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تقدریانهم

ســه ســال اســت کــه خبرنامــه عدالــت کیفــری توســط
انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا و گــروه تخصصــی حقــوق
جــزا و جــرم شناســی دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید
بهشــتی چــاپ میشــود و در دســترس عالقهمنــدان بــه
ایــن حــوزه قــرار میگیــرد.
معرفــی تحــوالت و تغییــرات رخــداده در قلمــرو حقــوق
جــزا و جــرم شناســی در داخــل ایــران و در عرصــه بیــن
المللــی؛
طــرح مســائل حقــوق کیفــری و جرمشناســی در جامعــه
امــروز ایــران و همچنیــن جامعــه جهانــی؛
پیشــنهاد راه حلهــای پیشــرو بــرای مســائل حقوقــی و
اجتماعــی ایــران؛
معرفــی تازههــای قانونگــذاری در حــوزه حقــوق کیفــری و
حوزههــای مرتبــط؛
ایجــاد شــبکهای ارتباطــی بیــن عالقهمنــدان بــه حقــوق
کیفــری و جرمشناســی و حفــظ و تــداوم ایــن شــبکه و
برانگیختــن روحیــه همــکاری و انجــام کارهــای گروهــی در
میــان دانشــجویان عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه؛
از اهــداف مهــم و مــورد توجــه مــا در تهیــه و انتشــار
خبرنامــه عدالــت کیفــری بــوده اســت.
دانشــکده حقــوق عــاوه بــر آمــوزش ســرفصلهای
مرتبــط بایــد زمینــه فراگیــری آییــن نــگارش حقوقــی،
طــرح مباحــث پژوهشــی و فکــری و مهمتــر از همــه انجــام
کارهــا بــه صــورت گروهــی را بــرای دانشــجویان فراهــم
کنــد.
تصــور میکنــم تهیــه و تنظیــم و انتشــار خبرنامــه عدالــت
کیفــری در ایــن ســه ســال کــه قســمت اعظــم آن توســط
دانشــجویان دوره دکتــرا و کارشناســی ارشــد گــروه حقــوق
جــزا و جرمشناســی انجــام شــده اســت ،امــکان خوبــی را
بــرای دانشــجویان همــکار بــرای فراگیــری کار و تــاش
جمعــی ،نــگارش هدفمنــد و معنــادار و در نتیجــه تولیــد
محتــوای تخصصــی فراهــم کــرده اســت.
شــک نــدارم همیــن تالشهــای مشــترک و همــکاری

دوســتانه در آینــدهای نــه چنــدان دور ،خاطــرهای خــوش
از دوران دانشــجویی بــرای همــکاران مــا در خبرنامــه
عدالــت کیفــری رقــم خواهــد زد .و ایــن یکــی از بهتریــن
پاداشهــای چنیــن فعالیتهایــی اســت .بــا ایــن وجــود،
بــه عنــوان مدیــر مســوول خبرنامــه بــر خــود الزم میدانــم
از تــک تــک دانشــجویان و همــکاران و اســاتید محتــرم کــه
مــا را در تهیــه ایــن خبرنامــه یــاری رســاندند تشــکر و
قدردانــی نمایــم و از ایــن طریــق پلــی بــه آینــده بــرای
یــادآوری خاطــرات امــروز ایجــاد کــرده باشــم.
بــرای تــک تــک افــراد حاضــر در گــروه خبرنامــه عدالــت
کیفــری کــه اســامی و نقــش آنهــا بــه ترتیــب حــروف الفبــا
بــه شــرح زیــر اســت ،آرزوی بهــروزی و کامیابــی دارم.
دکتر نسرین مهرا
پاییز 99
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تحریمهای اقتصادی :رویارویی اصول
حقوقی با منافع اقتصادی /سیاسی

مدتــی اســت کــه کشــورمان ایــران ،مــورد هجمــه ســخت
تحریمهــای اقتصــادی ایــاالت متحــده آمریــکا قــرار گرفتــه اســت.
قبــل از برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) ایــران مشــمول
تحریمهــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل و اتحادیــه اروپــا نیــز
قــرار داشــت .برجــام صــرف نظــر از برخــی ایرادهــای مطروحــه
از ســوی عــدهای ،توانســت ایــن تحریمهــا را معلــق نمایــد و
هزینههــای حقوقی-اعتبــاری قابــل توجهــی بــه آمریــکا بــه واســطه
نقــض تعهــد تحمیــل نمایــد.
ایــن کشــور بــا تکیــه بــر نفــوذ اقتصــادی و مالــی خــود در ســطح
بینالمللــی توانســته اســت ،موازیــن حقوقــی و بایســتههای
قــراردادی را زیــر پــا بگــذارد و اراده یکجانبــه خــود را تــا حــد زیــادی
بــه ســایر کشــورهای جهــان تحمیــل نمایــد.
بــه نظــر میرســد داســتان توافــق هســتهای ایــران و نقــض آن
توســط ایــاالت متحــده آمریــکا و همراهــی متزلــزل و کجــدار-
مریــض اتحادیــه اروپــا بــا ایــن توافــق صحنـهای شــده اســت بــرای
رویارویــی اصــول حقوقــی بــا سیاســت و منافــع اقتصــادی.
تاریــخ نشــان داده اســت کــه در نبــرد میــان اصــول حقوقــی بــا
منافــع اقتصــادی ،معمــوال قــدرت و اقتصــاد برنــده هســتند .چــرا
ـتن جانــب حقــوق ،در دراز مــدت خود را نشــان
ـع نگــه داشـ ِ
کــه منافـ ِ
میدهــد و ایــن منافــع معمــوال نیــز ملمــوس نیســتند و تشــویق و
هلهلههــای تــودهی مــردم را بــه همــراه نــدارد .عمــوم مــردم بــه
دنبــال منافــع آنــی و ملمــوس هســتند .سیاســتمداران نیــز بــا
آگاهــی از ایــن خصلــت عمومــی و بــرای تــداوم قــدرت خــود ،صرفــا
بــه رفــع نیازهــای آنــی و ملمــوس مــردم میپردازنــد .بــه ایــن
ترتیــب حقــوق و موازیــن آن کــه مهمتریــن آنهــا آزادی و امنیــت
بــرای همــه انســانها فــارغ از ملیــت ،نــژاد ،جنســیت ،مذهــب و
غیــره اســت ،همــواره بــه مســلخ بــرده میشــود.
تحریمهــا امــروز مــردم ایــران را از حقــوق ،آزادی و امنیــت
شایســته ،محــروم نمــوده اســت .چراکــه آمریــکا و برخــی کشــورها
بــه پشــتوانه تــوان اقتصــادی و تبلیغاتــی خــود «ایــران» را «مســاله»
کردهانــد و در پاســخ بــه ایــن «مســاله»ی خــود ســاخته ،شــروع
بــه ابــداع انــواع و اقســام تحریمهــا و مضیقههــای مالــی و تجــاری

علیــه ایــران نمودهانــد.
نــه خــو ِد مســاله پایــگاه و اساســی حقوقــی دارد و نــه راه حلهــای
ابتــکاری بــرای مواجهــه بــا آن .تنهــا دلیــل مســاله شــدن ایــران
«قــدرت طلبــی» و «منفعــت طلبــی» همــه دولتهایــی اســت کــه
از «مســاله شــدن» و «مســاله مانــدن» ایــران بــه هــر نحــوی،
حتــی غیــر حقوقــی و نامشــروع ،مســتقیم و غیــر مســتقیم ،طرفــی
میبندنــد.
تنهــا راه پیــش روی ایــران بــرای رهایــی از ایــن دام ،توســل بــه
حقــوق و هنجارهــای حقوقــی و تقویــت ادبیــات حقوقــی مناســب
بــرای مقابلــه بــا هجمههــای اقتصــادی و سیاســی اســت .در مقابلــه
حقوقــی ،تفــاوت کشــورها در قــدرت و ثــروت رنــگ میبــازد .در
حقــوق هم ـهی طرفیــن بــا یکدیگــر برابرنــد و همــه حاکمیتهــا از
حقــوق مســاوی برخوردارنــد .لــذا برتــری اقتصــادی و نفــوذ قــدرت،
در مواجــهی حقوقــی نقــش کمتــری بــازی میکنــد .همانگونــه
کــه در محاکــم قضایــی نیــز قاضــی نــه بــر اســاس ثــروت و قــدرت
طرفیــن ،بلکــه بــر اســاس اســتحقاق و عــدم اســتحقاق آنهــا بــر
اســاس قانــون ،حکــم مینمایــد.
مــا در ایــن شــماره از خبرنامــه عدالــت کیفــری ســعی کردهایــم ،بــه
قــدر وســعمان ،بــه ابعــاد حقوقــی تحریمهــا بپردازیــم .تحریمهــای
اقتصــادی ،بــه نوعــی مجــازات و کیفــر جمعــی ،مــردم ایــران اســت،
کــه چندیــن ســال اســت در حــال تحمــل آن هســتند .جــا دارد
دانشــکدههای حقــوق و نهادهــا و مراجــع بینالمللــی بــه ایــن
پرســشها بپردازنــد کــه :چــرا مــردم ایــران مســتحق مجازاتــی
ایــن چنیــن ناعادالنــه هســتند؟ کــدام مرجــع قضایــی حکــم بــه
محکومیــت کلیــه مــردم ایــران داده اســت ،مطابــق کــدام آییــن
دادرســی؟ جایــگاه دادرســی منصفانــه در تحمیــل چنیــن کیفــر
گســترده و فرســایندهای کجاســت؟ بــا چــه ابــزار حقوقــی میتــوان
قــدرت تحریــم کننــده را مهــار کــرد؟
انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا توانایــی علمــی و امادگــی کامــل بــرای
پرداختــن بــه ایــن موضوعــات را داراســت .امیــد اســت بــا تشــویق
و همراهــی نهادهــای ذیربــط دولتــی بتوانیــم ایــن توانایــی بالقــوه را
بــه فعــل در آورد.
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ســه ســال اســت کــه از انتشــار نخســتین شــماره نشــریه
علمــی -حقوقــی عدالــت کیفــری میگــذرد و دوســتان
عزیــزی از اغــاز تــا بــه امــروز بــا مــا همــکاری کردنــد
بهگونــهای کــه بــا همفکــری بــا یکدیگــر توانســتیم
گامهــای مثبتــی در راه اعتــا و ارتقــای نشــریه برداریــم؛
در ایــن شــماره کــه «ویژهنامــه» اســت ،ضمــن تشــکر
از دوســتان عزیــز پژوهشــگر همیشــه همــراه ،از انــان
دعــوت کردیــم متنهــای خویــش را بــرای ایــن شــماره
ارســال نماینــد و بــه رســم همیشــه یــک موضــوع حقوقــی
روز جامعــه را برگزیدیــم .ایــن شــماره بــه تحریــم
اختصــاص پیــدا کــرده اســت؛ تحریــم واژهای اســت
کــم و بیــش اشــنا و از موضوعاتــی اســت کــه امــروزه
در اخبــار ،رســانهها ،محافــل علمــی و  ...زیــاد از ان
ســخن گفتــه میشــود بهویــژه تحریــم ایــران توســط
امریــکا .تحریــم را میتــوان بــه مجموعــه اقداماتــی از
ســوی قدرتهــای جهــان اطــاق نمــود کــه در جهــت
وادار کــردن کشــوری بــه انجــام یــا عــدم انجــام عملــی بــه
کار گرفتــه میشــود .تحریــم در ابعــاد مختلفــی از جملــه
پزشــکی ،فنــاوری ،دارو ،غــذا و  ...تجلــی مییابــد .یکــی
از تحریمهــا کــه هماکنــون جامعــه مــا بــا ان روبــهرو
اســت «تحریــم اقتصــادی» اســت ،مصاحبــه ایــن شــماره
بــا اقــای دکتــر قاســم قاســمی اســت ،ایشــان ضمــن بیــان
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ابعــاد مختلــف تحریــم و اثــار هریــک از انهــا ،از تحریــم
اقتصــادی بــه عنــوان «یــک جنــگ تمــام عیــار» نــام
بردهانــد .ســایر نویســندگان ایــن شــماره ابعــاد مختلــف
تحریــم را بررســی نمودهانــد بدینگونــه کــه یکــی از
نویســندگان تاثیــر تحریــم را بــر فضــای ســایبر تبییــن
کــرده و در جســتجوی ان اســت کــه تحریــم چهتاثیــری
بــر اســتفاده از فضــای ســایبر دارد؛ نویســنده دیگــری بــه
تاثیــر تحریــم بــر فنــاوری بیتکویــن پرداختــه و بــه
ارائــه راهحــل در راســتای دورزدن سیاسـتهای اقتصــادی
امریــکا میپــردازد .دو نویســنده دیگــر بــه تبییــن تحریــم
از دیــدگاه بینالمللــی میپردازنــد کــه ایــا یــک نــوع
جنایــت علیــه بشــریت اســت یــا خیــر؟ یکــی از انــان
تحریــم را یــک نــوع جنایــت علیــه بشــریت میدانــد
و دیگــری خیــر .نویســنده دیگــری بــه بررســی اثــر
تحریمهــا بــر سیاســت جنایــی ایــران در قبــال جرایــم
اقتصــادی میپــردازد و در نهایــت در ایــن شــماره
بازخوانــی پرونــده داریــم کــه نویســندگان بــه صــورت
مســتند و مســتدل بــه ارزیابــی و نقــد یــک دســتور
قضایــی مبنــی بــر فیلترینــگ تلگــرام میپردازنــد .در
ادامــه نشــریه نیــز بــه رســم همیشــه گــزارش ،تازههــای
ارای وحــدت رویــه و طــرح ،تازههــای نشــر فارســی و
التیــن را خواهیــم داشــت.
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مصاحبه

تحریمهای اقتصادی
ابزاری کور برای هدفی نامشخص

تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

در این شماره با اقای دکتر قاسم قاسمی ،استادیار
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
تهران و رییس انجمن ایرانی حقوق جزا مصاحبه
کردهایم و نظر ایشان را درمورد تحریم و اثرات ان
پرسیدهایم:
 -1در ابتــدا توضیــح بفرماییــد ماهیــت تحریــم چیســت و
چگونــه اجــرا میشــود؟
بــه طــور کلــی جامعــه جهانــی و شــورای امنیــت در مقابــل
هــر وضعیتــی و یــا اقداماتــی کــه تهدیــد علیــه صلــح و امنیــت
بینالمللــی محســوب میشــود ،بــا چنــد گزینــه روبهروســت.

میتوانــد نســبت بــه آن بیاعتنــا باشــد و هیــچ اقدامــی در
جهــت کنتــرل و پیشــگیری از آن بــه عمــل نیــاورد ،میتوانــد از
طریــق گفتگوهــای چنــد جانبــه و دیپلماســی بــه مســاله بپــردازد
و یــا از طریــق اعمــال تحریــم مطابــق مــاده  41منشــور ملــل
متحــد واکنــش نشــان دهــد و یــا نهایتــا بــر اســاس مــاده 42
منشــور بــه اقــدام نظامــی متوســل شــود .شــورای امنیــت نقــش
اصلــی و محــوری در حفــظ صلــح و امنیــت جهانــی داراســت.
بــه لحــاظ حقوقــی ایــن نهــاد قــدرت و اختیــار تعییــن مصادیــق
تهدیــد صلــح ،نقــض صلــح و تجــاوز را داراســت .و میتوانــد بــا در
نظــر گرفتــن شــرایط یکــی از راهکارهــا و پاســخهای چهارگانــه
پیــش گفتــه را در مقابلــه بــا تهدیــد و یــا نقــض صلــح بــکار بنــدد.
تحریــم از ابزارهــای کنتــرل رفتــار دولتهــا در عرصــه بینالملــل
اســت .تحریمهــا یــا بــا اجمــاع جمعــی در قالــب همــکاری و
هماهنگــی چنــد کشــور از طریــق شــورای امنیــت ســازمان ملــل
اعمــال میشــود و یــا بــه صــورت یکجانبــه از ســوی یــک کشــور
علیــه یــک کشــور دیگــر .بــا ایــن حــال تحریمهــای یکجانبــه
بــرای اینکــه تاثیــر گــذار باشــند و کشــور تحریــم کننــده را بــه
هــدف خــود برســاند ،بــه شــدت نیازمنــد همــکاری و هماهنگــی
ســایر کشــورها بــا کشــور تحریــم کننــده اســت .هــدف از اعمــال
تحریمهــا ،خــواه از طریــق شــورای امنیــت یــا بــه صــورت یکجانبــه
یــا منطقــه ای (اتحادیــه اروپــا)  ،تغییــر رفتــار دولــت حاکــم در
کشــوری اســت کــه مــورد تحریــم قــرار میگیــرد .بدیهــی اســت
تحریمهــا زمانــی موجــه هســتند کــه «رفتــاری» کــه تحریمهــا
بدنبــال تغییــر آنســت بــرای صلــح و امنیــت جهانــی خطرســاز
باشــد .مطابــق منشــور ســازمان ملــل اصلــی تریــن هــدف شــورای
امنیــت ســازمان ملــل ،حفــظ صلــح و امنیــت جهانــی اســت .در

10

سال سوم  /شماره نهم  /پاییز 99

حقــوق بیــن الملــل تنهــا تحریمهــای چنــد جانبــه و در قالــب
اقــدام شــورای امنیــت پیشبینــی شــده اســت .در فصــل هفتــم
منشــور ســازمان ملــل (مــاده  ،)41تعلیــق و توقــف کامــل یــا
بخشــی از روابــط اقتصــادی بــا کشــور خاطــی یکــی از ابــزار و
تضامیــن قابــل اســتفاده شــورا امنیــت بــرای حمایــت و تحکیــم
صلــح و امنیــت بینالمللــی شــناخته شــده اســت .تحریمهــای
شــورای امنیــت ،قهرآمیــز بــوده و همــه کشــورهای عضــو ســازمان
ملــل ملــزم بــه رعایــت آنهــا هســتند.
تحریــم بــه عنــوان ابــزار بازدارنــده از پیشــینهای طوالنــی
برخــوردار اســت .بعــد از شکســت جامعــه ملــل در برقــراری
صلــح و امنیــت جهانــی و رخــداد جنــگ جهانــی دوم ،ســازمان
ملــل و شــورای امنیــت بــا هــدف گــرداوردن و همکاری کشــورهای
صلحجــو و تضمیــن تــداوم صلــح و امنیــت جهانــی شــکل گرفــت.
هــدف اساســی از شــکل گیــری ایــن نهــاد بینالمللــی ،حمایــت
از ارزشهــای کشــورهای قدرتمنــد و مســلط در دوران جنــگ
جهانــی دوم و پــس از آن بــوده اســت .ارزشهایــی کــه شــاید
در ســخنان فرانکلیــن رزولــت رییــس جمهــور وقــت آمریــکا در
تاریــخ  6ژانویــه  1941بتــوان انعکاســی از آنهــا را یافــت .در ایــن
ســخنان رزولــت از چهــار آزادی ()Four Freedom Speech
ســخن میگویــد .1 .آزادی بیــان نظــر و عقیــده بــدون تــرس از
سانســور ،تعقیــب قانونــی و آزار  .2آزادی در پرســتش بــه معنــای
حــق انتخــاب دیــن (یــا خداونــد) و یــا تغییــر آن  .3آزادی از نیــاز
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(کــه بعــدا در اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ( )1948از آن بــه
حــق برخــورداری از اســتاندارد مناســب زندگــی یــاد شــده اســت)
و  .4آزادی از تــرس بــه ایــن معنــا کــه تســلیحات و ســاحهای
جنگــی آنچنــان کاهــش یابــد کــه هیــچ کشــوری قــادر بــه تجــاوز
بــه ســرزمین کشــورهای همســایه خــود را نداشــته باشــد.
آزادی چهــارم بــه نوعــی تضمیــن کننــده تعــادل قــدرت در ســطح
کشــورها اســت .بایــد توجــه داشــت کــه قبــل از شــکلگیری
نظــام حقــوق بینالملــل کشــورهای صاحــب قــدرت نظامــی
و تکنولوژیکــی بــه خــود حــق اســتعمار و اســتثمار کشــورهای
ضعیفتــر را میداننــد و بــدون هیــچ مانعــی بــه گســترش قلمــرو
حاکمیــت سیاســی خــود میپرداختنــد .تاریــخ اســتعماری و
اقدامــات نازیهــا بــرای گســترش قلمــرو تحــت ســلطه خــود بــه
خوبــی گــواه فجایعــی اســت کــه برخواســته از «بــی قانونــی
جهانــی» یــا «جهــان بیقانــون» آن دوران بــود.
ســازمان ملــل متحــد و شــورای امنیــت و نهــاد قضایــی وابســته
بــه آن بــرای حــل معضــل «بیقانونــی جهانــی» شــکل گرفــت و
ابزارهایــی بــرای تضمیــن صلــح و امنیــت جهانــی نیــز ابــداع شــد.
یکــی از ایــن ابزارهــا تحریــم اقتصــادی اســت کــه تنهــا در مــاده
 41منشــور بــرای جلوگیــری از تهدیــدات علیــه صلــح و امنیــت
جهانــی پیشبینــی شــده اســت .در گذشــته ،بــرای ممانعــت
از یــک سیاســت یــا رفتــار توســط دولــت یــک کشــور ،معمــوال
از جنــگ اســتفاده میشــد .البتــه اگــر کشــوری تــوان نظامــی

خبرنامه
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اســت؛ ایــن تحریمهــا ممکــن اســت بــه صــورت جهانــی و از
طریــق شــورای امنیــت علیــه یــک کشــور اعمــال شــود و یــا اینکــه
کشــوری خــاص همــکاری خــود در عرصــه نظامــی را بــا کشــور
مــورد تحریــم قطــع نمایــد.

مناســب بــرای آغــاز جنــگ را نداشــت ،بــه ناچــار بیتفــاوت و
ســاکت باقــی میمانــد .بــا شــکلگیری نظــام حقــوق بینالملــل
و تدویــن قوانیــن و نظامــات حاکــم بــر آن ،کــم کــم راه حــل
ســومی بــه نــام تحریــم ،کــه در واقــع بیــن بیتفاوتــی و جنــگ
قــرار میگیــرد ابــداع شــد.
مــاده  41منشــور ملــل متحــد بــه ایــن ترتیــب مجــوز اســتفاده ج) تحریم فنآوری  /تکنولوژیک
از آنرا صــادر مینمایــد کــه :شــوراي امنيــت ميتوانــد تصميــم
بگيــرد كــه بــراي اجــراي تصميمــات آن شــورا مبــادرت بــه تحریــم فنــاوری ســبب منــع خریــد و انتقــال فــن و تکنولــوژی
اقداماتــي نمایــد كــه متضمــن بــه كارگيــري نيــروي مســلح نباشــد خــاص بــه کشــور مــورد تحریــم میشــود .هــدف از ایــن نــوع
و ميتوانــد از اعضــاي ملــل متحــد بخواهــد كــه بــه ايــن قبيــل تحریــم جلوگیــری از توســعه و پیشــرفت فنــاوری در کشــور مــورد
اقدامــات مبــادرت ورزنــد ايــن اقدامــات ممكــن اســت شــامل تحریــم اســت .ایــن تحریمهــا گاهــی توســعه فنــاوری در بخشــی
متوقــف ســاختن تمــام يــا قســمتي از روابــط اقتصــادي و ارتباطــات خــاص را هــدف خــود قــرار میدهنــد و گاهــی نیــز هدفــی عامتــر
راهآهــن – دريايــي – هوايــي – پســتي – تلگرافــي – راديويــي و دارنــد و هرگونــه توســعه و پیشــرفت را هــدف قــرار میدهنــد.
ایــن نــوع تحریــم در مقایســه بــا ســایر تحریمهــا هدفــی دراز
ســاير وســائل ارتباطــي و قطــع روابــط سياســي باشــد.
مدتتــر را دنبــال میکننــد.
-2ایــا میتــوان تقســیمبندی خاصــی بــرای انــواع ایــن تحریــم قابلیــت اعمــال در مــورد نهــاد و یــا یــک شــخص
حقیقــی یــا حقوقــی خــاص را داراســت .مثــا تحریمهــا میتوانــد
تحریــم ترســیم نمــود؟
صرفــا نســبت بــه صنعــت نفــت و گاز و یــا صنعــت انــرژی هســتهای
بــه طــور کلــی تحریمهــا میتواننــد بــه چنــد شــکل نســبت بــه یــک کشــور تحمیــل شــود.
کشــور ،بــه اصطــاح خاطــی ،اعمــال شــوند:
د) تحریمهای اقتصادی
الف) تحریم دیپلماتیک و سیاســی
ایــن تحریمهــا تــا کنــون بیشــترین کاربــرد را داشــتهاند و بنــا بــر
ب) تحریم نظامی یا تســلیحاتی
ادعــای طرفــداران آن بــه ســرعت اثــر میبخشــد .ایــن تحریمهــا
ج) تحریم تکنولوژیکی
از دیربــاز مــورد اســتفاده بــوده اســت .بعــد از جنــگ جهانــی اول
د) تحریم اقتصادی
قدرتهــای اصلــی بــرای انتظــام بخشــی بــه امــور بینالمللــی،
جامعــه ملــل را ایجــاد کردنــد .معاهــده جامعــه ملــل بــه طــور
الف) تحریم دیپلماتیک و یا سیاسی
مشــخص تحریمهــای اقتصــادی را بــرای پیشــگیری از نــزاع مــورد
ایــن تحریمهــا بیشــتر علیــه مقامــات و صاحــب منصبــان سیاســی اســتفاده قــرار داد و بــه ایــن ترتیــب بــر بکارگیــری ایــن ابــزار
اعمــال میشــود .بــه همیــن خاطــر بیشــتر دولتمــردان را هــدف بــرای تغییــر رفتــار دولتهــا ،مهــر تاییــد نهــاد .امــا تحریمهــای
قــرار میدهــد و بــا افــراد عــادی و عمــوم مــردم ارتباطــی اقتصــادی در آن مقطــع نــه تنهــا بــرای پیشــگیری از جنــگ
پیــدا نمیکنــد .تحریمهایــی ماننــد منــع حضــور مقامــات جهانــی جدیــد کافــی نبــود بلکــه تــا حــدودی در وقــوع جنــگ
جهانــی دوم نقــش داشــت .برنــدگان
سیاســی از شــرکت در ســازمانهای
جنــگ جهانــی اول تقاضــای غرامتهــا
بینالمللــی ،صــادر نکــردن روادیــد بــرای
هــا
م
تحری
تــوان
ی
م
بندی
م
تقســی
یــک
در
و جبــران خســارت فروانــی از بازنــدگان
آنهــا و کاهــش ســطح همکاریهــای
را بــه چهــار دســته :تحریــم دیپلماتیــک
داشــتند .ایــن امــر باعــث احســاس
بینالمللــی ،از جملــه ایــن نــوع از
و یــا سیاســی ،نظامــی و تســلیحاتی،
حقــارت و ناکامــی بیشــتر بازنــدگان شــد.
تحریــم هســتند .ایــن تحریمهــا بیشــتر
اقتصــادی تقســیم کــرد.
فــنآوری،
چنــد ســال قبــل از وقــوع جنــگ جهانــی
جنبــه نمادیــن دارنــد و باعــث مخــدوش
دوم آمریــکا ژاپــن را مــورد تحریــم قــرار
شــدن اعتبــار بینالمللــی کشــور هــدف
میشــوند و آثــار زیانبــار اقتصــادی چندانــی بــرای آن کشــور داد چراکــه نگــران گســترش نفــوذ ژاپــن در آســیای شــرقی بــود.
بــرای رفــع نگرانــی خــود ،آمریــکا تحریمهایــی علیــه ژاپــن در
ندارنــد.
مــورد ســوخت هواپیمــا ،آهــن و فــوالد در ســال  1940وضــع
نمــود .در ســال  1941آمریــکا داراییهــای ژاپــن در آمریــکا را
ب) تحریمهای نظامی و تسلیحاتی
نیــز ضبــط نمــود و محدودیتهایــی در تجــارت بــا ژاپــن برقــرار
ایــن تحریمهــا شــامل منــع خریــد و فــروش و دسترســی بــه کــرد.
تجهیــزات و فنآوریهــای نظامــی میشــود .هــدف اصلــی ایــن تحریمهــای اقتصــادی تــوان دولــت مــورد هــدف را برای دسترســی
تحریمهــا بخشهــای نظامــی و تســلیحاتی کشــور مــورد تحریــم و اســتفاده از منابــع مالــی محــدود میکنــد .ایــن نــوع تحریــم
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در قالبهــا و بــه اشــکال مختلــف قابــل اعمــال اســت .موضــوع
تحریــم اقتصــادی میتوانــد روابــط تجــاری بــا افــراد و بازرگانــان
خــاص باشــد و یــا کل کشــور را از روابــط تجــاری محــروم نمایــد.
بــه طــور کلــی تحریــم اقتصــادی بــه دو شــکل عمــده
انجــام میپذیــرد:
تحریــم ناظــر بــر روابــط تجــاری /بازرگانــی و تحریــم
ناظــر بــر دسترســی بــه منابــع مالــی.

