه قضایـــی
دیـــوان اروپایـــی حقـــوق بشـــر و حقـــوق کیفـــری ایـــران،
دیدگاههـــای حقـــوق قضایـــی،دوره  ۲۳شـــماره ،۸۱
ص .۲۲۰ -۱۹۳
 رهدارپـــور ،حامـــد( ،)۱۳۹۷ســـنجش قانـــون مجـــازاتاســـامی مصـــوب  ۱۳۹۲بـــر اســـاس معیارهـــای اصـــل
کیفیـــت قانـــون ،رســـاله دکتـــری ،دانشـــگاه عالمـــه
طباطبائـــی.
 آقایـــی نیـــا ،حســـین ( ،)۱۳۹۰بـــا تفســـیر رایـــج ازقســـمت اخیـــر مـــاده  ۲قانـــون تشـــدید بـــه کجـــا مـــی
رویـــم؟ ،نشـــریه قضـــاوت ،شـــماره  ،۷۱ص .۵۰-۴۷
 س ــایت رس ــمی ش ــورای نگهب ــان ب ــه ادرس ک http://nazarat.shora-rc.ir
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دیوان کیفری بینالمللی و پیشگیری
از جنایات بینالمللی؛ دیدگاههای
1
جرمشناختی
نویسنده :تام بوتالر
مترجم :امین زحمتکش /دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
پیشـــگیری از جنایـــات بینالمللـــی از طریـــق مجـــازات
کســـانی کـــه بیشـــترین مســـئولیت کیفـــری را در قبـــال
ایـــن جنایـــات دارنـــد ،یکـــی از اصـــول بنیادیـــن دیـــوان
کیفـــری بینالمللـــی اســـت .مقالـــهی پیـــشرو ،توانایـــی
و قابلیـــت دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی در پیشـــگیری
از جنایـــات بینالمللـــی را توأمـــان مـــورد انتقـــاد و
تحســـین قـــرار داده اســـت؛ ضمـــن آنکـــه از آموزههـــا و
دیدگاههـــای جرمشناســـی و روانشناســـی بـــرای افزایـــش
شـــناخت ظرفیتهـــای بازدارنـــده و پیشـــگیرانهی دیـــوان
اســـتفاده مینمایـــد؛ کـــه ایـــن موضـــوع بـــه ارزیابـــی
دقیقتـــر چگونگـــی عملکـــرد فرآیندهـــای پیشـــگیری

کمـــک میکنـــد .ایـــن پژوهـــش در ادامـــه ،از آموزههـــا و
دیدگاههـــای مـــورد اشـــاره بـــه منظـــور بررســـی تجربیـــات
دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی در بازداشـــتن مجرمیـــن
از ارتـــکاب جـــرم در طـــول  14ســـال فعالیـــت خـــود از
زمـــان تأســـیس ،اســـتفاده مینمایـــد .یافتـــهی اصلـــی
تحقیـــق ایـــن اســـت کـــه اگـــر چـــه دیـــوان میتوانـــد بـــه
طـــور مؤثـــر و ســـازندهای بـــه تحقـــق مســـئولیت کیفـــری
بینالمللـــی و همچنیـــن بـــه تغییـــر قواعـــد بینالمللـــی در
ح ــوزهی مش ــروعیت کم ــک کن ــد ،ام ــا امیده ــا و انتظ ــارات
از دیـــوان بـــرای پیشـــگیری مســـتقیم و عمـــده از جنایـــات
بینالمللـــی ،انـــدک اســـت .لـــذا اتـــکاء صـــرف بـــه دیـــوان
کیفـــری بینالمللـــی بـــه عنـــوان یـــک ابـــزار بـــرای
مدیریـــت بحرانهـــای جهانـــی ،هـــم غیـــر منطقـــی اســـت