خبرنامه
عدالت
کیفری
مالــی ،از آنهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات علیــه
خــود و بــه اصطــاح ،صلــح جهانــی ،اســتفاده میکنــد .بــه ایــن
ترتیــب کــه در وهلــه نخســت ،اتبــاع خــود ،اعــم از اشــخاص
حقیقــی و یــا حقوقــی را از هرگونــه تبــادالت مالــی بــا کشــور مورد
تحریــم منــع میکنــد .لــذا هــر شــرکتی کــه در کشــور آمریــکا
ثبــت شــده باشــد و یــا در خــارج از آن ثبــت شــده باشــد امــا
ســهامدار عمــده آن اتبــاع آمریکایــی باشــند و یــا بــه هــر نحــوی
کنتــرل آن شــرکت در اختیــار اتبــاع آمریکایــی باشــد از نقــل و
انتقــال پولــی و مالــی بــا کشــور مــورد تحریــم منــع میشــوند.
لــذا بایــد توجــه داشــت کــه مخاطبــان تحریــم ،بیــش و پیــش از
هــر شــخصی اتبــاع آمریکایــی هســتند.
هــر کشــور حــق دارد ،نســبت بــه ســطح روابــط خــود بــا ســایر
کشــورها تصمیمگیــری نمایــد و هیــچ قاعــده و قانــون الــزامآوری
بــرای منــع کشــورها از کاهــش و یــا قطــع روابــط خــود بــا دیگــر
کشــورها وجــود نــدارد.
امــا همچنانکــه میدانیــم ،آمریــکا بــرای توســعه و تقویــت اثــر
بخشــی تحریمهایــی کــه خــود بــه صــورت یکجانبــه علیــه ایــران
وضــع نمــوده اســت ،آنهــا را بــه صــورت فرامــرزی نیــز تضمیــن و
تحمیــل مینمایــد .ایــن نــوع تحریــم کــه بــه تحریمهــای ثانــوی
( )Secondary Sanctionsدر زبــان فارســی معــروف اســت
عــاوه بــر اتبــاع کشــور آمریــکا ،اتبــاع دیگــر کشــورها را نیــز از
هرگونــه ارتبــاط مالــی و تجــاری بــا ایــران منــع میکنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،شــرکتها و بازرگانــان کشــورهای خارجــی از
تــرس جریمههــای ســنگین مالــی بــه خاطــر نقــض تحریمهــا
و یــا بــه دلیــل از دســت نــدادن فرصــت روابــط تجــاری خــود بــا
آمریــکا ،عمــا از برقــرار کــردن مــراودات مالــی و تجــاری بــا ایــران
خــودداری میکننــد.
از اینــرو میتــوان پرســید کــه کارایــی و اثــر بخشــی تحریمهــای
اقتصــادی بیشــتر منشــعب از نفــس تحریمهــای اقتصــادی (بــه
عنــوان ابــزاری بازدارنــده) اســت یــا برخاســته از قــدرت و نفــوذ
کشــورهایی اســت کــه از آن اســتفاده میکننــد.
در مــورد ایــران ،تــا قبــل از توافقنامــه موســوم بــه برجــام
 ))JCPOAدر تاریــخ  22تیــر  ،1394ایــران ،مــورد تحریــم
شــورای امنیــت ســازمان ملــل ،اتحادیــه اروپــا و نیــز آمریــکا بــود.
بعــد از توافــق ،برخــی تحریمهــای شــورای امنیــت و اتحادیــه
اروپــا و حتــی آمریــکا ،از جملــه تحریمهــای مالــی ،بــه حالــت
تعلیــق درآمــد .امــا بــا خــروج آمریــکا از توافقنامــه ،تحریمهــای
یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران دوبــاره برقــرار شــد.

هــدف هــر دو البتــه ایجــاد محدودیــت در دسترســی بــه پــول
اســت .بــه همــان میــزان کــه دسترســی بــه پــول و منابــع مالــی
ایجــاد قــدرت و نفــوذ میکنــد ،محرومیــت از آن نیــز ایجــاد
ضعــف و کاهــش نفــوذ و قــدرت میکنــد .در دنیــای امــروز پــول
و منابــع مالــی ،پاشــنه آشــیل هــر نــوع قدرتــی اســت کــه میــل
بــه گســترش ،دوام و زایــش دارد.
تحریمهــای اقتصــادی بــه طــور ســنتی شــامل اعمــال محدودیــت
بــر تجــارت و صــادرات و واردات میشــود .ایــن تحریمهــا
صرفــا راه تبــادل کاال ،دانــش فنــی ،و خدمــات از جملــه خدمــات
مهندســی ،حقوقــی و غیــره را بــر کشــور مــورد تحریــم میبنــدد.
تحریمهــای ناظــر بــر دسترســی بــه منابــع و گذرگاههــای مالــی-
بانکــی ،در مقایســه تحریمهــای اقتصــادی جدیــدی هســتند کــه
تمرکــز اصلــی آنهــا اعمــال محدودیــت در دسترســی بــه بازارهــای
مالــی ،ارز ،ابزارهــای مالــی و بیمــه اســت .بــا توجــه بــه مرکزیــت
و محوریــت ارزهــای کشــورهای غربــی (دالر و یــورو) در مبــادالت
تجــاری و نیــز بــا عنایــت بــه اینکــه هــر نــوع تجــارت و تبــادل
کاالیــی بــر بســتر گذرگاههــای مالــی صــورت میپذیــرد ،اعمــال
محدودیــت در دسترســی بــه ایــن ارزهــا و نیــز محرومیــت از
مکانیزمهــای انتقــال آنهــا آثــار اقتصــادی جــدی بــر کشــور مــورد
تحریــم میگــذارد.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،تحریمهــا یــا در چارچــوب منشــور
ســازمان ملــل ،و در راســتای مــاده  41ایــن منشــور بــا تصمیــم
جمعــی و اجماعــی کشــورهای عضــو شــورای امنیــت نســبت به یک
کشــور اعمــال میشــود یــا در قالــب سیاســت و تصمیمگیــری
منطقــهای مثــل اتحادیــه اروپــا و یــا در قالــب تصمیــم فــردی
و مســتقل یــک کشــور ،مثــل تحریمهــای کشــور آمریــکا علیــه
کشــورهای مختلــف .بدیهــی اســت ،تصمیمــات و تحریمهــای
شــورای امنیــت ،از آنجــا کــه بــرای کلیــه کشــورهای عضو ســازمان
ملــل الــزامآور اســت ،ســنگینتر و موثرتــر از تحریمهــای اعمــال
شــده توســط قدرتهــای منطقــهای و یــا فــردی اســت .البتــه  -4چــه تفاوتــی میــان تحریمهــای شــورای امنیــت و
ممکــن اســت یــک کشــور ،قوانیــن و تصمیمــات تحریمــی خــود تحریمهــای امریــکا بــر ایــران وجــود دارد؟
را بــه صــورت فرامــرزی و بــه اصطــاح  Exterritorialاجــرا و
در مقایســه بــا تحریمهــای شــورای امنیــت ،تحریمهــای یکجانبــه
تضمیــن نمایــد.
آمریــکا ،شــمولیت بســیار بیشــتری دارد .بــه ایــن معنــا کــه ،اگــر
بــه لیســت تحریمهــای اعمــال شــده توســط شــورای امنیــت
 -3منظور از تحریم ثانویه چیست؟
نگاهــی بیاندازیــم ،متوجــه خواهیــم شــد کــه هــدف بســیاری
از ســال  2005کشــور آمریــکا بــا درک آثــار مخــرب تحریمهــای از ایــن تحریمهــا صرفــا ممانعــت و ایجــاد اختــال در پیشــبرد
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تکنولــوژی هســتهای و نظامــی توســط ایــران اســت .درحالیکــه دیگــری نیــز بــه بــار مــیآورد نظیــر مهاجــرت و از بیــن رفتــن
تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا ،بیشــتر شــبیه شــلیکهایی کــور طبقــه متوســط در جامعــه و افزایــش تنــدروی .دولــت در چنیــن
بــه هــر گــذرگاه اقتصــادی و مالــی بــه ســوی ایــران اســت .ایــن شــرایطی کنتــرل همــه امــور را بــه دســت میگیــرد و بخــش
تحریمهــا بــه حــدی متنــوع و گســترده اســت کــه تشــخیص خصوصــی کــه میتوانــد نقشــی فعــال در تقویــت جامعــه مدنــی
داشــته باشــد ،نابــود مــی شــود.
هــدف دقیــق آنهــا مشــکل اســت.
بــه همیــن خاطــر ،تحریمهــا گاهــی نــه تنهــا بــه کنتــرل و از یــاد نرفتــه اســت کــه صــدام بــرای جلــب همدلــی و ترحــم
پیشــگیری از رفتــار مــد نظــر خــود کمــک نمیکننــد بلکــه باعــث ســایر کشــورها و برانگیختــن آنهــا علیــه تحریمهــا ،مــردم خــود
را در فقــر و تنگدســتی قــرار م ـیداد و از
تحمیــل محدودیــت ،فقــر و تنگدســتی
فالکــت و بیچارگــی مــردم ســاحی بــرای
بــه اشــخاص بیگنــاه و بیارتبــاط
مبــارزه بــا تحریمهــا میســاخت.
بــه رفتــار مــورد کنتــرل میشــود.
تحریــم اقتصــادی یــک جنــگ تمــام عیار اســت
اســتفاده از تحریمهــای ثانــوی خــود
تحریمهــا بــه ایــن ترتیــب بیشــتر بــه
گویــای شکســت آمریــکا در همــراه
ابــزار کیفــری دســته جمعــی تبدیــل
کــردن ســایر کشــورها بــه صــورت
میشــود .فقــر عمومــی و ناکارآمــدی
دیپلماتیــک اســت .وگرنــه هیــچ نیــازی
سیاســی بــه نارضایتــی عمومــی دامــن
میزنــد .بــه ایــن ترتیــب دولــت بــرای حفــظ خــود و اثبــات تــوان بــه اعمــال تحریــم دیگــر اشــخاص غیــر مرتبــط بــا آمریــکا توســط
خــود در پیشــبرد آنچــه تحریمهــا درصــدد منــع آن هســتند ،در آمریــکا نبــود.
انجــام و بــه نتیجــه رســاندن آنچــه بخاطــر آن تحریــم شــده اســت ،تحریمهــا فــارغ از کامیابــی و یــا ناکامیابــی آنهــا در تغییــر و
حریصتــر و مصرتــر میشــود تــا شــاید از ایــن طریــق در مــردم اصــاح رفتــار دولــت هــدف ،دارای آثــار جانبــی مخربــی بــر
زندگــی شــهروندان کشــور مــورد تحریــم اســت .تحریمهــا
احساســی از پیــروزی ملــی ایجــاد نمایــد.
بســته بــه اینکــه از چــه نــوع و بــا چــه گســتردگی باشــند ،آثــار
 -5تحلیــل شــما از اثــرات تحریمهــای اقتصــادی چیســت و پیامدهــای جانبــی متفاوتــی بــر شــهروندان میگذارنــد .تحری ـم
و ایــا ایــن نــوع تحریـم در نظــام حقــوق بینالملــل حــدود باعــث تحمیــل شــرایط زیســتی ســخت و دشــوار بــه مــردم و
شــهروندان میشــود.
و موازیــن خاصــی دارد؟
در گذشــته تحریمهــا یــا مقدمــهای بــرای آغــاز جنــگ بودنــد
تحریــم در واقــع زندگــی مردمــی را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد و یــا در تکمیــل آنهــا مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد .امــروز
کــه هیــچ نقشــی در ارتــکاب رفتــار مــورد منــع و مجــازات ندارنــد .تحریمهــا خــود در عمــل واجــد همــان آثــار تخریبــی جنــگ
تحریــم قــرار اســت ابــزاری باشــد بیــن بیتفاوتــی و جنــگ .در اســت و بــه لحــاظ کارکــردی تفاوتــی بــا جنــگ نــدارد .تحریــم
واقــع تحریــم بنــا بــه بــاور مبتکــران و تحریمگــران ،در عیــن حــال ماننــد یــک جنــگ تمــام عیــار ،زیرســاختهای انســانی ،فنــی و
کــه نادرســتی یــک سیاســت و یــا یــک رفتــار را اعــام مـیدارد ،از اقتصــادی یــک کشــور را نابــود میکنــد .لــذا الزم اســت کــه ماننــد
توســعه و گســترش ایــن سیاســت و رفتــار بایــد جلوگیــری نمایــد .جنــگ حداقــل اســتانداردها مــورد رعایــت قــرار گیــرد و هنجارهــا
امــا اینکــه تحریمهــا چقــدر در ایــن اهــداف موفــق بودهانــد ،و قواعــد حقــوق بشــر دوســتانه در آن مالحظــه شــود .هــدف
بــه شــدت جــای پرســش دارد .ناکامــی تحریمهــا ،حتــی دیگــر عمــده قواعــد حقــوق بشردوســتانه کاهــش رنــج ناشــی از جنــگ
کشــورها را بــه اتخــاذ همــان سیاســتها و دســت یازیــدن بــه اســت .لــذا در اعمــال تحریــم هماننــد جنــگ بایــد دسترســی
همــان رفتــار ،تشــویق مینمایــد .بهویــژه ،زمانیکــه ،اصــل افــراد غیــر دخیــل در منازعــه و غیــر نظامیــان بــه غــذا و دارو را
سیاســت و رفتــار مــورد منــع ،بــرای برخــی دیگــر مجــاز باشــد .تامیــن نمــود .حتــی بایــد از تحمیــل مجازاتهــا و خشــونتهای
بــه عبارتــی ،در مــورد ایــران ،نــه اصــل سیاســت و رفتــار مــورد بیرحمانــه حتــی علیــه افــرادی کــه عامــل مســتقیم اختــاف
منــع (توســعه انــرژی هســتهای) مشــروعیت دارد ،چــون نســبت هســتند ،خــودداری نمــود .اصــل دیگــر نظــام حقــوق بشردوســتانه
بــه تمــام کشــورها بــه صــورت یکســان اعمــال نمیشــود .و نــه اصــل تناســب اســت .بــه ایــن معنــا کــه جنــگ ،و اینجــا تحریــم،
ابــزار مــورد اســتفاده بــرای تضمیــن منــع ،کارایــی و کارآمــدی بایــد تــا آنجــا و بــه میزانــی تحمیــل شــود کــه بــه اهــداف خــود
دســت یابــد .پــس حــق اعمــال آن بیشــتر از آنچــه الزم و ضــروری
دارد.
بــر همیــن اســاس ،اســتفاده از تحریــم اقتصــادی کــور و در اســت ممنــوع اســت .اصــل مهــم دیگــر در حقــوق بشــر دوســتانه،
عیــن حــال گســترده ،بعنــوان ضمانــت اجــرای نقــض قوانیــن تفکیــک بیــن عامــان اختــاف و نــزاع و افــراد غیــر مرتبــط بــا
و هنجارهــای بینالمللــی ،هــم مشــکل اخالقــی دارد زیــرا بــر اختــاف اســت .همانگونــه کــه در جنــگ بیــن نظامیــان و غیــر
کیفیــت زندگــی کســانی تاثیــر منفــی میگــذارد کــه هیــچ نظامیــان تفکیــک میشــود و غیــر نظامیــان مــورد حمایــت و
نقــش فعالــی در نقــض ایــن قوانیــن و هنجــار ندارنــد و هــم بــه حفاظــت قــرار میگیرنــد ،در مــورد تحریمهــا نیــز الزم اســت بــه
لحــاظ عملــی دارای ایــراد اســت چراکــه ،نــه تنهــا باعــث تــرک نحــوی عمــل شــود کــه مــردم عــادی و غیــر دخیــل در سیاسـتها
رفتــار نقــض کننــده هنجــار نمیشــود بلکــه آســیبهای جــدی از آثــار مخــرب تحریمهــا در امــان باشــند.
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گزارش
تنظیمکننده :راضیه همراهی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 .1در تاریــخ هشــتم مهــر مــاه  1399جلس ـهای بــا حضــور
مدیــر مســوول و دوســتانی کــه از ســال  1397تــا بــه
امــروز بــه صــورت ثابــت بــا نشــریه عدالــت کیفــری
همــکاری کردهانــد بــه مناســبت کســب رتبــه اول مشــترک
در نشــریات دانشــجویی دانشــگاه شــهبد بهشــتی در دفتــر
مدیــر گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی برگــزار گردیــد.
در ایــن دیــدار ،دوســتان بــه بیــان نظــرات و دیدگاههــای
خویــش پیرامــون ارتقــای نشــریه پرداختنــد و تصمیــم
گرفتــه شــد اقداماتــی جهــت پیشــرفت نشــریه صــورت
گیــرد .در پایــان جلســه ،مدیــر مســووول نشــریه ،ســرکار
خانــم دکتــر مهــرا ،بــا اهــدای لــوح تقدیــر و هدیــه از
همــکاران عزیــز تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

 .2اقــای دکتــر جعفــر کوشــا عضــو هیــات علمــی دانشــکده
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی در تاریــخ هشــتم ابــان
مــاه  1399بــه ریاســت اتحادیــه سراســری کانونهــای
وکالی دادگســتری ایــران (اســکودا) انتخــاب شــدند؛
نشــریه عدالــت کیفــری ضمــن تبریــک صمیمانــه ،ارزوی
توفیــق و ســربلندی روزافــزون ایشــان در ســکان مدیریــت
نهــاد وکالــت را دارد.
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تعریــف میداننــد و برخــی نیــز تعریــف آن را بیهــوده میبیننــد .در
ســویی دیگــر نیــز دســتهای از اندیشــمندان بــا تاثــر از دیدگاههــای
سیاســی خــود تعریفهایــی را از ایــن پدیــده ارائــه کردهانــد.
تروریســم انتحــاری نیازمنــد «قصــد مــردن بــرای کشــتن» اســت.
مــرگ انتحارکننــده مانــع از تحلیــل روانــی و شــناخت انگیــزه مرتکب
میشــود .بــا ایــن حــال فاکتورهــای پیــش رو ،در میــان مرتکبیــن
تروریســم انتحــاری قابــل بررســی اســت.
 -1سن
ســن انتحارکننــدگان عمدتــا در رده جوانــی قــرار میگیــرد .بــر
اســاس پیشــینه ایــن پدیــده ،دیــده شــده کــه ســن مرتکبیــن بیشــتر
از چهــل ســال نبــوده اســت ،علــت آن میتوانــد تعلقــات اجتماعــی
بیشــتر اشــخاص در ایــن ســنین باشــد.
 .3بررسی روانشناختی-جامعهشناختی تروریسم انتحاری
نشســت پنجــاه و هفتــم دوره دکتــری گــروه حقــوق جــزا و
جرمشناســی دانشــکده شــهید بهشــتی بــا همــکاری انجمــن ایرانــی
حقــوق جــزا در تاریــخ بیســت و هفتــم ابــان مــاه  1399بهصــورت
انالیــن برگــزار شــد .در ایــن نشســت ،اقــای دکتــر کارگــری اســتادیار
دانشــگاه ازاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات و عضــو هیــات مدیــره
انجمــن ایرانــی حقــوق جــزا ســخنرانی کردنــد .خالصــه ســخنرانی بــه
شــرح ذیــل اســت :یکــی از مهمتریــن تهدیدهــای جهانــی در قــرن
بیســت و یکــم ،تروریســم انتحــاری اســت .از ســال  1991گســتره
جغرافیایــی و میــزان تروریســم انتحــاری رو بــه فزونــی رفتــه اســت؛
بــه گون ـهای کــه در عــرض  4ســال ،تعــداد کشــورهای درگیــر ایــن
پدیــده از هفــت ،بــه هجــده کشــور افزایــش یافتــه اســت .اقدامــات
تروریســم انتحــاری بــا مــواد منفجــره و توســط هــوش مصنوعــی
(تخریبگــر هوشــمند) صــورت میگیــرد کــه ایــن خــود عامــل
جذابیتــی بــرای مرتکبیــن ایــن اقدامــات بــه شــمار م ـیرود .تــرس
ناشــی از تهدیــد اقدامــات انتحــاری باعــث توســل بــه اقدامــات
سیاســی و نظامــی شــده اســت.
پرســش اساســی ایــن اســت کــه آیــا نظــام عدالــت کیفــری خــود را
در میــدان مبــارزه بــا ایــن فعــل نگــه م ـیدارد یــا خیــر؟
در پاســخ بایــد گفــت دســتاویز اولیــه حقــوق کیفــری حربــه کیفــر
اســت کــه در خصــوص اقدامــات انتحــاری چنــدان معنایــی نــدارد؛
زیــرا مرتکــب دیگــر وجــود نــدارد .پــس مدیریــت و کنتــرل اقدامــات
انتحــاری گزینــه هوشــمندانهتر و کاربردیتــری اســت .بــا بررســی
رفتــار مرتکبیــن میتــوان بــه تحلیــل مناســبی در خصــوص ایــن
موضــوع رســید .
تحلیل تروریسم انتحاری؛ تروریسم انتحاری چیست ؟
تروریســم انتحــاری بــه ماننــد بســیاری دیگــر از پدیدههــای مربــوط
بــه علــوم انســانی ،مفهومــی ســیال اســت و در تعریــف آن اجماعــی
میــان صاحبنظــران وجــود نــدارد .برخــی اساســا آن را غیرقابــل

 -2وضعیت تاهل یا تجرد
طبق آمارها ،انتحارکنندگان عمدتا مجرد هستند.
 -3جنسیت
شــاید پیشداوریهــا ایــن تصــور را ایجــاد کنــد کــه مرتکبیــن
اقدامــات انتحــاری عمدتــا مــردان هســتند؛ امــا برعکــس ،برابــر
آمارهــای موجــود اقدامــات انتحــاری تاکنــون بیشــتر توســط زنــان
اتفــاق افتــاده اســت.
 -4فقر و تحصیالت
بــاز هــم برخــاف تصــورات ،عمــده انتحارکننــدگان از گروههــای
بیبهــره از ســواد و دچــار بــه فقــر مــادی نیســتند.
 -5اندیشه مذهبی
گرچــه در میــان گروههــای اســامگرا شــیوع ایــن اقدامــات در
حــال گســترش اســت ولــی ســردمداران اقدامــات انتحــاری عمدتــا از
افــراد غیرمســلمان هســتند .میتــوان گفــت کــه رکــورد داران ایــن
اقدامــات اساســا دارای اندیشــه مذهبــی ویــژهای نیســتند.
در مجمــوع مرتکبیــن تروریســت انتحــاری وجــه تمایــز قابــل
مالحظــهای بــا اشــخاص دیگــر جامعــه ندارنــد ولــی مطالعــات
انجامگرفتــه بــر مرتکبیــن احتمالــی اقدامــات انتحــاری ،اعتیــاد و
افســردگی را بــه عنــوان دو عامــل تشــدیدکننده و مرتبــط بــا ایــن
پدیــده بیــان کــرده اســت .افــزون بــر ایــن دو عامــل شــخصی و
درونــی ،القائــات فکــری ،شســت و شــوی مغــزی ،تعهــدات گروهــی
و التــزام بــه پیمانهــای شــخصی و انتقامجویــی میتوانــد از
اشــخاص وابســته بــه گروهــی خــاص ،انتحارکنندگانــی ویرانگــر و
ویرانشــده بســازد.
حقــوق کیفــری بــرای مدیریــت تروریســم کیفــری در نخســتین
گام در پــی ایــن اســت کــه بــا ایجــاد فاکتورهایــی بــرای افزایــش
تعلــق اجتماعــی ،ســبب بازدارندگــی شــخصی شــود .همچنیــن بــا
برنامهریــزی فرهنگــی و توســل بــه وجــه ارعابانگیــز کیفــر از
میــزان ایــن پدیــده بکاهــد.
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بازتأکیدی بر جلوههای حقوقی تحریم سایبری

نویسنده :مهدی حسینی
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1

قــرن بيســت و يكــم را عصــر ارتباطــات و دانــش اطالعــات
مینامنــد و ايــن دانــش بهصــورت پراكنــده در اختيــار همــگان
قــرار گرفتــه اســت؛ امــا در فضــاى رقابــت فناورانــه ،برخــى از
فناوریهــای ارتباطــی در انحصــار شــركتها و افــرادى اســت
كــه در خدمــت دولتهــای بــزرگ هســتند .در ســالهاى
اخيــر ،حكومتهــا وســازمانهاى بينالمللــى بــا چالشهــای
امنيــت ســايبری و لــزوم توجــه بــه ايــن مقولــه روبــهرو
شــدهاند .چالشهــاى امنيتــى در فضــاى ســايبر را مىتــوان
نهايــت معضــات ســایبری دولتهــاى مــدرن دانســت .البتــه
ايــن چالشهــاى نويــن متأثــر از منازعــات ســایبری در دوران
معاصــر ،عــاوه بــر دولتهــا ،بازيگــران غيردولتــى را نيــز
درگيــر خــود ســاخته اســت« .تحریــم ســایبری» بهعنــوان
یکــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده در منازعــات بینالمللــی
اســت و گاهــی از مصادیــق چالشهــای ذیــل موضــوع امنیــت
ســایبری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه
تحریــم ســایبری بهمثابــة یــک ابــزار بــرای کنتــرل و راهبــری
دولتهــای هــدف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بــا تضعیــف
تــوان ســایبری دولتهــای مذکــور ،راه را بــرای ســایر اقدامــات
تهدیدکننــدة امنیــت ســایبری آن کشــورها همــوار میســازد .در
برخــی مواقــع نیــز فــارغ از تهدیــد امنیــت ســایبری کشــورهای
مذکــور ،تحریــم ســایبری بهمثابــة عاملــی مجــزا عمــل کــرده و

ماننــد ســایر تحریمهــا ،کارکــرد مســتقیم خــود را در مــواردی
ماننــد تضعیــف عــزم ملــی یــک کشــور ،ایفــا مینمایــد.
تحريــم را ابــزار يــك يــا چنــد دولــت بــرای محرومیــت و اجبــار
دولــت ديگــر بهمنظــور تحــت فشــار قــرار دادن کشــورهایی
غیرهمســو یــا کشــورهایی کــه از نظــر آنــان ناقــض اصــول و
قواعــد بینالمللــی هســتند ،تعریــف کردهانــد (کازرونــی،
 )85 ،1395کــه ميتوانــد بــه شــكل تحريمهــاى يكجانبــه
تحقــق يابــد يــا بــه وســيلة چنــد دولــت يــا در قالــب مصوبــات و
قطعنامههــاى نهادهــاى بينالمللــى اعمــال شــده و بــه صــورت
چندجانبــه صــورت پذیــرد (آلکجبــاف .)13-15 ،1393 ،برخــی
گفتهانــد کــه اگــر راهحــل نظامــی کنــار گــذارده شــود ،راهــی
جــز تحریــم باقــی نمیمانــد ( .)16 ,2010 ,Zuckermanبــر
اســاس ایــن تعریــف ،میتــوان تحریــم ســایبری را مجموعــة
اقداماتــى دانســت كــه در جهــت عــدم دسترســى بــه تبــادل آزاد
اطالعــات در فضــاى ســایبر ،از ســوى بازيگــران بينالمللــى،
يعنــى دولتهــا و ســازمانهاى بينالمللــى ،عليــه دولتهــای
دیگــر و ســازمانهاى مــورد هــدف و بــه منظــور مجــازات يــا
محــروم کــردن آنهــا از انجــام برخــى مبــادالت بــه نمايــش
گذاشــته مىشــود.
از منظــر روابــط بینالدولــی ،ايــران در ســالهاى متمــادى،
هــدف تحريمهــاى ســايبرى تحــت حمايــت ســاير كشــورها بوده
1. Hosseini.mhdi@gmail.com
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اســت .ايــن تحريمهــا ســعى داشــتهاند در شــبكههاى رايان ـهاى
خطــوط انتقــال بــرق ،وزارتخانههــاى دولتــى ،تأسيســات
هســتهاى ،ترمينالهــاى نفتــى و ديگــر بخشهــاى مهــم
صنعتــى و اقتصــادى ،اختــال ايجــاد كننــد و ضمــن همراهــی
بــا آســيبهاى مالــى و مــادى ،گاه موجــب بــروز اختالالتــى
نیــز شــدهاند .در خصــوص تحریمهــای صورتگرفتــه از
ناحیــة شــرکتهای خصوصــی نیــز چنانچــه بیــان شــد،
اختیــار تصمیمگیــری در خصــوص اغلــب شــرکتهای فناورانــة
ســایبری بــه ســهامداران آنــان بــاز میگــردد کــه عمــدة آنهــا
را افــراد متبــوع دولتهــای زورمنــد تشــکیل میدهنــد کــه
در تبعیــت از دولتهــای متبــوع خــود ،در اولیــن مواجهــات
سیاســی بــا برخــی کشــورها اقــدام بــه اعمــال قــدرت نــرم خــود
نمــوده و ارائــة خدمــات بــه برخــی از کشــورها را بــا محدودیــت
مواجــه میســازند .محدودیتــی کــه میتوانــد بــر اســاس
تعریــف ارائهشــده ،عنــوان تحریــم ســایبری را در خــود متجلــی
ســازد .بنابرایــن ،مواجهــه بــا مســدودی فروشــگاههای آنالیــن
ارائــة نرمافزارهــای تلفــن همــراه را در برخــی کشــورهای
جهــان و در برخــی مــوارد خــاص ،میتــوان از مصادیــق تحریــم
ســایبری عنــوان کــرد .آنگاه کــه شــهروندان ایرانــی در اســتفادة
از  Apple storeبــرای دریافــت اپلیکیشــنهای مــورد نیــاز
تلفــن همــراه یــا اســتفاده از خدمــات ســایر شــرکتها ماننــد
مایکروســافت ،گــوگل ،توئیتــر و یاهــو دچــار مشــکل شــده و
بــا پیغــام مســدودی  IPموقعیــت واقعــی مکانــی خــود کــه
همــان ســرزمین ایــران اســت ،مواجــه میشــوند ،گرفتــار
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محدودیتهــای ناشــی از برخــی تحریمهــای ســایبری
شــدهاند کــه آنهــا را در دسترســی آزاد بــه نرمافزارهــا و
خدمــات شــرکتهای مذکــور دچــار وقفــه نمــوده اســت.
محدودیــت دانشجویــان دانشــگاههایی همچــون صنعتــی
شــریف و شــهید بهشــتی در اســتفادة از پایگاههــای برخــط
معتبــر و روزآمــد علمــی جهــان و عــدم ارائــة خدمــات بــه آنهــا
از دیگــر مصادیــق تحریمهــای مذکــور محســوب میشــود؛
حــال آنکــه از منظــر حقــوق بينالملــل ،نشــر علــم جايــگاه
آزاد دارد .همچنیــن مسدودســازی IPکاربــران ســاکن در
ســرزمین ایــران بــرای اســتفاده از برخــی پورتالهــای جهانــی
کاریابــی برخــط ،همچــون  ،upworkنیــز از دیگــر مصادیــق
تحریــم ســایبری محســوب میشــود کــه کاربــران ایرانــی را
در اســتفادة از خدمــات پرعایــدی پورتالهــای مذکــور دچــار
مشــکل ســاخته و حتــی در صــورت اســتفاده از ابزارهــای
دورزننــدة تحریمهــای ســایبری ،آنهــا را بــا مشــکالت ناشــی
از تحریمهــای غیرســایبری ماننــد تحریمهــای پرداخــت مالــی
مواجــه میســازد.
هرچنــد کــه حقــوق بينالملــل بشــر در فضــاى ســايبر فعــاً
در مرحلــة گفتمــان نظــرى باقــى مانــده و وارد قالبهــاى
شناختهشــدة حقــوق بينالملــل نشــده اســت ،امــا در مواجهــة
بــا تحریمهــای ســایبری از منظــر حقــوق بینالملــل ،روشــن
اســت كــه ايــن تحريمهــا از ديــدگاه قواعــد شناختهشــدة
بينالملــل و از جملــه اصــول و اهــداف منشــور ســازمان ملــل
متحــد ،غيرقانونــى محســوب میشــوند .مــواد يــك و دو منشــور
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بــه ارائــة چارچوبــی میپردازنــد کــه بــر اســاس آن ،كشــورهاى يكجانبــة اقتصــادي يــا نظامــى تأكيــد میكنــد .كميتــة
عضــو ايــن ســازمان بــا يكديگــر تعامــل مىنماينــد .طبــق بنــد حقــوق اقتصــادى ،اجتماعــى و فرهنگــى ســازمان ملــل در ســال
 4مــادة  ٢منشــور مذکــور ،كليــة اعضــا در روابــط بينالملــل  1997عنــوان نمــود كــه واضعــان تحريمهــاى اقتصــادى بايــد
خــود ،از تهديــد بــه زور يــا اســتفاده از آن عليــه تماميــت ارضــي تضميــن نماینــد كــه بــه حقــوق اقتصــادى ،اجتماعــى و فرهنگى
يــا اســتقالل سياســى هــر كشــور يــا از هــر روش ديگــرى كــه بــا جمعيــت هــدف آنگونــه كــه در ميثــاق بينالمللــى حقــوق
اقتصــادى ،اجتماعــى و فرهنگــى آمــده
مقاصــد ملــل متحــد مباينــت داشــته
اســت ،احتــرام بگذارنــد .بنابرايــن ،اگــر
باشــد ،خــوددارى خواهنــد نمــود.
تحريمهــای ســایبری بــه ايــن حقــوق
البتــه کــه کشــوری ماننــد آمریــکا در
مشــاركت
و
ســايبرى
هــای
م
تحري
توقــف
اساســى صدمــه بزننــد ،قابــل توجيــه
مواجهــة بــا قواعــد مذکــور و در برخــی
مســئوالنه در ايجــاد قواعــد بينالمللــى
اســت كــه آنهــا را غيرانســانى و ناقــض
مصادیــق ،بهگونــهاى رفتــار كــرده
اختصاصــی بــراى جلوگيــرى از ايــن
اصــول پذيرفتهشــدة بينالمللــى در
اســت كــه گویــا اســتانداردهاى جامعــة
تحريمهــا كــه بهطــور روزافــزون مانــع
نظــر بگيريــم .الزم بــه ذکــر اســت کــه
بينالملــل در ارتبــاط بــا ايــن اقدامــات
ايجــاد روابــط مســالمتآميز متقابــل در
ســازمان ملــل متحــد و اعضــاى آن نیــز
خــاف ،فاقــد موجودیــت اســت.
حــوزة بينالملــل مىگــردد ،تنهــا گزینــة
تحريمهايــى را تحــت مــادة  ١٤منشــور
بهطــور مثــال وزارت دفــاع آمريــكا
پیــش روی نظامهــای حقوقــی جهــان
بــرای مقابلــه بــا خودکامگــی کشــورها در
ملــل متحــد اجــرا میكننــد .مــادة ٤١
ذیــل تدویــن اســتراتژى ســايبرى
توســل بــه تحریمهــای ســایبری اســت.
منشــور تصريــح میكنــد کــه شــوراى
خــود ،تحريمهــای ســايبرى از جانــب
امنيــت مىتوانــد در خصــوص اقداماتــى
يــك كشــور خارجــى علیــه خــود را در
كــه متضمــن اســتفاده از نيروى مســلح
حكــم يــك اقــدام جنگــى تلقــی نموده
نباشــند ،بهمنظــور اجــراى تصميمــات
اســت؛ حــال آنکــه اقــدام یکجانبــة
ایــن کشــور علیــه کشــوری دیگــر مــورد نفــی و ممنوعیــت قــرار خــود اســتفاده كنــد و از اعضــاى ســازمان ملــل متحــد بخواهــد
نگرفتــه اســت .روشــن اســت کــه ذیــل مداقــات حقوقــی ایــن كــه چنيــن اقداماتــى را اعمــال كننــد .ايــن در صورتــى اســت
رویکــرد را میتــوان مطمــح نظــر و نقــد دانســت .بــا وجــود كــه شــورا بايــد طبــق مــادة  ،93وجــود تهديــد نســبت بــه
قواعــد کلــی بینالملــل کــه میتــوان آنهــا را ناظــر بــه صلــح ،نقــض صلــح يــا يــك اقــدام تجاوزكارانــه را احــراز كنــد
ممنوعیــت تحریمهــای ســایبری نیــز مــورد اســتنباط قــرار داد ،و تحريمهــا صرفــاً بــا هــدف حفــظ يــا اعــاده صلــح و امنيــت
تــاش بــرای شــکلگیری قواعــد جهانــی حاکــم بــر ایــن حــوزه بينالمللــى وضــع شــوند ( .)6 ,2005 ,Malonelنكتــة مهــم آن
ضرورتــی انکارناپذیــر اســت .در ایــن راســتا الزم بــه ذکــر اســت اســت کــه تأثيــر تحريمهــاى ســايبرى بــر حقــوق اساســى بشــر
کــه تالشهــا بــراى ايجــاد قواعــد جهانــى در زمينــة ممنوعيــت اســت .اصــول اخالقــى و مشــروعيت در تحريمهــا عمومـاً رعايــت
تحريمهــای ســايبرى ،بهويــژه قوانينــى كــه زيــر نظــر اتحاديــة نمیشــود و خــود بــه نقــض حقــوق بشــر منجــر میشــوند.
بينالمللــى ارتباطــات دوربــرد ( )ITUقــرار دارنــد ،بهســبب ایــن اســتدالل نیــز كــه شــوراى امنيــت ملــزم نيســت اصــول
وجــود اختــاف نظرهــاى موجــود ،هنــوز بــه يــك ســند حقوقــى عدالــت و حقــوق بينالملــل را در اعمــال تحريمهــا بــر اســاس
بينالمللــى الــزامآور منتــج نگرديــده اســت .بــا ايــن وجــود ،در مــادة  ١٤منشــور رعايــت كنــد ،دقیــق بهنظــر نمیرســد و
دوران فقــدان نظــام حكمرانــى بينالمللــى بــراى تنظیمگــری بایــد گفــت كــه بهطــور عمومــى پذيرفتــه شــده اســت كــه
فضــاى ســايبر ،قواعــد كلــى حقــوق بينالملــل حکومــت خــود شــوراى امنيــت ملــزم بــه رعايــت اصــول حقــوق بشــر و حقــوق
را حفــظ مینماینــد .دولتهــا بايــد رفتــار مســئوالنه داشــته بشردوســتانة بينالمللــى بههنــگام وضــع ،نظــارت و بررســى
باشــند و هنجارهــا و اصــول حقــوق بينالملــل را رعايــت كننــد .رژيمهــاى تحريمــى اســت .اختيــار وضــع تحريــم میبايســت
اقــدام بــه وضــع تحريمهــاي يكجانبــه ،همچــون برخــی از در چارچــوب كليــت منشــور ملــل متحــد نگريســته شــود و بــر
تحريمهــاى ســايبرى ،از ســوی هــر دولــت و عليــه هــر كشــور ،طبــق اهــداف و اصــول منشــور كــه شــامل ترويــج حقــوق بشــر
بــا پنــج ســند مهــم بينالمللــی در تعــارض اســت :منشــور و هنجارهــاى حاكــم حقــوق بينالملــل نيــز مىشــود ،اعمــال
ملــل متحــد ،اعالميــة جهانــى حقــوق بشــر ،اعالميــة ســازمان گــردد .همچنیــن موضوعــى كــه در تحريمهــاى ســايبري
ملــل در خصــوص اصــول حقــوق بينالملــل ناظــر بــر روابــط و يكجانبــة برخــی کشــورهای زورمنــد عليــه كشــورهای دیگــر
همكاریهــاى دوســتانة بيــن دولتهــا ،قطعنامههــاى متعــدد نبایــد از نظــر دور داشــته شــده و از منظــر حقوقــى آن غفلــت
درخصــوص ممنوعيــت اقدامــات يكجانبــه و قطعنامههــاى كــرد ،ماهيــت فراســرزمينى بــودن آنهــا اســت كــه از آنهــا
متعــدد درخصــوص تقويــت همكاریهــاى بينالمللــى در زمينــة بهعنــوان تحريمهــاى دوم يــاد مىشــود .بــر ايــن اســاس،
حقــوق بشــر .عــاوه بــر ايــن ،ادبيــات غنــى سياســى بهكاررفتــه اتبــاع ،شــركتها و كشــورهاى ثالــث نيــز مجبــور مىشــوند
توســط ســازمان ملــل متحــد قويـاً بــر احتــرام بــه حقــوق بشــر ،کــه بهطــور مثــال از انجــام تجــارت الكترونيكــى بــا كشــور
توســل بــه داورى ،تحقيــق ،حقيقتيابــى ،ضــرورت افزايــش هــدف خــوددارى كننــد؛ وگرنــه مجــازات مىشــوند .تحريــم
همكاریهــاى بينالمللــى و خــوددارى از توســل بــه اقدامــات دوم براســاس صالحيــت فراســرزمينى اســت و نقــض قواعــد
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حقــوق بينالملــل محســوب مىشــود .در حقيقــت ،توســل
بــه تحريمهــاى دوم مبيــن فقــدان اجمــاع بينالمللــى در
خصــوص تحريمهــا عليــه كشــور هــدف اســت .امــروزه اعمــال
صالحیــت فراســرزمينى توســط دولــت ايــاالت متحــده ســبب
ايجــاد تعارضهــاى جــدى بيــن قوانيــن آمريــكا و كشــورهاى
ديگــر شــده اســت .ايــن توافــق بيــن انديشــمندان و حقوقدانــان
وجــود دارد كــه صالحيــت جنبـهاى از حاكميــت اســت .اعمــال
صالحيــت ســرزمينى دولتهــا نســبت بــه اشــخاص خــود در
قلمروشــان يــك مفهــوم پذيرفتهشــده در حقــوق بينالملــل
عرفــى اســت .از آنجــا كــه كشــورها مســتقل و از لحــاظ
حقوقــى تحــت حقــوق بينالملــل برابــر هســتند ،هيــچ دولتــى
نمىتوانــد صالحيــت خــود را بــر ســرزمين دولــت ديگــر بــدون
توافــق آن اعمــال دارد.
نهایتــاً در بررســی تحریمهــای ســایبری از نظــرگاه حقــوق
شایســتة عنــوان اســت کــه اوالً بــا توجــه بــه فضــای ســایبر،
حاكميــت مطلــق كشــورها بــر قلمــرو خــود ديگــر در جامعــة
امــروز جهانــى ،ماننــد ســابق وجــود نــدارد؛ چــرا كــه بــا توســعة
فناورىهــاى نويــن و شــبكة روابــط اجتماعــى ســايبرى
بهصــورت روزافــزون ،نظــام حقوقــى ،قضائــی و فرهنگى كشــورها
متأثــر از قواعــد بينالمللــى محســوب میشــوند و بايــد مطيــع
ايــن قواعــد باشــند .دوم آنکــه در عرصــة بينالملــل علیرغــم
آنكــه اقداماتــى ماننــد تحريمهــاى ســايبرى بهعنــوان
اســتثنائى بــر اقدامــات خصمانــه پذيرفتــه شــده اســت؛ امــا
بــا توجــه بــه ارتبــاط ایــن فعالیتهــا بــا مســائل اجتماعــی،
فرهنگــى و علمــى ،امــروزه نمیتــوان از جــواز اقدامــات مذکــور
ســخن گفــت .ســوم آنکــه عقيــده بــر آن اســت كــه تحريمهــا
هميشــه متوجــه مــردم كشــور هــدف نيــز مىشــود و آنهــا را
بــا مشــکالتی مواجــه میســازد (,2011 ,Tzanakopoulos
 .)82همانگونــه كــه در تحريــم ســايبرى نيــز منافــع عمــوم
مــردم از نظــر اجتماعــی ،فرهنگــى و علمــى مــورد تعــرض قــرار
مىگيــرد .چهــارم اينكــه توســعة روابــط و همكاريهــاى
ســايبرى در حــوزة بينالملــل از اصــول پذيرفتهشــدة بيــن
الملــل بــوده و نبايــد در ســاية تحريمهــا ،در تقابــل بــا
کارکردهــای تجــارت الكترونيــك و زودودن همكاريهــاي
فرهنگــى و علمــى در ســطح بينالملــل کوشــش نمــود.
بنابرایــن ،علیرغــم ایــن نکتــه کــه تحریمهــای ســایبری غالب ـاً
در تطبیــق بــا چارچوبهــاى حقوقــى ،هنجارهــاى حقــوق
بشــرى و حقــوق بشردوســتانة بينالمللــى فاقــد وجاهــت جلــوه
میکننــد ،عــدم پایبنــدی برخــی قدرتهــا بــه ضوابــط کلــی
حقــوق بینالملــل در توســل بــه تحریمهــای ســایبری قابــل
رؤیــت بــوده و از ایــن منظــر ،بهنظــر میرســد کــه هيــچ
جايگزينــى بــراى حــل صلحآميــز اختالفــات در مــوارد مواجهــة
بــا تحریــم ســایبری وجــود نــدارد .بهعبــارت بهتــر ،توقــف
تحريمهــای ســايبرى و مشــاركت مســئوالنه در ايجــاد قواعــد
بينالمللــى اختصاصــی بــراى جلوگيــرى از ايــن تحريمهــا كــه
بهطــور روزافــزون مانــع ايجــاد روابــط مســالمتآميز متقابــل در
حــوزة بينالملــل مىگــردد ،تنهــا گزینــة پیــش روی نظامهــای
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حقوقــی جهــان بــرای مقابلــه بــا خودکامگــی کشــورها در توســل
بــه تحریمهــای ســایبری اســت و کشــورها میبایســت خــود را
بــه تقويــت اســناد حقوقــى بينالمللــى مربــوط بــه تحريمهــای
ســايبرى متعهــد بداننــد .چنيــن اســنادى مىتواننــد هماننــد
ســاير كنوانســيونهاى بينالمللــى كــه حاكــم بــر روابــط بيــن
دولتهــا هســتند ،كشــورهاى عضــو را ملــزم بــه عــدم انجــام
حمــات و بهطــور خــاص تحریمهــای ســايبرى عليــه يكديگــر
نماينــد.
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ارزهای مجازی؛ فنآوری در برابر تحریم

نویسنده :عارف خلیلی پاجی
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1

درآمد
ارز مجــازی ،عنوانــی عــام اســت کــه در برگیرنــده انــواع مختلفی
از ارزهــا اســت کــه در بســتر دیجیتــال بــه عنــوان یــک ارزش
ایجــاد میشــود .وجــه تمایــز ایــن فــنآوری بــا پولهــای
دیجیتــال آن اســت کــه مــورد اخیــر نماینــده پولهــای ملــی/
فیــات 2اســت کــه تنهــا از ســازوکار غیرفیزیکــی اســتفاده
میکنــد و بهطــور دیجیتــال ارائــه میشــود .در حالــی کــه
ارزهــای مجــازی معمــوالً ارتباطــی بــا پــول ملــی /فیــات ندارنــد
و نماینــده ارزشــی دیگــر نیســتند ،بلکــه یــک ارز جدیــد بــا
ســازوکاری منحصــر بــه فــرد محســوب میشــوند و ارزش
آنهــا در ذاتشــان نهفتــه اســت 3.همیــن تفــاوت در کنــار ســایر
تفاوتهــا ســبب شــده تــا ارزهــای مجــازی تحــت شــمول
بســیاری از سیاســتها و قوانیــن ،از جملــه سیاســتها و
قوانیــن تحریمــی ،قــرار نگیرنــد .از ایــنرو ،ایــن فــنآوری
روزنههــای امیــد را بــرای کشــورهای تحــت تحریــم گشــوده
اســت تــا بــا ساختارمندســازی نظــام اســتفاده از ایــن فـنآوری

تــا حــد امــکان تبعــات ســنگین نظامهــای تحریمــی را نســبت
بــه خــود کاهــش دهنــد .بدینســان ،در نوشــتار حاضــر پــس از
گونهشناســی ارزهــای مجــازی و معرفــی ف ـنآوری بیتکویــن،
بــه بررســی ویژگیهــای ضــد تحریمــی ارزهــای مجــازی
خواهیــم پرداخــت.
 .1گونهشناسی ارزهای مجازی
ارزهــای مجــازی در یــک دســتهبندی و بــر مبنــای قابلیــت
تبدیلپذیــری بــه ســایر ارزهــای مجــازی یــا پولهــای ملــی/
فیــات بــه دو دســته «قابــل تبدیــل» و «غیرقابــل تبدیــل»
تقســیم میشــوند .ارزهــای مجــازی غیرقابــل تبدیــل ،بــه
لحــاظ ســامانهای امکانــی بــرای تبدیــل بــه ســایر ارزهــا یــا
پولهــا ندارنــد .نمونــه بــارز اینگونــه از ارزهــا پولهــا یــا
ســکههایی اســت کــه در بازیهــای رایانــهای یــا موبایلــی
کســب میشــوند و فقــط امــکان خــرج در همــان بــازی را دارنــد
1. A_khalilipaji@sbu.ac.ir

 .2پول بدون پشتوانه ،پول حکمی ،پول دستوری یا پول اعتباری ( )Fiat Currencyپولی است که ارزشش ذاتی نبوده و تنها ناشی از دستور دولت است .پس از پایان
عملی نظام برتون وودز تمامی پولهای رایج از پشتوانه طال خارج شدهاند و بدون پشتوانه عرضه میشوند.

3. Dibrova, Alina, Virtual currency: new step in monetary development, 5th International Conference On
Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2016,
P.43.
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و اصطالحــا بــه آنهــا «ســکه بــازی» گفتــه میشــود .ایــن
ارزهــا صرفـاً بــه صــورت متمرکــز و در بســتر همــان فضــای بــه
خصــوص قابلیــت اســتفاده دارنــد .بــر ایــن اســاس ،یــک نهــاد
مرکــزی (بــرای مثــال ســازنده بــازی) جهــت طــی مراحــل بــازی
اقــدام بــه انتشــار ایــن ارزهــا میکنــد و دفتــر کل نیــز نــزد آن
نهــاد نگهــداری میشــود E-Gold .معروفتریــن مثــال از
ایــن دســته ارزهــا اســت .بــا اینحــال ،بــا توجــه بــه گســترش
اقبــال عمومــی از یــک بــازی رایانــهای و اهمیــت ســکهها و
پولهــای کســب شــده در آن جهــت طــی مراحــل ،همــواره
امــکان خریــد و فــروش ایــن امتیــازات در خــارج از فضــای بــازی
وجــود دارد .ایــن امــر نیــز تغییــری در ماهیــت اینگونــه ارزهــا
ایجــاد نمیکنــد و همچنــان ایــن مــوارد بــه عنــوان ارزهــای
مجــازی غیرقابــل تبدیــل شــناخته میشــوند.
مقابــل ارز مجــازی غیرقابــل تبدیــل ،ارز مجــازی «قابــل
در
ِ
تبدیــل» قــرار میگیــرد .اینگونــه ارزهــا امــکان تبدیــل بــه
پولهــای ملــی /فیــات و بالعکــس و نیــز قابلیــت خریــد کاال و
خدمــات حقیقــی یــا مجــازی را دارنــد .ایــن دســته از ارزهــای
مجــازی نمون ـهای بــارز و پیشــرو از پولهــای مجــازی هســتند
4
کــه خود بــه دو دســته متمرکــز و غیرمتمرکز تقســیم میشــود.
تبدیــل متمرکــز آن اســت کــه
منظــور از ارز مجــازی قابــل
ِ
انتشــار و کنتــرل یــک ارز ،توســط یــک نهــاد مرکــزی صــورت
مــی گیــرد .بــر ایــن اســاس ،ســازنده و کنتــرل کننــده یــک ارز
مشــخص اســت و طبیعتــا آن ارز براســاس پروتکلهــای ســازنده
یــا ســازندگان قابلیــت اســتفاده دارد .در مقابــل ،ارز مجــازی
تبدیــل غیرمتمرکــز ،اشــاره بــه ارزی دارد کــه انتشــار
قابــل
ِ
و کنتــرل آن ،توســط یــک نهــاد مرکــزی صــورت نمیگیــرد،
بلکــه توســط کلیــه افــراد حاضــر در شــبکه چرخــش آن ارز،
بــا بــه کارگیــری علــم رمزگــذاری خلــق و مدیریــت میشــود.
ـل غیرمتمرکــز« ،رمزینــه
از ای ـنرو ،بــه ارز مجــازی قابــل تبدیـ ِ
ارز» یــا «ارز رمزنگاریشــده» یــا «رمــزارز» گفتــه میشــود؛
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زیــرا تمــام فرایندهــای آن؛ یعنــی انتشــار/خلق ،مبادلــه و تاییــد
تراکنشهــا ،قابلیــت انجــام توســط تــک تــک کاربــران بــر
اســاس الگوریتمهــای ریاضــی و رمزنــگاری را دارد.
بدینســان وجــود یــک نهــاد مرکــزی و مدیریــت کننــده در
فراینــد فعالیــت اینگونــه از ارزهــا ضرورتــی نــدارد .مــورد
اخیــر را میتــوان یکــی از انگیزههــای اصلــی ســازندگان
چنیــن ارزهایــی دانســت؛ زیــرا ایــن ارزهــا در پــی شــکلگیری
نارضایتــی از دخالــت نهــاد مرکــزی و ناظــر در نظامهــای
اقتصــادی (ماننــد بانکهــای مرکــزی) پدیــد آمــده اســت.
از ایــنرو ،ایجادکننــدگان ایــن ارزهــا ســازوکاری را جهــت
تبــادالت مالــی فراهــم آوردنــد تــا تبــادالت بــه صــورت فــرد
5
بــه فــرد و بــدون دخالــت هیــچ نهــاد واســطی صــورت پذیــرد.
ایــن امــر افــزون بــر کاهــش هزینههــای مبــادالت منجــر بــه
افزایــش ســرعت آن خواهــد شــد و کاربــران و دارنــدگان ایــن
ارزهــا را تحــت تأثیــر عواملــی خــارج از مــراودات خــود قــرار
نخواهــد داد.
 .2فنآوری بیتکوین
ارزهــای رمزنگاریشــده ،ارزهایــی مبتنــی بــر فــنآوری
رمزنــگاری 6هســتند کــه بــر اســاس آن امنیــت و صحــت
مبــادالت و پرداختهــا در چاچــوب عملکــردی مشــخص
تضمیــن میشــود .در میــان معادلهایــی کــه بــه فارســی بــرای
کریپتوکارنســیها 7ایجــاد شــده ،عبارتــی چــون «رمــزارز» و
«ارز رمزپایــه» صحیحتــر بــه نظــر میرســد .معروفتریــن ارز
مجــازی ،کــه در دســته رمزارزهــا قــرار دارد ،بیتکویــن اســت.
بیتکویــن بــه عنــوان یــک ارز مجــازی ،ارز رمزنگاریشــده،
رمــزارز یــا ســامانه پرداخــت نویــن از ســال  2008توســط
شــخص یــا اشــخاصی بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاموتــو بــه
عنــوان جایگزینــی بــرای پــول یــا ســامانههای پرداخــت ســنتی
معرفــی شــده اســت .بیتکویــن یــک ســامانه رایانـهای عمومــی
اســت کــه امــکان پرداخــت غیرمتمرکــز و شخصبهشــخص
(بــدون نیــاز بــه وجــود شــخص یــا نهــاد ثالــث ماننــد
صرافیهــا یــا بانکهــا) را فراهــم میکنــد .ایــن ســامانه،
قــدرت خــود را از کاربــران میگیــرد و بــدون هیچواســطه
یــا مرجــع مرکــزی بــرای مدیریــت کــه در آن دخلوتصــرف
کنــد ،فعالیــت میکنــد .در اوت ســال  2008دامنــه پایــگاه
 Bitcoin.orgدر شــبکه اینترنــت ثبــت شــد .در اکتبــر ســال
« 2008ساتوشــی ناکاماتــو» در خبرنامــه رمزگــذاری شــدهای
بــه نــام  metzdowd.comاعــام کــرد« :مــن در حــال کار

4. KOTANE, Inta, CONCEPT OF VIRTUAL CURRENCIES IN MODERN ECONOMIES, Rezekne Academy of
Technologies, 2018, P.
5. European Parliament, Virtual Currencies, Monetary Dialogue, July 2018, P.5.
6. Cryptography
7. Cryptocurrency
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بــر روی ســامانه پــول الکترونیکــی جدیــدی هســتم کــه کام ـ ً
ا
شخصبهشــخص و بــدون دخالــت شــخص ثالــث اســت».
اســتفاده از بیتکویــن بــه عنــوان یــک ســامانه پرداخــت جهــت
خریــد و فــروش محصــوالت و خدمــات از طریــق یــک ســاختار
برخــط و پنهــان ،از عوامــل جذابیــت ایــن ارز رمزنگاریشــده
یــا رمــزارز بــرای کاربــران اســت .گزارشهــا حاکــی از آن اســت
کــه تــا اواســط ســال  2016تقریبــاً  16میلیــون بیتکویــن
در جریــان بــوده و بــه طــور فزاینــدهای توســط شــرکتها و
کاربــران مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد 8.در حــال حاضــر،
تعــداد واحدهــای در گــردش بیتکویــن  18.34میلیــون و
9
تعــداد کل واحدهــای آن  21میلیــون خواهــد بــود.
بیتکویــن و ابزارهــای فنآورانــه مرتبــط بــا آن ،بــا وجــود
تمایزهــای جــدی ،از ســازوکارهایی مشــابه از حیــث فرآینــدی
بــا ســامانههای بانکــی برخوردارنــد 10.بــر ایــن اســاس ،جهــت
اســتفاده از بیتکویــن برخــورداری از یــک «کیــف پــول»
اجتنابناپذیــر اســت .کیــف پــول متناظــر حســاب بانکــی
محســوب میشــود کــه بــه صــورت یــک نرمافــزار یــا
ســختافزار قابلیــت نصــب بــر روی گوشــیهای همــراه یــا
رایانههــا را دارد .هــر بیتکوینــی از یــک آدرســی برخــوردار
اســت کــه آدرس بیتکویــن معــادل شــماره حســاب بانکــی
یــا شــماره کارت اســت .ایــن آدرس بــا توجــه بــه کیــف پــول،
ماننــد حســاب بانکــی ،مشــخص میشــود .بیتکویــن بــر پایــه
ف ـنآوری بالکچیــن فعالیــت میکنــد کــه معــادل ســامانههای
بانکــی اســت کــه بــه مدیریــت و حفــظ ســوابق تراکنشهــا و
مبــادالت میپــردازد .در واقــع بالکچیــن یــک دیتابیــس (پایــگاه
داده) بزرگــی اســت کــه عملکــردی معــادل دفتــر کل دارد.
بــر ایــن اســاس ،یــک کاربــر جهــت انتقــال بیتکویــن کافــی
اســت کیــف پــول خــود را بــاز کنــد ،از طریــق قســمت ارســال
آدرس بیتکویــن طــرف مقابــل خــود را در کادر مشــخص شــده
وارد نمایــد ســپس بــا وارد کــردن رقــم مدنظــر گزینــه ارســال
را بزنــد .از ایــن طریــق یــک انتقــال بیتکویــن بــه ســادگی و
تنهــا در ده دقیقــه صــورت میپذیــرد .در مقابــل بــا دادن آدرس
بیتکویــن بــه طــرف مقابــل ،وی میتوانــد مقــدار مــورد نظــر
از بیتکویــن را بــه حســاب شــخص واریــز نمایــد.
 .3کارکردهای ضد تحریمی ارزهای مجازی
شــناخت ویژگیهــای ضــد تحریمــی ارزهــای مجــازی مســتلزم
مقایســه ایــن فــنآوری بــا پولهــای ملــی یــا فیــات اســت.
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در مقــام مقایســه ارزهــا یــا پولهــای مجــازی بــا ارزهــا یــا
پولهــای واقعــی چنــد نکتــه قابــل توجــه اســت .یکــم ،خلــق
و ایجــاد ارزهــای مجــازی وابســته بــه شــخص یــا گــروه خاصــی
نیســت و تمامــی کاربــران شــبکه میتواننــد بــا اســتفاده از
ســازوکارهایی مشــخص اقــدام بــه خلــق ارز نماینــد؛ برخــاف
ارزهــای رایــج فعلــی /فیــات 11کــه بــر اســاس ضوابطــی
مشــخص خلــق و ایجــاد آن جــز وظایــف ذاتــی حکومتهــا
محســوب میشــود و عمــوم مــردم در ایــن زمینــه اختیــاری
ندارنــد .دوم ،ماننــد فیــات ،ارزهــای مجــازی نیــز بــدون
پشــتوانه مــادی هســتند .در واقــع ،همانگونــه کــه دهههــا
اســت پولهــای رایــج بــدون پشــتوانه توســط دولتهــا ایجــاد
میشــوند ارزهــای مجــازی نیــز فاقــد هرگونــه پشــتوانهای
هســتند 12.بــا اینحــال ،اگــر اعتبــار دولتهــا و میــزان تولیــد
کاال و خدمــات را بتــوان بــه نوعــی پشــتوانه پولهــای موجــود
دانســت میتــوان اینطــور اســتدالل کــرد کــه در ایــن مفهــوم
ارزهــای مجــازی نیــز از پشــتوانهای در معنــای اعتمــاد عمومــی
برخــوردار هســتند .افــزون بــر مــوارد مذکــور ،بایــد دانســت کــه
از حیــث حمایــت قانونــی نیــز وضعیــت ارزهــای مجــازی نســبت
بــه فیــات متفــاوت اســت .فیــات از حمایــت کامــل قانونــی
برخــوردار اســت و ارزهــای مجــازی نــه تنهــا بــه عنــوان پــول
مــورد شناســایی قــرار نگرفتــه بلکــه رویــه رســمی دولتهــا
تقلیــل اعتبــار آن از نوعــی پــول بــه ســمت نوعــی کاال اســت.
بــا ایــن حــال مزایــای ارزهــای مجــازی نســبت بــه ســامانههای
مالــی ســنتی تالشهــای رســمی بــرای بــه حاشــیه کشــاندن
آن را تــا حــدودی نــاکام کــرده اســت .از جملــه مزایــای ارزهــای
مجــازی را میتــوان کاهــش هزینــه معامــات ،دسترســی

8. Greenfield, M, (2016), Number of Bitcoins in Circulation Worldwide, The Statistics Portal <https://www.statista.
com/statistics/247280/number-of-bitcoins-in-circulation/>.