1. Buitelaar, Tom, The ICC and the Prevention of Atrocities: Criminological Perspectives(2016), Human Rights
Review 302-285 :)3(17.
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کیفری
و هـــم غیـــر منصفانـــه.
واژگان کلید 
ی
بازدارندگـــی ،دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی ،جرمشناســـی،
جنایـــات بینالمللـــی ،مدیریـــت بحـــران
 -1مقدمه
در مقدمـــهی اساســـنامهی رم مصـــوب ســـال  1998کـــه
منجـــر بـــه تأســـیس دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی در
 1ژوالی ســـال  2002میـــادی شـــد ،امضـــا کننـــدگان
اساســـنامه اعـــام نمودنـــد کـــه آنهـــا «مصمـــم بـــه پایـــان
دادن بـــه مصونیـــت و بیکیفـــری مرتکبیـــن شـــدیدترین
جنایـــات میباشـــند فلـــذا مصمـــم بـــه پیشـــگیری از وقـــوع
چنیـــن جنایاتیانـــد» .ایـــن جملـــه نشـــان میدهـــد
حامیـــان عدالـــت کیفـــری بیـــن المللـــی امیـــد دارنـــد
کـــه ایـــن دیـــوان دائمـــی و بینالمللـــی بتوانـــد در برابـــر
جنایـــات بیـــن المللـــی آینـــده بازدارنـــده باشـــد؛ امیـــدی
کـــه بـــر تمـــام گفتوگوهـــا و توجیهـــات هنـــگام تأســـیس
دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی ســـایه افکنـــد .بســـیاری از
کســـانی کـــه بـــا دیـــوان کار میکننـــد ،میپندارنـــد بـــا
تنبیـــه مجرمیـــان میتـــوان از جـــرم جلوگیـــری کـــرد،
اندیشـــهای کـــه بســـیاری از ســـازمانهای حقـــوق بشـــری و
ســـازمانهای مـــردم نهـــاد در بســـط و گســـترش آن ســـهیم
بودنـــد .بـــرای مثـــال در فوریـــه  2015نهـــاد ائتـــاف بـــرای
دیـــوان کیفـــری بیـــن المللـــی از دولتمـــردان اوکراینـــی
خواســـت تـــا اساســـنامه رم را بـــرای بـــازداری از جرائـــم
بیـــن المللـــی بـــه تصویـــب برســـانند (نهـــاد ائتـــاف بـــرای
دیـــوان کیفـــری بیـــن المللـــی)  .2در ســـال  2014بـــرای
پایـــان بخشـــیدن بـــه حمایتهـــا از جنایـــات بیـــن المللـــی؛
بریتانیـــا و فرانســـه بـــا حمایـــت دولـــت ایـــاالت متحـــده
و ســـازمانهای مـــردم نهـــاد بـــزرگ در یـــک تـــاش
مشـــترک بـــر قطعنامـــهای در شـــورای امنیـــت ســـازمان
مل ــل اص ــرار داش ــتند ک ــه جن ــگ ش ــهری در س ــوریه را ب ــه
دیـــوان ارجـــاع مـــیداد .از نظـــر خـــود دیـــوان تواناییهـــای
اساســـی مشـــروعیت بخشـــی بـــه
بازدارنـــدهاش ،عنصـــر
ِ
آن اســـت .در واقـــع ایـــن مؤلفههـــای بازدارنـــده ،عامـــل
مهمـــی بودنـــد کـــه منجـــر بـــه شـــکلگیری دیـــوان شـــدند
و ایـــن مؤلفـــهی بازدارندگـــی ،اســـتدالل فایدهگرایانـــهی
اصلـــی در حمایـــت از دیـــوان اســـت کـــه بـــه ایـــن دیـــوان،
مبانـــی منطقـــی متمایـــزی میبخشـــد.
بدیهـــی اســـت کـــه بعضـــی از ایـــن امیدواریهـــا محقـــق
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نشـــدهاند .چهـــارده ســـال بعـــد از اولیـــن اقدامـــات دیـــوان،
هن ــوز در س ــطح جه ــان ،دیکتاتوره ــا و گروهه ــای شورش ــی
زیـــادی هســـتند کـــه بـــه کـــرات مرتکـــب جنایـــات بیـــن
المللـــی میشـــوند .بعضـــی مـــوارد بعـــد از ســـال 2015
بس ــیار روش ــنگرند .ب ــه عن ــوان نمون ــه ،جمه ــوری آفریق ــای
مرک ــزی ،مج ــددا ً ش ــاهد نق ــض فاح ــش حق ــوق بش ــر ب ــوده
اس ــت .همچنی ــن بوک ــو ح ــرام در نیجری ــه دس ــت ب ــه قت ــل
ع ــام زده اس ــت؛ جای ــی ک ــه نیروه ــای دولت ــی ،خ ــود مته ــم
بـــه ارتـــکاب ایـــن جنایـــات بیـــن المللـــی میباشـــند.
بیـــان ایـــن مثالهـــا ضرورتـــاً بـــه معنـــای ایـــن نیســـت
کـــه دیـــوان هیـــچ گونـــه اثـــر بازدارنـــدهای نداشـــته اســـت.
ســـنجش میـــزان بازدارندگـــی ،بـــه دلیـــل ماهیتـــی کـــه
دارد بســـیار مشـــکل اســـت؛ چـــرا کـــه میبایســـت وقایعـــی
را مشـــاهده و ارزیابـــی نمـــود کـــه اساســـاً رخ ندادهانـــد.
عـــاوه بـــر ایـــن ،دیـــوان هرگـــز قصـــد بازداشـــتن هـــر
مجـــرم بالقـــوه از ارتـــکاب جنایـــات بینالمللـــی را نداشـــته
اســـت .بـــا ایـــن حـــال مـــا میتوانیـــم شکســـت در هـــدف
بازدارندگـــی را مشـــاهده کنیـــم؛ آنجـــا کـــه مرتکبیـــن
جنایـــات بینالمللـــی ،تهدیـــد مجازاتهـــای قانونـــی
را آنقـــدر قطعـــی و حتمـــی نیافتهانـــد کـــه آنهـــا را از
مشـــارکت در چنیـــن جرائمـــی بـــاز بـــدارد .تـــداوم وقـــوع
جنایـــات بیـــن المللـــی ایـــن ســـوال را بـــر میانگیزانـــد کـــه
چـــرا تهدیـــد و ارعـــاب برآمـــده از تعقیـــب کیفـــری دیـــوان،
نمیتوانـــد از وقـــوع جنایـــات در آینـــده جلوگیـــری کنـــد؛
مخصوصـــاً در جمهـــوری آفریقـــای مرکـــزی کـــه وقتـــی
بـــرای بـــار دوم جنایـــات بینالمللـــی در آن رخ داد ،دیـــوان
از قبـــل در آنجـــا فعـــال بـــود.
 -2تهدیدات ناشــی از ضمانت اجراهای قانونی
اولیـــن فـــرض از تئـــوری بازدارندگـــی ایـــن اســـت کـــه
فرآین ــد تصمیمگی ــری ب ــرای ارت ــکاب ی ــک ج ــرم ،محص ــول
نوعـــی محاســـبهی ســـود و زیـــان اســـت .پژوهشـــگران
زیـــادی تردیـــد دارنـــد کـــه مرتکبیـــن جنایـــات داخـــل در
صالحیـــت دیـــوان ،بـــه معنـــای واقـــع چنیـــن محاســـبهای
داشـــته باشـــند .بـــرای مثـــال آقـــای درامبـــل  3ایـــن ســـؤال
متعصـــب نســـلکش
را مطـــرح میکنـــد کـــه آیـــا «افـــراد
ِ
کـــه بـــه ماشـــینهای روغـــنکاری شـــده بـــرای قتـــل عـــام
انســـانها تبدیـــل شـــدهاند ،قبـــل از ارتـــکاب جـــرم،
محاســـبهی ســـود و زیـــان میکننـــد؟» .شـــدت بیرحمـــی
و خوفنـــاک بـــودن برخـــی جنایـــات ،ممکـــن اســـت در
حقیقـــت منجـــر بـــه ایـــن اســـتدالل گـــردد و دانشـــمندان
را بـــه طـــرح ادعـــای شـــیطان یـــا دیوانـــه بـــودن مرتکبیـــن
2. Coalition for the International Criminal Court
3. Drumbl
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ایـــن جنایـــات شـــنیع ،ترغیـــب نمایـــد .و در واقـــع امـــر،
اق ــای والنتین ــو  4در بررس ــی آث ــار و تألیف ــات عل ــوم سیاس ــی
در موضـــوع خشـــونت سیاســـی ،اســـتدالل مینمایـــد کـــه
ً
کامـــا تأییـــد شـــده بـــود
«زمانـــی ایـــن یـــک اعتقـــاد
کـــه اعمـــال خشـــونت گســـترده علیـــه جمعیتهـــای
غیـــر نظامـــی ،غیـــر عقالنـــی ،اتفاقـــی و غیـــر هدفمنـــد و
یـــا نتیجـــهی نفـــرت تاریخـــی موجـــود میـــان گروههـــای
نـــژادی و قومیتـــی بـــود» .بـــا ایـــن حـــال ،او اکنـــون بـــر
ایـــن عقیـــده اســـت کـــه همـــه متفقالقـــول هســـتند کـــه
اعمـــال خشـــونت علیـــه غیـــر نظامیـــان ،نتیجـــهی نفـــرت
تاریخـــی یـــا یـــک موضـــوع کامـــا غیـــر عقالنـــی نیســـت،
بلکـــه نتیجـــهی «یـــک اســـتراتژی عامدانـــه و از پیـــش
تعییـــن شـــدهی گروههـــای جنگجـــو و متخاصـــم اســـت».
عـــاوه بـــر ایـــن ،آقـــای والـــر  5یعنـــی کســـی کـــه موضـــوع
مشـــارکت گســـترده در ارتـــکاب جنایـــات بینالمللـــی را
مـــورد تحلیـــل و ارزیابـــی قـــرار داده ،بـــه ایـــن نتیجـــه
رســـیده اســـت کـــه بـــه لحـــاظ آمـــاری و تشـــخیصی ،ایـــن
امـــر غیـــر ممکـــن اســـت کـــه همـــهی ایـــن مرتکبیـــن
دچ ــار نوع ــی نق ــص و آس ــیب روان ــی ب ــرای توجی ــه اعم ــال
و رفتارهایشـــان باشـــند.
ایـــن مطلـــب میبایســـت بیـــان شـــود کـــه شـــاخصها و
مؤلفههـــایِ تأثیرگـــذار بـــر مباشـــرین اصلـــی و فیزیکـــی
جنایـــات بینالمللـــی  ،6تـــا حـــدی متفـــاوت از مجرمینـــی
هســـتند کـــه صرفـــاً برنامهریـــزی و ســـازماندهی ایـــن
جرائـــم را بـــر عهـــده دارنـــد .بـــا اشـــاره بـــه مباشـــرین
مســـتقیم و فیزیکـــی جرائـــم بینالمللـــی ،محققیـــن
چندیـــن مؤلفـــه یافتهانـــد کـــه مالحظـــات عقالنـــی را در
خشـــونتهای گروهـــی و جمعـــی تضعیـــف میکنـــد؛ از
جملـــه مســـتی ،تبعیـــت و فرمانبـــرداری از مقـــام مافـــوق،
مؤلفههـــای جســـمانی و بدنـــی و تعـــداد زیـــادی از عوامـــل
روانشـــناختی و جامعهشـــناختی کـــه بـــه علـــت کثـــرت،
امـــکان ذکـــر تمامـــی آنهـــا در اینجـــا وجـــود نـــدارد .بـــا
ایـــن وجـــود ،دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی بـــه نـــدرت ایـــن
دســـته از مرتکبیـــن جـــرم را مـــورد تعقیـــب قـــرار داده
المللـــی
اســـت .هماننـــد ســـایر دادگاههـــای کیفـــری بین
ِ
گذشـــته ،دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی صرفـــ ٌا ملـــزم
بـــه تعقیـــب کیفـــری عاملیـــن اصلـــی وقـــوع جنایـــات
بینالمللـــی اســـت؛ کـــه در حقـــوق جـــزای بینالملـــل
ایـــن عاملیـــن اصلـــی معمـــوالً افـــرادی هســـتند کـــه
دســـتور دادهانـــد ،برنامهریـــزی کردهانـــد و یـــا بـــرای ایـــن
جنایـــات برنامهریـــزی نمودهانـــد .گســـتردگی و وســـعت
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ایـــن برنامهریـــزی و ســـازماندهیها کـــه در اکثریـــت
جنایـــات نسلکشـــی دیـــده میشـــود ،نشـــاندهندهی
ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه رفتـــار ایـــن مرتکبیـــن حداقـــل
منطبـــق بـــر مدلهـــای عقالنیـــت ابـــزاری یـــا محـــدود
میباشـــد .مـــع ذلـــک ،یـــک تحلیـــل بســـیار ســـطحی کـــه
بـــر ایـــن عقیـــده اســـت ایـــن دســـته از مجرمیـــن بـــر
ـی ســـود و زیـــان ،اتخـــاذ تصمیـــم
اســـاس محاســـبات عقالنــ ِ
میکننـــد ،بـــرای تبییـــن و توجیـــه رفتـــار آنـــان کافـــی
نیس ــت .ای ــن مجرمی ــن ب ــه ن ــدرت ب ــه هم ــان ش ــیوهای ک ــه
مـــا انتظـــار داریـــم ،واکنـــش نشـــان میدهنـــد و حداقـــل
ب ــه ط ــور نس ــبی ،تفاوته ــای موج ــود در ش ــخصیت آنه ــا
تعیینکننـــدهی ارزش و بهایـــی اســـت کـــه آنـــان بـــه
محرکهـــا و مشـــوقها و بازدارندههـــا میدهنـــد.
بازدارندگـــی
بـــرای منصـــرف نمـــودن یـــک مجـــرم بالقـــوه،
ِ
تهدی ــدات ناش ــی از ضمان ــت اجراه ــای قانون ــی میبای ــد ب ــا
عوامـــل تحریـــک کننـــده و تشـــویق کننـــدهی بـــه ارتـــکاب
جـــرم مبـــارزه کنـــد .جنایـــات بینالمللـــی خـــود مبیـــن
ایـــن واقعیـــت هســـتند کـــه از منظـــر مجرمیـــن ،چـــه
منافـــع
منافعـــی مهـــم هســـتند .مشـــکل ایـــن اســـت کـــه
ِ
مـــورد انتظـــار مجـــرم ،اغلـــب تأثیـــر بیشـــتری در هدایـــت
و مدیریـــت رفتـــار دارنـــد؛ چـــرا کـــه ایـــن منافـــع نســـبت
بـــه تهدیـــدات و خطـــرات دو ِر دســـتگیری و یـــا تعقیـــب
کیفـــری ،راحتتـــر بـــه دســـت مـــی آینـــد .دســـتهبندیِ
عوامـــل مشـــوق و تحریـــک کننـــده بـــه ســـمت ارتـــکاب
جـــرم بدیـــن شـــرح میباشـــند:
 -1رهبـــران گروههایـــی کـــه مرتکـــب جنایـــت میشـــوند،
معم ــوالً اج ــازه و ی ــا دس ــتور ارت ــکاب جنای ــات را ب ــرای ب ــه
دســـت آوردن قـــدرت و یـــا حفـــظ کـــردن آن میدهنـــد.
رهبـــران بیپـــروا ،بـــه منظـــور ایجـــاد همبســـتگی و اتحـــاد
در گـــروه تحـــت ســـلطهی خـــود ،اقـــدام بـــه ایجـــاد یـــک
دش ــمن مش ــترک نم ــوده و خش ــونت و ج ــرم را متوج ــه آن
دشـــمن میکننـــد .ایـــن بدیـــن معناســـت کـــه زمانـــی
کـــه رهبـــران و فرماندهـــان ،تهدیـــد بـــه تعقیـــب کیفـــری
بینالمللـــی میشـــوند ،راهحـــل آنـــان ایـــن اســـت کـــه یـــا
تســـلیم و مجـــازات شـــوند و یـــا بـــه اعمـــال خشـــونتآمیز
و مجرمانـــهی خـــود بـــه منظـــور حفـــظ خـــود در قـــدرت
ادامـــه دهنـــد .تعجـــب برانگیـــز نیســـت کـــه اکثریـــت
رهبـــران ،راه حـــل دوم را انتخـــاب میکننـــد .همچنیـــن،
آق ــای کرونی ــن فورم ــان 7؛ ف ــردی ک ــه انگیزهه ــای مجرمی ــن
بالقـــوه را مـــورد مطالعـــه قـــرار داد ،تأکیـــد مینمایـــد کـــه
4. Valentino
5. Waller
6. On-the-ground perpetrators of atrocities
7. Cronin-Furman
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درک و شـــناخت افـــراد نســـبت بـــه ضـــرورت وجـــود جـــرم،
اثـــر بازدارندگـــی دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی را تعدیـــل
میکنـــد و منتـــج بـــه نتایـــج مختلفـــی متناســـب بـــا هـــر
فـــردی میشـــود.
 -2نفـــرت و تعصـــب میتوانـــد نقـــش مهمـــی ایفـــا کنـــد.
اغلـــب کســـانی کـــه مرتکـــب جنایـــات شـــنیع میشـــوند،
دارای ی ــک ایدئول ــوژی (ی ــا حداق ــل ی ــک عقی ــده) هس ــتند
کـــه مبتنـــی بـــر نوعـــی حـــس برتـــری طلبـــی و برتـــری
جویـــی اســـت .در چنیـــن ایدئولوژیهایـــی ،اعضـــای خـــارج
از آن گـــرو ِه خـــاص از جملـــه گروههـــای نـــژادی ،قبیلـــهای،
قومیتـــی ،ایدئولوژیـــک ،سیاســـی یـــا گروههـــای مذهبـــی
دیگـــر ،انســـان تلقـــی نمیشـــوند فلـــذا قتـــل یـــا ســـوء
رفتـــار بـــا آنـــان ،توجیـــه و مـــورد تشـــویق قـــرار میگیـــرد.
تحقـــق آرمانهـــا و اهـــداف ایـــن نـــوع ایدئولوژیهـــا
میتوانـــد یـــک محـــرک و مشـــوق حائـــز اهمیـــت بـــرای
ســـوق و میـــل بـــه ســـوی ارتـــکاب جنایـــت باشـــد.
 -3انگیزههـــا و محرکهـــا بـــرای ارتـــکاب جنایـــت
میتوانـــد حتـــی ماهیتـــی عـــادی و پیـــش پـــا افتادهتـــر
داشـــته باشـــد .برخـــی از افـــراد بـــرای کســـب ســـود مـــادی
و یـــا بـــرای احســـاس رضایـــت شـــخصی و یـــا گاهـــی
اوقـــات حتـــی تحـــت عنـــوان دفـــاع از خـــود ،دســـتور بـــه
ارتـــکاب یـــک جنایـــت میدهنـــد و یـــا خـــود در ارتـــکاب
آن ،مشـــارکت میجوینـــد .توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه مهـــم
اســـت کـــه از محرکهـــا و انگیزههـــای قدرتمنـــدی کـــه
مجرمیـــن بالقـــوه میتواننـــد هنـــگام بررســـی و ارزیابـــی
اثـــر بازدارنـــدهی بالقـــوهی دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی دارا
باشـــند ،غافـــل نشـــویم.
بـــا ایـــن وجـــود ،ایـــن نکتـــه مهـــم اســـت کـــه افزایـــش
ـی دس ــتگیر ش ــدن ب ــه س ــبب ارت ــکاب
احتم ــال واقع ــی و عین ـ ِ
جنایـــات داخـــل در صالحیـــت دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی،
لزومــ ٌا ب ــرای افزای ــش احتم ــال بازدارندگ ــی کاف ــی نیس ــت؛
بلکـــه درک قطعیـــت و حتمیـــت در اجـــرای مجـــازات نیـــز
بایـــد همزمـــان افزایـــش یابـــد .اگـــر هـــر تعقیـــب کیفـــری،
بـــدون شکســـت ،منجـــر بـــه دســـتگیری متهـــم شـــود،
درک قطعیـــت و حتمیـــت اعمـــال کیفـــر بـــه طـــور مثبتـــی
تحـــت تأثیـــر قـــرار میگیـــرد؛ امـــا تحقـــق ایـــن شـــرایط
بیشـــتر غیـــر واقعـــی بـــه نظـــر میرســـد .درک قطعیـــت
و حتمیـــت حاصـــل از خطـــر اجـــرای ضمانـــت اجراهـــای
قانونـــی دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی ،احتمـــال دارد کـــه

سال چهارم /شماره یازدهم /بهار 1400

31

ن ــکات مح ــدود در رابط ــه ب ــا اث ــر تجرب ــی باش ــد .تجربی ــات
مجرمیـــن بالقـــوه در رابطـــه بـــا نظـــام عدالـــت کیفـــری
بینالمللـــی ،بـــه همـــراه اطالعاتـــی کـــه آنـــان از تجربیـــات
همفکـــران و هممســـلکان خـــود دریافـــت میکننـــد ،هـــر
دو بـــه طـــور کلـــی ،احتمـــال و شـــانس تحـــت تعقیـــب
قـــرار گرفتـــن و دســـتگیر شـــدن را بـــه حداقـــل خـــود
میرســـانند .اگـــر چـــه دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی در
مبـــارزه بـــا فرهنـــگ بیکیفـــری  8پیشـــرفتهایی داشـــته
اســـت ،امـــا دنیـــا همچنـــان مملوســـت از رهبرانـــی کـــه
مرتکـــب جنایـــت میشـــوند و از تعقیـــب و مجـــازات فـــرار
میکننـــد .تحـــوالت و پیشـــرفتهای اخیـــر ،ایـــن آثـــار
و نتایـــج را تشـــدید نمودهانـــد .در دســـامبر ســـال ،2014
دادســـتان دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی بـــه طـــور علنـــی
از پرونـــدهی رئیـــس جمهـــور کشـــور کنیـــا یعنـــی آقـــای
اوه ــورو کنیات ــا  9دس ــت کش ــید ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه دول ــت
کشـــور کنیـــا بـــه طـــور مؤثـــری بـــا تالشهـــای دادســـتان
دیـــوان بـــرای کســـب دالئـــل کافـــی جهـــت تشـــکیل
پرونـــده علیـــه رئیـــس جمهـــور آن کشـــور مبـــارزه کـــرد .او
همچنیـــن ،اقدامـــات تعقیبـــی علیـــه البشـــیر  10را بـــه دلیـــل
فقـــدان حمایـــت بینالمللـــی ،معلـــق نمـــود .مجرمیـــن
بالق ــوه ممک ــن اس ــت احس ــاس کنن ــد وقت ــی ک ــه ب ــه مدت ــی
طوالنـــی بـــرای دیـــوان مانـــع ایجـــاد کننـــد ،میتواننـــد در
مقابـــل تعقیـــب خـــود ،مهلـــت بدســـت آورنـــد .البشـــیر و
کنیاتـــا  11بیتردیـــد در مقابـــل دیـــوان ،احســـاس پیـــروزی
کردنـــد.
تأثیرگـــذاری بیشـــتر بـــر قطعیـــت مشـــاهده شـــده در بـــاب
تهدیـــدات ضمانتاجـــرای قانونـــی دیـــوان ،آن اســـت کـــه
بســـیاری از مجرمیـــن بالقـــوه نســـبت بـــه ریســـک زیـــاد،
حس ــاس هس ــتند؛ ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه آنه ــا خط ــر تعقی ــب
را شناســایی کــرده و بــرای کاهــش آن ،دســت بــه اقداماتــی
میزنن ــد .در برخ ــی م ــوارد ،ای ــن بدی ــن معناس ــت ک ــه آنه ــا
ریســـک را بســـیار زیـــاد میداننـــد و تصمیـــم میگیرنـــد
اق ــدام ب ــه ارت ــکاب برخ ــی از جرائ ــم خ ــاص نکنن ــد .هن ــوز
وقتـــی آنهـــا در مســـیری جنایـــی قـــدم بـــر میدارنـــد،
هـــم چنانکـــه ســـردمداران مذکـــور اغلـــب ایـــن چنینانـــد،
میکوشـــند ریســـک شناســـایی و بازداشـــت خـــود را بـــه
حداقـــل برســـانند .نمونههایـــی بســـیار از مرتکبینـــی وجـــود
دارد کـــه تاکتیـــک اتخـــاذ میکننـــد ،فرآینـــد جمـــع آوری
مـــدارک را دشـــوار میکننـــد ،از مناطـــق پُرخطـــر اجتنـــاب
میکننـــد و از افـــراد واســـطه اســـتفاده میکننـــد .جـــوزف
ُکنـــی  12وقتـــی تحـــت نظـــر دیـــوان قـــرار گرفـــت از جرایـــم
8. Culture of Impunity
9. Uhuru Kenyatta
10. Al-Bashir
11. Kenyatta
12. Joseph Kony