 .9بنگرید /https://arzdigital.com/coins/bitcoin :تاریخ بازدید.1399/06/05 :

10. Dabrowski, Marek, Janikowski, Lukasz, Virtual currencies and their potential impact on financial markets and
monetary policy, 2018, P.8: https://case-research.eu/files/?id_plik=5708.
11. Fiat Currency

 .12با این وجود در سطح ملی و منطقهای برخی کشورها در صدد ایجاد رمزارزهایی با پشتوانههای مادی ،از جمله طال ،نفت یا پولهای ملی خود ،هستند.
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آســان و تســهیل مبــادالت ،افزایــش حریــم خصوصــی و کاهــش ســبب شــده تــا ایــن ارزهــا بــه عنــوان مدلــی جایگزیــن ،همســو
فشــار تورمــی دانســت کــه تمایــل بــه اســتفاده از آن را افزایــش بــا تالشهــای فراملــی جهــت تضعیــف جایــگاه دالر در نظــام
داده اســت .مــواردی کــه در کنــار دالیلــی چــون بیاعتمــادی پولــی بینالمللــی ،نقــش قابــل توجهــی را بدســت آورنــد.
عمومــی نســبت بــه نظــام پولــی موجــود در ســطح ملــی و در واقــع ،ارزهــای مجــازی نیــازی بــه اتصــال بــه دالر امریــکا
فراملــی ،گریــز از دخالــت مقامــات و نهادهــای مرکــزی ،ماننــد ندارنــد ،بــه مشــارکتکنندگان در یــک مبادلــه مالــی راهــی
ســامانه بانکــی یــا دولتهــا و دخالــت کشــورهای صاحــب نفــوذ دیگــر جهــت حضــور در اقتصــاد جهانــی داده میشــود و در
و قــدرت همچــون آمریــکا در ســطح بینالمللــی ،زمینهســاز عیــن حــال ،قابلیــت دور زدن سیاسـتهای اقتصــادی امریــکا را
13
دارنــد .ایــن امــر ممکــن اســت تهدیــدی بــرای ایــن دولــت بــه
توســعه ایــن ف ـنآوری شــده اســت.
بــا وجــود ایــن مزایــا ،در ابتــدا بســیاری از دولتهــا نســبت نظــر برســد زیــرا دالر امریــکا بــه عنــوان ارز ذخیــره اقتصــادی
بــه پذیــرش ایــن نــوع ارزهــا مقاومــت و برخوردهــای متناقضــی بــرای اقتصــاد جهانــی (کــه منبــع اصلــی قــدرت جهانــی امریــکا
نشــان دادنــد .امــا پــس از مدتــی ،ارزهــای مجــازی توجــه اســت) عمــل میکنــد و ارزهــای مجــازی بــا افزایــش امــکان
سیاســتمداران و عمــوم مــردم را بــه خــود جلــب کــرد .در معامــات فراملــی بــه صــورت آزاد ،ایــن قــدرت را بــه چالــش
ســالهای اخیــر دولتهایــی ماننــد ونزوئــا ،ایــران ،روســیه و میشــکانند .بدینســان ،طرفــداران بیتکویــن اعتقــاد دارنــد
کــره شــمالی کــه موضــوع برخــی تحریمهــا از ســوی ســازمانها کــه «اکنــون زمــان متفاوتــی اســت» 13بــا اســتناد بــه اینکــه
بیتکویــن در آینــده بــر بازارهــای
و کشــورهای مختلــف بــه ویــژه آمریــکا
پولــی مســلط خواهــد شــد ،بــه هژمونی
قــرار گرفتهانــد ،بــه منظــور دور زدن
ارزهــای مجــازی نیــازی بــه اتصــال بــه
دالر امریــکا ندارنــد ،بــه مشــارکتکنندگان
دالر پایــان خواهــد داد و تبدیــل بــه
ایــن تحریمهــا و مقابلــه بــا بیثباتــی
جهــت
دیگــر
راهــی
مالــی
مبادلــه
یــک
در
یــک ارز ذخیــره جهانــی خواهــد شــد.
مالــی ناشــی از تحریمهــای تجــاری،
حضــور در اقتصــاد جهانــی داده میشــود
امــری کــه بــا توجــه بــه آشــفتگیهای
بــه عنــوان یــک راه جایگزیــن ،تــاش
و در عیــن حــال ،قابلیــت دور زدن
مالــی در هــزاره جدیــد در ســطح
خــود را بــر روی توســعه ارزهــای
سیاســتهای اقتصــادی امریــکا را دارنــد.
فراملــی و افزایــش ســوء اســتفاده از
مجــازی معطــوف کردهانــد .بــه عنــوان
قــدرت تحریــم توســط ایــاالت متحــده،
مثــال ،دولــت ونزوئــا در ســالهای
اخیــر یــک ارز مجــای بــه نــام پتــرو ( )Petroرا تحــت حمایــت بــه ویــژه از بحــران مالــی  2008تاکنــون ،تمایــل بــه جســتجو
خــود توســعه داد .زیــرا بــرای بســیاری از ایــن کشــورها ارزهــای یــک جایگزیــن مناســب بــرای دالر امریــکا را بیــش از پیــش
مجــازی راهــی بــرای رهایــی از تســلط ایالــت متحــده و رهایــی کــرده اســت .نتایــج برخــی تحقیقــات نشــان از اســتعداد
از اتــکا بــه پــول رایــج ایــن کشــور و همچنیــن وســیلهای بــرای بیتکویــن در ایــن زمینــه دارد بــه گونــهای کــه ایــن رمــزارز
ملتهــا جهــت بــه دســت آوردن مجــدد حاکمیتشــان اســت .میتوانــد از ســطح قیمتــی فعلــی خــود بــه مراتــب باالتــر رود و
14
عــاوه بــر دولتهــای تحــت تحریــم ،شــهروندان آنهــا نیــز تــا ســال  2040بــه قیمــت یــک میلیــون دالر برســد.
ترجیــح میدهنــد پــول خــود را بــرای خریــد ارزهــای مجــازی
مبادلــه کننــد .تالشهایــی نیــز در ایــران جهــت ایجــاد رمــزارز برآمد
منطق ـهای بــا مشــارکت برخــی کشــورهای منطقــه آغــاز شــده
ســاختار اقتصــاد جهانــی و برتــری یافتــن برخــی دولتهــا
کــه مراحــل تحقیقاتــی خــود را ســپری میکنــد.
بدینســان ،مهمتریــن ویژگــی ارزهــای مجــازی ،بــه ویــژه در چنیــن ســاختاری ســبب شــده تــا در بســیاری از مــوارد
ـی رایــج بــه ویــژه دالر سیاســتهای همســو بــا منافــع دولتهــای قدرتمنــد بــه
بیتکویــن ،اســتقالل آن از ارزهــای ملـ ِ
اســت کــه همیــن امــر منجــر بــه کســب محبوبیــت بیشــتر آن ،شــیوههای گوناگــون بــر ســایر دولتهــا تحمیــل شــود .در
بــه خصــوص بــرای کشــورهای تحــت تحریــم امریــکا شــده ایــن راســتا ،اســتفاده از نظامهــای تحریمــی جهــت بــه زانــو
اســت .از ای ـنرو ،از یــک ســو ،عــدم شــمول قوانیــن تحریمــی درآوردن ســایر دولتهــا امــری رایــج شــده کــه بــا اغــراض
بــر ایــن ارزهــا و از ســوی دیگــر ،ویژگیهــای منحصربــه فــرد سیاســی و اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بیتردیــد
آنهــا از جملــه ســهولت انجــام معامــات در ســطح فراملــی نقــش بــارز تحریمهــای اقتصــادی ،بــا توجــه بــه وابســتگی
12. Wood, G., & Buchanan, A, Advancing egalitarianism. In D. L. K. Chuen (Ed.), Handbook of digital currency:
Bitcoin, innovation, financial instruments, and big data, New York, NY: Elsevier, 2015, P.392.
13. Reinhart, C.M. & Rogoff, K.S. Banking crises: An Equal Opportunity Menace. NBER Working, Paper No. ,14587
2009.
14. Taskinsoy, John, Bitcoin Mania: An End to the US Dollar’s Hegemony or another Cryptocurrency Experiment
Destined to Fail?, Research Gate, 2018, PP. 49-1.
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برآمــده از اقتصــاد جهانیشــده ،بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان
کشــورها بــر کســی پوشــیده نیســت .از ایـنرو ،کشــورهای تحت
تحریــم همــواره بــه دنبــال یافتــن راههای جدیــد بــرای دور زدن
تحریمهــا و افزایــش کیفیــت زندگــی شــهروندان خــود هســتند.
یکــی از مــواردی کــه در ســالهای اخیــر همــواره بــه عنــوان
ابــزاری بــا کارکــرد ضدتحریمــی مدنظــر کشــورهای تحــت
تحریــم قــرار گرفتــه اســت فــنآوری ارزهــای مجــازی اســت.
کارکــرد فرامــرزی ایــن فــنآوری و عــدم شــمول بســیاری از
قوانیــن ،مقــررات و سیاســتها بــر آن و قــرار گرفتــن آن در
منطقــه خاکســتری حقوقــی در کنــار ویژگیهــای ذاتــی ایــن
فـنآوری همچــون شــناختگی هویــت کاربــران ،ســبب شــده تــا
کشــورها تــاش کننــد بــه شــکل ســاختارمندی بــا ورود در ایــن
عرصــه شــرایط ســخت ناشــی از تحریمهــای اقتصــادی را بــرای
خــود تعدیــل نماینــد .امــری کــه میتوانــد بــا گســترش رونــد
رشــد و توســعه ،در ســالهای آتــی زمینهســاز تغییــرات جــدی
در هژمونــی اقتصــادی قدرتهــای برتــر و حتــی ایجــاد کننــده
چالشهــای جــدی بــرای نظــم پولــی جهانــی باشــد.
در واقــع ،قطــع وابســتگی بــه ارزهــای جهانروایــی چــون دالر
و بیتأثیــری سیاســتهای اقتصــادی بــر پایــه ایــن ارزهــا
سببشــده تــا رمزارزهایــی چــون بیتکویــن از مطلوبیــت
اســتفاده توســط برخــی کشــورها در ســطح فراملــی برخــوردار
شــوند .امــری کــه بــا الگوبــرداری توســط کشــورهای تحــت
تحریــم منجــر بــه شــکلگیری تالشهایــی جهــت ســاخت و
بکارگیــری ارزهایــی بــر بســتر بالکچیــن و مبتنــی بــر فـنآوری
رمزنــگاری شــده اســت تــا افزونبــر اســتفاده از ظرفیتهــای
ایــن فـنآوری ،بــا بکارگیــری ســازوکارهای پیچیــده ،تأثیرپذیری
اقتصــاد ملــی خــود را از سیاســتهای مخــرب قدرتهــای
15
اقتصــادی کاهــش دهنــد.
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رسیدن تحریمهای اقتصادی
به آستانه جرایم علیه بشریت
نویسنده :دکتر محمد هادی ذاکرحسین
استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1

 .مشــروعیت تحریمهــای اقتصــادی را بــر اســاس دو معیــار
میتــوان مــورد ارزیابــی قــرار داد؛ اولــی منشــاء و مرجــع
وضــع تحریــم و دومــی آثــار اجــرای تحریــم بــر بهرهمنــدی
جوامــع تحــت تحریــم از حقــوق بشــر .تحریمهــا را از ایــن
حیــث میتــوان بــا پدیــده مخاصمــات مســلحانه قابــل قیــاس
دانســت .جنگهــا نیــز بــر اســاس دو نظــام حقوقــی قابــل
ارزیابــی هســتند .اول نظــام توســل بــه زور کــه مشــروعیت
آغــاز جنــگ را ارزیابــی میکنــد و دوم نظــام حقــوق بشــر
دوســتانه کــه فــارغ از مشــروع یــا نامشــروع بــودن یــک
جنــگ مشــروعیت اجــرای جنــگ را بــه ارزیابــی مینشــیند.
 .۲در حقــوق بینالملــل وضــع تحریمهــای اقتصــادی بــا
یــک ممنوعیــت کلــی و مطلــق روبــهرو نیســت .برعکــس
تحریــم بــه عنــوان ابــزاری مشــروع در روابــط بینالمللــی
بــه رســمیت شــناخته شــده اســت و حتــی از انجــا کــه
میتوانــد بــه عنــوان جایگزینــی بــرای جنــگ و اقــدام نظامــی
بــه کار آیــد مــورد اســتقبال نیــز واقــع شــده اســت .در نظــم و
نظــام نویــن جهانــی برســاخته منشــور ملــل متحــد شــورای
امنیــت ســازمان ملــل در راســتای صیانــت از صلــح و امنیــت

بینالمللــی میتوانــد از ابــزار تحریــم اســتفاده نمایــد.
 .۳یکجانبــه گرایــی در وضــع تحریــم قانونــی بــودن ایــن
نهــاد را مخــدوش میســازد .تحریمهــای یکجانبــه بــه
خــودی خــود و از آنجــا کــه خــروج از نظــام و نظــم نویــن
جهانــی مبتنــی بــر امنیــت جمعــی اســت غیرقانونــی قلمــداد
شــده اســت .مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در مــوارد
متعــدد بــر مغایــرت تحریمهــای یکجانبــه بــه عنــوان
یکــی از مصادیــق اتــم اقدامــات قهــری یکجانبــه بــا حقــوق
بینالملــل و منشــور ســازمان ملــل و هنجارهــا و اصــول
جهــان شــمول تاکیــد نمــوده اســت .بنابرایــن تحریمهــای
یکجانبــه بــه خصــوص تحریمهــای فراســرزمینی قانونــی بــه
نظــر نمیرســند.
 .۴تحریمهــای اقتصــادی حتــی اگــر بــه صــورت قانونــی
وضــع شــوند در صورتــی مشــروعیت دارنــد کــه نظــام اجــرا
و اعمــال آنهــا منطبــق بــا موازیــن حقــوق بشــر بینالمللــی
باشــد .تحریمهــای اقتصــادی میتواننــد پیامدهــای
سوءانســانی ایجــاد کننــد .بــه تعبیــر دبیــرکل وقــت
ســازمان ملــل تحریمهــا ابــزاری کندهــوش هســتند چراکــه
1. mhzakerhossein@ut.ac.ir
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میتواننــد مــردم عــادی را نیــز مــورد اســیب قــرار بدهنــد.
بــرای کاهــش همیــن آثــار غیرانســانی روئیــده بــر دامــن
تحریمهــا بــوده اســت کــه خــط مشــی و سیاســت «معافیــت
و اســتثناء» مــورد تاکیــد واقــع شــده اســت .سیاســتی کــه
رعایــت آن از الزامــات حقــوق بشــری بــرای مشــروعیت رژیــم
تحریمهاســت .بــر اســاس ایــن قاعــده و ضابطــه الزم اســت
تــا در ســاختمان تحریمهــا یــک «پنجــره بشردوســتانه»
تعبیــه شــود تــا مایحتــاج زندگــی مــردم جوامــع تحــت
تحریــم متاثــر از سیاســتهای تحریمــی قــرار نگیــرد و
حقــوق ایشــان نقــض نشــود.
 .۵تحریمهــا اگــر در عمــل بــه حقــوق بنیادیــن جمعیــت
غیرنظامــی جامعــه تحریــم شــده آســیب برســاند و ایــن
حقــوق و از آن جملــه حــق حیــات ،حــق آمــوزش و حــق بــر
ســامت را نقــض کنــد موجبــات مســوولیت واضعــان تحریــم
بــه عنــوان ناقضــان حقــوق بشــر را فراهــم مــی آورد .در پرتــو
دکتریــن مقابلــه بــا بــی کیفرمانــی کــه رویکــرد نوینــی بــه
نظــم و نظــام نویــن جهانــی اســت در کنــار صلــح و امنیــت
بینالمللــی عدالــت جهانــی نیــز بــه عنوانــی یــک از ارکان
ایــن نظــم و نظــام معرفــی شــده اســت کــه بــر اســاس آن
ارتــکاب نقضهــای فاحــش حقــوق بشــر نبایــد بــدون کیفــر
باقــی بمانــد و ناقضــان ایــن حقــوق بایــد پاس ـخگوی رفتــار
خــود باشــند .بــر اســاس همیــن منظــر بــوده اســت کــه
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد در ســال ۲۰۱۴
میــادی بــا تعییــن گزارشــگر ویــژه در ارتبــاط بــا آثــار منفــی
اقدامــات قهــری یکجانبــه بــر بهرهمنــدی از حقــوق بشــر از
جملــه ماموریتهــای گزارشــگر را مستندســازی آثــار منفــی
تحریمهــا و تمهیــد پاســخگویی مســببین ایــن آثــار نمــود.
 .۶تحریمهــای کــور اقتصــادی اگــر منتهــی بــه نقــض
حقــوق بشــر شــوند ایــن قابلیــت را دارنــد کــه بــه آســتانه
جــرم بینالمللــی برســند و آن جایــی اســت کــه تحریمهــا
در بســتر و زمینــه ســازنده جنایــات بینالمللــی اتفــاق
افتنــد .تحریمهــای یکجانبــه در زمــان صلــح از ایــن حیــث
میتوانــد بــه آســتانه جرایــم علیــه بشــریت برســند .اگــر
دولتــی مجموعــهای از تحریمهــا را بــه صــورت ســازمان
یافتــه و یــا گســترده و در راســتای خــط مشــی و سیاســت
خــود مبنــی بــر وارد کــردن فشــار بــه مــردم غیــر نظامــی
بــا هــدف وادار کــردن ایشــان بــه اقــدام یــا عــدم اقدامــی
وضــع نمایــد کــه در عمــل منتهــی بــه آســیب جــدی بــه
ســامت مــردم و یــا تحمیــل رنجــش شــدید بــه ایشــان
شــود چنیــن تحریمهایــی کــه تحقــق آثــار غیــر انســانی آن
در جریــان عــادی امــور امــری قابــل پیشبینــی و حتمــی
بــوده اســت بــه مثابــه رفتــار ســازنده جرایــم علیــه بشــریت
قابــل تعریــف اســت.
 .۷هرچنــد اصطــاح تحریــم بــه صراحــت در حقــوق کیفــری
بینالمللــی تجریــم نشــده اســت لیکــن ایــن ســکوت مانــع
از تعقیــب ایــن رفتــار بــه مثابــه جنایــت علیــه بشــریت

خبرنامه
عدالت
کیفری
نیســت .در اساســنامه محاکــم کیفــری بینالمللــی و از
آن جملــه دیــوان کیفــری بینالمللــی «رفتارهــای غیــر
انســانی» از جملــه ایــن عناویــن کلــی هســتند کــه بــه
عنــوان یکــی از رفتارهــای ســازنده جرایــم علیــه بشــریت
جرمانــگاری شــدهاند .ایــن تجریــم از آن رو صــورت گرفتــه
اســت کــه هــر پدیــده و رفتــاری کــه اثــار غیــر انســانی
ایجــاد کنــد تحــت ایــن عنــوان مجرمانــه قابــل تعقیــب
باشــد حتــی اگــر بــه صراحــت در ســیاهه جرایــم محاکــم
کیفــری مــورد اشــاره واقــع نشــده باشــد .چنیــن اســت کــه
«بنــد ک» اساســنامه رم بــا تجریــم ســایر رفتارهــای غیــر
انســانی بــه نحــوی تنظیــم و تقریــر شــده اســت کــه ســکوت
اساســنامه رم مجــوزی بــرای نادیــده گرفتــن جنایتهائــی
کــه بــه صراحــت در اساســنامه نــام بــرده نشــده نباشــد.
بــر اســاس ایــن بنــد رفتارهــای غیرانســانی کــه رفتارهائــی
اســت کــه قاصدانــه بــه خدمــت گرفتــه میشــوند تــا بــرای
جمعیــت غیرنظامــی یــا رنجــش شــدید ایجــاد کننــد و یــا
آســیب جــدی بــه ســامت و یــا جســم و روان ایشــان بزنــد.
ایــن آثــار مجرمانــه همــان آثــاری اســت کــه میتوانــد بــر
دامنــه تحریمهــا برویــد و آنــگاه کــه ایــن آثــار مســتقیم و
یــا ضمنــی مــورد قصــد واقــع شــود دیگــر یــک اثــر جانبــی
غیــر منظــور نیســت بلکــه نتیجــه مجرمانــهای اســت کــه
مســوولیت آفریــن خواهــد بــود .بــر همیــن اســاس بــوده
اســت کــه دولــت ونزوئــا در فوریــه ســال  ۲۰۲۰میــادی
بــا ارجــاع قضیــه تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــن کشــور بــه
مثابــه جنایــت علیــه بشــریت از دادســتانی دیــوان درخواســت
نمــود تــا تحقیقــات نســبت بــه جرایــم واقــع شــده در بســتر
ایــن قضیــه را آغــاز نمایــد.
 .۸تحریمهــای اقتصــادی کــور ،همــه جانبــه و فراگیــر
علیــه یــک ملــت در زمــان صلــح کــه موجــب محــروم شــدن
ایشــان از مایحتــاج زندگــی شــود در نظــام عدالــت کیفــری
بینالمللــی کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت .هرچنــد
ایــن رفتــار در زمــان مخاصمــات مســلحانه بــه عنــوان جــرم
جنگــی گرســنگی دادن مــورد توجــه واقــع شــده اســت.
حقــوق کیفــری بینالمللــی مــدرن متمرکــز بــر جرایــم
خشــن و خونیــن بــوده اســت .در حالیکــه رفتارهــای ســازنده
گرســنگی دادن فاقــد عنصــر خشــونت اســت و از ایــن رو در
تــور توجهــات جامعــه بینالمللــی شــکار نشــده اســت .از
ایــن رو بایــد در نظــر داشــت کــه گفتمــان و هنجارســازی
در ایــن بــاره و ارائــه روایتــی نــو از تحریمهــای اقتصــادی
بــه عنــوان جنایــت علیــه بشــریت بیــش و پیــش از هرکــس
میبایســت از ســوی جوامــع قربانــی تحریــم صــورت بگیــرد.
تاریــخ عدالــت کیفــری بینالمللــی نشــان داده اســت کــه
تحــت تعقیــب قــرار گرفتــن اعمالــی بــه عنــوان «ســایر
رفتارهــای غیرانســانی» بــه مــرور موجــب وارد شــدن آن هــا
بــه نصهــای تحریمــی شــده اســت .فرجامــی کــه بــرای
تحریمهــا نیــز متصــور اســت.
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اعتبار حقوقی فیلترینگ تلگرام
بازخوانی انتقادی یک دستور قضایی
نویسندگان:
دکتر حامد رهدارپور /عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
فرشاد چنگایی /دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

درآمد:
ـور ِم ّ
ـادل دادههــا چــون راههــای
ـ
ت
ر
ـ
در عص
اطالعــات ،راههــای تبـ ِ
ِ
ّ
اهم ّیـ ِ
ـدون اغــراق ،حیــات
ـت حیاتــی دارد .بـ ِ
ارتباطــی جــادهای ّ
یــا بهزیســتی مــادی و معنــوی بســیاری از آدمیــان در گــرو
ارتباطـ ِ
ـات غیرحضــوری در بســت ِر اینترنــت اســت .خصوص ـاً بــه
ـی علمــی و تحقیقاتــی ،دور از
کمــی و کیفـ ِ
لحــاظِ پیشــرفتهای ّ
ذهــن و بعیــد از واقــع نیســت کــه ا ّدعــا نمــود حیـ ِ
ـات علمی بشــر
ـل تقســیم
بــه
دوران پیــش از ظهــور اینترنــت و پــس از آن قابـ ِ
ِ
ـدودکردن شــاهراههای
اســت .در چنیــن زمینــه و زمان ـهای ،مسـ
ِ
قطــع شــریانهای حیاتــی
ارتباطــی یــا همــان اینترنــت ،بــه
ِ
بشـ ِر مــدرن میمانــد .لــذا اگــر در مــواردی ایــن اقــدام ضــروری
باشــد بایــد ا ّوالً مســتند بــه دالیــل و محظـ ِ
ـی دیگــری
ـورات حیاتـ ِ
ـل بــرو ِز تزاحــم را اثبــات نمایــد و ثانی ـاً مبتنــی
باشــد کــه اصـ ِ
ـتحدث
بــر همــان دالیــل قــوی و اقناعکننــده ،ام ـ ِر خطی ـ ِر مسـ
ْ
ـت بیشــتری از ارتباطــات و تعامـ ِ
اهم ّیـ ِ
ـات علمــی و
بــه روشــنی ّ
ـی
ـ
دسترس
ـع
ـ
قط
ـد.
ـ
باش
ـته
ـ
داش
ـت
ـ
اینترن
ر
ـت
ـ
بس
تجــاری و  ...در
ِ
ِ
ِ
توس ِ
ــط
چنددهمیلیــون کاربــ ِر ایرانــی بــه پیام
ِ
رســان تلگــرام ّ
مــدت
بازپــرس شــعبهای در تهــران در بهــا ِر ســال ۹۷
بــدون ّ
ِ
ِ
ذهــن
و غایــت ،بــه انــدازهای عجیــب مینمــود کــه ح ّتــی
ِ