32

سال چهارم /شماره یازدهم /بهار 1400

خبرنامه
عدالت
کیفری

خـــود دســـت نکشـــید؛ بلکـــه تـــاش خـــود بـــرای پنهـــان غیـــر منصفانـــه اســـت .ارعـــاب و تهدیـــد ناشـــی از ضمانـــت
ش ــدن و اجتن ــاب از دس ــتگیری را دو چن ــدان ک ــرد .باوج ــود اجراهـــای قانونـــی (مجـــازات) نـــه بـــرای نیـــل بـــه هـــدف
تالشهـــای مســـتمر نیروهـــای اوگاندایـــی ،کنگویـــی ،بازدارندگـــی کافـــی اســـت و نـــه دیـــوان از یـــک اجبـــار و
دســـتان دیـــوان الـــزام قدرتمنـــد و کافـــی و از یـــک قـــدرت ســـاختاری و
ســـازمان ملـــل و بقیـــهُ ،کنـــی خـــود را از
ِ
دور نگـــه داشـــته اســـت .بعـــاوه ،البشـــیر نیـــز از نیروهـــای ســـازمانی بـــرای اصـــاح مشـــکالتی کـــه بـــا آنـــان مواجـــه
اســـت برخـــوردار اســـت .همانگونـــه
جانجاویـــد  13بعنـــوان واســـطههایی
کـــه بیـــان شـــد ،امیـــد بـــه اینکـــه
بـــرای هـــدف گرفتـــن شـــهروندان
اثــر بازدارندگــی ضمانتاجراهــای دیــوان ،چه در
دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی بتوانـــد
در دارفـــور بهـــره گرفـــت و فقـــط
مقــام نظــر و چــه در مقــام عمــل ،محدود اســت.
از وقـــوع جنایـــات بینالمللـــی
بـــه کشـــورهایی مســـافرت میکـــرد
ً
جلوگیـــری کنـــد ،معمـــوال تـــوأم
کـــه او را ُمســـترد نمیکردنـــد در
حالیکـــه دولـــت کنیـــا در مســـیر تالشهـــای دیـــوان بـــرای بـــا مشـــکالتی اســـت؛ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه ایـــن انتظـــارات
جمـــعآوری اســـناد ،ســـنگاندازی میکـــرد .گـــر چـــه و امیدهـــا میتواننـــد از یـــک مشـــارکت بینالمللـــی
حساســـیت ایـــن مرتکبیـــن بـــه ریســـک ،آنهـــا را در دســـته گســـتردهتر و مؤثرتـــر بـــرای پیشـــگیری جلوگیـــری کننـــد.
«امـــکان بازدارندگـــی» جـــای میدهـــد( .امـــا) بازداشـــتن عـــاوه بـــر ایـــن ،برخـــی از دولتهـــا موقعیتهـــای ( داخـــل
ای ــن اف ــراد در واق ــع بس ــیار دش ــوار اس ــت؛ زی ــرا اینه ــا ب ــه در صالحیـــت دیـــوان) را بـــه امیـــد یـــک اثـــر و نتیجـــهی
ســـر کـــردن نهادهـــای حقوقـــی ،ســـریع و قابـــل ارزیابـــی و اندازهگیـــری ،بـــه دیـــوان ارجـــاع
توانایـــی خـــود در دستبه َ
ایمـــان دارنـــد .در مقـــام نتیجهگیـــری ،بهنظـــر میرســـد میدهنـــد .چنیـــن دولتهایـــی ،امیـــد غیـــر واقعـــی و
اثـــر بازدارندگـــی ضمانتاجراهـــای دیـــوان ،چـــه در مقـــام واهـــی در ایـــن زمینـــه بـــه دیـــوان بســـتهاند .ایـــن نکتـــه
حائـــز اهمیـــت اســـت کـــه طرفـــداران و حامیـــان دیـــوان
نظـــر و چـــه در مقـــام عمـــل ،محـــدود اســـت.
کیفـــری بینالمللـــی در کنـــار جامعـــهی بینالمللـــی
بـــه طـــور کلـــی ،ظرفیتهـــا و محدودیتهـــای دیـــوان
 -3نتیجه
را درک میکننـــد و بـــه دنبـــال اغـــراق و بـــزرگ نمایـــی
هـــدف مـــن از ایـــن پژوهـــش ،یـــک مطالعـــهی جامعتـــر در ظرفیـــت بازدارندگـــی دیـــوان و یـــا اســـتفاده از دیـــوان
نســـبت بـــه اثـــر بازدارندگـــی بالقـــوهی دیـــوان کیفـــری بـــه عنـــوان یـــک ابـــزار مدیریـــت نـــزاع و مخاصمـــات،
بینالمللـــی از یـــک منظـــر جرمشـــناختی بـــا تمرکـــز بـــر نمیباشـــند .در عـــوض ،رهبـــران بینالمللـــی میبایســـت
فرآینـــد تصمیمگیـــری مجرمیـــن بـــود .همانطـــور کـــه بـــه دنبـــال مکانیســـمهای کارآمدتـــری بـــرای پیشـــگیری از
در مباحـــث مقالـــه مشـــاهده شـــد ،قابلیـــت و ظرفیـــت وقـــوع جنایـــات بینالمللـــی باشـــند .در عیـــن حـــال ،ایـــن
دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی بـــرای پیشـــگیری از ارتـــکاب موضـــوع بـــرای دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی و ســـازمانهای
جنایـــات بینالمللـــی در آینـــده محـــدود اســـت .از منظـــر مردمنهـــاد و جامعـــهی بینالمللـــی بـــه طـــور کلـــی،
جرمشـــناختی ،دیـــوان در مســـیر تضمیـــن قطعیـــت بخردانهتـــر اســـت کـــه ســـطح انتظـــارات خـــود را نســـبت
و حتمیـــت ضمانتاجراهـــای قانونـــی خـــود بـــا مانـــع بـــه دیـــوان ،مدیریـــت و کنتـــرل نماینـــد.
و مشـــکل مواجـــه اســـت و نیازمنـــد ایـــن اســـت کـــه
بـــا خطـــرات و تهدیـــدات ناشـــی از ضمانـــت اجراهـــای
فراقانونـــی کـــه بعضـــاً تشـــویقکننده و محـــرک رفتـــار
مجرمانـــه میشـــوند ،مقابلـــه کنـــد .بـــا ایـــن وجـــود،
دیـــوان بـــه طـــور همزمـــان میتوانـــد بـــا تمرکـــز بـــر یـــک
فرآینـــد ِ بلنـــد مـــدت و قابـــل تغییـــر کـــه امـــکان منتهـــی
شـــدن بـــه نهادینهســـازی هنجارهـــا و ایجـــاد جوامـــع
خـــود تنظیمکننـــده را دارد ،بـــه پیشـــگیری از جنایـــات
بینالمللـــی کمـــک نمایـــد.
بـــا ایـــن حـــال ،ارزیابـــی میـــزان کارآمـــدی دیـــوان کیفـــری
بینالمللـــی در زمینـــهی بازدارندگـــی و پیشـــگیری،
صرفـــاً از طریـــق مطالعـــهی اثرگـــذاری آن بـــر منازعـــات و
مخصم ــات ح ــال حاض ــر ،اقدام ــی ه ــم غی ــر عقالی ــی و ه ــم
13. Janjaweed militias
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جرمانگاری توهین به اقوام ایرانی
و ادیان الهی

نویسنده :عبدالحسین سلطانی رنانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه
قانونگـــذار جمهـــوری اســـامی در مقـــررات پراکنـــده
و حســـب مقتضیـــات متفـــاوت نســـبت بـــه جرمانـــگاری
توهیـــن اقـــدام نمـــوده اســـت کـــه میتـــوان بـــر ایـــن
اســـاس بـــزه توهیـــن را حســـب مقـــررات موجـــود بـــه
چندگونـــه تقســـیم نمـــود .گونـــه نخســـت و ســـنتی ایـــن
جرمانـــگاری را میتـــوان در مـــواد  608قانـــون مجـــازات
اســـامی -تعزیـــرات مصـــوب  1375یافـــت .در ایـــن مـــاده
توهیـــن بـــه افـــراد « از قبیـــل فحاشـــی و اســـتعمال الفـــاظ
رکیـــک» بـــه شـــرط آنکـــه مشـــمول حـــد قـــذف نباشـــد
جرمانـــگاری شـــده اســـت .قانونگـــذار ســـپس در جهـــت
حفـــظ حرمـــت و جایـــگاه برخـــی از مســـئولین دولتـــی و
حکومتـــی و نیـــز در راســـتای تســـهیل فعالیـــت کارکنـــان
قـــوا و حفـــظ کرامـــت ایشـــان توســـط شـــهروندان و اربـــاب
رجـــوع ،توهیـــن بـــه برخـــی مســـئولین قـــوای ســـهگانه و
افـــراد عالیرتبـــه ایـــن قـــوا و نیـــز کارکنـــان شـــرکتها و
مؤسســـات دولتـــی و شـــهرداریها ،بـــه شـــرطی کـــه ایـــن

توهی ــن «در ح ــال انج ــام وظیف ــه ی ــا ب ــه س ــبب آن» باش ــد
را بهعنـــوان گونـــه دوم توهیـــن و البتـــه بـــا ضمانتاجـــرای
شـــدیدتری نســـبت بـــه توهیـــن ســـاده موضـــوع مـــاد 608
مزبـــور ،جرمانـــگاری نمـــوده اســـت.
نـــوع بعـــدی توهیـــن در قانـــون مجـــازات اســـامی توهیـــن
ب ــا «الف ــاظ ی ــا حرکات ــی مخال ــف ش ــأن و ش ــخصیت بان ــوان
و اطف ــال در اماک ــن عموم ــی ی ــا معاب ــر اس ــت .گون ــه چه ــارم
توهیـــن در قانـــون مجـــازات اســـامی -تعزیـــرات را در قالـــب
«توهیـــن علنـــی نســـبت بـــه رئیـــس کشـــور خارجـــی یـــا
نماین ــده سیاس ــی آن ک ــه در قلم ــرو خ ــاک ای ــران وارد ش ــده
اســـت» ذیـــل مـــاده  517میتـــوان مالحظـــه نمـــود .نـــوع
پنجـــم جرمانـــگاری توهیـــن کـــه در جهـــت حفـــظ ارزشهـــا
و باوره ــای دین ــی و مذهب ــی ش ــهروندان ب ــوده تح ــت عن ــوان
«توهی ــن ب ــه مقدس ــات اس ــامی و نی ــز انبی ــاء عظ ــام و ائم ــه
اطهـــار و حضـــرت زهـــرا (علیهمالســـام) ذیـــل مـــاده 513
و بـــه شـــرط عـــدم شـــمول حکـــم ســـابالنبی در خصـــوص
مرتکـــب مـــورد تصریـــح واقـــع شـــده اســـت و در نهایـــت
گونـــه ششـــم بزهانـــگاری توهیـــن تحـــت عنـــوان «توهیـــن
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بـــه بنیانگـــذار جمهـــوری اســـامی و مقـــام رهبـــری» در
مـــاده  514ذکـــر شـــده اســـت.
شـــایان ذکـــر اســـت عـــاوه بـــر مـــوارد اشـــاره شـــده ،مـــواد
 23 ،6 ،3و  30از قان ــون مطبوع ــات نی ــز ب ــه ض ــرورت پرهی ــز
از توهیـــن بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی در مطبوعـــات
و تعییـــن ضمانـــت اجـــرا در ایـــن مـــواد توجـــه داشـــته
کـــه صرفـــاً بـــه جهـــت شـــکل ارتـــکاب آن کـــه از طریـــق
مطبوع ــات اس ــت در ای ــن قان ــون خ ــاص ذک ــر ش ــده ولیک ــن
بهنظـــر میرســـد مصداقـــی بـــه مصادیـــق توهیـــن یـــاد
شـــده اضافـــه ننمـــوده اســـت.
الـــف) ضـــرورت جرمانـــگاری توهینهـــای مذهبـــی
و قومیتـــی
پـــر واضـــح اســـت ایـــن انـــدازه از جرمانـــگاری در مـــواد
مـــورد اشـــاره شـــده در ســـطور پیشـــین اوالً بـــه جهـــت
ضـــرورت حفـــظ کرامـــت انســـانی آحـــاد افـــراد جامعـــه و
جلوگی ــری از هت ــک حیثی ــت ایش ــان ب ــه وی ــژه در خص ــوص
افـــراد و اقشـــار آســـیبپذیرتر ماننـــد بانـــوان و کـــودکان،
ثانیـــاً در جهـــت رعایـــت احتـــرام بـــه باورهـــا و ارزشهـــای
دینـــی مـــورد قبـــول اکثریـــت جامعـــه ،ثالثـــاً پرهیـــز از
خشـــونتهای کالمـــی و توهیـــن نســـبت بـــه کارکنـــان
دولتـــی و برخـــی مســـئولین کشـــور کـــه ممکـــن اســـت
برخـــی از تصمیمـــات ایشـــان مـــورد پذیـــرش بخشـــی از
جامع ــه نباش ــد ،رابعــاً در جه ــت پاسداش ــت ش ــأن و جای ــگاه
ملـــی در عرصههـــای بینالمللـــی و تحکیـــم روابـــط مبتنـــی
بـــر صلـــح و احتـــرام بـــا ســـایر کشـــورها و پرهیـــز از تنـــش
در روابـــط خارجـــی کشـــور و باألخـــره در راســـتای تکریـــم
مقـــام رهبـــری ســـابق و فعلـــی کشـــور بهعنـــوان یکـــی از
حقـــوق و نیـــز تکالیـــف بدیهـــی شـــهروندان ،اگرچـــه الزم و
ضـــروری اســـت؛ ولیکـــن کافـــی بهنظـــر نمیرســـد و مـــوارد
متعـــددی در ایـــن خصـــوص کـــه ضـــرورت جرمانـــگاری
توهی ــن در آنه ــا ح ــس میش ــد م ــورد غفل ــت واق ــع ش ــده
اســـت.
در همیـــن راســـتا و شـــاید در جهـــت رفـــع برخـــی از ایـــن
کاســـتیها بـــوده کـــه اخیـــرا ً قانونگـــذار در اقدامـــی بجـــا
و پســـندیده و البتـــه بـــا اندکـــی نقـــص ،گامـــی بـــزرگ در
راســـتای جرمانـــگاری توهیـــن بـــه اقـــوام ایرانـــی و نیـــز
ادیـــان و مذاهـــب برداشـــته اســـت .بـــا ایـــن توضیـــح کـــه
«قان ــون الح ــاق دو م ــاده ب ــه کت ــاب پنج ــم قان ــون مج ــازات
اســـامی» مصـــوب بهمـــن  1399در مـــاده  1ایـــن گونـــه
مقـــرر داشـــته اســـت کـــه یـــک مـــاده بـــه شـــرح زیـــر بـــه
عنـــوان مـــاده ( ۴۹۹مکـــرر) بـــه کتـــاب پنجـــم قانـــون
مجـــازات اســـامی (تعزیـــرات و مجـــازات هـــای بازدارنـــده)
مصـــوب  ۱۳۷۵/۳/۲الحـــاق مـــی شـــود:
«مـــاده  ۴۹۹مکـــرر :هـــر کـــس بـــا قصـــد ایجـــاد خشـــونت
یـــا تنـــش در جامعـــه و یـــا بـــا علـــم بـــه وقـــوع آن بـــه

قومیتهـــای ایرانـــی یـــا ادیـــان الهـــی یـــا مذاهـــب اســـامی
مص ــرح در قان ــون اساس ــی توهی ــن نمای ــد ،چنانچ ــه مش ــمول
حـــد نباشـــد و منجـــر بـــه خشـــونت یـــا تنـــش شـــده باشـــد
ب ــه حب ــس و ج ــزای نق ــدی درج ــه پن ــج ی ــا یک ــی از آن دو
محک ــوم و در غی ــر ای ــن ص ــورت ب ــه حب ــس و ج ــزای نق ــدی
درجـــه شـــش یـــا یکـــی از آن دو محکـــوم میشـــود».
چنانچ ــه پیشت ــر نی ــز توضی ــح داده ش ــد ای ــن مق ــرره گام ــی
رو ب ــه جل ــو در جه ــت حف ــظ کرام ــت بخ ــش گس ــتردهای از
شـــهروندان کشـــور اســـت کـــه تحـــت عنـــوان قومیتهـــای
خـــاص گهگاهـــی مـــورد تمســـخر دیگـــر اقـــوام و گروههـــا
قـــرار میگیرنـــد و نیـــز صراحتـــاً دربردارنـــده توهیـــن بـــه
ادیـــان الهـــی و مذاهـــب اســـامی کـــه طبیعتـــاً منظـــور از
آن توهیـــن بـــه مقدســـات و شـــخصیتهای برجســـته ایـــن
ادیـــان و مذاهـــب اســـت؛ ولیکـــن نـــکات و چالشهایـــی بـــه
شـــرح زیـــر دارد کـــه باعـــث تمایـــز آن بـــا ســـایر گونههـــای
توهیـــن میگـــردد.
ب) نکات ماده
 -1صـــدر مـــاده مـــورد اشـــاره بـــا عبـــارت « هـــر کـــس بـــا
قصـــد ایجـــاد خشـــونت یـــا تنـــش در جامعـــه و یـــا بـــا علـــم
ب ــه وق ــوع آن» حکای ــت از آن دارد ک ــه تحق ــق ب ــزه توهی ــن
بـــه اقـــوام ،ادیـــان و مذاهـــب ،منـــوط بـــه وجـــود ســـوءنیت
خـــاص «قصـــد ایجـــاد خشـــونت یـــا تنـــش و یـــا علـــم بـــه
وقـــوع آن» عـــاوه بـــر ســـوءنیت عـــام یـــا همـــان عمـــد در
توهیـــن ارتکابـــی اســـت؛ بنابرایـــن اشـــخاصی کـــه بـــه هـــر
دلی ــل (عصبانی ــت ،م ــزاح و  )...فاق ــد ای ــن س ــوءنیت هس ــتند
و مرتک ــب توهی ــن موض ــوع ای ــن م ــاده میش ــوند در صورت ــی
کـــه علـــم بـــه تحقـــق خشـــونت و تنـــش در جامعـــه در اثـــر
توهیـــن خـــود نداشـــته باشـــند ،مشـــمول حکـــم مصـــرح در
مـــاده مزبـــور نخواهنـــد شـــد.
 -2شـــمول مـــاده مزبـــور در صورتـــی اســـت کـــه توهیـــن
ارتکابـــی مشـــمول عنـــوان حـــدودی ماننـــد قـــذف و یـــا
ســـابالنبی نباشـــد کـــه در اینصـــورت از دایـــره کلـــی
تعزیـــرات و نیـــز حکـــم ایـــن مـــاده خـــارج خواهـــد بـــود.
 -3عبـــارت « ...و منجـــر بـــه خشـــونت یـــا تنـــش شـــده
باش ــد» در ادام ــه م ــاده مزب ــور نش ــانگر آن نیس ــت ک ــه ج ــرم
توهی ــن ب ــه اق ــوام و ادی ــان ب ــر خ ــاف عم ــده ش ــقوق دیگ ــر
توهیـــن ،جرمـــی مقیـــد بـــه نتیجـــه بـــوده و در مـــواردی
کـــه کالم ،حرکـــت و بـــه طـــور کلـــی رفتـــار مرتکـــب فاقـــد
نتیجـــه خشـــونت و تنـــش درجامعـــه باشـــد ،از شـــمول ایـــن
مق ــرره خ ــارج خواه ــد ب ــود؛ بلک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ادام ــه م ــاده
ایـــن حقیقـــت روشـــن میگـــردد کـــه قانونگـــذار بـــرای
ب ــزه ارتکاب ــی ای ــن م ــاده در ه ــر دو حال ــت رخ دادن نتیج ــه
خشـــونت و تنـــش و عـــدم تحقـــق ایـــن نتایـــج تعییـــن
ضمانـــت اجـــرا نمـــوده اســـت.