ـی چنیــن اقدامــی
کاربـ ِ
ـران غیرحقوقــی را نیــز بــه مبنــای حقوقـ ِ
معطــوف کــرد .پیــش از ایــن نوشــتار ،اقداماتــی حقوقــی در
بازپــرس
رفــع مسدودســازی دسترســی بــه تلگــرام و پیگــر ِد
ِ
ِ
پرحاشــیه(!) صــورت گرفــت کــه ظاهــرا ً بینتیجــه مانــده اســت.
پــس از دو ســال و نیــم و در زمانــی کــه بــه لحــاظِ عملــی نیــز
ُعقــم و بیثمــریِ فیلترینـ ِ
ـگ تلگــرام اثبــات گردیــده ،نگارنــدگان
ـی حقوقی-
ـ
بازخوان
ـر
ـ
ب
ـعی
ـ
س
،
ه
ـد
ـ
پرون
ـی ایــن
ِ
ـایی علمـ ِ
بــا بازگشـ ِ
انتقــادیِ «تصمیــم» بــه فیلترینـ ِ
ـگ تلگــرام نمودهانــد.
فصــل اول :اتخــاذ تصمیــم مبنــی بــر مسدودســازی
تلگــرام
دســتور قضایــی فیلترینــگ پیامرســان تلگــرام ،از دو منظــر
مبنــای اتخــاذ تصمیــم و مجــرای اعمــال فیلترینــگ قابــل
تحلیــل اســت .بدیــن منظــور در مبحــث اول ،تحلیــل حقوقــی-
انتقــادی مبنــای اتخــاذ ایــن تصمیــم و در مبحــث دوم ایــرادات
وارده بــر مجــرای قانونــی اعمــال فیلترینــگ مــورد نقــد و
بررســی حقوقــی قــرار خواهــد گرفــت.
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مبحــث اول :مبنــای
اتّخــا ِذ «تصمیــم»
ِ
تلگــرام
فیلترینــگ
مشــخصاً
تصمیــم
در
ِ
بازپــرس پرونــده ،دارای
ِ
ِ
ـتندات فراوانــی بــوده
مسـ
بخــش
اســت کــه در دو
ْ
تقســیمبندی
قابــل
هســتند؛ برخــی از
ایــن مســتندات ،ناظــر
مصادیــق
تعییــن
بــر
ِ
ِ
ـی مــورد شــکایت در بســتر تلگــرام هســتند و
مجرمان ـهی ادعایـ ِ
ـکاب
برخــی مربــوط بــه تشـ
ـل ارتـ ِ
ـخیص مجـ ّو ِز فیلترینــگ بدلیـ ِ
ِ
صح ِ
ِ
ــت
ارتکابــی مــورد شــکایت .بنابرایــن،
جرایــم
ِ
ِ
اثبــات ّ
اصــل فیلترینــگ اهمیــت بیشــتری دارنــد؛ یعنــی
اســتنادات
ِ
ِ
صــرفِ
جرایــم ارتکابــی در بســتر تلگــرام ،بــه تنهایــی
اثبــات
ِ
ِ
فیلترینــگ تلگــرام محســوب شــود؛ مگــر
نمیتوانــد مجــ ّو ِز
کــردن تلگــرام از
خــارج
ز
تجویــ
از
حاکــی
مســتنداتی
اینکــه
ِ
ِ
دســترس کاربــران بدلیــل آن جرایــم ،یافــت شــود.
ِ
ِ
ـق مجرمانهی
ـاب مسـ
در بـ ِ
ـن مصادیـ ِ
ـتندات عــا ّ ِم مربــوط بــه تعییـ ِ
مــور ِد شــکایت ،میتــوان بــه جرایــم اخــال در وحــدت ملــی،
جاسوســی بــه نفــع اجانــب ،انتشــار ،توزیــع و تجــارت انــواع
محتــوای مســتهجن و خــاف عفــت عمومــی و گســترش فســاد
و فحشــاء در جامعــه ،اهانــت بــه مقدســات و ارزشهــای اســامی
و تبلیــغ بــه نفــع فرقههــای منحــرف و مخالــف اســام ،نشــر
اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی و لطمــه به آســایش عمومی،
قاچــاق کاال و ارز و مــواد مخــدر و ســایر کاالهــای غیرمجــاز،
اقــدام علیــه امنیــت کشــور از طریــق گروهکهــای تروریســتی و
هتــک حیثیــت اشــخاص موضــوع مــواد ،۵۱۳ ،۵۱۲ ،۵۰۰ ،۴۹۸
 ۷۲۹ ،۷۰۰ ،۶۹۸ ،۶۹۷ ،۶۳۹ ،۶۱۰ ،۶۰۹ ،۵۱۴الی  ۷۳۱و ۷۴۲
الــی  ۷۵۰قانــون مجــازات اســامی بخــش تعزیــرات و مــاده ۶
قانــون مطبوعــات اشــاره نمــود؛ ولــی در اینجــا همچنــان کــه
ـودن
ـی خــارج نمـ ِ
ـر تعییـ ِ
ـن مج ـ ّو ِز قانونـ ِ
گفتیــم ،موضــو ِع مهمتـ ْ
ـترس کاربــران ،بدلیــل ارتــکاب جرایــم موضــو ِع
تلگــرام از دسـ ِ
مــوا ّ ِد فــوق اســت .در ایــن خصــوص ،بــا اســتقراء در مقــرراتِ
بازپــرس پرونــده ،میتــوان
تصمیــم
مطابــق
کیفــریِ ایــران و
ِ
ِ
ِ
ســه مــادهی اصلــی را برشــمرد؛ یعنــی اســتنا ِد مســتقیم بــه
مــاده  ۱۱۴ق.آ.د.ک .و مــواد  ۷۴۹و  ۷۵۱قانــون تعزیرات(مربــوط
بــه جرایــم رایانــهای) را میتــوان مــورد بررســی قــرار داد و
ِ
قابلیــت اســتنا ِد مســتقیم در رأی یــا
باقــی مــواد ،ارتبــاط یــا
تصمیــم را ندارنــد.
بــا تدقیــق در ایــن ســه مــاده نیــز ،درمییابیــم کــه مبنــای
ـم بحثبرانگیــ ِز فیلترینـ ِ
ـگ تلگــرام ،تنهــا مــادهی
اتّخــا ِذ تصمیـ ِ

آییــن
قانــون
۱۱۴
ِ
ِ
دادرســی کیفــری اســت
و دو مــادهی  ۷۴۹و
قانــون تعزیــرات
۷۵۱
ِ
در راســتای اجــرای
مجــ ّو ِ
قانونــی
زات
دیگــر تدویــن یافتــه و
قابــل اســتنادند و در
ِ
مانحنفیــه ،مبتنــی بــر
مــاده  ۱۱۴ق.آ.د.ک .و در
ـل تحلیـل
اجــرای آن قابـ ِ
میباشــند؛ بــه همیــن
دلیــل ،در ادامـهی ایــن مقالــه ،مــوا ّ ِد  ۷۴۹و  ۷۵۱تحـ ِ
ـوان
ـت عنـ ِ
مداقــه قــرار میگیرنــد.
مجــرای
اعمــال تصمیــم ،مــور ِد ّ
ِ
ـکان جلوگیــری از
ـون مــاده  ۱۱۴ق.آ.د.ك .مشــعر بــر امـ ِ
مضمـ ِ
فعالیتهــای خدماتــی و تولیــدی در راســتای ممانعــت از
برخــی
ّ
امنیـ ِ
ـت عمومــی
اضــرار بــه ســامت ،و ایجــا ِد اخــال در نظــم و ّ
اســت .اســتناد بــه مــاده  ۱۱۴ق.آ.د.ك .دارای چنــد ابهــام اســت.
توســل بــه
ابهــا ِم ا ّول مربــوط اســت بــه ایــن ســوال کــه آیــا ّ
ـرح شــکایت
توســط بازپــرس ،بایــد مســبوق بــه طـ ِ
ایــن مــاده ّ
باشــد یــا خیــر؟ بنظــر میرســد همچنــان کــه در ادامــهی
ماهیـ ِ
ـت «تصمیــم» روشــن خواهــد شــد ،بازپــرس
ـتار
ّ
ایــن نوشـ ْ
ِ
شــکایت شــاکی بــه اســتنا ِد ایــن
میتوانــد رأســاً و فــارغ از
1
الیـ ِ
ـت موضــو ِع مــاده نمایــد.
مــاده ،تصمیــم بــه جلوگیــری از ف ّع ّ
الیـ ِ
ـت موضــو ِع مــادهی
ع
ف
ع
ـو
ابهــا ِم دوم آنکــه ،ممکــن اســت در نـ ِ ّ ّ
مذکــور بحــث شــود و گفتــه شــود کــه ایــن مــاده بــر هــر نــوع
الیـ ِ
ـت تولیــدی و خدماتــی صــادق نیســت؛ یعنــی بایــد از ظاهر
ف ّع ّ
ـق منصــوص،
و عمــو ِم مــاده عــدول نمــوده و بــا توجــه بــه مصادیـ ِ
الیـ ِ
ـق تمثیلــی
ـت موضــو ِع مــاده را بــه مــوار ِد مشــابه مصادیـ ِ
ف ّع ّ
الیتهــای انجــام یافتــه در بســت ِر تلگــرام از
فروکاســت و لــذا ف ّع ّ
تخصصــی دارد .بنظــر نگارنــدگان ،ایــن
خــروج
موضــو ِع مــاده
ِ
ّ
ـکال منطقــی و اصولــی در
ـع نظــر از اشـ ِ
اشــکال وارد نیســت .قطـ ِ
تجویـ ِز انصــراف از ظاهــر و عمــو ِم مــاده ،نظـ ِر مق ّ ِنــن نیــز چنیــن
الیتهــای تولیــدی و
نبــوده و بــر شــمول مــاده بــر انــوا ِع ف ّع ّ
خدماتــی تأکیــد داشــته اســت(نظریهی مجمــع فقهــی شــورای
نگهبــان .)1390،تنهــا نکتـهای کــه اینجــا باقــی میمانــد اینکــه،
الیتهــای ممنوعــهی متعلّــق بــه کاربــران را
آیــا میتــوان ف ّع ّ
رســان تلگــرام نســبت داد و بــه ایــن اعتبــار،
بــه خــو ِد پیام
ِ
دســتور بــه فیلترینــگ داد؟ در ایــن خصــوص نیــز ،بنظــر
الیــت» واژهای اســت کــه
میرســد مانعــی وجــود نــدارد زیــرا «ف ّع ّ
ــق آن تفســیر گــردد و از آنجــا
بایــد بــا
امعــان نظــر بــه متعلَّ ِ
ِ
ِ
ـی هــر پیامرســان چیــزی غیــر از ایجــا ِد بســت ِر
ـ
اصل
ـت
ـ
الی
ِ
کــه ف ّع ّ
الیـ ِ
ـت کاربــران نیســت ،لــذا ایجــا ِد چنیــن بســتری
الزم بــرای ف ّع ّ
الیتهــای تکنولوژیــک
کــه مســتلز ِم بســیاری از اقدامــات و ف ّع ّ

بازپرس پرونده ،ظاهراً شکایاتی واصل شده است.
تصمیم
 .1الب ّته باید توجه داشت که این اشکال در مانحنفیه مطرح نیست زیرا براساس
ِ
ِ

خبرنامه
عدالت
کیفری
و ح ّتــی فیزیکــی و ســختافزاریِ مســتمر و مــداوم اســت را
نمیتــوان انفعــال نامیــد! بنابرایــن ،اساســاً تحقّــق و معنــای
الیتهــای مســتم ِر
الیتهــای کاربــران نیــز تنهــا در گــرو ف ّع ّ
ف ّع ّ
ِ
کننــدگان چنیــن
تکنولوژیــک دارنــدگان و مدیریت
فیزیکــی و
ِ
پیامرســانی اســت.
ِ
بحــث بعــدی ،بــه نکتــهی قبلــی مربــوط اســت.
قابــل
ابهــا ِم
ِ
ـل اینکــه تنهــا «برخــی» از اقدامـ ِ
ـات
اینکــه آیــا میتــوان بــه دلیـ ِ
مضــر بــه
و
مجرمانــه
بســتر،
و
فضــا
صــورت گرفتــه در ایــن
ّ
ســامت و مخـ ّ
امنیــت بودهاســت ،از ادامـهی «تمــام»
ـل نظــم و ّ
الی ِ
ــت ایــن پیامرســان جلوگیــری کــرد؟ بنظــر میرســد،
ف ّع ّ
ـل عظیمــی از کاربرانــی
ـن
چنیـ
ـوق خیـ ِ
ـض حقـ ِ
ممنوعیتــی نقـ ِ
ّ
الیتهــای مفیــد و انســانی دارنــد و لــذا جلوگیــری
اســت کــه ف ّع ّ
ِ
مقامــات دســتوردهنده و
از تمــام دسترســیها ممکــن اســت
ارتــکاب جــر ِم موضــو ِع مــادهی ۵۷۰
مظــان
اقدامکننــده را در
ِ
ّ
ـل ایــن اشــکال درســت ،ولــی
ـون تعزیــرات قــرار دهــد .اصـ ِ
قانـ ِ
ّ
محــل تأ ّمــل اســت .اساســاً ،نظــر بــه ماهیــت
در مانحنفیــه
تأمینــی و موردمحــور دســتور موضــوع مــاده  114کــه صرفــاً
مرتبــط بــا خطــرات و تهدیدهــای موجــود اســت ،بایــد تنهــا
تبــادل
تمامــی بســت ِر
مصادیــق مجرمانــه حــذف گــردد نــه
ِ
ِ
ِ
اطالعــات .بــه همیــن دلیــل اســت کــه در مــوا ّ ِد  ۷۴۹تــا ۷۵۱
ِ
خدمــات میزبانــی
دهنــدگان
همچنــان کــه خواهــد آمــد ،ارائه
ِ
و دسترســیّ ،
موظــف بــه حــذفِ
ـق مجرمانــهی اعالمــی
ـ
مصادی
ِ
تشــخیص مصادیــق و یــا مقــا ِم قضایــی
از طــرفِ کمیتــهی
ِ
ْ
هســتند .ولــی ایــن انفــکاک مســتلز ِم وجــو ِد بســت ِر تکنولوژیـ ِ
ـک
نمایندگــی پیامرســان
آن در کشــور ،یعنــی وجــو ِد سِ ــر ِور یــا
ِ
در ایــران اســت کــه ظاهــرا ً ایــن شــرط وجــود نــدارد .بنابرایــن،
«وضعی ِ
اخــال
ــر محظــو ِر»
اگــر بازپــرس در
ِ
ــت َد َو ِ
ّ
ران دو َس ْ
امنی ِ
حقــوق ســای ِر
نقــض
ــت عمومــی از یــک ســو ،و
ِ
ِ
نظــم و ّ
کاربــران از ســوی دیگــر ،قــرار گرفته(کــه الب ّتــه ،شــواه ِد آن
ـی
بــرای نگارنــدگان روشــن نیســت!) ،و بــر ایــن اســاس ،دسترسـ ِ
تمامــی کاربــران را مســدود کــرده باشــد ،اختیــا ِر خطیــری نموده
ـل پرشــمار ،دقیــق ،قطعی و روشــنی
اســت و بایــد شــواهد و دالیـ ِ
داشــته باشــد کــه بــا اتّــکای بــه آنهــا توانســته خــود را اقنــاع
ـی میلیونهــا ایرانــی را
نمایــد کــه در چنیــن تزاحمــی ،دسترسـ ِ
ّ
ـادل اطالعـ ِ
ـات مفیــد و
ـش اقتصــادی فوقالعــاده و تبـ ِ
بــا چرخـ ِ
ـزان ایــن بخــش نیــز
میـ
ـه
ه(کـ
توج
ـل
قابـ
ـیار
بسـ
ـش
ِ
آگاهیبخـ ِ
ِ ّ
بــر نگارنــدگان پوشــیده اســت ولــی احتمــاالً هــر کاربری شــهودا ً
ارتــکازا ً تصدیــق نمایــد) را قطــع کنــد! حــال آنکــه ،عــاوه بــر
ـی چنیــن
معلــوم نبـ ِ
منیتـ ِ
ـودن متودولــوژیِ اصولــی -اقتصــادیّ -
ـن مذکــور
ـم بازپــرس ،اصـ ِ
ـل شــواهد و قرائـ ِ
ترجیحــی در تصمیـ ِ
تصمیــم مذکــور ذکــر شــدهاند و
نیــز ،بــه اجمــال و ابهــام در
ِ
ّ
اشــکال
محــل
نظــر،
ایــن
از
بازپــرس
لــذا تصمیــم و اختیــار
ِ
ـدی اســت.
جـ ّ
مبحث دوم :مجرای قانونی اعمال تصمیم
بازپــرس در مســتندات دســتور مســدود ســازی تلگــرام بــه مــواد
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 ۷۴۹و  ۷۵۱قانــون مجــازات اســامی نیــز تمســک جســته
کــه بیــان مطالبــی در ارتبــاط بــا مــواد مذکــور خالــی از فایــده
نخواهــد بــود.
برخــاف کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانــه ،اســتناد مقــام
قضایــی بــه مــواد  ۷۴۹و  ۷۵۱قانونـاً منــوط بــه وجــود شــکایت
شــاکی اســت .ایــن شــرط از تبصــره  ۲مــاده  ۷۴۹و عبــارت «...
مقــام قضایــی رســیدگی کننــده بــه پرونــده »...مصــرح در مــاده
 ۷۵۱قانــون مجــازات اســامی قابــل برداشــت اســت .گرچــه
علــی الظاهــر و حســب ادعــا ،در مسدودســازی پیــام رســان
تلگــرام شــکایاتی مطــرح بــوده ولــی بعــد از گذشــت حــدود ســه
ســال از هویــت شــکات ،مشــتکی عنهــم و سرنوشــت پرونــده
قضایــی خبــری در دســترس نیســت!
بــا تدقیــق در مــواد  ۷۴۹و  ۷۵۱قانــون مجــازات اســامی،
«محتــوای مجرمانــه» موضــوع فیلتــر یــا ممنوعیــت دسترســی
اســت ،کــه البتــه مصادیــق آن بــه صراحــت در مــاده ،۷۴۹
یکــی محتــوای ناشــی از جرایــم رایان ـهای و دیگــری محتوایــی
کــه بــرای ارتــکاب جرایــم رایانــه ای بــه کار مــیرود عنــوان
گردیــده اســت .ایــن فــرض کــه پیامرســان تلگــرام در دســته
دوم محتــوای مجرمانــه یعنــی محتوایــی کــه بــرای ارتــکاب
جرایــم رایان ـهای بــه کار م ـیرود قــرار دارد ،بــه راحتــی قابــل
پذیــرش نیســت؛ چــرا کــه اوالً عبــارت «...محتــوای مجرمانــه
کــه در چهارچــوب قانــون تنظیــم شــده اســت »...مقــرر در مــاده
 ۷۴۹قانــون مجــازات اســامی بــه مــاده  ۷۵۳آن قانــون اشــاره
دارد کــه بــر اســاس آن (مصادیــق) محتوایــی کــه بــرای ارتــکاب
جرایــم رایان ـهای بــه کار بــرده شــده تصریــح شــده اســت ثانی ـاً
بــر اســاس بنــد الــف مــاده  ۷۵۳نــرم افزارهــا یــا هــر ابــزار
الکترونیکــی کــه «صرفـاً» بــه منظــور ارتــکاب جرایــم رایانـهای
بــه کار م ـیرود جــرم و مرتکــب آن مشــمول مجــازات قانونــی
مقــرر خواهــد بــود بــا ایــن حــال حتــی برخــی از حقوقدانــان
مصــداق ایــن بنــد را بدافزارهایــی از قبیــل ویروسهــا ،کرمهــا،
اســبهای تروجــان و بمبهــای نــرم افــزاری میداننــد
( عالــی پــور؛  )۳۳۰ :۱۳۹۰لــذا اگــر تلگــرام را مصداقــی از
بدافزارهــا قلمــداد کنیــم در صورتــی کــه صرفــاً بــه منظــور
ارتــکاب جــرم رایانـهای بــه کار رفتــه باشــد مســدود ســازی آن
وجاهــت قانونــی خواهــد داشــت.
اســتناد بــه مــاده  ۷۵۱قانــون مجازات اســامی از جنبــه مخاطب
ایــن مــاده نیــز جــای اشــکال اســت؛ چــرا کــه مخاطبیــن آن،
صرف ـاً ارائــه دهنــدگان خدمــات میزبانــی هســتند کــه حســب
بنــد ب مــاده  ۱آییننامــه جمــعآوری و اســتنادپذیری ادلــه
الکترونیکــی مصــوب  « ۱۳۹۳اشــخاصی هســتند کــه امــکان
دسترســی کاربــران بــه فضــای ایجــاد شــده توســط ســامانههای
رایان ـهای و مخابراتــی و ارتباطــی تحــت تصــرف کنتــرل خــود
را بــه کاربــران واگــذار میکننــد و رأســاً یــا توســط کاربــر
متقاضــی دادههــای رایانــهای را جهــت نگهــداری ،انتشــار و
توزیــع جهــت ارائــه در شــبکههای داخلــی و بینالمللــی یــا
بــا هــر منظــور دیگــر ذخیــره و پــردازش کننــد» .بــر اســاس
تعریــف مذکــور ارائــه دهنــدگان خدمــات میزبانــی تجهیــزات
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و امکانــات الزم را بــرای ذخیــره و عرضــه اطالعــات از طریــق تصمیــم را روشــن نمایــد .مشــخص اســت کــه تصمیــم بازپــرس
در اختیــار قــرار دادن فضــای اینترنــت بــرای کاربــران فراهــم قاعدتــاً نمیتوانــد حکــم باشــد؛ ولــی ،در قــرار یــا دســتور
میکند(عزیــزی؛  .)۳۴ :۱۳۹۴اشــخاص مذکــور در ایــن مــاده موقــت بــودن تردیــ ِد بــدوی وجــود دارد .بنظــر مــی رســد در
ـی بازپــرس
میبایســت بــه محــض دریافــت دســتور کارگــروه و یــا قاضــی ،مقایس ـهی ایــن تصمیــم بــا ســای ِر تصمیمــات قضایـ ِ
ادامــه دسترســی بــه محتــوای مجرمانــه را ممنــوع نماینــد .یــا دادگاه کیفــری و نظــر بــه شــباهت ماهــوی میــان آنهــا،
همچنــان کــه برخــی نویســندگان
مکلــف بــودن ایــن اشــخاص بــه اجــرای
معتقدنــد (رحمــدل؛-107: 1397
دســتور ،تخصصــاً ارائهدهنــدگان
فیلترینــگ تلگــرام بــر مبنــای مــاده ۱۱۴
 )108ایــن تصمیــم را بتــوان دســتور
خدمــات میزبانــی خارجــی را کــه
قانــون آییــن دادرســیکیفــری و از مجــرای
موقــت دانســت .گرچــه دســتور موقــت
در ایــران فاقــد نمایندگــی اســت ،از
مــواد متعــددی بــه ویــژه مــواد  ۷۴۹و ۷۵۱
گرفتــه
صــورت
اســامی
مجــازات
قانــون
در امــور کیفــری منصــوص نیســت
شــمول مــاده خــارج میکنــد .از آنجــا
اســت .اســتناد بازپــرس در صــدور دســتور
ولــی مصادیــق مختلــف و متعــددی
کــه ظاهــرا ً ارائهدهنــدگان خدمــات
ـرای
ـ
مج
و
ـا
ـ
مبن
ـر
ـ
منظ
دو
از
ـرام
ـ
تلگ
ـازی
ـ
مسدوس
دارد کــه در همگــی آنهــا جهــت
میزبانــی پیامرســان تلگــرام ،داخلــی
فیلترینــگ دارای ایــرادات حقوقــی اســت.
جلوگیــری از تــداوم عمــل مجرمانـهای
و یــا خارجــی دارای نمایندگــی در
کــه در ارتبــاط بــا نظــم عمومــی اســت
داخــل کشــور نبــوده ،بازپــرس پرونــده
در اســتناد بــه مــاده  ۷۵۱قانــون مجــازات اســامی شــتابزده صــادر میشــود کــه در اغلــب مــوارد نیــز فوریــت امــر نیــز
اتخــاذ چنیــن تصمیمــی را اقتضــا میکنــد(ر.ک .همــان.)109 :
عمــل کــرده اســت.
نظــر بــه عــدم امــکان قانونــی و عملــی در الــزام ارائهدهنــدگان بــه همیــن دلیــل ،تصمیــم ملحــوظ در مــاده  ۱۱۴در مــوارد
خدمــات میزبانــی خارجــی بــرای ممنــوع کــردن دسترســی ضــروری ،مــورد محــور و تنهــا جهــت جلوگیــری از گســترش
بــه تلگــرام (اگــر بتــوان تلگــرام را محتــوای مجرمانــه قلمــداد دامنــهی جــرم و آن هــم جرایمــی کــه مســتقیماً ســامت،
نمــود) تنهــا راه مقابلــه بــا پیامرســان تلگــرام ،فیلتــر کــردن نظــم و امنیــت عمومــی را بــه شــکل شــدیدی نشــانه رفتهانــد،
آن از مجــرای ارائــه دهنــدگان خدمــات دسترســی اســت .ایــن اتخــاذ میشــود .بنابرایــن ،اوالً بدیهــی اســت کــه اثــ ِر چنیــن
مرجــع بــه موجــب بنــد الــف مــاده  ۱آییــن نامــه «اشــخاصی تصمیمــی محــدود بــه وجــود خطــرات فــوق اســت و لــذا بــا
هســتند کــه امــکان ارتبــاط کاربــران را بــا شــبکههای رایانـهای رفــع محــذور ،تصمیــم مذکــور نیــز ملغیاالثــر خواهــد بــود و
ـن آثــا ِر
ـی تأمیـ ِ
ـبث بــه ایــن مــاده ،در پـ ِ
یــا مخابراتــی و ارتباطــی داخلــی یــا بینالمللــی یــا هــر شــبکه ثانی ـاً نمیتــوان بــا تشـ ّ
ـج
مســتقل دیگــر فراهــم م ـیآورد »...
ـم قطعـ ِ
ـی کیفــری بــود یعنــی نمیتــوان آثــار و نتایـ ِ
یــک حکـ ِ
گرچــه اســتناد بــه مــاده  ۷۴۹قانــون مجــازات اســامی از بعــد «حکــم قطعــی کیفــری» را در قالــب چنیــن دســتوری ریخــت.
مخاطــب دســتور قاضــی یــا کارگــروه ،صحیــح اســت ولــی ایــن بــر ایــن اســاس ،تصمیــم بــه فیلترینــگ تلگــرام مبتنــی بــر
امــر رافــع موانــع پیــش گفتــه در اســتناد بــه ایــن مــاده ،بــرای مــاده  ۱۱۴بایــد موقتــی باشــد و لــذا تــا صــدور قــرار نهایــی یــا
حکــم دادگاه اعتبــار خواهــد داشــت.
مســدود ســازی پیــام رســان تلگــرام نیســت.
فصل دوم :ماهیت و اعتبار فیلترینگ تلگرام

مبحث دوم :قابلیت اعتراض به تصمیم

بــه محــض صــدور دســتور فیلترینــگ تلگرام ســؤاالت و شــبهات
بیشــماری در ارتبــاط بــا تصمیــم مذکــور بیــن حقوقدانــان
مطــرح شــد کــه از اهــم انهــا میتــوان بــه ماهیــت و اعتبــار(
تــداوم) و قابلیــت اعتــراض ایــن تصمیــم اشــاره کــرد .در ادامــه
طــی دو بحــث تصمیــم قضایــی از نظــر ماهیــت و اعتبــار و در
نهایــت در بســتر تحلیــل حقوقــی ،قابلیــت اعتــراض بــه آن
مــورد مداقــه قــرار خواهــد گرفــت.

وضعیــت روشــن آرای کیفــری اعــم از حکــم و قــرار تــا حــد
زیــادی وامدار توجــه و تصریــح قانونگــذار بــه مصادیــق و آثــار آن
اســت در مقابــل ً،نامعلــوم بــودن جایــگاه دقیــق دســتور موقــت
کیفــری ،بــه وضعیــت نامنظــم و آثــار مبهــم چنیــن تصمیماتــی
منجــر شــده اســت .یکــی از آثــار حاکــم بــر آرای قضایــی
قابلیــت اعتــراض از طــرق عــادی و فــوق العــاده اســت .قانون ـاً
بــرای اعتــراض بــه دســتورهای موقــت کیفــری ،حکــم کلــی و
مشــخصی وجــود نــدارد و نــص صریــح مــاده  427قانــون آییــن
دارســی کیفــری نیــز صرف ـاَ آرای محاکــم اعــم از حکــم و قــرار
را قابــل تجدیدنظــر و فرجــام خواهــی اعــام و منصــرف از ســایر
تصمیمــات قضایــی از جملــه دســتور موقــت اســت .اعتــراض بــه
دســتور مسدودســازی تلگــرام نــه بــر مبنــای عمومــات بلکــه بــه
موجــب حکــم خــاص مقــرر در قســمت آخــر مــاده  114قانــون
آییــن دارســی کیفــری اســت کــه چنیــن تصمیمــی را ظــرف
 5روز قابــل اعتــراض در محاکــم کیفــری اعــام نمــوده اســت.

مبحث اول :ماهیت و تداوم تصمیم
قطــع نظــر از ابهامــات و اشــکاالت مربــوط بــه مــادهی ۱۱۴
ق.آ.د.ک .بعنــوان مســتند اصلــی و مبنــای ســایر اســتنادات
بازپــرس« ،ماهیـ ِ
ـت اقــدا ِم» مبتنــی بــر ایــن مــاده اهمیت فــراوان
ـج تأثیرگــذار دارد .مقنــن ،اقــدا ِم مذکــور توســط بازپــرس
و نتایـ ِ
ـم ایــن
را فیالجملــه «تصمیــم» دانســته اســت بــدون اینکــه قسـ ِ
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پیشتــر بیــان گردیــد کــه دســتور فیلترینــگ تلگــرام «حکــم
قطعــی کیفــری» نبــوده تــا بــه موجــب مــاده  474قانــون آییــن
دادرســی کیفــری در قالــب اعــاده دادرســی عــام 1قابــل طــرح در
دیــوان عالــی کشــور باشــد و از طرفــی دســتور موقت اصــداری از
ناحیــه بازپــرس بــا قیــد کلمــه» دادگاههــا» در عبــارت « دســتور
موقــت دادگاههــا» منــدرج در تبصــره  2مــاده  477قانــون
مذکــور ،خــروج تخصصــی دارد لــذا دســتور موقــت فیلترینــگ
تلگــرام از مجــرای هیــچ یــک از انــواع اعــاده دادرســی قابــل
طــرح در دیــوان عالــی کشــور یــا شــعبه خــاص موضــوع مــاده
 477قانــون آییــن دارســی کیفــری نیســت و علــت ایــن امــر
نیــز ریشــه در ماهیــت ایــن نــوع دســتور یعنــی موقتــی بــودن
و اعتبــار آن تــا رفــع فوریــت و یــا اتخــاذ تصمیــم نهایــی ،دارد.
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تلگــرام ،از هیــچ طریقــی تصمیــم مذکــور قابــل طــرح در دیــوان
عالــی کشــور و یــا شــعبه خــاص رســیدگی کننــده بــه اعــاده
دادرســی خــاص ،نیســت و علــت ایــن امــر ریشــه در ماهیــت
چنیــن تصمیمــی دارد؛ چــرا کــه تصمیــم موضــوع مــاده 114
قانــون آییــن دادرســی کیفــری از جملــه فیلترینــگ تلگــرام،
ماهیت ـاً اقدامــی تأمینــی ،مقطعــی و مــورد محــور بــوده کــه در
قالــب دســتور موقــت صــادر و اعتبــار آن تــا رفــع فوریــت یــا
تصمیــم نهایــی مرجــع قضایــی اســت.