خبرنامه
عدالت
کیفری
ج) چالشهای ماده
 -1نخســـتین چالـــش موجـــود در ایـــن مـــاده در واقـــع
محـــدود نمـــودن دامنـــه شـــمول مـــاده مزبـــور بـــه ادیـــان
و مذاهـــب مصـــرح در قانـــون اساســـی اســـت .وفـــق اصـــل
دوازدهـــم قانـــون اساســـی ،دیـــن رســـمی ایـــران ،اســـام و
مذهـــب رســـمی جعفـــری دوازده امامـــی اســـت و ایـــن دو
الیاالبـــد غیرقابـــل تغییـــر هســـتند و مذاهـــب حنفـــی،
شـــافعی ،مالکـــی ،حنبلـــی و زیـــدی نیـــز بـــه عنـــوان ســـایر
مذاهـــب اســـامی و بـــر اســـاس اصـــل ســـیزدهم نیـــز دیـــن
ایرانیـــان زرتشـــتی ،کلیمـــی و مســـیحی بهعنـــوان ادیـــان
الهـــی مـــورد پذیـــرش قـــرار گرفتـــه اســـت .اگرچـــه عمـــده
اقلیتهـــای دینـــی و مذهبـــی موجـــود در کشـــور منحصـــر
بـــه مـــوارد مصـــرح در اصـــول دوازدهـــم و ســـیزدهم قانـــون
اساســـی میباشـــند و طبـــق اصـــول پایـــه حقوقـــی و اصـــل
هفت ــاد و دوم قوانی ــن ع ــادی میبایس ــت منطب ــق ب ــا قان ــون
اساســـی باشـــند و بـــه همیـــن دلیـــل در مـــاده  400مکـــرر
ب ــه ادی ــان و مذاه ــب م ــورد پذی ــرش اص ــول  12و  13قان ــون
اساس ــی اش ــاره ش ــده اس ــت؛ ولیک ــن ع ــدم رعای ــت احت ــرام
بـــه باورهـــا و ارزشهـــای ســـایر مذاهـــب و ادیـــان میتوانـــد
منجـــر بـــه ایجـــاد خشـــونت و جامعـــه و تضییـــع حقوقـــی
فـــردی و اجتماعـــی ایشـــان گـــردد.
 -2چالـــش دوم مـــاده مربـــوط بـــه ایجـــاد تنـــش و خشـــونت
در جامعـــه اســـت؛ بـــه کاربـــردن الفـــاظ تنـــش و خشـــونت
بهعنـــوان حـــد اعـــای خشـــم و بـــروز تألـــم و جریحـــهدار
شـــدن احساســـات در یـــک مـــاده و بزهانـــگاری رفتـــاری
کـــه منجـــر بـــه آن میشـــود اوالً نشـــان از نادیدهگیـــری
مراحـــل پیشـــینی تألـــم خاطـــر و ناراحتـــی یـــک گـــروه
قومـــی یـــا مذهبـــی از جامعـــه اســـت و ثانیـــاً نشـــان دهنـــده
عـــدم رعایـــت اســـتدراج در قانونگـــذاری اســـت؛ بـــه ایـــن
نح ــو ک ــه قانونگ ــذار ب ــدون رعای ــت ترتی ــب مراحل ــی مانن ــد
جریحـــهدار شـــدن احساســـات و عواطـــف قومـــی و مذهبـــی
بـــه یکبـــاره صرفـــاً بـــرای ایجـــاد تنـــش و خشـــونت یـــا
قص ــد تحق ــق آن تعیی ــن ضمان ــت اج ــرا نم ــوده اس ــت .چ ــه
بس ــا ب ــا تعیی ــن ضمان ــت اج ــرای اس ــتدراجی در ای ــن م ــورد
میتـــوان از ایجـــاد تنـــش و خشـــونت کـــه گاهـــی نتایـــج
زیانبـــار غیرقابـــل جبرانـــی نیـــز دربـــردارد پیشـــگری نمـــود.
 -3چالـــش ســـوم مـــاده ،مربـــوط بـــه محدودیـــت تســـری
حک ــم م ــاده صرفــاً در خص ــوص توهی ــن ب ــه اق ــوام و مذاه ــب
موجـــود در ایـــران اســـت .حـــال آنکـــه ایـــن محدودیـــت
امـــروزه بـــا توجـــه بـــه گســـترش روابـــط بیـــن کشـــورها و
ض ــرورت حف ــظ مناس ــبات منطقــهای و بینالملل ــی کش ــورها
در دهکـــده جهانـــی و از بیـــن رفتـــن مرزبندیهـــای ســـنتی
حداقـــل در ابعـــاد دینـــی ،فرهنگـــی و اجتماعـــی از یکســـو
 - .1رک به سوره مبارکه انعام آیه 108
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و ضـــرورت حفـــظ حرمـــت و احتـــرام بـــه باورهـــا و عقایـــد
ســـایر اقـــوام و مذاهـــب گوناگـــون بهطـــور متقابـــل کـــه
میتوانـــد منجـــر بـــه رعایـــت حرمـــت و شـــأن دیـــن اســـام
و مذهـــب اثنیعشـــری  1گـــردد  ،بهگونـــهای قابـــل انتقـــاد
اس ــت .چ ــه بس ــا ی ــک رفت ــار توهینآمی ــز ب ــه اقوام ــی غی ــر
ایرانـــی و افـــراد دارای ادیـــان و مذاهـــب دیگـــری منجـــر بـــه
شـــکلگیری خشـــونتها و تنشهـــای بینالمللـــی بـــا
پیامدهـــای بســـیار بیشـــتری نســـبت بـــه تنـــش و خشـــونت
داخلـــی گـــردد.
د) نتیجهگیری
توهی ــن ب ــه هرگون ــه و ه ــر ش ــکل از قبی ــل لف ــظ ،کالم و ی ــا
ه ــر رفت ــار دیگ ــر اع ــم از اینک ــه منج ــر ب ــه آزردگ ــی خاط ــر
فـــرد یـــا افـــرادی از گروههـــای جنســـیتی ،قومـــی ،مذهبـــی،
سِ ـــنی ،شـــغلی و  ...بشـــود یـــا نشـــود فینفســـه و بـــه ذات
خـــود بـــه دلیـــل خدشـــهدار نمـــودن کرامـــت انســـانی و
آزادیهـــای فـــردی و اجتماعـــی قبیـــح و بـــد شـــمرده شـــده
و در برخـــی مـــوارد مســـتلزم کیفردهـــی میباشـــد .اقـــدام
قانونگـــذار جمهـــوری اســـامی در بزهانـــگاری توهیـــن
بـــه اقـــوام و ادیـــان و مذاهـــب اگـــر چـــه بـــا چالشهـــا و
محدودیتهایـــی کـــه برخـــی از آنهـــا ذکـــر شـــد همـــراه
اســـت؛ ولیکـــن اوالً بهعنـــوان گامـــی بلنـــد در جهـــت حفـــظ
کرام ــت انس ــانی آح ــاد اف ــراد جامع ــه از ه ــر ق ــوم و مذه ــب
یـــک اقـــدام پســـندیده بـــوده و ثانیـــاً میتوانـــد بهگونـــهای
از ب ــروز خش ــونتهای افراط ــی مبتن ــی ب ــر باوره ــای صحی ــح
یـــا نادرســـت دینـــی و مذهبـــی و نیـــز تنشهـــای مربـــوط
ب ــه جریحــهدار ش ــدن احساس ــات قوم ــی و مل ــی پیش ــگیری
نمایـــد.
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تنظیمکننده :مهرنوش ایمانی
دانشاموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

تازههای آراء وحدت رویه
 .1رای وحدت رویه شماره :1399/10/16 - 805
تعییــن وجــه التــزام قــراردادی بــه منظــور جبــران خســارت تأخیــر در ایفــای تعهــدات پولــی،
مشــمول اطــاق مــاده  ۲۳۰قانــون مدنــی و عبــارت قســمت اخیــر مــاده  ۵۲۲قانــون آییــن
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مصــوب  ۱۳۷۹اســت و بــا عنایــت بــه مــاده  ۶قانــون اخیرالذکــر ،مبلــغ
وجــه التــزام تعییــن شــده در قــرارداد ،ح ّتــی اگــر بیــش از شــاخص قیمتهــای اعالمــی رســمی (نــرخ تــورم) باشــد ،در صورتــی
کــه مغایرتــی بــا قوانیــن و مقــررات امــری از جملــه مقــررات پولــی نداشــته باشــد ،معتبــر و فاقــد اشــکال قانونــی اســت .بنــا بــه
ـدی کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد بــه اکثریــت آراء صحیــح و
مراتــب ،رأی شــعبه  ۲۵دادگاه تجدیدنظــر اســتان مازنــدران تــا حـ ّ
قانونــی تشــخیص داده میشــود .ایــن رأی طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات بعــدی،
در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور ،دادگاههــا و ســایر مراجــع ،اعــم از قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت.
 .2رای وحدت رویه شماره : 1399/11/14 - 806
در مــوارد مشــمول مــاده  ۱۵قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارد شــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه
مصــوب  ،1395/02/20گرچــه پرداخــت خســارت بــه زیاندیــده و بازیافــت آن از مســبب حادثــه ،پیشبینــی شــده اســت ،امــا
بــا توجــه بــه اینکــه هــرگاه زیاندیــده ،مســبب حادثــه و ورود صدمــه بــه خــود باشــد ،پرداخــت خســارت بــه وی و اقــدام بــه
بازپسگیــری آن ،کاری بیهــوده و غیرعقالیــی اســت ،بنابرایــن هــدف از وضــع ایــن مــاده حمایــت از اشــخاص ثالــث زیاندیــده
اســت نــه مســبب حادثــه و اصــوالً در ایــن قانــون ،بــرای راننــدگان مســبب حادثــه واجــد شــرایط مذکــور در بندهــای چهارگانــه
مــاده  ۱۵یــاد شــده ،مزایایــی لحــاظ نشــده اســت و بــه همیــن علــت ،ایــن مــوارد از شــمول مــاده  ۱۱همیــن قانــون نیــز خــروج
موضوعــی دارد .افــزون بــر ایــن ،شــرط دارا بــودن گواهینامــه رانندگــی بــرای پرداخــت خســارت بــه راننــده مســبب حادثــه در
بنــد پ مــاده  ۱۰آییننامــه اجرائــی مــاده  ۳قانــون یادشــده پیشبینــی شــده و ایــن آییننامــه بــه موجــب تکلیــف مقــرر در
همیــن مــاده بــه تصویــب شــورای عالــی بیمــه بــه عنــوان مرجــع تشــخیص مــوارد خــارج از تعهــد بیمهگــر مطابــق تبصــره ۲
مــاده  ۲۱ایــن قانــون نیــز رســیده اســت .بنــا بــه مراتــب ،بیمهگــر مســؤولیتی بــرای پرداخــت خســارت بدنــی بــه راننــده مســبب
حادثــه فاقــد گواهینامــه رانندگــی از محــل بیمهنامــه موضــوع مــاده  ۳قانــون مذکــور نــدارد و رأی شــعبه اول دادگاه تجدیدنظــر
اســتان قــم کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد بــه اکثریــت آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص داده میشــود .ایــن رأی طبــق مــاده
 ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی
کشــور ،دادگاههــا و ســایر مراجــع ،اعــم از قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت.
 .3رای وحدت رویه شماره :1399/11/14 - 807
جــزای نقــدی کــه در برخــی از مقــررات قانونــی ماننــد بنــد  ۲مــاده  ۳قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت مصــوب
 1373/12/28بــا اصالحــات بعــدی ،بــه عنــوان بدیــل حبــس و بــه منظــور رعایــت حــال متهــم پیشبینــی شــده اســت ،مــاک
تعییــن درجــه جــرم نیســت؛ بلکــه در ایــن مــوارد درجــه جــرم بــر اســاس مجــازات حبــس مقــرر در قانــون مربــوط تعییــن
میشــود .بــر ایــن اســاس و بــا عنایــت بــه مــاده  ۳۴۰قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات و الحاقــات
بعــدی ،بــه لحــاظ آنکــه مجــازات حبــس مقــرر در مــاده  ۶۹۰قانــون مجــازات اســامی مصــوب  ۱۳۷۵در خصــوص مــواردی کــه
امــاک و اراضــی متعلــق بــه اشــخاص خصوصــی باشــد ،بــه موجــب مــاده  ۱۱قانــون کاهــش مجــازات حبــس تعزیــری مصــوب
 ،1399/02/23بــه نصــف تقلیــل یافتــه و درجــه  ۷اســت ،بــه بــزه مذکــور بــه طــور مســتقیم در دادگاه کیفــری دو رســیدگی
میشــود .بنــا بــه مراتــب ،رأی شــعبه دوازدهــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد بــه اکثریــت
آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص داده میشــود .ایــن رأی طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا
اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور ،دادگاههــا و ســایر مراجــع ،اعــم از قضایــی و
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غیــر آن الزماالتبــاع اســت.
 .4رای وحدت رویه شماره :1399/12/05 - 808
مطابــق مــاده  ۴۲۸قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،آرای صــادر شــده دربــاره
جنایــات عمــدی علیــه تمامیــت جســمانی کــه میــزان دیــه آنهــا نصــف دیــه کامــل یــا بیــش از آن اســت ،قابــل فرجامخواهــی
در دیــوان عالــی کشــور اســت .اطــاق ایــن مــاده شــامل آرای صــادر شــده دربــاره صدمــات متعــدد عمــدی وارده از ســوی یــک
شــخص نســبت بــه دیگــری کــه جمــع دیــات متعلقــه بــه میــزان مذکــورباشــد ،نیــز میشــود .بنــا بــهمراتــب ،رأی شــعبه
نهــم دیــوان عالــی کشــور کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد بــه اکثریــت آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص داده میشــود .ایــن رأی
طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،در مــوارد مشــابه بــرای شــعب
دیــوان عالــی کشــور ،دادگاههــا و ســایر مراجــع ،اعــم از قضایــی و غیــر آن الزم االتبــاع اســت.
 .5رأی وحدت رویه شماره :1400/01/17 - ۸۰۹
بــا عنایــت بــه تعریــف «قاچــاق کاال» در بنــد الــف مــاده  ۱قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات بعــدی
و تفکیــک عناویــن «قاچــاق» و «نگهــداری کاالی قاچــاق» در مــواد دیگــر ایــن قانــون از جملــه مــاده  ۲۲آن ،صــرف نگهــداری
مشــروبات الکلــی خارجــی گرچــه بــه عنــوان یکــی از مصادیــق کاالی ممنــوع جــرم و مســتوجب مجــازات مقــرر در مــاده ۲۲
قانــون یــاد شــده اســت ،امــا از حیــث صالحیــت از شــمول مــاده  ۴۴همیــن قانــون خــارج اســت .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه
مــاده  ۳۰۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی و اســتثنایی بــودن صالحیــت دادگاه
انقــاب ،رســیدگی بــه بــزه یادشــده در صالحیــت دادگاه کیفــری دو اســت .بنــا بــهمراتــب ،رأی شــعبه ســی و هفتــم دیــوان
عالــی کشــور تــا حــدی کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد بــه اکثریــت آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص داده میشــود .ایــن رأی
طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،در مــوارد مشــابه بــرای شــعب
دیــوان عالــی کشــور ،دادگاههــا و ســایر مراجــع ،اعــم از قضایــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت.