برآمد
فیلترینــگ تلگــرام بــر مبنــای مــاده  ۱۱۴قانــون آییــن دادرســی
کیفــری و از مجــرای مــواد متعــددی بــه ویــژه مــواد  ۷۴۹و ۷۵۱
قانــون مجــازات اســامی صــورت گرفتــه اســت .اســتناد بازپــرس
در صــدور دســتور مسدوســازی تلگــرام از دو منظــر مبنــا و
مجــرای فیلترینــگ دارای ایــرادات حقوقــی اســت .مــاده ۱۱۴
قانــون فــوق االشــعار مبنــای ممنوعیــت آن بخــش از فعالیــت
هایــی اســت کــه تهدیــدی بــرای ســامت ،نظــم و امنیــت
جامعــه باشــد ،بــا ایــن حــال مسدودســازی کل تلگــرام بــه جــای
بخــش تهدیدآمیــز فعالیــت ایــن پیــام رســان بــا هــر توجیهــی،
بــار دیگــر حاکــی از ارجحیــت و غلبــه مؤلفــه امنیــت در تقابــل
بــا حقــوق و آزادیهــا اســت .فیلترینــگ تلگــرام توســط مرجــع
قضایــی از مجــرای مــواد  749و  751قانــون مجــازات اســامی
نیازمنــد طــرح شــکایت بــوده کــه بــا وجــود تصریــح بــه ایــن
شــرط در دســتور قضایــی تــا کنــون از رونــد و سرنوشــت پرونــده
قضایــی خبــری نیســت و گویــی کــه از همــان ابتــدا پرونــده
فاقــد شــاکی بــوده اســت! .اجــرای دســتور فیلترینــگ تلگــرام
بــا اســتناد بــه مــاده  751قانــون مجــازات اســامی مســتلزم
ایــن اســت کــه مخاطــب ایــن مــاده ،قانون ـاً مکلــف بــه اجــرای
دســتور مذکــور باشــد در حالــی کــه در مانحــن فیه ارائــه دهنده
خدمــات میزبانــی تلگــرام خارجــی بــوده و تلکیفــی بــه اعمــال
دســتور فیلترینــگ تلگــرام نخواهــد داشــت بــه همیــن دلیــل
اســتناد بــه مــاده مذکــور فاقــد وجاهــت قانونــی اســت .بــه واقــع
میتــوان گفــت کــه در اســتناد بــه مــاده  ،749تنهــا شــرطی
کــه در صــدور و اجــرای فیلترینــگ تلگــرام ثابــت اســت مخاطب
دســتور یعنــی ارائهدهنــدگان خدمــات دسترســی داخلــی اســت
و ســایر شــرایط از جملــه «محتــوای مجرمانــه» شــناختن تلگرام
و انتســاب فعالیــت صــرف مجرمانــه بــه آن ،در هالـهای از ابهــام
اســت .قطــع نظــر از قابــل اعتــراض بــودن تصمیــم فیلترینــگ

منابع و مآخذ
خالقــی ،علــی (  ،)1395نکتــه هــا در قانــون آییــن دارســیکیفــری ،چــاپ هفتــم ،تهــران :شــهر دانــش
عزیــزی ،امیرمهــدی ( ،)1394حقــوق کیفــری جرایــم رایانــهای ،چــاپ دوم ،تهــران :مجــد
عالــی پــور ،حســن ( ،)1390حقــوق کیفــری فنــاوری اطالعات،چــاپ اول ،تهران :خرســندی
رحمــدل ،منصــور ( ،)1397امــور فــوری در دادرســی کیفــری،مجلــه پژوهشــهای حقــوق جــزا و جــرم شناســی،نیم ســال اول،
شــماره .11
 نظریــهی مجمــع مشــورتی فقهــی شــورای نگهبــان درخصــوص مــاده  114الیحــه آییــن دادرســی کیفــری  ،ســامانه
جامــع نظــرات شــورای نگهبــان1390 ،

 .1برخی از حقوقدانان اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه را به ترتیب اعاده دادرسی عام و خاص عنوان نموده اند( ر.ک خالقی476 :1395،
و)483
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تحریم های اقتصادی یکجانبه در دوران
پاندمی کرونا؛ جنایت علیه بشریت؟

نویسنده :امین زحمتکش
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1

 -1مقدمه
هم ــواره موض ــوع اعم ــال تحریمه ــای اقتص ــادی از س ــوی ش ــورای
امنی ــت ،علی ــه دولتهای ــی ک ــه اقدام ــات آنه ــا نقضکنن ــده ی ــا
تهدیدکننـــدهی صلـــح و امنیـــت بینالمللـــی مطابـــق بـــا فصـــل
هفتـــم منشـــور ســـازمان ملـــل متحـــد تلقـــی میگـــردد و نیـــز
اعمـــال تحریمهـــای اقتصـــادیِ یکجانبـــه از ســـوی کشـــورهای
قدرتمنـــد کـــه خـــارج از ســـازوکار قانونـــی پیشبینیشـــده
در مـــادهی  41منشـــور ،چنیـــن تحریمهایـــی را در رأس
سیاســـتهای خارجـــی خـــود قـــرار میدهنـــد و ایـــن موضـــوع
کـــه آیـــا بهکارگیـــری ایـــن تحریمهـــای اقتصـــادیِ چندجانبـــه

 .2برای مثال مراجعه کنید به:

یـــا یکجانبـــه ،مطابـــق بـــا موازیـــن حقـــوقبینالملـــل و حقـــوق
بش ــر میباش ــد ی ــا خی ــر ،در مرک ــز توج ــه پژوهش ــگران حق ــوق
بینالملـــل عمومـــی ،حقـــوق بینالملـــل بشردوســـتانه و نیـــز
مدافعـــان و فعـــاالن عرصـــهی حقـــوق بشـــر قـــرار داشـــته و از
زوایـــای مختلـــف مـــورد بررســـی و نقـــد علمـــی قـــرار گرفتـــه
2
اســـت.
بـــا شـــیوع ویـــروس کرونـــا از زمســـتان ســـال گذشـــته تـــا
کنـــون و جـــان باختـــن صدهـــا هـــزار نفـــر در سراســـر دنیـــا و
شـــکلگیری یـــک بحـــران بینالمللـــی کـــه از ســـوی ســـازمان
بهداش ــت جهان ــی ب ــه عن ــوان تهدی ــد ج ــدی علی ــه س ــامت بش ــر،
بهداش ــت جهان ــی و امنی ــت غذای ــی اع ــام گردی ــده اس ــت 3و ب ــا
1. a_zahmatkesh@sbu.ac.ir
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توجـــه بـــه گزارشهـــای کمیســـاریای عالـــی 1و گزارشـــگر
ویـــژهی حقـــوق بشـــر ســـازمان ملـــل متحـــد در راســـتای
بررســـی تأثیـــر تحریمهـــای یکجانبـــهی اقتصـــادی بـــر
حفـــظ و رعایـــت حقـــوق بشـــر در دوران پاندمـــی کرونـــا 2و
درخواســـتهای متعـــدد دبیـــر کل ســـازمان ملـــل متحـــد،3
5
مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل متحـــد ،4اتحادیـــهی اروپـــا
و کشـــورهای عضـــو جنبـــش عـــدم تعهـــد 6در قالـــب
گـــزارش ،بیانیـــه و قطعنامـــه از کشـــورهای وضعکننـــدهی
تحریمهـــای اقتصـــادیِ یکجانبـــه جهـــت لغـــو یـــا تعلیـــق
تحریمهـــای خـــود در راســـتای تســـهیل مقابلـــهی
دولته ــای تح ــت تحری ــم ب ــا ای ــن بح ــران جهان ــی ،اکن ــون
ایـــن ســـؤال بـــه طـــور جدیتـــری مطـــرح شـــده اســـت کـــه
آیـــا اعمـــال و اســـتمرار تحریمهـــای اقتصـــادی یکجانبـــه در
دوران فراگیـــری ویـــروس کرونـــا علیـــه کشـــورها ،میتوانـــد
از منظـــر اساســـنامهی دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی ،جنایـــت
علیـــه بشـــریت تلقـــی گـــردد؟
بـــه عبـــارت دیگـــر ،آیـــا در صورتـــی کـــه تحریمهـــای
یکجانبـــهی اقتصـــادیِ اعمالشـــده علیـــه برخـــی کشـــورها
ماننـــد ایـــران ،کوبـــا ،ونزوئـــا ،کـــره شـــمالی ،ســـوریه و ...در
ِ
شـــرایط اضطـــراری کـــه مدیریـــت و مقابلـــه بـــا آن
چنیـــن
مســـتلزم همکاریهـــای بینالمللـــی و تســـهیل تبـــادالت
مالـــی و تجـــاری وکمکرســـانیهای بشردوســـتانه بـــوده
و تعلیـــق یـــا لغـــو آنـــان از ســـوی نهادهـــای بینالمللـــی
مختلـــف کـــه بـــه برخـــی از آنـــان فوقـــاً اشـــاره شـــد مـــورد
تأکیـــد قـــرار گرفتـــه اســـت ،منجـــر بـــه مـــرگ مبتالیـــان
بـــه ایـــن بیمـــاری ،از بیـــن رفتـــن بخشـــی از جمعیـــت ایـــن
کشـــورها بـــر اثـــر تحمیـــل شـــرایط خاصـــی از زندگـــی بـــر
آنـــان از جملـــه از طریـــق جلوگیـــری از دسترســـی آنهـــا بـــه
م ــواد غذای ــی و داروی ــی ش ــود ی ــا منته ــی ب ــه اذی ــت و آزار
شـــهروندان ایـــن کشـــورها از طریـــق محـــروم کـــردن آنـــان
از حقـــوق اساســـی و بنیادیـــن خـــود بـــر خـــاف موازیـــن
حقـــوق بینالملـــل در قالـــب تحریمهـــا و بـــر اســـاس
هویـــت سیاســـی ،نـــژادی ،ملـــی ،قومـــی ،فرهنگـــی ،مذهبـــی
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جنســـیتی آن جمعیـــت یـــا کشـــور و ســـایر اعمـــال غیـــر
و
ِ
انس ــانی ک ــه رن ــج ش ــدید ی ــا صدمــهی ج ــدیِ جس ــمی ی ــا
روانـــی بـــه انســـان وارد میکننـــد ،گـــردد ،جنایـــت علیـــه
بشـــریت تحقـــق یافتـــه اســـت؟
بـــر اســـاس اساســـنامهی دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی،
رفتارهـــای فـــوق االشـــعار کـــه منطبـــق بـــر بندهـــای
اول ،دوم ،هشـــتم و یازدهـــم مـــادهی  7اساســـنامهی رم
میباشـــند ،چنانچـــه در چارچـــوب یـــک تهاجـــم گســـترده
یـــا ســـازمانیافته علیـــه هـــر جمعیـــت غیـــر نظامـــی و بـــا
علـــم بـــه آن تهاجـــم و در جهـــت پیشـــبرد یـــا پیـــروی از
سیاســـت یـــک دولـــت یـــا ســـازمان بـــرای انجـــام چنیـــن
حملـــهای ،ارتـــکاب یابـــد ،جنایـــت علیـــه بشـــریت تلقـــی
میگـــردد.
7
در پرونـــدهی کاتانـــگا  ،شـــعبهی بـــدویِ دیـــوان اینگونـــه
اس ــتدالل نم ــود ک ــه اح ــراز چنی ــن سیاس ــتی از س ــوی ی ــک
دولـــت یـــا ســـازمان ،مســـتلزم اثبـــات ایـــن موضـــوع ســـت
کـــه آن دولـــت یـــا ســـازمان ،قصـــد تهاجـــم علیـــه جمعیـــت
غیرنظامـــی را داشـــته اســـت .بـــه عبـــارت دیگـــر ،تحریمهـــا
میبایســـت مســـتقیماً بـــا هـــدف قتـــل ،نابودســـازی،
آزار و اذیـــت و ســـایر اعمـــال غیـــر انســـانی علیـــه جمعیـــت
غیرنظامـــی یـــک کشـــور ،وضـــع و تحمیـــل شـــده باشـــند.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه هـــدف اولیـــه و عمـــدهی وضـــع
نظـــام تحریمهـــای یکجانبـــه علیـــه یـــک کشـــور؛ آنگونـــه
کـــه در کالم سیاســـتمداران ،بیانیههـــا و اســـناد سیاســـت
خارجـــی بازتـــاب مییابـــد ،عبـــارت اســـت از تغییـــر یـــک
نظـــام و یـــا رفتـــار آن در حوزههـــای خـــاص میباشـــد.
در پرونـــدهی ویلیـــام روتـــو در وضعیـــت کشـــور جمهـــوری
کنی ــا ،8ش ــعبهی ب ــدوی دی ــوان ،سیاس ــت دول ــت کنی ــا مبن ــی
بـــر اخـــراج مخالفـــان از کشـــور جهـــت ایجـــاد یـــک جنـــاح
سیاس ــی واح ــد و متح ــد را منطب ــق ب ــر م ــادهی  7اساس ــنامه
ندانس ــت؛ ب ــا ای ــن اس ــتدالل ک ــه چنی ــن رفت ــاری صرف ــا ی ــک
اق ــدام ماهیت ــا سیاس ــی اس ــت .ای ــن رفت ــار قطع ــا ب ــر اس ــاس
موازیـــن مســـلم حقـــوق بینالملـــل از جملـــه اصـــل عـــدم

1. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25848&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCMCOVID19GuidanceNote.pdf
2. https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E
3. https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19response-and
https://www.un.org/en/coronavirus/war-needs-war-time-plan-fight-it
4. https://undocs.org/en/A/RES/270/74
5. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/03/04/2020/declaration-by-the-high-representativejosep-borrell-on-behalf-of-the-eu-on-the-un-secretary-general-s-appeal-for-an-immediate-global-ceasefire/
6. https://namazerbaijan.org/pdf/acdoc9.pdf
7. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR04025_2015.PDF
8. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR01004_2012.PDF
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مداخلـــه ،نقـــض حاکمیـــت یـــک کشـــور و نقـــض حـــق بـــر
تعییـــن سرنوشـــت یـــک ملـــت اســـت؛ امـــا بـــا ایـــن حـــال،
مســـتوجب مســـئولیت کیفـــری بینالمللـــی
موجـــب و
ِ
نمیباشـــد.
همچنی ــن از آنجای ــی ک ــه بن ــد اول از پاراگ ــراف دوم م ــادهی
 7اساســـنامهی رم ،تهاجـــم را بـــه عنـــوان مجموعـــهای از
اقدام ــات ش ــامل ارت ــکاب متع ــدد و مک ــرر اعم ــال مذک ــور در
پاراگ ــراف اول ک ــه در ی ــک رون ــد ارت ــکاب مییابن ــد ،تعری ــف
مینمایـــد ،1لـــذا اینکـــه آیـــا اعمـــال تحریمهـــای یکجانبـــه،
یـــک تهاجـــم محســـوب میگـــردد یـــا خیـــر ،منـــوط بـــه
بررســـی ایـــن موضـــوع اســـت کـــه آیـــا وضـــع تحریمهـــا،
ب ــه نتای ــج مذک ــور در م ــادهی  7منج ــر میش ــوند ی ــا خی ــر.
پاس ــخ ای ــن س ــؤال ب ــا توج ــه ب ــه دش ــواری اح ــراز رابطــهی
ســـببیت فـــی مابیـــن تحریمهـــا از یکســـو و رفتارهـــا و
نتایـــج مذکـــور در مـــادهی  7از ســـوی دیگـــر و همچنیـــن
ِ
نیـــت الزم جهـــت تحقـــق جنایـــت
دشـــواری احـــراز ســـوء
علیـــه بشـــریت ،خیـــر میباشـــد.
 -2امکانســـنجی تطابـــق اعمـــال تحریمهـــای
یکجانبـــه بـــا بندهـــای ()a)،(b)،(h)،(k؛(7 )1
اساســـنامه رم
ح ــال ب ــه ط ــور جداگان ــه و ب ــه اختص ــار ب ــه بررس ــی رک ــن
مـــادی متشـــکلهی جنایـــت علیـــه بشـــریت در بندهـــای
اول ،2دوم ،3هشـــتم 4و یازدهـــم 5پاراگـــراف اول مـــادهی 7
اساســـنامهی دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی و امکانســـنجی
تحقـــق از طریـــق وضـــع تحریمهـــای یکجانبـــه ،ذیـــا
پرداختـــه میشـــود.
 -1-2قتل
دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی یوگوســـاوی در پرونـــدهی
زجنیـــل داللیـــک 6کـــه در پرونـــدهی بمبـــا 7در دیـــوان
کیفـــری بینالمللـــی نیـــز بـــه آن اســـتناد شـــده اســـت ،در
خصـــوص قتـــل ایـــن گونـــه بیـــان داشـــته اســـت« :رفتـــار

متهـــم میبایســـت علـــت عمـــده و اساســـی مـــرگ قربانـــی
باش ــد» .ب ــا وج ــود آنک ــه اعم ــال تحریــم علی ــه ی ــک کش ــور
قطعـــا منجـــر بـــه تشـــدید بحـــران اقتصـــادی در آن کشـــور
میگـــردد ،امـــا ایـــن کـــه اعمـــال ایـــن تحریمهـــا تـــا چـــه
میـــزان مســـتقیما بـــر روی افزایـــش نـــرخ مـــرگ و میـــر
ش ــهروندان کش ــورهای ه ــدف مؤث ــر اس ــت ،بس ــیار مناقش ــه
برانگیـــز بـــوده و در ایـــن خصـــوص ،احـــراز یـــک رابطـــه
علیـــت مســـتقیم میـــان اعمـــال نظـــام تحریمهـــا و مـــرگ
یـــک فـــرد ،شـــرط الزم میباشـــد.
در ارتبـــاط بـــا ســـوءنیت الزم قتـــل نیـــز میبایســـت بـــه
( 30 )2()bاز اساســـنامهی رم توجـــه نمودکـــه مقـــرر
مـــیدارد« :فـــرد قصـــد ایجـــاد نتیجـــه را داشـــته باشـــد یـــا
آگاه باشـــد کـــه ایـــن نتیجـــه در مســـیر طبیعـــی حـــوادث،
پیـــش خواهـــد آمـــد» .در پرونـــدهی کاتانـــگا ،8شـــعبهی
ب ــدوی دی ــوان ای ــن موض ــوع را روش ــن نم ــود ک ــه ضابطــهی
ِ
ســـوءنیت مذکـــور در بنـــد  bاز پاراگـــراف دوم مـــادهی
دوم
10
9
 30اساســـنامه  ،مســـتلزم یـــک قطعیـــت واقعـــی از ســـوی
مرتک ــب ب ــه عن ــوان ی ــک ضابط ــه ب ــا آس ــتانهی تحق ــق ب ــاال
اســـت .لـــذا در شـــرایطی کـــه قصـــد عمـــدهی کشـــورها از
اعمـــال تحریمهـــای یکجانبـــهی اقتصـــادی ،فروپاشـــی
اقتصـــادی ،تغییـــر نظـــام یـــا تغییـــر رفتـــار آن میباشـــد،
احـــراز ســـوءنیت قتـــل بـــا توجـــه بـــه ضابطـــهی مـــورد
اشـــاره ،بســـیار دشـــوار اســـت .بـــه عبـــارت دیگـــر ،نتایـــج
احتمالـــی حاصـــل از اعمـــال نظـــام تحریمهـــای یکجانبـــه
علی ــه ی ــک کش ــور از جمل ــه م ــرگ و می ــر ش ــهروندان ،غی ــر
قابـــل پیشبینـــی بـــوده و نمیتوانـــد در چارچـــوب ضوابـــط
مقـــرر در مـــادهی  30اساســـنامه قـــرار گیـــرد.
 -2-2نابودسازی
عنصـــر مـــادی نابودســـازی عبـــارت اســـت از قتـــل یـــک یـــا
بی ــش از ی ــک انس ــان از طری ــق تحمی ــل ش ــرایطی از زندگ ــی
بـــه جمعیـــت غیرنظامـــی بـــا هـــدف نابـــود کـــردن آنـــان .در
ایـــن خصـــوص ایـــن گونـــه اســـتدالل میشـــود کـــه اعمـــال
نظـــام تحریمهـــای اقتصـــادی یکجانبـــه علیـــه یـــک کشـــور،

”1. “a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1
2. Murder
3. Extermination
4. Persecution
5. Other inhuman acts
6. https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf
7. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR04528_2009.PDF
8. katanga
”9. “or is aware that it will occur in the ordinary course of events
10. Virtual certainty
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ش ــرایطی را ب ــه وج ــود مــیآورد ک ــه ام ــکان دسترس ــی ب ــه
غـــذا و دارو وجـــود نداشـــته و ایـــن شـــرایط نتیجتـــا منجـــر
بـــه نابـــودی بخشـــی از جمعیـــت کشـــور میگـــردد .امـــا بـــا
وجـــود ســـایر عوامـــل دخیـــل کـــه رابطـــهی ســـببیت را در
ایـــن خصـــوص مخـــدوش مینماینـــد از جملـــه نقـــش خـــود
دولتهـــای تحـــت تحریـــم در تشـــدید بحـــران اقتصـــادی
جوامـــع خـــود از طریـــق اعمـــال سیاســـتهای نســـنجیده و
ناکارآمـــد داخلـــی ،بســـیار غیـــر محتمـــل اســـت کـــه بتـــوان
اعمـــال تحریمهـــا را دلیـــل اساســـی و عمـــده در ایـــن
زمینـــه دانســـت.
عـــاوه بـــر ایـــن ،در نابودســـازی جمعیـــت یـــک کشـــور از
طری ــق محدودس ــازی ش ــرایط زندگ ــی ،واژهی «ب ــا ه ــدف»1؛
مذکـــور در بنـــد دوم پاراگـــراف دوم مـــادهی  7اساســـنامهی
دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی ،نشـــاندهندهی یـــک
آس ــتانهی ب ــاال ک ــه نزدی ــک ب ــه عم ــد 2اس ــت ،ب ــرای اح ــراز
ســـوءنیت الزم جهـــت تحقـــق جنایـــت علیـــه بشـــریت از
طریـــق رکـــن مـــادی نابودســـازی میباشـــد .ایـــن در حالـــی
اســـت کـــه همانگونـــه کـــه فوقـــا نیـــز اشـــاره شـــد ،هـــدف
اساســـی وضـــع نظـــام تحریمهـــای یکجانبـــه علیـــه یـــک
کشـــور؛ آنطـــور کـــه در کالم سیاســـتمداران ،بیانیههـــا و
اســـناد سیاســـت خارجـــی بازتـــاب مییابـــد ،عبـــارت اســـت
از تغیی ــر ی ــک نظ ــام و ی ــا رفت ــار آن و ن ــه قص ــد مس ــتقیم از
بیـــن بـــردن بخشـــی از جمعیـــت یـــک کشـــور.
 -3-2آزار و اذیت
آزار و اذیـــت ،متضمـــن محرومســـازی عامدانـــه و شـــدید
یـــک گـــروه از حقـــوق اساســـی و بنیادیـــن خـــود بـــه ســـبب
هویـــت آن جمعیـــت یـــا گـــروه (هویـــت سیاســـی ،نـــژادی،
ملـــی ،قومـــی ،فرهنگـــی ،مذهبـــی و جنســـیتی) میباشـــد.
ل ــذا اح ــراز و اثب ــات ی ــک قص ــد مبتن ــی ب ــر تبعی ــض ،ش ــرط
الزم اســـت .حـــال ایـــن ســـؤال مطـــرح میشـــود کـــه آیـــا
اعمـــال تحریمهـــای اقتصـــادی یکجانبـــه علیـــه یـــک کشـــور
بـــا هـــدف تغییـــر نظـــام یـــا تغییـــر رفتـــار آن دولـــت ،یـــک
قصـــد مبتنـــی بـــر تبعیـــض و هویـــت سیاســـی یـــک ملـــت
نمیباشـــد؟ بـــه نظـــر میرســـد کـــه اکثریـــت کشـــورهای
ه ــدفِ تحریمه ــای اقتص ــادی ،دارای ی ــک هوی ــت سیاس ــی و
مل ــی هس ــتند ام ــا عل ــت وض ــع تحری ــم علی ــه آن ــان ،هوی ــت
سیاســـی یـــا ملـــی آنـــان نیســـت ،بلکـــه رفتـــار آنهاســـت.
عـــاوه بـــر ایـــن ،مطابـــق بـــا قســـمت اخیـــر بنـــد هشـــتم
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پاراگ ــراف اول م ــادهی  7اساس ــنامهی دی ــوان ،ش ــرط تحق ــق
جنایـــت علیـــه بشـــریت از طریـــق آزار و اذیـــت ،ارتـــکاب آن
در ارتبـــاط بـــا هـــر فعلـــی کـــه بـــه عنـــوان جنایـــت علیـــه
بش ــریت در پاراگ ــراف اول م ــادهی  7اساس ــنامه آم ــده اس ــت
ی ــا در ارتب ــاط ب ــا ه ــر ی ــک از جنای ــات مش ــمول صالحی ــت
دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی میباشـــد؛ بدیـــن ترتیـــب
محـــدودهی مـــادهی ( 7 )1( )hاساســـنامه رم ،مضیقتـــر از
آنچـــه کـــه در حقـــوق بینالملـــل عرفـــی پیشبینـــی شـــده
اســـت ،میباشـــد؛ بـــه ایـــن معنـــا کـــه در حقـــوق بینالملـــل
عرفــی ،آزار و اذیــت ممکــن اســت علــی رغــم مرتبــط نبــودن
ب ــا جرایم ــی مث ــل جنای ــات جنگ ــی و ی ــا مصادی ــق دیگ ــری
از جنایـــات علیـــه بشـــریت ،محقـــق گشـــته و بـــه عنـــوان
یـــک جـــرم بینالمللـــی قابـــل تعقیـــب باشـــد 3.بنابرایـــن
ـی مذک ــور در
ب ــا وج ــود ش ــرط مضاع ــف و محدودی ــت الحاق ـ ِ
قســـمت اخیـــر بنـــد فـــوق االشـــعار ،امـــکان تحقـــق جنایـــت
علیـــه بشـــریت از طریـــق اعمـــال تحریمهـــای یکجانبـــه بـــا
اس ــتناد ب ــه بن ــد هش ــتم از پاراگ ــراف اول م ــادهی هف ــت ب ــه
صـــرف محرومیـــت یـــک کشـــور از حـــق بـــر حیـــات ،حـــق
بـــر اشـــتغال ،حـــق بـــر غـــذا و حـــق بـــر ســـامت ،بســـیار
دشـــوار و چـــه بســـا غیـــر ممکـــن اســـت.
 -4-2سایر اعمال غیر انسانی مشابه
بن ــد یازده ــم از پاراگ ــراف اول م ــادهی  7اساس ــنامهی دی ــوان
کیف ــری بینالملل ــی ،دامنــهی جنای ــت علی ــه بش ــریت را ب ــه
ســـایر اعمـــال غیـــر انســـانی بـــا ویژگیهـــا و خصیصههـــای
مشـــابه بـــا مصادیـــق دیگـــر ایـــن جنایـــت 4کـــه در بندهـــای
قبـــل از آن تعریـــف شـــدهاند ،تســـری داده اســـت .در
اساســـنامهی دیـــوان ،واژهی ویژگـــی 5بـــه ماهیـــت و شـــدت
یـــک رفتـــار اشـــاره دارد .در پرونـــدهی بمبـــا ،شـــعبهی
تجدیدنظـــر دیـــوان کیفـــری بینالمللـــی اینگونـــه اســـتدالل
نمـــود« :بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه ســـایر جنایـــات مذکـــور در
مـــادهی  7اساســـنامه ،جرائـــم علیـــه تمامیـــت جســـمانی
یـــا آزادی بـــدن افـــراد اســـت ،لـــذا جرائـــم علیـــه امـــوال و
مالکیـــت ،خـــارج از مصادیـــق جنایـــت علیـــه بشـــریت قـــرار
میگیـــرد» .بنابرایـــن در پرتـــو ایـــن اســـتدالل ،بـــه نظـــر
میرســـد کـــه بنـــد مذکـــور ،منصـــرف از تحریمهـــای
اقتصـــادی یکجانبـــه میباشـــد؛ چـــرا کـــه هـــدف عمـــدهی
اینگونـــه تحریمهـــا ،امـــوال و داراییهـــای یـــک جمعیـــت
یـــا دولـــت اســـت.
”1. “calculated to
2. Intent
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 -3ســـابقهی تقنینـــی مـــادهی  7اساســـنامهی دیـــوان
کیفـــری بینالمللـــی
در حالـــی کـــه مـــادهی  7اساســـنامهی رم در برگیرنـــدهی
طیـــف وســـیعی از رفتارهـــا میباشـــد ،بـــا ایـــن وجـــود ایـــن
مـــاده تمامـــی انتظـــارات کشـــورهای عضـــو و شـــرکتکننده
در کنفران ــس دیپلماتی ــک رم در هفده ــم ژوئی ــه س ــال 1998
میــادی را بــرآورده نســاخت .در ایــن کنفرانــس ،دولــت کوبــا
پیشـــنهاد داد تـــا اعمالـــی چـــون تحریمهـــای اقتصـــادی،
مالـــی و تجـــاری بـــه عنـــوان جنایـــت علیـــه بشـــریت تلقـــی
گردنـــد امـــا ایـــن پیشـــنهاد همچـــون پیشـــنهاد افـــزودن
تروریســـم بـــه اساســـنامه ،تعـــداد آرای کافـــی را کســـب
نکـــرد و در عـــوض بنـــد ( 1 )kاز مـــادهی  ،7هـــر عمـــل
غی ــر انس ــانی مش ــابه م ــوارد مص ــرح قبل ــی را جنای ــت علی ــه
تاریخـــی
بشـــریت دانســـته اســـت 1.لـــذا از منظـــر تفســـیر
ِ
معطـــوف بـــه مشـــروح مذاکـــرات اساســـنامه ،2بـــه نظـــر
میرســـد کـــه عـــدم موافقـــت بـــا پیشـــنهاد دولـــت کوبـــا
بـــه ایـــن معناســـت کـــه تدوینکننـــدگان اساســـنامه قصـــد
تلقـــی اعمـــال تحریمهـــای اقتصـــادی بـــه عنـــوان یکـــی از
مصادیـــق جنایـــت علیـــه بشـــریت را نداشـــتهاند.