تازههای طرح
 .1طــرح قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده:
بــه موجــب ایــن طــرح کــه در قالــب  34مــاده بــه صــورت عــادی تقدیــم مجلــس
شــورای اســامی گردیــد مقنــن هــدف رفــع برخــی ابهامــات و اشــکاالت اجرایــی و
تســریع فرآینــد اجــرای برخــی از احــکام حقــوق خانــواده را بــا توجــه بــه ماهیــت
منحصــر بــه فــرد آنهــا داشــت.
 .2طرح اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور:
بــه موجــب ایــن طــرح کــه در تاریــخ  1400/01/31بــه مجلــس شــورای اســامی اعــام وصــول گردیــد انجــام اصالحاتــی در
قانــون مذکــور پیشــنهاد گردیــد.
از جملــه اصالحــات بــه عمــل آمــده در قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی کــه در ایــن طــرح مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت  ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :در مــاده  1قانــون مجــازات اخالگــران در نظــام اقتصــادی ،هــر چنــد
ابهاماتــی ماننــد عــدم تعییــن ضابطــه روشــن در مــورد نحــوه تشــخیص اخــال کالن یــا عمــده وجــود دارد ،ا َمــا بــه جهــت
فوریــت امــر و اینکــه اصــاح مــاده  ۱قانــون نیازمنــد بررســی طوالنــی در حوزههــای مختلــف اقتصــادی اســت ،در مــاده  1ایــن
قانــون اصالحــی صــورت نگرفتــه ولیکــن مــاده  2بــه جهــت رفــع خالءهــای موجــود کــه اســتجازه بــر همیــن اســاس انجــام شــده
اســت تغییراتــی صــورت گرفتــه و جایگزیــن مــاده  ۲قبلــی شــده اســت .از جملــه ســایر مــوارد اصالحــی میتــوان بــه حفــظ و
تأکیــد بــر تضمینهــای قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،روزآمدکــردن مجــازات انفصــال از خدمــات دولتــی ،طراحــی ســاختار
و نحــوه رســیدگی شــعب ویــژه بــا تعــدد قاضــی و بــا حضــور مشــاور اقتصــادی ،قطعــی بــودن مجــازات کمتــر از درجــه چهــار،
رســیدگی توأمــان بــه مجــازات شــرکاء و معاونــان جــرم و اتهامــات متعــدد مرتکبــان جرایــم اخــال کالن در نظــام اقتصــادی،
نظــارت معــاون اول قــوه قضائیــه و تشــخیص مــوارد کالن و عمــده توســط وی و بــه طــور کلــی ،درج تمــام احــکام اســتجازه
ســال  ۱۳۹۹در قانــون ،اشــاره نمــود.
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تازههای لوایح
 .1اليحه اصالح تبصره ( )۲ماده ( )۱۴قانون آيين دادرســي كيفري:
نظــر بــه تأثيــر مســتقیم و غیرمســتقیم جبــران یــا عــدم جبــران خســارات وارده معنــوي وارده بــه بزهدیــده بــر تحكيــم بنيــان خانــواده
و تحمیــل هزینههــای ناشــی از آن بــر هزینههــای خانــوار ،ســطح رفــاه و معیشــت نهــاد خانــواده ،معاونــت امــور زنــان و خانــواده
ریاس ـتجمهوری «اليحــه اصــاح تبصــره ( )۲مــاده ( )۱۴قانــون آييــن دادرســي كيفــري» را تهيــه و بــه هیــات دولــت ارائــه نمــوده
اســت .متــن الیحــه پیشــنهادی بــه شــرح زیــر اســت:
« منافــع ممكــن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتالف نمايد».
 .2الیحــه اصالح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه:
براســاس بنــد ( )۳مــاده ( )۱۸قانــون گذرنامــه ،صــدور گذرنامــه بــرای زنــان شــوهردار منــوط بــه موافقــت کتبــی شــوهر اســت،
موضوعــی کــه موجــب میشــود گاهــی مــردان از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای فشــار بــر زوجــه اســتفاده نماینــد تــا وی را در ازای
موافقــت یــا عــدم موافقــت بــا خــروج وی از کشــور ،ملــزم بــه انجــام یــا عــدم انجــام کاری نمایــد یــا از ایــن حــق قانونــی بــا عنــوان
اهرمــی بــرای ایــذاء و آزار زوجــه اســتفاده کننــد ،مســئلهای کــه مغایــر بــا هــدف کالن قانــون گــذار در تکریــم و حمایــت از جایــگاه
زن بــه عنــوان همســر و جایــگاه زن بــه عنــوان مــادر اســت.
ضمــن آنکــه بــر مبنــای مــاده ( )۱۹قانــون گذرنامــه ،شــوهر ایــن اختیــار قانونــی را دارد تــا بعــد از اعــام رضایــت بــه خــروج زن از
کشــور و بعــد از صــدور و یــا تمدیــد گذرنامــه ،از اجــازه خــود عــدول کــرده و مانــع خــروج زن از کشــور شــود و بــه اینصــورت و بــا
ســوء اســتفاده از حــق قانونــی خــود ،زن را در دور باطــل گرفتــار نمایــد.
بنابرایــن و نظــر بــه ضــرورت انســداد هــر نــوع امــکان سوءاســتفاده از ایــن حــق قانونــی زوج ،اســتیفای حقــوق شــرعی و قانونــی زنــان
و تحکیــم بنیــان خانــواده و اســتواری روابــط خانوادگــی ،معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری بــه منظــور بــرون رفــت از
مشــکالت قانونــی پیــش روی زنــان متاهــل در صــدور گذرنامــه و خــروج از کشــور ،اليحــه اصــاح بنــد ( )۳مــاده ( )۱۸قانــون گذرنامــه
و الحــاق ( )۵تبصــره بــه مــواد ( ۱۸و  )۱۹آن را درخصــوص اصــاح ضوابــط مربــوط بــه اجــازه زوج در صــدور گذرنامــه زوجــه بــه
هیئــت دولــت ارائــه نمــوده اســت.
 .3الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان:
باتوجــه بــه ویژگیهــای روحــی و جســمی کــودکان و نوجوانــان و ضــرورت پلیسـیگری افتراقــی بــا اســتفاده از روشهــای غیرقضایــی
و ترمیمــی در مواجهــه بــا بزهکاریهــای آنــان بــرای پیشــگیری از تکــرار بــرهکاری و بزهدیدگــی و در اجــرای مــاده ( )31قانــون آییــن
دادرســی کیفــری مصــوب  1392و اصالحــات بعــدی آن ،الیحـهای بــا هــدف تعییــن ســاز و کار و حــدود صالحیــت پلیــس ویــژه اطفــال
و نوجوانــان ،تقدیــم مجلــس گردیــد.
 .4الیحه اصالح ماده  ۶۱۲کتاب پنجم قانون مجازات اســامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده):
بــه موجــب ایــن الیحــه پیشــنهاد گردیــد کــه ایــن مــاده بــه شــرح ذیــل اصــاح گــردد « :هرکــس مرتکــب قتــل عمــد شــود و شــاکی
نداشــته یــا شــاکی داشــته ولــی از قصــاص گذشــت کــرده باشــد ،بــه حبــس تعزیــری درجــه چهــار محکــوم میشــود.
تبصــره  -1در مــواردی کــه فــرد بــا علــم بــه عــدم امــکان قصــاص مرتکــب قتــل مذکــور شــود ،بــه حداکثــر مجــازات مذکــور محکــوم
میشــود.
تبصــره  -2چنانچــه ولــی قهــری یــا قیــم مرتکــب قتــل افــراد تحــت سرپرســتی یــا همســر خــود شــوند و دارای فرزنــد صغیــر نیــز
باشــند ،دادگاه میتوانــد در اعمــال حقــوق مربــوز بــه مالقــات ،حضانــت ،والیــت ،قیمومــت ،وصایــت و سرپرســتی آنهــا محدودیــت
ایجــاد کنــد.
تبصــره  -3در تمامــی مــوارد موضــوع تبصــره ( )1ایــن مــاده ،بازداشــت موقــت متهــم تــا حداقــل یــک ســال الزامــی اســت و مجــازات
مربــوط نیــز تــا قبــل از ســپری کــردن حداقــل یــک چهــارم حبــس تعییــن شــده توســط دادگاه مشــمول هیــچ یــک از نهادهــای
ارفاقــی مذکــور در قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392نمیشــود و مبــدا زمــان برخــورداری از نهادهــای مذکــور پــس از اجــرای
یــک چهــارم مجــازات تعییــن شــده محاســبه میشــود».
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تازههای دستورالعمل
.1آیین نامه قانون دفاتر اســناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران:
در اجــرای مــاده  ۷۵قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران و دفتریــاران و بنــا بــه پیشــنهاد رییــس ســازمان ثبــت
اســناد و امــاک کشــور « ،آییــن نامــه قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران و دفتریــاران » مشــتمل بــر  ۹۳مــاده
و  ۶۵تبصــره در تاریــخ  1399/12/28بــه تصویــب رییــس قــوهقضاییــه رســید.

تازههای آییننامه
.1دســتورالعمل نحــوه تحقیــق و رســیدگی بــا اســتفاده از ســامانههای
ارتبــاط الکترونیکــی:
در اجــرای مــاده  ۶۵۹قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۰۴/۱۲/۱۳۹۲بــا
اصالحــات و الحاقــات بعــدی و بــهمنظــور تســهیل و تســریع در رســیدگیهای
قضائــی ،کاهــش اتــاف وقــت و نیــروی انســانی و ایجــاد رویــه واحــد در
رســیدگیهای الکترونیکــی ،تعییــن شــیوه انجــام تحقیــق از اصحــاب دعــوی،
اخــذ شــهادت از شــهود یــا اســتماع نظــرات کارشناســان ،دادرســی در مراجــع
قضائــی بــا اســتفاده از ســامانههای رایان ـهای و مخابراتــی« ،دســتورالعمل نحــوه
تحقیــق و رســیدگی بــا اســتفاده از ســامانههای ارتبــاط الکترونیــک» در ۳۹
مــاده و  ۸تبصــره در تاریــخ  1399/12/28بــه تصویــب رییــس قــوه قضائیــه
رســید.
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-4ترجمه و تعلیق بر مبنای تکمله المنهاج( حدود و تعزیرات) /نویسنده :استاد خلیل قبلهای خویی /انتشارات میزان /چاپ اول /سال/1400
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 -8جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص /نویسنده :دکتر جاللالدین قیاسی /انتشارات میزان /چاپ اول /سال /1399نوع جلد :شومیز /قطع
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 800000ریال /شابک .9786222121846
-13جرایم مالی ،کالهبرداری و خیانت در امانت (جلد نخست) /نویسنده :دکتر امیر اعتمادی /انتشارات میزان /چاپ اول /سال /1399نوع
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تازههای التین
 منصوره قنبریان بانوئی:تنظیمکننــده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Articles:
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