بـــدون دخالـــت عناصـــر مرتبـــط بـــا شـــرایط و سیاســـتهای
ـی کشـــورهای هـــدف را احـــراز نمـــود و ثانیـــاً نیازمنـــد
داخلــ ِ
احـــراز ســـوء نیـــت خـــاص الزم از ســـوی کشـــورهای
تحریمکننـــده در چارچـــوب معنایـــی مـــادهی  7اساســـنامه
میباشـــد.
تردیـــدی وجـــود نـــدارد کـــه اعمـــال نظـــام تحریمهـــای
اقتصـــادی یکجانبـــه علیـــه کشـــورها بـــه ویـــژه در عصـــر
شـــیوع کرونـــا بـــه شـــدت آســـیبزا بـــوده و مبانـــی
مشـــروعیت و قانونـــی بـــودن آن بـــه ویـــژه آنجـــا کـــه بـــه
ط ــور یکجانب ــه و خ ــارج از س ــازوکار تعری ــف ش ــده در م ــادهی
 41منشـــور ســـازمان ملـــل متحـــد اعمـــال میگـــردد ،بـــر
خـــاف موازیـــن مســـلم حقـــوق بینالملـــل و حقـــوق بشـــر
میباشـــد ،امـــا حقیقـــت آن اســـت کـــه متـــن اساســـنامهی
رم ،ســـابقهی تقنینـــی آن ،رویـــهی قضایـــی دیـــوان کیفـــری
بینالملل ــی و نی ــز اص ــول کل ــی حقوق ــی ،در ح ــال حاض ــر و
در شـــرایط کنونـــی ،مغایـــر بـــا تلقـــی تحریمهـــای اقتصـــادی
بـــه عنـــوان جنایـــت علیـــه بشـــریت میباشـــند.

 -4نتیجهگیری
ه ــر چن ــد س ــازمان مل ــل متح ــد از طری ــق تصوی ــب قطعنام ــه
و انتشـــار گزارشهـــای متعـــدد کمیســـاریای عالـــی حقـــوق
بش ــر و گزارش ــگر وی ــژهی خ ــود در زمینــهی بررس ــی تأثی ــر
تحریمهـــای یکجانبـــهی اقتصـــادی بـــر حقـــوق بشـــر در
دوران پاندمـــی کرونـــا و نیـــز اتحادیـــهی اروپـــا از طریـــق
صـــدور بیانیـــه ،بـــر لـــزوم لغـــو یـــا تعلیـــق تحریمهـــای
اقتصـــادی جهـــت مبـــارزهی همـــه جانبـــه بـــا بحـــران
بینالمللـــی پیشآمـــده بـــه دنبـــال فراگیـــری ویـــروس
کرونـــا و جـــان باختـــن صدهـــا هـــزار نفـــر در سراســـر دنیـــا،
تأکیـــد نمودهانـــد امـــا از یـــک منظـــر حقوقـــی صـــرف و
مبتنـــی بـــر اصـــول کلـــی حقوقـــی و فـــارغ از دیدگاههـــای
سیاســـی ،تلقـــی اعمـــال تحریمهـــای اقتصـــادیِ یکجانبـــه
علیـــه کشـــورها بـــه ویـــژه در دوران پاندمـــی کرونـــا بـــه
عنـــوان یکـــی از مصادیـــق جنایـــت علیـــه بشـــریت ،نیازمنـــد
آن اس ــت ک ــه اوالً بت ــوان می ــان نتای ــج و رفتاره ــای مذک ــور
در بندهـــای پاراگـــراف اول مـــادهی  7اساســـنامهی دیـــوان
کیفـــری بینالمللـــی از یـــک ســـو ،و تحریمهـــای اقتصـــادی
یکجانب ــه از س ــوی دیگ ــر ،ی ــک رابطــهی علی ــت مس ــتقیم و

 .1میر محمدصادقی ،حسین؛ دادگاه کیفری بینالمللی ،نشر دادگستر ،چاپ پنجم ،ص .122
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بررسی اثر تحریمها بر سیاست جنایی ایران
در قبال جرایم اقتصادی
عبدالحسین سلطانیرنانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
سیاســت جنایــی بــرای پاس ـخدهی بــه پدیــدهی بزهــکاری ،اصــول و
روشهایــی را اتخــاذ میکنــد کــه بــر ایــن اســاس اهــداف و دورنمــای
کلــی آن مشــخص میگــردد .بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از جلوههــای
امنیــت جامعــه و شــاخصهی بــارز آن امنیــت اقتصــادی اســت تعییــن
رویکــرد کیفــری مناســب در تأمیــن آن همــواره یکــی از دغدغههــای
اصلــی نظامهــای سیاســی بــه شــمار مــیرود؛ زیــرا معمــوال ثبــات
سیاســی و حاکمیتــی یــک کشــور وابســتگی مســتقیم بــه امنیــت
اقتصــادی آن دارد؛ فلــذا نظامهــای حقوقــی مختلــف در تقابــل بــا
جرایــم اقتصــادی در شــرایط مختلــف اصــوال بــه ســازوکارهای کیفــری
متوســل میشــوند .بدیهــی اســت کــه ماهیــت حمایــت حقــوق
کیفــری از ارزشهــای اقتصــادی بســته بــه اینکــه نظــام اقتصــادی
حاکــم لیبــرال یــا ارشــادی باشــد متفــاوت اســت .در نظــام ارشــادی
یــا دولتــی کــه حضــور دولــت در عرصـهی اقتصــاد پررنــگ اســت؛ بــا
محــدود شــدن منابــع اقتصــادی دولــت و کاهــش درآمدهــای دولتــی
سیاســت جنایــی در قبــال جرایــم اقتصــادی حالتــی انقباضــی بهخــود
میگیــرد و آســتانه تحمــل سیاس ـتگذاران حــوزه جرایــم اقتصــادی
در قبــال بزهــکاران ایــن حــوزه کاهــش مییابــد.
نظــام حقوقــی و بــه تبــع آن سیاســت جنایــی حاکــم بــر حــوزهی
امنیــت اقتصــادی در ایــران خصوصــا پــس از انقــاب اســامی بــا

حاکمیــت قوانیــن مبتنــی بــر شــرع و بــا توجــه بــه صبغــة فقهــی
برخــی جرایــم اقتصــادی از یــک ســو و از ســوی دیگــر بــا توجــه
بــه غلبــة وجــه دولتــی یــا ارشــادی بــودن نظــام اقتصــادی 1کشــور
رویکــردی کیفــری بــه خــود گرفتــه اســت؛ ولیکــن ایــن رویکــرد ســیر
یکســانی در فراینــد قانونگــذاری کیفــری ایــران نداشــته و بعضــا
پیــرو نوســانات و بحرانهــای اقتصــادی ایجــاد شــده در ایــن ســالها
بهویــژه شــرایط اقتصــادی ناشــی از «تحریمهــای بینالمللــی» در
ســالهای اخیــر در حــوزه اقتصــادی کــه از آن بهعنــوان «جنــگ
اقتصــادی» 2یــاد میشــود فــراز و فــرود داشــته تــا جایــی کــه دیــدگاه
اخیــر سیاســت جنایــی ایــران در قبــال جرایــم اقتصــادی «رویکــردی
امنیتــی» بــه خــود گرفتــه اســت .رویکــردی کــه البتــه در ســالهای
اولیــه پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران و بــه دنبــال چالشهــای
بینالمللــی ناشــی از انقــاب و جنــگ نظامــی تحمیلــی  8ســاله نیــز
توســط سیاســتگذاران جنایــی کشــور اتخــاذ شــده بــود.
الف) اثر تحریم بر تغییر رویکرد سیاست جنایی
حاکمیــت رویکــرد امنیتگــرا 3در حــوزه جرایــم اقتصــادی در نظــام
حقوقــی ایــران را میتــوان در حوزههــای گوناگــون و در برهههــای
زمانــی مختلــف اعــم از جرمانــگاری ماننــد «قانــون تشــدید مجــازات
مرتکبیــن ارتشــا ،اختــاس و کالهبــرداری مصــوب  »1367یــا «قانــون
1. command economy
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مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی مصــوب « ،»1369قانــون
اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی مصــوب « ،»1397اســتیجازه
رئیــس وقــت قــوه قضاییــه از مقــام رهبــری در رســیدگی بــه جرایــم
اقتصــادی»« ،آییننامــه دادگاههــای ویــژه رســیدگی بــه جرایــم
اقتصــادی» و  ،...فراینــد و نحــوهی رســیدگی بــه ایــن جرایــم از قبیــل
رســیدگی در مراجــع قضایــی تخصصــی و بعضــا اختصاصــی یــا حتــی
تشــکیل دادگاههــای ویــژه رســیدگی بــه جرایــم اقتصــادی ،تعییــن
قرارهــای تأمیــن کیفــری شــدید ،ســلب یــا محــدود نمــودن حقــوق
دفاعــی متهــم از جملــه ســلب حــق همراهــی وکیــل در تحقیقــات
مقدماتــی و رســیدگی در دادگاه ،قطعــی بــودن برخــی آرای ایــن
دادگاههــا و ضمانــت اجراهــای شــدید بــرای ارتــکاب ایــن جرایــم از
قبیــل اعــدام یــا حبــس ابــد و ...مشــاهده نمــود؛ البتــه در طــول زمــان
 40ســاله پــس از انقــاب اســامی در ایــران مقــررات ســختگیرانه
اقتصــادی را بهطــور پراکنــده میتــوان یافــت .بــا نگاهــی بــه زمــان
تصویــب مقــررات فــوق میتــوان گفــت ایــن مــوارد عمدتــا در زمــان
کمبــود منابــع اقتصــادی کشــور ،کاهــش درآمدهــای ارزی دولــت بــه
تبــع کاهــش چشــمگیر یــا بــه صفــر رســیدن صــادرات نفتــی کشــور
ناشــی از تحریــم اقتصــادی و یــا جنــگ نظامــی بــوده اســت.
عــاوه بــر مــوارد فــوق ،اخیــرا و در پــی تشــدید فشــارهای اقتصــادی
ناشــی از تحریــم ادبیــات کارگــزاران نهادهــای عدالــت کیفــری در قبال
جرایــم اقتصــادی نیــز رن ـگ و بویــی امنیتگرایانــه بیشــتری نســبت
بــه قبــل پیــدا کــرده کــه مصــداق آن را میتــوان در مــوارد شــمول
اســتیجازه رئیــس وقــت قــوه قضاییــه از مقــام رهبــری و تمدیــد آن بــا
اندکــی تغییــرات در دوره ریاســت جدیــد ایــن قــوه ،وارد آوردن اتهــام
افســاد فــیاالرض بــه مجرمیــن اقتصــادی و دشــمن تلقــی شــدن
ایــن بزهــکاران مشــاهده نمــود .حاصــل ایــن رویکــرد قانونگــذار و
کارگــزاران نهــاد عدالــت کیفــری در ایــران بیشــک آثــاری دربــر
خواهــد داشــت .آثــاری کــه بــه وضــوح در واکنــش بــه مرتکبیــن
برخــی جرایــم اقتصــادی از جملــه قاچــاق کاال و ارز،کالهبــرداری،
جرایــم و تخلفــات حــوزه بانکــی و پولشــویی پدیــدار شــده اســت.
برخــی از شــاخصههای امنیتگرایــی در سیاســتجنایی ایــران بــه
شــرح زیــر میباشــد.
ب) جلوههایی از امنیتگرایی در جرایم اقتصادی
رویکــرد امنیتگــرا در حقــوق کیفــری منحصــر در شــدت بخشــیدن به
مجــازات مرتکبیــن برخــی جرایــم نیســت؛ بلکــه اتخــاذ تصمیمهــای
گوناگونــی در سیاســت جنایــی میتوانــد منجــر بــه ایجــاد ایــن
رویکــرد در نظــام پاســخدهی حقــوق کیفــری گــردد .تصمیمهایــی
کــه میتوانــد منجــر بــه جرمانــگاری جدیــد ،تغییــر در ســازوکارهای
دادرســی کیفــری و در نهایــت افزایــش شــدت یــا تغییــر در نحــوهی
اجــرای مجازاتهــای قانونــی ایــن جرایــم باشــد .بــه تعبیــر دیگــری
میتــوان گفــت روی آوردن بــه رویکــرد امنیتگــرا منجــر بــه تغییــر
در مقــررات ماهــوی و شــکلی حقــوق کیفــری میگــردد .بــا توجــه بــه
کثــرت ایــن شــاخصهها برخــی از آنهــا تحــت عناویــن زیــر بررســی
میشــود.
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 -1جرمانگاری جدید
وصــف مجرمانــه دادن بــه برخــی رفتارهــا کــه پیــش از آن مبــاح بــوده
یــا صرفــا یــک تخلــف اداری و انتظامــی بــه شــمار میآمــده ،میتوانــد
در زمــرهی مصادیــق امنیتگرایــی در حقــوق کیفــری مطــرحشــود؛
زیــرا جرمانــگاری یعنــی تغییــر رویکــرد نگــرش سیاســت جنایــی بــه
یــک رفتــار .توضیــح آنکــه در ایــن تغییــر نگــرش یــک ســری از افــراد
یــا پــارهای از رفتارهــا خطرنــاک تشــخیص داده شــده و از ایــن رهگــذر
برجســته گشــته و مشــمول مقــررات کیفــری میگردنــد .بنابرایــن
زمانیکــه ارتــکاب رفتــاری بــرای امنیــت اقتصــادی جامعــه خطرنــاک
تشــخیص داده شــود و نتــوان بــا ابــزار و ضمانــت اجراهــای غیرکیفــری
بــه آنهــا پاســخ گفــت قانونگــذار آن رفتــار را جــرم میانــگارد.
 -2تغییر سازوکارهای دادرسی کیفری
ســازوکارهای دادرســی عمومــا در زمــره مقــررات شــکلی حقــوق
کیفــری اســت کــه از آن تحــت عنــوان آییــن دادرســی کیفــری
نامبــرده میشــود .بــر اســاس تعریــف مــادهی « 1قانــون آییــن
دادرســی کیفــری مصــوب  ،»1392مجموعــه اصــول و قواعــدی کــه
بــرای کشــف جــرم ،تعقیــب متهــم ،تحقیقــات مقدماتــی و ...تــا اجــرای
حکــم و تعییــن گســترهی وظایــف و اختیــارات مقامهــای قضایــی و
ضابطــان دادگســتری و نیــز رعایــت حقــوق بزهدیــده ،بزهــکار و جامعه
وضــع میگــردد را آییــن دادرســی کیفــری میگوینــد .در نگــرش
امنیتگرایــی در پاســخ دهــی حقــوق کیفــری بــه جرایــم برخــی از
تضمینــات و قواعــد دادرســی کــه در جهــت رعایــت دادرســی عادالنــه
و منصفانــه وضــع گردیــده و بــه نوعــی ضامــن رعایــت حقــوق بزهــکار
مذکــور در مــاده « 1قانــون آییــن دادرســی کیفــری» اســت ،نادیــده
انگاشــته میشــود (نجفــی ابرندآبــادی)18 :1391 ،؛ زیــرا همانگونــه
کــه پیشتــر گفتــه شــد در رویکــرد امنیــت گــرا و در تقابــل حــق
امنیــت جامعــه و شــهروندان در برابــر بزهــکار و بــزه بــا حــق بزهــکار
بــر تضمیــن امنیــت وی در برابــر نهــاد عدالــت کیفــری ،کفـهی تــرازو
بــه نفــع حــق جامعــه و شــهروندان ناکــرده بــزه ســنگینتر میشــود؛
بنابرایــن بــا حاکمیــت فضــای امنیتگــرا در فراینــد رســیدگی بــه
جرایمــی کــه پاسـخدهی کیفــری بــه آنهــا تابــع ایــن رویکــرد اســت
بــه نســبت آییــن دادرســی جرایــم دیگــر تغییراتــی ایجــاد میشــود.
مهمتریــن مصادیــق ایــن تغییــر فراینــد را میتــوان در مــوارد زیــر
خالصــه نمــود:
 1-2اختصاصی شدن رسیدگیها
در یــک تقســیم بنــدی کلــی مراجــع رســیدگی بــه جــرم بــه عمومی و
اختصاصــی تقســیم میشــوند .مراجــع عمومــی مراجعــی هســتند کــه
اصــوال صالحیــت رســیدگی بــه همـهی جرایــم را دارنــد مگــر جرایمی
کــه بهطــور اســتثنائی در صالحیــت مرجــع دیگــری قــرار گرفته باشــد
و بالعکــس بــه مراجعــی اختصاصــی میگوینــد کــه اصــوال صالحیــت
رســیدگی بــه هیــچ جرمــی را ندارنــد مگــر اینکــه قانــون رســیدگی
بــه جرمــی را صراحتــا در صالحیــت آنهــا قــرار داده باشــد .در واقــع
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بایــد گفــت منظــور از رســیدگی اختصاصــی ایــن اســت کــه قانــون
مرجــع خاصــی را بــرای رســیدگی بــه نــوع یــا انــواع خاصــی از جرایــم
اختصــاص دهــد بهگونـهای کــه ایــن مرجــع صالحیــت رســیدگی بــه
جــرم دیگــری را نداشــته باشــد (خالقــی.)58-51 :1394 ،
رســیدگیهای اختصاصــی بــه ویــژه در برابــر جرایمــی کــه مخــل
امنیــت بــه شــمار میرونــد عمدتــا بــا هــدف شــدت بخشــیدن
و عــدم تســامح و تســاهل در برابــر مرتکبیــن ایــن جرایــم در نظــر
گرفتــه میشــود .عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه روح حاکــم بــر
رویکــرد امنیتگــرا در پاس ـخدهی کیفــری و اســتیالی حــق امنیــت
شــهروندان و جامعــه بــر حقــوق متهــم و بزهــکار ،محدودیتهایــی در
حقــوق دفاعــی متهــم ایجــاد میشــود؛ حــال آنکــه همیــن حقوقــی
کــه بــه ســبب رویکــرد مذکــور در ایــن جرایــم و اتهامــات از متهــم
ســلب شــده در ســایر جرایــم در زمــرهی حقــوق بنیادیــن دفاعــی برای
وی شــمره میشــود .بــرای مثــال میتــوان بــه ســلب حــق همراهــی
وکیــل ،عــدم برگــزاری علنی جلســات دادرســی ،ســرعت در رســیدگی
کیفــری و  ...اشــاره نمــود .الزم بــه ذکــر اســت رســیدگی در مراجــع
اختصاصــی میتوانــد اصــل برابــری افــراد در برابــر قانــون و مرجــع
رســیدگی کننــده و نیــز اســتقالل ،بیطرفــی و نفــوذ ناپذیــری ایــن
مراجــع را بــا خطــر روبــرو میکنــد (قــاری ســیدفاطمی:1395 ،
.)218
قوانیــن موجــود در حــوزهی جرایــم اقتصــادی دو گونــه مرجــع
رســیدگی تخصصــی و اختصاصــی بهوجــود آورده اســت .مرجــع
تخصصــی مرجعــی اســت کــه حســب ضــرروت در خصــوص برخــی
جرایــم صالــح شــناخته میشــود و از ایــن حیــث شــبیه مراجــع
اختصاصــی اســت؛ ولیکــن مراجــع تخصصــی ،اختصاصــی نبــوده و
در واقــع شــعبهای از مراجــع عمومــی هســتند کــه تخصصــی بــودن
آنهــا مانــع از ارجــاع پروندههــای غیــر تخصصــی بــه آنهــا نیســت
(خالقــی .)58-51 :1394 ،وفــق مــادهی « 25قانــون آییــن دادرســی
کیفــری» «بــه تشــخیص رئیــس قــوه قضائیــه ،دادســراهای تخصصــی
از قبیــل دادســرای جرائــم کارکنــان دولــت ،جرائــم امنیتــی ،جرائــم
مربــوط بــه امــور پزشــکی و دارویــی ،رایان ـهای ،اقتصــادی و حقــوق
شــهروندی زیــر نظــر دادســرای شهرســتان تشــکیل میشــود».
بــا دقــت نظــر در مــادهی فوقالذکــر میتــوان گفــت اوال مراجــع
تخصصــی مذکــور منحصــر بــه دادســرا شــده اســت .تشــکیل اینگونــه
مراجــع تخصصــی بــا توجــه بــه ضــرورت ســرعت در تحقیقــات
مقدماتــی بــه منظــور حفــظ آثــار و ادلــه جــرم امــری معقــول اســت.
برخــی دادســراهای تخصصــی جرایــم اقتصــادی عبارتنــد از دادســرای
رســیدگی بــه جرایــم اقتصــادی ،دادســرای رســیدگی بــه جرایــم پولــی
و بانکــی ،دادســرای رســیدگی بــه جرایــم مالیاتــی و در برخــی جرایــم
(ارتشــا) دادســرای رســیدگی بــه جرایــم کارکنــان دولــت.
قانونگــذار جمهــوری اســامی بــرای برخــی از جرایــم اقتصــادی
مذکــور در مــادهی « 36قانــون مجــازات اســامی» و تبصــرهی آن،
ضمــن قوانیــن مربــوط اقــدام بــه تعییــن دادگاه انقــاب بهعنــوان
 .1ماده  28قانون آیین دادرسی کیفری
 .2ماده  29قانون آیین دادرسی کیفری

مرجــع صالــح بــه رســیدگی بــه ایــن جرایــم نمــوده اســت .بــرای
مثــال تبصــرهی  6مــادهی « 2قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام
اقتصــادی» و مــادهی « 44قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز» در
رســیدگی بــه جرایــم قاچــاق کاال و ارز ،قاچــاق حرف ـهای ،ســازمان
یافتــه ،قاچــاق کاالهــای ممنــوع و قاچــاق کاال و ارز مســتلزم حبــس یا
انفصــال از خدمــات دولتــی رســیدگی بــه ایــن جرایــم را در صالحیــت
دادســراها و دادگاههــای انقــاب دانســته اســت؛ امــری کــه بــا تصویــب
«قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  »1392و تصریــح بنــد «ت»
مــادهی  303ایــن قانــون بــه پذیــرش صالحیــت دادگاه انقــاب در
مــواردی کــه بــه موجــب قوانیــن خــاص در صالحیــت دادگاه انقــاب
قــرار گرفتــه ،خالــی از اشــکال قانونــی بــه نظــر میرســد.
بــا نگاهــی بــه جرایمــی کــه بــه موجــب بندهــای «الــف» تــا «پ»
مــادهی  303فوقالذکــر در صالحیــت دادگاه انقــاب قــرار گرفتــه
میتــوان نتیجــه گرفــت دادگاه انقــاب یــک مرجــع قضایــی اســت
کــه اصــوال در جرایــم امنیتــی صالــح بــوده و انتخــاب ایــن دادگاه
بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــاص آن بــرای رســیدگی بــه جرایــم
اقتصــادی حاکــی از امنیتگــرا بــودن رویکــرد سیاســت جنایــی و
کیفــری ایــران در قبــال ایــن جرایــم اســت.
 2-2تعیین ضابطان خاص در مورد برخی جرایم
ضابــط دادگســتری بــازوان اجرایــی دســتگاه قضایــی هســتند کــه
تحــت نظــارت و تعلیــم مرجــع قضایــی وظایــف و امــور محولــه را
انجــام میدهنــد 1.ســب قانــون تکالیــف گســتردهای بــه ضابطــان
ارجــاع شــده اســت .دامن ـهی تکالیــف ضابطــان از نخســتین دقایــق
پــس از وقــوع جــرم شــروع شــده و تــا اتمــام اجــرای مجــازات ادامــه
دارد .قانــون ضابطــان را بــه دودســته ضابــط عــام و خــاص تقســیم
نمــوده 2و حســب اینکــه ضابــط در کــدام دســته از ایــن تقســیم
بنــدی قــرار گیــرد وظایــف و اختیاراتــی بــرای آنهــا مقرر شــده اســت.
اصــوال ضابطــان عــام بــا رعایــت شــرایط قانونــی صالحیــت دخالــت
در مــورد تمــام جرایــم را دارنــد و وظایــف و اختیــارات آنهــا محــدود
بــه جرایــم خاصــی نیســت؛ در مقابــل ضابطــان خــاص علــی األصــول
اشــخاصی هســتند کــه صالحیــت دخالتشــان محــدود بــه شــرایطی
معیــن و جرایــم خــاص اســت و در غیــر ایــن جرایــم حــق دخالــت
ندارنــد (خالقــی.)63 :1394 ،
اصــوال تعییــن ضابــط خــاص یــا بــر اســاس انجــام وظایــف تخصصــی
مربــوط بــه حــوزهی شــغلی ضابط بــوده کــه مــواردی ماننــد فرماندهی
هواپیمــا بــه موجــب مــادهی « 32قانــون هواپیمایــی کشــوری مصــوب
 ،»1328مأمــوران جنگلبانــی بــر اســاس مــادهی « 54قانــون حفاظــت
و بهرهبــرداری از جنگلهــا و مراتــع مصــوب  ،»1346مأمــوران
شــکاربانی وفــق مــادهی « 19قانــون شــکار و صیــد مصــوب ،»1346
مأمــوران حفاظــت ســازمان گمــرک طبــق مــادهی « 37قانــون مبــارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب  »1392از ایــن قبیــل هســتند و یــا اینکه
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ضابطــه قــوه قضائیــه محســوب میشــود.
تبصــره ۲ـ وزارت اطالعــات موظــف بــه پشــتیبانی از بانــک اطالعاتــی
موجــود در دبیرخانــه اســت».
اعطــای وظایــف ضابــط دادگســتری بــه وزارت اطالعــات در مبــارزه بــا
مفاســد کالن اقتصــادی نشــان از اهمیــت ایــن جرایــم نــزد قانونگــذار
بــوده و رویکــرد امنیتگــرا در مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی را متبلــور
میســازد؛ خصوصــا اینکــه ایــن جرایــم از حیــث ضابــط همســنگ
جرایــم خرابکارانــه و جرایــم علیــه تمامیــت ارضــی و اســتقالل کشــور
دانســته شــده اســت.

در برخــی مــوارد بــرای تأمیــن امنیــت در جمیــع ابعــاد آن وظایــف
و اختیــارات مربــوط بــه ضابطــان حتــی بــا اعمــال توســعه در آن بــه
نهادهــا و دســتگاههای متولــی تأمیــن امنیــت واگــذار میشــود .بنــد
«ب» مــادهی « 29قانــون آییــن دادرســی کیفــری» در بیــان مصادیــق
ضابطــان خــاص بــه مأمــوران وزارت اطالعــات اشــاره نمــوده اســت.
فلســفهی وجــودی و وظایــف وزارت اطالعــات در مــواد  1و 10
«قانــون تأســیس وزارت اطالعــات جمهــوری اســامی مصــوب »1362
ذکــر شــده اســت .بــا نگاهــی بــه ایــن مــوارد میتــوان اینگونــه
اســتنباط نمــود کــه ایــن وزارتخانــه در جهــت مقابلــه بــا تهدیدهــای
امنیتــی داخلــی و خارجــی ،مبــارزه بــا جرایــم علیــه اســتقالل
1
 3-2پذیرش فرض مجرمیت
و تمامیــت ارضــی کشــور و شناســایی
وضعیــت دشــمنان ایجــاد شــده اســت .بــا
از مهمتریــن مصادیــق حاکمیــت فضــای
رویکــرد ســنتی حقــوق کیفــری بــه بــزه و
توجــه بهاینکــه عمــده وظایــف وزارت
امنیتگــرا در فراینــد رســیدگی بــه جرایــم
شــخصی کــه متهــم بــه ارتــکاب یــک بــزه
اطالعــات امنیتــی اســت اگــر مأمــوران
مشــمول ایــن رویکــرد ،مــوارد زیــر قابــل
اشــاره هســتند :اختصاصــی شــدن رســیدگیها،
اســت بــر اســاس دو بعــد قانونــی و قضایــی
ایــن وزارتخانــه در رســیدگی بــه جرمــی
تعییــن ضابطــان خــاص در مــورد برخــی جرایــم،
اصــل برائــت بــه ترتیــب اینگونــه اســت
ضابــط تلقــی شــوند میتــوان گفــت جــرم
پذیــرش فــرض مجرمیــت ،افزایــش کیفیــات
کــه هیــچ عملــی جــرم شــناخته نمیشــود
مزبــور از جرایــم امنیتــی شــمرده میشــود.
ثابــت.
و
شــدید
هــای
ت
مجازا
تعییــن
مشــدده،
مگــر اینکــه قانونگــذار اعــام نمــوده و
وزارت اطالعــات جمهــوری اســامی ایــران
بــرای آن مجــازات تعییــن نمایــد و نیــز
در دو مــورد در جرایــم اقتصــادی ضابــط
فــردی کــه بهعنــوان متهــم تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه تــا زمانیکــه
شــمرده شــده اســت.
یکــی از مصادیــق تعییــن وزارت اطالعــات بهعنــوان ضابــط در جرایــم جــرم وی در دادگاه صالــح بــه اثبــات نرســد بیگنــاه فــرض میشــود
اقتصــادی بنــد «ب» مــادهی « 205قانــون برنامــه پنجــم توســعه (خالقــی .)30 :1396 ،همیــن نگــرش موجــب شــده تــا قانونگــذار
جمهــوری اســامی ایــران مصــوب  »1389اســت .مــادهی مزبــور مقــرر در مــادهی « 4قانــون آییــن دادرســی کیفــری» بــه صراحــت تمــام
مـیدارد وزارت اطالعــات موظــف اســت «بــا هــدف دفــاع از حاكميــت حاکمیــت اصــل برائــت در دادرســی کیفــری را بیــان نمایــد 2.در
و منافــع ملــي و تقويــت تعامــل بــا جامعــه اطالعاتــي و پيشــگيري و مقابــل ایــن نگــرش ســنتی ،رویکــرد امنیتگــرا ،فــرض مجرمیــت را
مقابلــه بــا تهديــدات و تهاجــم اطالعاتــي و امنيتــي داخلــي و خارجــي پذیرفتــه؛ ایــن پذیــرش ایــن معنــا را در بــردارد کــه متهــم بــه ارتــکاب
بــزه ،بزهــکار تلقــی میشــود مگــر اینکــه بتوانــد دلیلــی بــر عــدم
بــه ويــژه اســتكبار جهانــي اقدامــات زيــر را انجــام دهــد.
ب -پيشــگيري و مقابلــه بــا فســاد و اختــال در امنيــت اقتصــادي ،بزهــکاری خــود اقامــه کنــد (رحیمــی نــژاد.)207 :1387 ،
جرائــم ســازمانيافتهی ضدامنيتــي ،اقدامــات تروريســتي و تهديــدات پــر واضــح اســت کــه تفــاوت ایــن دو رویکــرد در بــار اثبــات منشــأ
اثــر اســت بهگونــهای کــه در رویکــرد اول وظیفــهی اثبــات جــرم
نــرم امنيتــي در مقــام ضابــط دادگســتري».
مصــداق دیگــر تعییــن وزارت اطالعــات بــه عنــوان ضابــط در جرایــم بــه عهــدهی نهــاد تعقیــب بــوده و بــر اســاس نگــرش دوم متهــم
اقتصــادی مــادهی « 4قانــون ارتقــاء ســامت نظــام اداری و مقابلــه بایــد اقامـهی دلیــل بــر گنــاهکار نبــودن خــود اقامــه نمایــد .پذیــرش
بــا فســاد» اســت .بــر اســاس مــادهی مزبــور «بــه منظــور پیشــگیری فــرض مجرمیــت نیــز ماننــد فــرض برائــت 3دارای دو جنبـهی قانونــی
از شــکلگیری فســاد طبــق تعریــف مــادهی  1ایــن قانــون ،وزارت و قضایــی اســت؛ یکــی از مثالهــای پذیــرش فــرض مجرمیــت
اطالعــات موظــف اســت نقــاط مهــم و آســیبپذیر در فعالیتهــای در نظــام قانونگــذاری کیفــری ایــران را میتــوان مــادهی 499
کالن اقتصــادی دولتــی و عمومــی ماننــد معامــات و قراردادهــای «قانــون مجــازات اســامی تعزیــرات» دانســت .مــادهی مزبــور مقــرر
بــزرگ خارجــی ،ســرمایهگذاریهای بــزرگ ،طرحهــای ملــی و نیــز مــیدارد «هرکــس در یکــی از دســتهها یــا جمعیتهــا یــا شــعب
مراکــز مهــم تصمیمگیــری اقتصــادی و پولــی کشــور در دســتگاههای جمعیتهــای مذکــور در مــاده  498عضویــت یابــد ،بــه ســه مــاه
اجرائــی را در صــورت وجــود گــزارش موثــق و یــا قرائــن معتبــر مبنــی تــا پنــج ســال حبــس محکــوم میگــردد مگــر اینکــه ثابــت شــود
بــر تخلــف یــا ســوء عملکــرد ،بــا کســب مجــوز قضائــی الزم پوشــش از اهــداف آن بیاطــاع بــوده اســت» .بنابرایــن قانونگــذار اصــل را
بــر عالــم بــودن عضــو گذاشــته و یعنــی اینگونــه تصــور کــرده کــه
اطالعاتــی کافــی و مناســب بدهــد.
تبصــره ۱ـ وزارت اطالعــات نیــز در پروندههــای فســاد مالــی کالن اگرشــخصی در دســته یــا جمعیتــی عضــو میشــود حتمــا از اهــداف

 .2ماده  4قانون آیین دادرسی کیفری «اصل ،برائت است»... .

1. Presumption of Guilt
3. Presumption of Innocence
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آن مطلــع اســت مگــر آنکــه خــود از بــار اثبــات عــدم اطــاع خــود از
اهــداف آن دســته یــا جمعیــت برآیــد (میرمحمــد صادقــی:1392 ،
.)70
اگرچــه در حــال حاضــر مصداقــی از جرایــم اقتصــادی را نمیتــوان
یافــت کــه قانونگــذار فــرض مجرمیــت را در آن پذیرفتــه باشــد
ولــی در فراینــد رســیدگی و در واقــع رویــهی قضایــی خصوصــا در
مــواردی کــه قرایــن و امــارات بــر ارتــکاب جرایمــی نظیــر پولشــویی،
قاچــاق کاال و ارز و  ...وجــود داشــته باشــد فــرض مجرمیــت حاکــم
اســت .بــرای مثــال علیرغــم اینکــه مــادهی « 1قانــون مبــارزه بــا
پولشــویی» صراحتــا اصــل را بــر صحــت و اصالــت معامــات تجــاری
اعــام نمــوده؛ زمانیکــه یکــی از دســتگاههای مشــمول قانــون
مبــارزه بــا پولشــویی مثــا یــک بانــک گــزارش عملیــات و معامــات
مشــکوک بــه پولشــویی موضــوع بنــد «ج» مــادهی « 7قانــون مبــارزه
بــا پولشــویی» و بنــد «و» و تبصــرهی مــادهی « 1آییننامــه اجرایــی
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی» 1را در مــورد یکــی از مشــتریان خــود
بــر اســاس شــاخصههای عملیــات مشــکوک ،بــه نهادهــای ذیربــط و
مراجــع قضایــی ارجــاع دهــد ،ایــن شــخص پولشــو محســوب میشــود
و از وی خواســته میشــود در خصــوص منشــأ وجــوه موجــود در
حســاب خــود توضیــح داده و بــا اقامـهی دلیــل اثبــات نمایــد کــه ایــن
وجــوه مجرمانــه نیســت.
 4-2افزایش کیفیات مشدده
پاســخ حقــوق کیفــری بــه مرتکبیــن یــک جــرم واحــد لزومــا یکســان
نیســت؛ زیــرا گاه مرجــع رســیدگی کننــده بــه دســتور قانونگــذار
خصوصیــات فــردی مرتکــب را بــرای اعمــال قانــون در نظــر میگیــرد.
توجــه بــه خصوصیــات فــردی مرتکــب جــرم در تعییــن مجــازات را
فــردی ســازی کیفــر میگوینــد .فــردی ســازی کیفــر و متناســب
ســاختن مجــازات بــا توجــه بــه شــدت جــرم ،شــرایط مرتکــب ،صدمــه
و آســیبهای وارد شــده بــه بزهدیــده و جامعــه و ...اصــوال از طریــق
اعمــال یــا عــدم اعمــال کیفیــات مخففــه و مشــدده صــورت میپذیــرد.
در رویکــرد امنیتگــرا اصــوال ســخن از اعمــال کیفیــات مشــدده در
پاســخدهی کیفــری بــه میــان میآیــد .ایــن تشــدید گاه صراحتــا
در قانــون ذکــر میشــود و گاهــی عــدم اعمــال کیفیــات مخففــه
یــا نهادهــای قانونــی کــه بــرای تخفیــف یــا تعلیــق مجــازات در نظــر
گرفتــه شــده منجــر بــه تشــدید مجــازات میشــود.
پیشتــر گفتــه شــد قانونگــذار در تعریــف جرایــم اقتصــادی از
شــیوهی احصــاء مصادیــق بهــره جســته و مصادیــق ایــن جــرم نیــز
وفــق تصریــح بنــد «ب» مــاده « 109قانــون مجــازات اســامی»،
جرایــم موضــوع مــادهی  36ایــن قانــون و تبصــرهی آن اســت .رویکــرد
قانــون مجــازات اســامی بــه جرایــم اقتصــادی از ایــن حیــث کــه
معتقــد بــه عــدم اعمــال ســازوکارهایی ماننــد تعلیــق ،تعویــق و مــرور
زمــان اســت مشــدد محســوب میشــود.
مــادهی  47قانــون مزبــور مقــرر مــیدارد «صــدور حكــم و اجــراي
 .1قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن.

مجــازات در مــورد جرائــم زيــر و شــروع بــه آنهــا قابــل تعويــق و
تعليــق نيســت:
ج -جرائــم اقتصــادي ،بــا موضــوع جــرم بيــش از يكصــد
ميليــون ()100.000.000ريــال»
مــادهی  109ایــن قانــون نیــز اشــعار مـیدارد «جرائــم ذيــل مشــمول
مــرور زمــان تعقيــب ،صــدور حكــم و اجــراي مجــازات نميشــوند:
الف -جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب -جرائــم اقتصــادي شــامل كالهبــرداري و جرائــم موضــوع
تبصــره مــاده( )36ايــن قانــون بــا رعايــت مبلــغ مقــرر در آن
مــاده.» ...
بــا نگاهــی بــه دو مقــررهی فــوق میتــوان دریافــت رویکــرد
قانونگــذار جمهــوری اســامی بــه جرایــم اقتصــادی و همســنگ
دانســتن ایــن جرایــم بــا مــواردی ماننــد جرایــم علیــه امنیــت داخلــی
و خارجــی ،جرایــم ســازمان یافتــه ،جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر،
قاچــاق انســان و ...در عــدم امــکان تعویــق صــدور حکــم ،تعلیــق
اجــرای مجــازات و نیــز عــدم جــاری بــودن مقــررات مــرور زمــان در
ایــن جرایــم رویکــردی امنیــت گــرا اســت.
 5-2تعیین مجازاتهای شدید و ثابت
یکــی از شــاخصههای قانونگــذاری صحیــح و منطقــی رعایــت
تناســب بیــن جــرم ارتکابــی و مجــازات قانونــی تعییــن شــده بــرای
آن رفتــار مجرمانــه اســت کــه از آن تحــت عنــوان اصــل تناســب جــرم
و مجــازات یــاد میشــود (رحمــدل .)130 :1392 ،قانونگــذار در
برخــی جرایــم بــا توجــه بــه فلســفهی جرمانــگاری آنهــا یــا بــا
توجــه بــه ضــرر و صدمــهای کــه از ارتــکاب آن بــه جامعــه و افــراد
وارد میشــود از ایــن اصــل عــدول میکنــد .نمونههــای متعــددی از
عــدول قوانیــن کیفــری ایــران از ایــن اصــل بــه چش ـم میآیــد کــه
شــاید بارزتریــن آن مجازاتهــای قانونــی جرایــم مربــوط بــه مــواد
مخــدر اســت کــه گاه مشــاهده میشــود بــرای قاچــاق یــا حمــل
مقادیــر بســیار ناچیــزی از برخــی مــواد مخــدر صنعتــی و روانگــردان
کیفرهــای شــدیدی همچــون حبسهــای طوالنــی مــدت ،حبــس ابــد
و یــا حتــی اعــدام درنظــر گرفتــه شــده اســت.
بکارگیــری مجازاتهــای شــدید و ثابــت عمدتــا ناشــی از شکســت
سیاســتهای اصالحــی و درمانــی در تعییــن مجــازات اســت .در
رویکــرد اصــاح و بازپــروری ،مجــازات بزهــکار بــا رعایــت شــأن و
کرامــت انســانی وی و لــزوم توجــه بــه حقــوق بشــر تعییــن میشــود
ولیکــن در رویکــرد امنیتگــرا بــا توجــه بــه اینکــه حــق جامعــه و
شــهروندان قانونمــدار آن بــر حــق بزهــکار ترجیــح داده میشــود و

خبرنامه
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کیفری
هــدف از مجــازات صرفــا تأمیــن امنیــت جامعــه اســت ایــن مالحظــات
حقــوق بشــری و کرامتمدارانــه درنظــر گرفتــه نمیشــود .بــه
عبــارت دیگــر در رویکــرد امنیتگــرا هــدف وســیله را توجیــه نمــوده
و شــدت عمــل در برخــورد بــا بــزه و بزهــکار بــرای تأمیــن امنیــت نــه
تنهــا قبیــح نیســت بلکــه توصیــه هــم میشــود.
رویکــرد قانونگــذار کیفــری جمهــوری اســامی بــه برخــی جرایــم
اقتصــادی همســنگ برخــی جرایــم امنیتــی بــوده و حتــی در برخــی
مــوارد از مجــازات جرایــم امنیتــی هــم فراتــر رفتــه و بعضــی مصادیــق
جرایــم اقتصــادی را در حکــم محاربــه و افســاد ف ـیاألرض دانســته و
مجازاتهــای ســالب حیــات بــرای آنهــا درنظــر گرفتــه شــده اســت.
بــرای مثــال «قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی کشــور
مصــوب  »1369در مــادهی  1برخــی از مصادیــق جــرم اقتصــادی را
برشــمرده و در مــادهی  2مجــازات ایــن جرایــم را ذکــر کــرده اســت.
مــاده  2فوقالذکــر مقــرر مــیدارد «هــر یــك از اعمــال مذكــور در
بندهــای مــادهی  ۱چنانچــه بــه قصــد ضربــه زدن بــه نظــام جمهــوری
اســامی ایــران و یــا بــه قصــد مقابلــه بــا آن و یــا بــا علــم ب ـه مؤثــر
بــودن اقــدام در مقابلــه بــا نظــام مزبــور ،چنانچــه در حــد فســاد
فـیاالرض باشــد ،مرتكــب بــه اعــدام و در غیــر ایــن صــورت بــه حبس
از پنــج ســال تــا بیســت ســال محكــوم میشــود... .دادگاه میتوانــد
عــاوه بــر جریمــه مالــی و حبــس ،مرتكــب را بــه  ۲۰تــا  ۷۴ضربــه
شــاق در انظــار عمومــی محكــوم نمایــد» .مجازاتهــای موضــوع ایــن
مــاده بــا توجــه بــه زمــان تصویــب ایــن قانــون و روح حاکــم بــر فضــای
قانونگــذاری و مــوج جرایــم اقتصــادی پــس از جنــگ ،توجیهپذیــر
بــود .ولــی برخــی از قانونگذاریهــای بــازهی زمانــی مزبــور عــاوه بــر
اینکــه در زمــان تصویــب مفیــد نبــود اکنــون نیــز بــه دلیــل عــدم
تناســب مجــازات بــا جــرم عمــا متروکــه شــده اســت .نمونـهی بــارز
ایــن امــر جرایــم موضــوع« قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــا،
اختــاس و کالهبــرداری مصــوب  »1367و مجــازات آنهاســت.
قانونگــذار فعلــی جمهــوری اســامی اکنــون نیــز در تعییــن مجــازات
بــرای برخــی جرایــم اقتصــادی از همــان الگــوی قانونگــذاری دهـهی
 60بهــره بــرده اســت .بــرای مثــال میتــوان بــه مــادهی  286قانــون
مجــازات اســامی اشــاره کــرد .مــادهی مــورد اشــاره در تبییــن برخــی
مصادیــق افســاد فــیاألرض بــه فســاد اقتصــادی نیــز پرداختــه و
مجــازات آن را در صورتــی کــه بــه اخــال گســترده و شــدید انجامیــده
باشــد یــا خیــر از اعــدام تــا حبــس تعزیــری اعــام نمــوده اســت.
ج) نتیجهگیری
شــکلگیری رویکــرد امنیتگــرا در سیاســت جنایــی در قبــال جرایــم
اقتصــادی و بــه تبــع آن شــیوع شــاخصههای امنیتگرایــی در نظــام
پاسـخدهی حقــوق کیفــری در شــرایط عــادی و بــه دور از بحرانهــای
اقتصــادی در وهلــة اول نتیجــه شکســت سیاســتهای اصالحــی و
مبتنــی بــر بازپــروری اســت .در واقــع عــدم کارآیــی سیاســتهای
اجرایــی جرمشناســیهای رایــج و ســنتی در پیشــگیری یــا کاهــش
ارتــکاب برخــی جرایــم بهویــژه جرایــم اقتصــادی منجــر بــه تغییــر
رویــه سیاســت جنایــی در قبــال ایــن جرایــم شــده اســت؛ ولیکــن در
شــرایطی کــه یــک کشــور درگیــر بحرانهــای اقتصــادی ســنگین از
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رهگــذر تحریمهــای همهجانبــه اقتصــادی اســت ،اتخــاذ ایــن رویکــرد
بــه معنــای شکســت سیاســت اصــاح و تربیــت حقــوق کیفــری در
راســتای پیشــگیری و مبــارزه بــا ایــن جرایــم نیســت .سیاســت جنایــی
در شــرایط اقتصــادی نابســامان ناشــی از تحریــم بــا تغییــر نگــرش
خــود اوالً ارتــکاب اینگونــه بزههــا را دشــمنی بــا جامعــه و نظــام
سیاســی دانســته و ثانیــا بجــای اینکــه مرتکــب ایــن جرایــم را یکــی
از شــهروندان دچــار لغــزش و انحــراف شــده تلقــی کنــد ،بزهــکار را
دشــمن جامعــه و شــهروندان قانونمــدار فــرض میکنــد؛ فلــذا بــا
شــدت و ســختگیری در بــه کیفــر رســاندن بزهــکار بــه دنبــال طــرد
وی از جامعــه اســت.
از ایــن رهگــذر امنیتگرایــی یکــی از برســاختهای ناروایــی اســت
کــه بــر سیاســت جنایــی تحمیــل شــده و یــک رونــد انحرافــی در
فراینــد پاســخدهی بــه پدیــدهی مجرمانــه محســوب میشــود؛
بنابرایــن رویکــرد امنیتگــرا ،ســازوکارهای جدیــدی را بــه وجــود
مــیآورد کــه میتوانــد پاســخهای ســختگیرانهی خــود بــه
بزهــکاری را بــه بهان ـهی تأمیــن امنیــت توجیــه نمایــد .امنیتگرایــی
نیــز ماننــد ســایر رویکردهــا در سیاســت جنایــی بایــد در بوتــة
آزمایــش قــرار بگیــرد و کارآمــدی و نارکارآمــدی آن مشــخص گــردد؛
چراکــه سیاســت جنایــی نامطلــوب در آینــدهای دور یــا نزدیــک ،دچــار
چالــش شــده و بــا بنبســت روبــهرو خواهــد شــد.
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تنظیمکننده :مهرنوش ایمانی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

تازههای طرح
 .1طــرح مجــازات افــرادی کــه از اجــرای قانــون امتنــاع مــی کننــد
(اصــاح مــاده  ۵۷۶قانــون مجــازات اســامی):
بــه موجــب ایــن طــرح کــه در قالــب مــاده واحــدهای بــه انضمــام دو تبصــره در
تاریــخ  1399/05/29بــا امضــای  25نفــر از نماینــدگان بــه مجلــس ارائــه شــد
پیشــنهاد گردیــد کــه متــن «چنانچــه هــر يــک از کارکنــان دســتگاههاي حکومتــي
در هــر رتبــه و مقامــي کــه باشــد ،قوانيــن يــا سياسـتهاي کلــي نظــام يــا فراميــن
حکومتــي را اجــرا ننمايــد يــا بــه طــور ناقــص اجــرا کنــد يــا در مهلــت مقــرر قانونــي
يــا در مدتــي کــه عرف ـاً قابــل اجــرا باشــد ،اجــرا نکنــد يــا تصميماتــي مغايــر بــا
آنهــا اخــذ يــا تاييــد يــا اجــرا کنــد يــا بــا سوءاســتفاده از مقــام يــا جايــگاه خــود از
اوامــر کتبــي دولتــي يــا اجــراي قوانيــن مملکتــي يــا اجــراي احــکام يــا اوامــر مقامــات قضائــي يــا هــر مقــام قانونــي ديگــر ،خــودداري و يــا
از اجــراي آن توســط مقــام صالــح جلوگيــري نمايــد ،بــا توجــه بــه آثــار و تبعــات عــدم اجــرا يــا اجــراي ناقــص يــا تاخيــر در اجــراي قانــون
يــا سياس ـتهاي کلــي يــا اوامــر يــا احــکام صــادر شــده از ســوي مقامــات قانونــي بــه محروميــت از حقــوق اجتماعــي (انفصــال) درجــه
هفــت يــا شــش محکــوم ميشــود.
تبصــره  - ۱عــدم اجــرا يــا اجــراي ناقــص يــا تاخيــر در اجــراي آن دســته از سياس ـتهاي کلــي نظــام بــه موجــب ايــن مــاده جــرم اســت
کــه اجــراي آنهــا نيازمنــد تقنيــن نبــوده و پــس از صــدور مســتقيما قابــل اجــرا اســت.
تبصــره  - ۲در صورتــي کــه  ۵۰نفــر از نماينــدگان مجلــس شــوراي اســامي يــک مرتبــه در خصــوص اجــراي قانــون يــا احــکام مذکــور در
مــاده تذکــر داده يــا از مســئول مربوطــه ســوال کــرده باشــند و بــه رغــم آن مرتکــب رفتارهــاي موضــوع ايــن مــاده شــوند ،بــه جــرم آنــان
خــارج از نوبــت رســيدگي مــي شــود ».جایگزیــن مــاده  576ســابق شــود.
 .2طرح اصالح ماده  ۲۲قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرســت و بدسرپرست:
بــه موجــب ایــن طــرح پیشــنهاد گردیــد کــه مــاده  22قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانــان بیسرپرســت و بدسرپرســت بــه ایــن شــرح
اصــاح شــود« :پــس از صــدور حکــم قطعــی سرپرســتی ،مفــاد حکــم از ســوی دادگاه بــه اداره ثبــت احــوال و اداره بهزیســتی مربــوط
ابــاغ میشــود .اداره ثبــت احــوال مکلــف اســت نــام و نــام خانوادگــی کــودک یــا نوجــوان تحــت سرپرســتی و همچنیــن مفــاد حکــم
سرپرســتی را در اســناد ســجلی و شناســنامه سرپرســت یــا زوجیــن سرپرســت وارد کنــد .همچنیــن اداره ثبــت احــوال مکلــف اســت
شناســنامه جدیــدی بــرای کــودک یــا نوجــوان تحــت سرپرســتی بــا درج نــام و نــام خانوادگــی سرپرســت یــا زوجیــن سرپرســت
صــادر نمایــد».

تازههای آراء وحدت رویه

 .1رای وحدت رویه شماره :1399/05/14-793
نظر به اینکه بند (ب) ماده  ۳۶۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد،
قابل فرجامخواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات
وقفیت ،صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجامخواهی و
جزء موارد احصائی در بند مذکور است ،قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجامخواهی است؛ بنابراین
رأی شماره  ۰۳۵۷ـ  1392/12/05شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجامخواهی نسبت
به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل
استماع دانسته است ،به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده ۴۷۱
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتّباع است.
 .2رای وحدت رویه شماره  ۷94ـ : 1399/05/21
مستفاد از مواد  ۱۴ ،۱۱ ،۱۰و  ۳۷قانون پولی و بانکی کشور مصوب  1351/04/18با اصالحات و الحاقات
بعدی و ماده  ۲۰قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1362/06/08با اصالحات بعدی و ماده واحده
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قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب  1379/01/21و دیگر مقررات
مربوط ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری
کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و
حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه
آمره دارد .بنا به مراتب و با عنایت به ماده  ۶قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ،۱۳۷۹شرط مندرج در قرارداد اعطای
تسهیالت بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است .بر این اساس
رأی شماره  ۰۵۸۰ـ  1398/01/06شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان
که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی
تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور
و دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است
 .3رای وحدت رویه شماره :1399/06/18 - 795
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده  ۱۸قانون مجازات اسالمی مصوب
 ۱۳۹۲با اصالحات بعدی«نوع ،مقدار ،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف،
تعلیق ،سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود» و تشدید
مجازات موضوع ماده  ۱۳۷قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شالق نیز
میشود ،همچنین مقررات ماده  ۱۹همین قانون بنا به صراحت تبصره  ۴آن،
تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا داللتی بر استثنای مجازات شالق
تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر
دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به
مراتب ،تشدید مجازات شالق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال
است و رأی شماره  ۳۰۴۱ـ  1398/12/15شعبه  ۱۷دادگاه تجدیدنظر استان
اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی
تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور
و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
 .4رای وحدت رویه شماره :1399/07/01 - 796
نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده  ۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی مصوب  ۱۳۷۹آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض،
تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که
یکی از قواعد تضمینکننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است ،در امور کیفری
نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده  ۱۱قانون
مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صالحیت،
منصرف از قاعده مذکور است .بنابراین ،چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به
درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور ،مطابق ماده  ۴۲۸قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  ،۱۳۹۲قابل فرجام در دیوان عالی کشورباشد ،کاهش مجازات
بهموجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد .بر این اساس رأی
شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت
آراء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده
 ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و
غیرآن الزماالتباع است.
 .5رای وحدت رویه شماره :1399/07/15 - 798
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی ( )1384/07/13به ماده  ۴۰قانون
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب « ۱۳۸۳آراء قطعی
هیأتهای بدوی ،تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ،ظرف یک ماه
از تاریخ ابالغ ،قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد ».و اصطالح
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«قابل تجدیدنظر» علیالقاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته
است و با توجه به مالک بندهای ب و پ ماده  ۴۵۵قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  ۱۳۹۲و ماده  ۳۵۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی مصوب  ،۱۳۷۹چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع
تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد ،آن را نقض و رأی مقتضی
صادر میکند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی همعرض منتفی است.
بر این اساس ،رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این
نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده
میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با
اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر
مراجع ،اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
 .6رأی وحدت رویه شماره :1399/07/15 - 799
مطابق ماده  ۵۹۸قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۷۵مأمورین به خدمات
عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی
نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند.
کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی ،به ارائه خدمات
گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند ،از مصادیق مأمورین به خدمات
عمومی محسوب میشوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوقالذکر هستند .بر
این اساس ،رأی شعبه  ۱۴دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر
انطباق دارد به اکثریت آراء ،صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی
طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از
قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
 .7رأی وحدت رویه شماره :1399/07/22 - 800
«عضوگیری» در بنگاه ،مؤسسه ،شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی
از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی )1384/10/14ماده  ۱قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  ،۱۳۶۹رفتاری مستقل از «تأسیس»
یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است .بنابراین و با عنایت به ماده
 ۳۱۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،رسیدگی
به اتهام شخص عضوگیر ،علیاالصول در صالحیت دادگاهی است که عضوگیری
در حوزه آن واقع شده است .بر این اساس ،رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی
کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء ،صحیح و قانونی تشخیص داده
میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با
اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر
مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است.
 .8رأی وحدت رویه شماره :1399/07/22 - 801
صالحیت کمیسیون رفع تداخالت مقرر در ماده  ۳آییننامه اجرایی تبصره ۳
الحاقی به ماده  ۹قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی موضوع ماده  ۵۴قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب  ۱۳۹۴محدود به
مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است .بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰
موارد ّ
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
موجب قانونی برای صدور قرار عدم صالحیت در خصوص این دعوی از سوی
دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد .بر این اساس ،رأی
شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء،
صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع
است.
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